Ata
25ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
04 de maio de 2012

No dia quatro do mês de maio 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, Fátima Vieira, 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, Bruno Macedo, Daniel Freitas, Hélio Alves, Sofia Rangel de Valdoleiros,
Felicidade Lourenço, Ana Maria Braga da Cruz, Ângelo Ramalho e Manuel Paiva. Justificaram a sua
ausência Beatriz Pacheco Pereira e Manuel Ferreira de Oliveira. Também esteve presente, sem direito a
voto, o Reitor da Universidade do Porto, José Carlos D. Marques dos Santos. Esteve presente durante a
discussão do ponto 4 da ordem de trabalhos a Pró-Reitora responsável pela área “Planeamento
Estratégico e Participações Empresarias”, Prof.ª Doutora Patrícia Teixeira Lopes.

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

Aprovação da minuta da ata da reunião de 27 de março de 2012;

2.

Aprovação da minuta da ata da reunião com os Diretores das Unidades Orgânicas, de 04 de abril
de 2012;

3.

Aprovação das minutas das atas das reuniões com a Comunidade Académica, de 17 e 23 de
abril de 2012;

4.

Apreciação e aprovação do Relatório de Atividades 2011 da Universidade do Porto;

5.

Discussão sobre a proposta do Conselho Geral para alteração do modelo organizativo da
Universidade do Porto;

6.

Outros assuntos.

O Presidente iniciou a reunião com os cumprimentos aos presentes.
Ponto 1: Aprovação da minuta da ata da reunião de 27 de março de 2012:
A ata da reunião de 27 de março de 2012 foi aprovada por unanimidade.
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Ponto 2: Aprovação da minuta da ata da reunião com os Diretores das Unidades Orgânicas, de 04
de abril de 2012:
A ata da reunião com os Diretores das Unidades Orgânicas, de 04 de abril de 2012 foi aprovada por
unanimidade.

Ponto 3: Aprovação das minutas das atas das reuniões com a Comunidade Académica, de 17 e 23
de abril de 2012:
As atas das reuniões com a Comunidade Académica, de 17 e 23 de abril de 2012 foram aprovadas por
unanimidade.

Ponto 4: Apreciação e aprovação do Relatório de Atividades 2011 da Universidade do Porto:
Para a discussão deste ponto, o Presidente do Conselho Geral solicitou a presença da Pró-Reitora
responsável pela área “Planeamento Estratégico e Participações Empresariais”, Prof.ª Doutora Patrícia
Teixeira Lopes.
A Prof.ª Patrícia Teixeira Lopes apresentou o Relatório de Atividades 2011 da Universidade do Porto,
definido como síntese das atividades realizadas e análise e avaliação do grau de execução do plano de
atividades 2011 em todo o universo da UPorto, com exceção da FADEUP e da FBAUP que não enviaram
os contributos em tempo útil. Referiu que embora a inexistência destes contributos tenha penalizado
alguns indicadores, não prejudicou o apuramento das métricas, uma vez que estas refletem o
posicionamento consolidado da Universidade.
A Pró-Reitora referiu que foi possível cumprir, na generalidade o Plano de Ação aprovado para 2011,
apesar do esforço desenvolvido para que a Universidade do Porto se adaptasse aos constrangimentos de
natureza económico-financeira e que implicaram ajustamentos em parte das atividades previstas, pelo
que o balanço da atividade desenvolvida em 2011 é positivo, não só ao nível das áreas estratégicas
(Formação, Investigação e Desenvolvimento Económico-Social), mas também ao nível dos domínios
transversais e de suporte.
Ângelo Ramalho entrou quando eram quinze horas e quarenta e cinco minutos.
No contexto da Investigação, sublinhou as inúmeras iniciativas desenvolvidas no sentido de potenciar
futuras parcerias entre diferentes áreas do conhecimento e facilitar a compreensão do novo modelo de
financiamento na União Europeia.
No âmbito da Formação, destacou a instituição do CCMEUP – Conselho Coordenador do Modelo
Educativo da UPorto, com objetivos de transversalidade das atividades pedagógicas e de promoção da
melhoria sustentada da qualidade da formação na Universidade do Porto. Destacou ainda a consolidação
da atividade do Observatório do Emprego com uma taxa de resposta superior a 50% e que, para além de
ter cumprido as exigências do RJIES, forneceu instrumentos objetivos para avaliar a relevância social da
formação ministrada na Universidade do Porto.
Em relação ao Desenvolvimento Económico-Social, realçou o interesse que as várias iniciativas
desenvolvidas no âmbito das comemorações do 1º Centenário da UPorto suscitaram e a conclusão das
obras de construção das novas instalações do ICBAS/FFUP, da FMUP e do Centro de Incubação de
Base Tecnológica do UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.
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Após a apresentação seguiu-se um debate, tendo sido colocadas e esclarecidas algumas dúvidas e feitas
algumas sugestões concretas a serem consideradas em futuros relatórios. Felicidade Lourenço elogiou a
qualidade do relatório e felicitou a equipa que o elaborou, o que foi subscrito pela totalidade dos membros
do Conselho Geral. Depois de analisado e em cumprimento da alínea d) do número 2 do artigo 30 dos
estatutos da Universidade do Porto, o Relatório de Atividades 2011 da UPorto foi aprovado por
unanimidade.

Ponto 5: Discussão sobre a proposta do Conselho Geral para alteração do modelo organizativo da
Universidade do Porto:
O Presidente iniciou a apresentação deste ponto dando conhecimento da forma como decorreram as
Reuniões do Conselho Geral com os Diretores das Unidades Orgânicas e com a Comunidade Académica,
sobre o Regulamento Orgânico da Universidade do Porto.
Seguiu-se uma ampla discussão onde vários membros do Conselho Geral manifestaram a sua opinião
sobre a forma como as reuniões decorreram e o que foi possível depreender das várias intervenções
registadas.
De seguida, o Presidente consultou os membros do Conselho Geral quanto à metodologia a utilizar para a
elaboração de uma proposta de Regulamento Orgânico e propôs orientar a discussão tendo como ponto
de partida o documento elaborado por Alexandre Quintanilha, Baltazar de Castro, Pedro Guedes de
Oliveira e Zulmira Santos.
Por solicitação do Presidente do Conselho Geral, Pedro Guedes de Oliveira fez uma breve apresentação
do documento que aborda as questões do Governo, da Formação e da Investigação.
Alexandre Quintanilha entrou quando eram dezoito horas e quarenta minutos.
Seguiu-se um amplo debate onde foram ouvidas as sugestões apresentadas por vários membros do
Conselho Geral e definidos alguns aspetos essenciais a considerar na elaboração da proposta de
Regulamento Orgânico da Universidade do Porto.
Saiu Luís M. N. B. F. Santos às dezanove horas e dez minutos.
A pedido de vários membros do Conselho Geral, o Reitor ficou de apresentar documento que esclareça a
questão da autonomia financeira e administrativa.
De seguida, o Presidente colocou à votação as seguintes propostas:
- Se as atuais Unidades Orgânicas devem perder a autonomia Administrativa e Financeira ou se devem
manter essa autonomia, tendo sido registados 18 votos a favor da primeira proposta e 2 votos na
segunda;
- Se associações de atuais Unidades Orgânicas que vierem a ser criadas devem ser formalizadas como
novas Unidades Orgânicas ou se essas associações não devem ser formalizadas com previsível
delegação de competências do reitor num vice-reitor, tendo sido registados 13 votos a favor da primeira
proposta e 7 votos na segunda;
- Existência ou não de Conselhos de Representantes nas Unidades Orgânicas, com competência a
definir, tendo a totalidade dos membros do Conselho Geral presentes votado a favor da existência destes
órgãos.

3

O Presidente relembrou o calendário para a aprovação do documento final do Conselho Geral e propôs
que, partindo do documento elaborado por Alexandre Quintanilha, Baltazar de Castro, Pedro Guedes de
Oliveira e Zulmira Santos se preparasse um documento que tivesse em consideração as posições
ouvidas nesta reunião, tendo Alexandre Quintanilha oferecido para a realização desta tarefa.

Sendo consensual a necessidade de aprofundar o assunto, o Presidente propôs que a próxima reunião do
Conselho Geral, agendada para o dia 18 de maio, tivesse início às 15h00, o que foi aceite. Foram ainda
agendadas duas reuniões extraordinárias, uma para o dia 1 de junho, às 17h00, para discussão e
deliberação do documento a ser apresentado à comunidade académica e uma reunião com os Diretores e
Presidentes dos Conselhos de Representantes das atuais Unidades Orgânicas da UPorto, para o dia 6 de
junho, às 9h30.

Ponto 6: Outros Assuntos:

O Reitor informou que estava concluído o processo eleitoral para a constituição do primeiro Conselho
Coordenador da Escola Doutoral da Universidade do Porto e deu conhecimento da composição da sua
Comissão Externa de Acompanhamento.

A pedido dos representantes dos Estudantes e refente ao curso de Medicina com a Universidade de
Aveiro, o Reitor informou que reuniu com o Reitor da Universidade de Aveiro e com o Diretor do ICBAS
tendo sido manifestada a vontade de reconduzir o projeto à sua matriz inicial. Informou que foi solicitado
que o curso não funcionasse no próximo ano letivo e que fosse elaborada uma proposta para enviar à
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) para a acreditação do curso, de modo a
poder funcionar no Ano Letivo 2013/2014.

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 vinte horas e quarenta e cinco 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
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