Ata
23ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
20 de janeiro de 2012

No dia vinte do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, pelas quinze horas, reuniu na sala do Conselho
da Reitoria da Universidade do Porto, sita na Praça Gomes Teixeira, no Porto, o Conselho Geral, tendo
estado presentes os seguintes membros: Luís Portela, Alexandre Quintanilha, António Torres Marques,
Baltazar de Castro, Deolinda Lima Teixeira, Isabel Menezes Figueiredo, José Manuel Amarante, Luís M.
N. B. F. Santos, Manuel João Monte, Manuel José Fontes de Carvalho, Pedro Guedes de Oliveira,
Zulmira Santos, Ana Maria Braga da Cruz, Ângelo Ramalho, Beatriz Pacheco Pereira, Manuel Ferreira de
Oliveira e Manuel Paiva. Justificou a sua ausência Felicidade Lourenço. Também esteve presente, sem
direito a voto, o Reitor da Universidade do Porto, José Carlos D. Marques dos Santos.

A reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho Geral com a seguinte ordem de trabalhos:
1.

Aprovação da minuta da ata da reunião de 09 de dezembro de 2011;

2.

Tomada de posse de um representante dos professores e investigadores em substituição da
Prof.ª Doutora Maria Paula Brandão Botelho Gomes;

3.

Tomada de posse dos quatro representantes dos estudantes;

4.

Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Direito da UPorto;

5.

Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Economia da UPorto;

6.

Apreciação e aprovação dos Planos Estratégicos 2011-2015 de outras Faculdades;

7.

Delegação no Reitor da competência para autorizar a participação da Universidade do Porto em
consórcios destinados à apresentação de candidaturas a programas de financiamento de
I&D&I ou à contratação de projetos de I&D&I financiados por entidades externas;

8.

Apreciação da proposta do Reitor para alteração do modelo organizativo da Universidade do
Porto;

9.

Outros assuntos.

Prevendo um atraso na sua chegada à reunião, o Presidente do Conselho Geral solicitou a Baltazar de
Castro que desse início à reunião sem a sua presença.
Baltazar de Castro iniciou a reunião com os cumprimentos aos presentes e propôs que fosse aguardada a
presença do Presidente do Conselho Geral para os pontos 2 e 3 da ordem de trabalhos
Não havendo objeções quanto à alteração proposta, passou-se de imediato à discussão dos restantes
pontos.

Ponto 1: Aprovação da minuta da ata da reunião de 09 de dezembro de 2011:
A ata da reunião de 09 de dezembro de 2011 foi aprovada por unanimidade.

Para os pontos 4, 5 e 6 da Ordem de Trabalhos, o Reitor tinha oportunamente apresentado o documento
com o estudo sobre o alinhamento entre os planos estratégicos aprovados pelas Unidades Orgânicas e o
plano estratégico aprovado pela UPorto. O estudo incluiu a análise dos planos estratégicos revistos das
Faculdades de Desporto, Direito, Economia e Medicina da UPorto.
Seguiu-se uma discussão sobre o documento apresentado.
Ouvido o parecer dos membros externos, passou-se à análise e votação dos planos estratégicos
apresentados.
Ponto 4: Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Direito da
UPorto:
O plano estratégico revisto e apresentado pela Faculdade de Direito da UPorto foi considerado estar em
sintonia com as linhas mestras constantes no plano estratégico da Universidade, pelo que em
cumprimento da alínea c) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, o Plano
Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Direito da UPorto foi aprovado por unanimidade.

Ponto 5: Apreciação e aprovação do Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Economia da
UPorto:
O plano estratégico revisto e apresentado pela Faculdade de Economia da UPorto foi considerado estar
em sintonia com as linhas mestras constantes no plano estratégico da Universidade, pelo que em
cumprimento da alínea c) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, o Plano
Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Economia da UPorto foi aprovado por unanimidade.

Ponto 6: Apreciação e aprovação dos Planos Estratégicos 2011-2015 de outras Faculdades:
6.1: O plano estratégico apresentado pela Faculdade de Farmácia da UPorto foi considerado estar em
sintonia com as linhas mestras constantes no plano estratégico da Universidade, pelo que em
cumprimento da alínea c) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, o Plano
Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Farmácia da UPorto foi aprovado por unanimidade, sendo
solicitado o envio de alguns indicadores em falta.
Durante a discussão, entrou o Presidente do Conselho Geral quando eram quinze horas e trinta minutos.
6.2: O plano estratégico revisto e apresentado pela Faculdade de Medicina da UPorto foi considerado
estar em sintonia com as linhas mestras constantes no plano estratégico da Universidade, pelo que em
cumprimento da alínea c) do número 2 do artigo 30 dos estatutos da Universidade do Porto, o Plano
Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Medicina da UPorto foi aprovado por unanimidade.
Durante a discussão, entrou Manuel Ferreira de Oliveira quando eram quinze horas e quarenta e cinco
minutos.
6.3: O plano estratégico com os indicadores de desempenho revisto e apresentado pela Faculdade de
Desporto da UPorto foi considerado estar em sintonia com as linhas mestras constantes no plano
estratégico da Universidade, pelo que em cumprimento da alínea c) do número 2 do artigo 30 dos

estatutos da Universidade do Porto, o Plano Estratégico 2011-2015 da Faculdade de Desporto da UPorto
foi aprovado por unanimidade. No entanto, o Conselho Geral não pode deixar de manifestar discordância
com a forma e conteúdo das considerações do Diretor da Faculdade, contidas no anexo a esse plano.
Pedro Guedes de Oliveira entrou quando eram dezasseis horas e vinte minutos.

Ponto 2: Tomada de posse de um representante dos professores e investigadores em substituição
da Prof.ª Doutora Maria Paula Brandão Botelho Gomes:
Perante o Conselho Geral, o seu Presidente empossou a Prof.ª Doutora Maria de Fátima de Sousa Basto
Vieira da FLUP como membro deste Conselho, em substituição da Prof.ª Doutora Maria Paula Brandão
Botelho Gomes, que deixou o cargo por aposentação.

Ponto 3: Tomada de posse dos quatro representantes dos estudantes:
Perante o Conselho Geral, o seu Presidente empossou os representantes dos estudantes eleitos para o
mandato 2012-2014:
- Susana Sofia Rangel de Valdoleiros e Sá Esteves,
- Bruno Miguel Cruz Barbosa de Macedo,
- Hélio José da Costa Alves,
- Daniel Filipe Silva Ermida Martins de Freitas.
O Presidente informou os membros do Conselho Geral que o estudante Pedro Bragança comunicou a
impossibilidade de tomar posse no dia 20 de janeiro, por se encontrar a concluir um contrato de estudos
temporário na Universidade de Buenos Aires até fins de julho, sendo substituído por Bruno Macedo, o
elemento não eleito da sua lista que obteve mais votos.
O Presidente deu as boas vindas aos novos membros deste Conselho e desejou que continuassem o
bom trabalho realizado pelos seus antecessores, o que foi subscrito pelos restantes membros.

Ponto 7: Delegação no Reitor da competência para autorizar a participação da Universidade do
Porto em consórcios destinados à apresentação de candidaturas a programas de financiamento de
I&D&I ou à contratação de projetos de I&D&I financiados por entidades externas:
Face à solicitação por si apresentada, o Reitor explicou que muitas vezes chegam pedidos de assinatura
de documentos para autorizar a participação da UPorto em consórcios destinados à apresentação de
candidaturas a programas de financiamento, nacionais ou internacionais, ou à contratualização de
projetos com financiamento externo à UPorto. Sublinhou que por norma, esses pedidos ocorrem muito
próximo do final do prazo estabelecido para a apresentação dos documentos e a não assinatura dos
mesmos no momento determina a impossibilidade de participação da UPorto na candidatura ou projeto
em questão.
Em resposta à solicitação do Reitor, foi aprovada a delegação da competência para autorizar a
participação da Universidade do Porto em consórcios destinados à apresentação de candidaturas a
programas de financiamento de I&D&I ou à contratação de projetos de I&D&I financiados por entidades
externas.

Ponto 8: Apreciação da proposta do Reitor para alteração do modelo organizativo da Universidade
do Porto:
O Presidente do Conselho Geral saudou o trabalho de vários meses que culminaram na proposta
apresentada pelo Reitor para alteração do modelo organizativo da Universidade do Porto. O Reitor
explicou que é uma proposta que se pretende que seja discutida, fruto de uma reflexão aprofundada
sobre o que se passa neste momento no Ensino Superior em Portugal e no estrangeiro. Referiu que a
elaboração desta proposta teve em consideração muitas discussões de ideias e propostas realizadas com
diretores de faculdades, docentes/investigadores, não docentes, estudantes e órgãos de governo da
UPorto.
O Reitor identificou alguns problemas que o modelo organizativo atual tem originado e apontou algumas
alterações necessárias para minimizá-los e criar condições que permitam a evolução da UPorto num
ambiente de forte competição a nível mundial. Sublinhou que o modelo que se propõe tem a preocupação
de garantir a preservação da diversidade e identidades hoje existentes, ao mesmo tempo que reforça a
coesão institucional e que garante a descentralização administrativa e financeira.
O Reitor informou que a adoção do modelo organizativo proposto implicará a introdução de algumas
alterações aos atuais estatutos da UPorto e que só deverá ser apresentada uma proposta de nova versão
dos estatutos após a aprovação, pelo Conselho Geral, do novo modelo organizativo da UPorto.
Apresentada a proposta, o Presidente do Conselho afirmou que, embora tivesse preferido - como
oportunamente informou o Senhor Reitor - que o processo tivesse sido conduzido desde o princípio de
uma forma mais participada pela comunidade académica e tendo sido ouvida opinião ou opiniões
externas à U.Porto, estava disponível para defender uma reorganização do tipo da referida no documento,
desde que seja essa a opinião da maioria do Conselho. Propôs, então, que se tomasse este documento
como ponto de partida para discussão do assunto, o que foi aceite. Seguiu-se um amplo debate, tendo
vários membros do Conselho Geral referido a importância dessa alteração e da definição de um
calendário para a apresentação do documento final. O Presidente apelou à contribuição de todos para
que seja encontrada uma solução consensual para a elaboração de uma proposta do Conselho Geral e
solicitou aos membros do Conselho que enviassem propostas até ao dia 17 de março, para discussão e
deliberação na reunião agendada para o dia 27 de março e envio do texto resultante para os Diretores
das Unidades Orgânicas. Foi decidido o dia 10 de julho como data limite para a redação final do
documento e o dia 20 de julho para deliberação sobre o documento.
Foi ainda definida a abertura, no mês de abril, de um fórum de discussão, moderado, no Sistema de
Informação (SIGARRA) da UPorto e a realização de uma reunião em cada um dos três pólos da UPorto.

Ponto 9: Outros assuntos:
O Presidente consultou os membros do Conselho Geral a propósito da resposta ao ofício enviado pelo
Diretor da Faculdade de Direito da UPorto, Prof. Doutor Cândido da Agra, relativo ao Plano Estratégico da
FDUP 2011-2015, em que este manifestou algum desconforto por não ter tido conhecimento da
deliberação do Conselho referente ao Plano Estratégico da Faculdade de Direito antes da sua divulgação
a toda a comunidade académica, tendo sido decidido que as Deliberações do Conselho Geral serão
divulgadas à Equipa Reitoral e aos Diretores das Unidades Orgânicas no fim das reuniões e após
quarenta e oito horas à comunidade académica.

Estando todos os Planos Estratégicos aprovados, foi decidido que a primeira atualização dos planos
estratégicos da UPorto e das suas Faculdades ocorrerá durante o ano de 2013, devendo a atualização do
referente à UPorto estar concluída até final de junho e as referentes às Faculdades até final de dezembro
de 2013.

Foi agendada uma reunião extraordinária para o dia 20 de abril de 2012 para aprovação das Contas da
UPorto.

Atendendo ao volume de assuntos para a próxima reunião do Conselho Geral, agendada para o dia 27 de
março, o Presidente propôs que a reunião desse dia tivesse início às 15h00, o que foi aceite.

Terminada a discussão da ordem de trabalhos, as deliberações tomadas na reunião foram aprovadas e
assinadas pelo Presidente e por todos os restantes membros presentes.
O Presidente deu por encerrada a reunião às dezanove horas e trinta minutos. De tudo para constar se
lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente.

O Presidente do Conselho Geral da U.Porto,
Luís Portela

