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1. Introdução
A elaboração de um plano de atividades e orçamento tornou-se, nos últimos anos, um
trabalho de intrincada execução e de, não raras vezes, questionável utilidade. Com
efeito à redução das verbas provenientes do Orçamento de Estado soma-se a incerteza
no tocante ao volume das receitas próprias com que se pode realmente contar. No caso
da FADEUP estas são provenientes, sobretudo, das propinas pagas pelos estudantes,
com destaque para os de 2º e de 3º Ciclo.
Ademais, os apelos oriundos de fontes superiores intimam constantemente à redução
de custos e à realização de poupanças, invocando a não desprezível possibilidade de
vinda de circunstâncias ainda piores.
Elaborar um plano de trabalho e investimento, neste cenário, é como se nos pedissem
para fazer omeletas sem ovos! Por outras palavras, a elaboração de um plano de
atividades arrisca-se a constituir pouco mais do que o cumprimento de uma obrigação,
numa conjuntura em que somos forçados a navegar à vista.
Seja como for, não se pode fugir ao cumprimento da tarefa; mais, ela carece de ser
assumida com o mais alto sentido de proficiência e responsabilidade.
Em concreto, este plano tem duas condicionantes de tomo:


A primeira prende-se com o declínio, muito provável, do preenchimento das
vagas dos cursos de 2º e 3º Ciclos e, quiçá, com o aumento do abandono da
frequência dos mesmos, acarretando, como já se disse atrás, uma diminuição
das receitas.



A segunda advém do facto de, no segundo semestre, virem a ter lugar eleições
para os órgãos dirigentes da Faculdade. Por isso, este documento é contido na
ambição e dimensão; apresenta linhas flexíveis de ação, abertas ao acrescento,
à modificação e revisão de prioridades, conforme a evolução dos dias que estão
para vir.

No meio deste ambiente de neblina, importa olhar e saudar a forte renovação da
esperança, que o Conselho Geral da U. Porto trouxe para a instituição. As iniciativas já
tomadas, bem como as medidas revogadas constituem um luzeiro indicador da
reposição da confiança, da coesão e de caminhos novos, suscetíveis de insuflarem, com
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o oxigénio do entusiasmo, o ânimo, a paixão e a dedicação dos elementos da
comunidade académica, levando-a a procurar a realização do impossível.
Igualmente encorajante é a constituição da Comissão de Trabalhadores da U. Porto.
Saudamo-la, porquanto ela alberga em si mesma um instrumento de melhoria e
salvaguarda de um clima de saudável relacionamento entre todos os protagonistas da
nossa muito querida Universidade. O ‘nós’ é sempre melhor do que o ‘eu’. No plural
pensamos e vemos mais e melhor os caminhos e os modos de os percorrer.
Enfim, temos a firme convicção de que 2014 será um ano mensageiro de bons ventos
para a Universidade do Porto.
Termina-se esta introdução com dois esclarecimentos:
Primeiro: Não se incluem aqui elementos que a Faculdade forneceu, em devido tempo,
à Reitoria e já se encontram incorporados no plano de atividades da U. Porto.
Segundo: o texto é complementado com dados referentes à distribuição orçamental e
ainda com dois anexos, a saber:


O plano de atividades do Gabinete de Relações Externas;



O plano de atividades do Gabinete de Informática.

2. Linhas de ação
2. 1. Centros de Investigação
O CIAFEL-Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer vai organizar durante
2014, como habitualmente, um ciclo de conferências e simpósios, estando prevista a
presença de 14 especialistas estrangeiros.
Ademais continuará a realizar os exames e a desenvolver os projetos de extensão com
grande relevância social, como são os voltados para a obesidade infantil e para os
cuidados da terceira idade.
Por sua vez, o CIFI2D-Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em
Desporto e cada um dos quatro subgrupos que o perfazem realizarão um programa
idêntico, contando com a intervenção de conferencistas de diversos países, quer
europeus, quer americanos.
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2. 2. Centro de Estudos Olímpicos
O Centro de Estudos Olímpicos, correspondendo à parceria estabelecida com o Comité
Olímpico de Portugal projeta um atividade de acrescida notoriedade, face ao adensar
do crepúsculo ético que tolda todos os setores e não deixa de fora o desporto. É intenção
dos seus integrantes aprofundar a ideia de “valores olímpicos”. Para tanto cuidarão de
promover, preferencialmente no âmbito das humanidades, a discussão de temas
tangenciais ao pensamento de Pierre de Coubertin, de divulgar as suas ideias através de
diversas formas, nomeadamente a publicação de textos.
Ao longo do ano de 2014 irá desenvolver as seguintes atividades:
1. Criação de uma área na Unidade Curricular Optativa 1;
2. Organização, com o apoio do Comité Olímpico de Portugal, de um Colóquio
intitulado “Limites”;
3. Lançamento das bases de um projeto de âmbito nacional, também com o apoio
do Comité Olímpico de Portugal, intitulado “Boas Práticas na Educação
Olímpica”, que se desenvolverá nas Escolas de 2º e 3º Ciclos e no Ensino
Secundário.
2. 3. Laboratórios de Biomecânica e Fisiologia
Estes laboratórios, além de suportarem a formação de base nas respetivas disciplinas,
continuarão a desenvolver projetos de investigação da sua área e a apoiar a realização
de projetos de outras áreas. Em paralelo prestarão serviços, nomeadamente ao setor
desportivo, traduzidos na avaliação e no controle do estado de treino dos atletas.
2. 4. Serviços de Documentação
2. 4. 1. No concernente à Biblioteca perspetiva-se o seguinte:


Continuação da revisão retrospetiva da catalogação;



Prosseguimento da inserção de referências bibliográficas dos docentes no Módulo
de Publicações do Sigarra;



Continuação da elaboração do Thesaurus de termos desportivos;



Lançamento do projeto Livro-Circulação;



Realização da 4ª edição do Concurso Fotográfico FADEUP e respetiva exposição
de trabalhos.
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