Ata
30ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
07 de setembro de 2012

No dia sete do mês de setembro do ano de dois mil e doze, pelas dezassete 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, 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, Daniel Freitas, Sofia Rangel de Valdoleiros, Felicidade Lourenço, Ana Maria Braga da
Cruz, Ângelo Ramalho e Beatriz Pacheco Pereira. Justificaram a sua ausência Alexandre Quintanilha,
Hélio Alves, Manuel Ferreira de Oliveira e Manuel Paiva. 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 20 de julho de 2012;

2.

Tomada de posse de um representante dos estudantes em substituição de Bruno Macedo;

3.

Dotação do Orçamento de Estado para 2013;

4.

Metodologia para a designação do Diretor da Escola Doutoral da U.Porto;

5.

Ponto da situação sobre o curso de Medicina da Universidade de Aveiro;

6.

Ponto da situação sobre o Regime Fundacional;

7.

Ponto da situação sobre o Regulamento Orgânico da Universidade do Porto;

8.

Outros assuntos.

O Presidente iniciou a reunião com os cumprimentos aos presentes.
Ponto 1: Aprovação da minuta da ata da reunião de 20 de julho de 2012:
A ata da reunião de 20 de julho de 2012 foi aprovada por unanimidade.

Ponto 2: Tomada de posse de um representante dos estudantes em substituição de Bruno
Macedo:
Perante o Conselho Geral, o seu Presidente empossou o estudante Pedro Querido Figueiredo Bragança
Ribeiro (Mestrado Integrado em Arquitetura) como membro deste Conselho, em substituição de Bruno
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Miguel Cruz Barbosa de Macedo, que concluiu o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e,
consequentemente, terminou o mandato como representante do corpo discente.
O Presidente deu as boas vindas ao novo membro deste Conselho, que passou a participar na reunião.

Ponto 3: Dotação do Orçamento de Estado para 2013:
O Presidente do Conselho Geral deu a palavra ao Reitor que informou que, ao contrário do que era
habitual, não houve diálogo entre o Ministério da Educação e Ciência e o Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas, para a definição das dotações do Orçamento de Estado (OE) para 2013 para
as Universidades públicas.
De seguida, apresentou o mapa comparativo das dotações finais do OE para 2013 com as de 2012, que
representam para a Universidade do Porto, uma variação de -3,27%. Apresentou ainda um mapa com a
comparação das dotações para 2013 por estudante e por estudante pesado.
Isabel Menezes e Daniel Freitas entraram quando eram dezassete horas e vinte minutos.
O Reitor referiu o ofício enviado ao Secretário de Estado do Ensino Superior onde expressava a
necessidade de rever a fórmula distributiva da dotação global anual do OE destinada às instituições de
ensino superior e de encontrar um mecanismo de auditoria dos indicadores fornecidos para aplicação na
fórmula. Sublinhou ainda o facto de, aparentemente, nem todas as universidades estarem a aplicar o
regime de prescrição, como determina a lei do financiamento do ensino superior.
Seguiu-se uma ampla discussão sobre o tema, em que vários membros manifestaram preocupação com
a capacidade de manter o nível de qualidade da formação e investigação na U.Porto com as reduções
que se tem vindo a verificar na dotação do OE.
Entrou António Torres Marques quando eram dezassete horas e trinta minutos, e Luís M. N. B. F. Santos
quando eram dezassete horas e trinta e oito minutos.
Sendo consensual a vontade dos membros do Conselho Geral em manifestar ao Ministério da Educação
e Ciência as preocupações referidas atrás, o Presidente consultou os Conselheiros sobre quais os
argumentos a constar na comunicação, tendo sido apresentadas várias contribuições.
O Presidente e Zulmira Santos ficaram incumbidos de preparar o texto da carta a enviar ao Secretário de
Estado do Ensino Superior.

Ponto 4: Metodologia para a designação do Diretor da Escola Doutoral da U.Porto:
Lembrando que, de acordo com os Estatutos da Escola Doutoral, cabe à Comissão Externa de
Acompanhamento a escolha do seu Diretor, o Reitor apresentou a proposta de anúncio para recrutamento
do primeiro Diretor da Escola Doutoral da U.Porto, convidando à apresentação de candidaturas, texto que
mereceu a concordância deste Conselho.

Ponto 5: Ponto da situação sobre o curso de Medicina da Universidade de Aveiro:
No seguimento da avaliação realizada ao curso de Medicina de Aveiro pela Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior (A3ES), o Reitor informou que o relatório da Comissão de Avaliação
recomendou que o curso devia ser descontinuado, com efeito a partir do final do ano letivo 2011/2012,
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mas que deveria ser dada a oportunidade aos estudantes já admitidos de continuar os seus estudos em
outras Universidades, bem como o reconhecimento dos créditos obtidos durante o corrente ano letivo.
Seguiu-se um debate, tendo sido colocadas e esclarecidas algumas dúvidas sobre as implicações para a
Universidade do Porto.

Ponto 6: Ponto da situação sobre o Regime Fundacional:
O Reitor lembrou o ofício enviado ao Ministro da Educação e Ciência, manifestando protesto pelo anúncio
da decisão de extinguir o regime fundacional das instituições de ensino superior públicas portuguesas,
sem diálogo prévio com os órgãos de governo da Universidade do Porto, em particular o Conselho de
Curadores. Explicou que o artigo 12º do Decreto-Lei nº 96/2009, de 27 de abril, estabelece um período
experimental de cinco anos (ainda a decorrer) e que a experiência de um pouco mais de três anos
mostrou as vantagens inequívocas do regime fundacional para uma gestão eficiente das Universidades. O
Reitor sublinhou o cumprimento exemplar da missão da Universidade do Porto, com elevada eficiência na
utilização dos dinheiros públicos. Informou, também, que o Ministro da Educação e Ciência anunciou que
está prevista a substituição do regime fundacional por um outro designado “regime de autonomia
reforçada”, que contemplará, na essência, as mesmas características.
Vários membros do Conselho expressaram desagrado pela situação e salientaram a necessidade do
Conselho Geral transmitir, através do seu Presidente e do Reitor, ao Ministro da Tutela que considera
inaceitável as circunstâncias e o teor do anúncio da extinção do Regime Fundacional das Universidades.

Ponto 7: Continuação da discussão do modelo orgânico da Universidade do Porto:
O Reitor informou que reuniu com cada um dos Diretores das Unidades Orgânicas, tendo exposto as suas
ideias e recolhido opiniões sobre o processo de alteração do Regulamento Orgânico da Universidade do
Porto. Informou ainda que com base nestas reuniões, elaborou uma proposta que enviou aos Diretores
para discussão em reunião agendada para o dia dez de setembro.
O Presidente solicitou ao Reitor o envio da proposta ao Conselho Geral logo que possível, de modo a
permitir o envio de sugestões por parte dos membros do Conselho antes da reunião agendada para o dia
21 de setembro.
Saiu Deolinda Lima quando eram dezanove horas e quinze minutos.
Questionado sobre se o processo de alteração do modelo orgânico pode ser afetado caso a Universidade
do Porto perca o estatuto de Fundação, o Reitor explicou que apenas uma alteração ao RJIES poderá
afetar o modelo orgânico da U.Porto.

Ponto 8: Outros assuntos:
O Presidente consultou Pedro Bragança no sentido de substituir Bruno Macedo na Comissão de
Planeamento e Financiamento, que aceitou.
A constituição atualizada das Comissões Permanentes do Conselho Geral consta como anexo a esta ata.
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Na sequência do pedido do Presidente do Conselho Geral para a sugestão de nomes para a substituição
dos curadores Dr. Basílio Horta e Professor João Monjardino, que terminarão o mandato no próximo mês
de dezembro, foram sugeridos os nomes de várias personalidades.

O Presidente relembrou que atendendo à agenda da próxima reunião do Conselho Geral, no dia 21 de
setembro, esta terá início às 15h00.

Terminada a reunião, as deliberações foram assinadas pelo Presidente e por todos os restantes membros
presentes.

O Presidente deu por encerrada a reunião às dezanove horas e cinquenta 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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Anexo 1 à Ata de 2012.09.07

Constituição e coordenação das Comissões Permanentes
Comissão

Governação
e
Internacionalização

Constituição

Coordenador

Prof. Doutora Fátima Vieira
Prof. Doutor José Manuel Amarante

Prof. Doutor Pedro Guedes de Oliveira

Prof. Doutor Manuel João Monte
Prof. Doutor Pedro Guedes de Oliveira
Dr.ª Felicidade Lourenço
Sofia Valdoleiros

Investigação

Eng.º Manuel Ferreira de Oliveira
Prof. Doutora Isabel Menezes

e
Inovação

Planeamento

Prof. Doutora Zulmira Santos
Prof. Doutor Manuel Paiva
Hélio Alves

Prof. Doutor António Marques
Prof. Doutor Baltazar de Castro

e
Financiamento

Prof. Doutora Zulmira Santos

Eng.º Ângelo Ramalho

Prof. Doutor Luís Manuel dos Santos
Eng.º Ângelo Ramalho
Pedro Bragança

Ensino
Prof. Doutor Alexandre Quintanilha

Qualidade
e
Avaliação

Prof. Doutora Deolinda Lima

Prof. Doutor Manuel Fontes de Carvalho

Prof. Doutor Manuel Fontes de Carvalho
Dr.ª Ana Maria Braga da Cruz
Dr.ª Beatriz Pacheco Pereira
Daniel Freitas
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