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1ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
03 de julho de 2013

No dia três do mês de julho do ano de dois mil e treze, 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, Altamiro da Costa Pereira, António Cabral de
Campos Felino, António Carlos Megre Eugénio Sarmento, Artur Manuel Perez Neves Águas, Carlos Manuel
Magalhães Afonso, Gabriel de Sousa Torcato David, Isabel Maria Alves e Menezes Figueiredo, José
Manuel Amarante, Manuel Matos Fernandes, Maria de Fátima Favarrica Pimenta de Oliveira, Raul
Fernando de Almeida Moreira Vidal, Daniel Freitas, Hélio Alves, Pedro Bragança, Sofia Rangel de
Valdoleiros e Maria de Fátima Lisboa Ramos. José Fernando de Oliveira, que na primeira parte da reunião
(dia três de julho) participou de forma não presencial (por videoconferência), sem direito a voto, de acordo
com o estabelecido no n.º 2 do artigo 12.º e do n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento do Conselho Geral da
UPorto e ainda do artigo 9.º do Regulamento para a eleição e cooptação dos membros do Conselho Geral
da U.Porto. 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 cessante com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único – Cooptação dos seis membros externos do Conselho Geral nos termos dos artigos 7.º a
10.º do Regulamento para a Eleição e Cooptação dos membros do Conselho Geral da Universidade do
Porto.

Iniciada a reunião com todos os membros eleitos presentes, o Presidente do Conselho Geral cessante
tomou a palavra congratulando todos os eleitos. Em seguida, de acordo com o n.º 4 do artigo 7.º do
«Regulamento para a Eleição e Cooptação dos membros do Conselho Geral da Universidade do Porto»,
procedeu-se à escolha, por votação secreta, de um membro para presidir à reunião, tendo sido eleita, por
unanimidade, Isabel Menezes.
Após a saída da sala do Presidente do Conselho Geral cessante, foi proposto e aprovado por unanimidade
um voto de agradecimento e louvor aos Membros Cooptados do Conselho Geral cessante, pela forma como
desempenharam as suas funções ao longo do último quadriénio.
Seguiu-se a discussão dos perfis dos novos membros externos a cooptar.

1

A reunião foi suspensa pelas dezanove horas e quarenta e cinco minutos, tendo ficado a continuação da
mesma marcada para as dezassete horas do dia dez de julho de dois mil e treze, na Sala do Conselho da
Reitoria da U.Porto.

No dia dez de julho, verificando-se a presença de todos os membros eleitos, deu-se início à segunda parte
da reunião.

Isabel Menezes, que exerceu as funções de Presidente, apresentou o parecer jurídico elaborado pelo
Serviço de Apoio Jurídico da Reitoria da U.Porto, referente à possibilidade de cooptação de docentes
aposentados ou jubilados da Universidade. Não sendo o mesmo totalmente esclarecedor, foi posta à
votação a inclusão de docentes aposentados ou jubilados da Universidade do Porto como membros
externos do Conselho Geral, tendo sido reprovada essa possibilidade ( treze (13) votos contra e quatro (4)
votos a favor).
O estudante Pedro Bragança, em declaração de voto, referiu da necessidade desta inclusão no
Regulamento.

A reunião foi suspensa pelas vinte horas e dez minutos, tendo ficado a continuação da mesma marcada
para as dezassete horas do dia dezanove de julho de dois mil e treze, na Sala do Conselho da Reitoria da
U.Porto.
No dia dezanove de julho, sob a presidência de Isabel Menezes e verificando-se a presença de todos os
membros eleitos, deu-se início à terceira parte da reunião.
De acordo com o previsto no nº 2 do artigo 9º do Regulamento para a Eleição e Cooptação dos membros
do Conselho Geral da Universidade do Porto, foi decidido cooptar as seguintes personalidades externas:

-

ALFREDO DE SOUSA

-

BENTO DOMINGUES

-

JOSÉ PACHECO PEREIRA

-

MARIA JOÃO RODRIGUES

-

MARIA JOÃO VASCONCELOS

-

PAUL SYMINGTON

Foi decidido que Isabel Menezes seria a responsável pelos convites a estas personalidades.
Após agradecer a participação de todos e nada havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às
dezanove horas e trinta minutos. De tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos
membros do Conselho Geral presentes.

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

A Conselheira eleita nos termos do art.º 7, nº 4,
Isabel Maria Alves e Menezes Figueiredo
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