Ata
6ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
20 de dezembro de 2013

No dia vinte de dezembro do ano de dois mil e treze, pelas dezasseis 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: Alfredo de Sousa, Altamiro da Costa Pereira,
António Felino, Artur Águas, Carlos Afonso, Gabriel David, José Fernando de Oliveira, José Manuel
Amarante, Manuel Matos Fernandes, Maria de Fátima de Oliveira, Raul Vidal, Daniel Freitas, Pedro
Bragança, Sofia Rangel de Valdoleiros, Fátima Lisboa, José Pacheco Pereira e Maria João
Vasconcelos. Justificaram a sua ausência António Sarmento, Bento Domingues, Hélio Alves, Isabel
Menezes, Maria João Rodrigues. Paul Symington. 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 ata da reunião de 22 de novembro de 2013.

2.

Apreciação e aprovação do Plano de atividades e Orçamento da UPorto para 2014, caso
haja pareceres dos membros externos e da Comissão de Planeamento e Financiamento
(artigos 9º nº2,12.º nº 3 e 13.º nº 1 c) do Regulamento do Conselho Geral).

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Geral após ter cumprimentado os membros presentes,
deu conhecimento da carta recebida do Presidente do Conselho de Curadores, Sr. Eng.º Paulo
Azevedo e recordou a necessidade de substituir a Doutora Maria João Rodrigues como curadora da
Fundação da Universidade do Porto. Após troca de impressões, o Conselho entendeu agendar a
designação de um Curador para a próxima reunião, tendo o Presidente do Conselho Geral solicitado
aos restantes Conselheiros que tragam para essa reunião os nomes que entenderem propor.
Pelas dezasseis horas e dez minutos entrou Artur Águas.
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De seguida, o Presidente leu a proposta, que previamente tinha feito distribuir por todos os
Conselheiros, referente ao termo do mandado dos atuais estudantes do Conselho Geral, que a seguir
se transcreve:

“Nos termos do art.º 81, n.º 8 o mandato dos estudantes, Membros do Conselho Geral, “ é de dois
anos”.
Os atuais membros iniciaram o respetivo mandato em 20 de janeiro de 2012. Assim sendo tal
mandato termina em 20 de janeiro de 2014.
Entretanto homologuei já os resultados do ato eleitoral, de que resultou substituição (de três dos
atuais membros/ estudantes).
Os membros/estudantes eleitos só iniciarão o respetivo mandato depois de terminado o dos respetivos
antecessores, ou seja, após 20 de janeiro de 2014.
Assim, face ao disposto no art.º 15, n.º 2 do Regulamento do Conselho Geral da Universidade do
Porto, proponho a aprovação desta interpretação pelo plenário, para a tornar vinculativa.”

Colocada à votação, a interpretação proposta pelo Presidente foi aprovada por unanimidade, face ao
disposto no artigo 15°, n.º 2 do Regulamento do CG/ UP, de que os membros/estudantes eleitos só
iniciarão o respetivo mandato depois de terminado o dos respetivos antecessores, ou seja, após 20 de
janeiro de 2014. Foi decidido que esta informação seria divulgada na página web da Universidade.
O Presidente Informou que, na sequência da iniciativa do Coordenador da Comissão de Governação e
Internacionalização

do

Conselho

Geral,

iria

convidar

os

Presidentes

dos

Conselhos

de

Representantes e Diretores das Unidades Orgânicas, para uma reunião no próximo dia 17 de janeiro,
pelas 11 horas, na Sala do Conselho da Reitoria da U.Porto. Esta reunião terá como objeto uma
recolha de informação com vista à implementação da deliberação do CG, da reunião de 22 de
novembro, de iniciar a revisão dos Estatutos da U.Porto e suspender o Regulamento Orgânico.
Posteriormente, deu conhecimento ao Conselho do ofício que será enviado ao Ministro da Educação e
Ciência, conforme acordado na passada reunião de 22 de novembro, manifestando o
descontentamento sobre o atraso da aprovação do plano de atividades e orçamento da Universidade
e o prejuízo que isso acarreta para esta Universidade.
Informou ainda o Conselho que recebeu um documento, que foi distribuído por todos os Conselheiros,
do Coordenador da Comissão de Investigação e Inovação, referente ao plano de ação desta
Comissão.
Gabriel David, Coordenador desta Comissão pediu a palavra e explicou que esta Comissão teria
reunido no dia 18 de dezembro pela primeira vez e que tinha decidido promover um estudo de
desempenho para perceber qual o impacto da investigação na Universidade.
Na sequência de um pedido que lhe foi feito pela Comissão de Trabalhadores, o Presidente fez uma
chamada de atenção à Administração da Universidade, para o cumprimento das normas legais, no
que respeita ao direito à informação daquela CT, designadamente no que respeita ao Orçamento e
Plano de Atividades.
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Findos os pontos prévios à ordem do dia, passou-se à discussão da ordem de trabalhos.

1.

Ponto 1: Aprovação da ata da reunião de 22 de novembro de 2013.
A ata da reunião de 22 de novembro foi aprovada por unanimidade.

2.

Ponto 2: Apreciação e aprovação do Plano de atividades e Orçamento da U.Porto para
2014, caso haja pareceres dos membros externos e da Comissão de Planeamento e
Financiamento (artigos 9º nº2,12.º nº 3 e 13.º nº 1 c) do Regulamento do Conselho
Geral).

O Presidente do Conselho Geral manifestou o seu desconforto pelo facto deste orçamento
estar a ser discutido após ter sido enviado ao Ministério e apresentou a intenção de fazer
todos os possíveis para que no próximo ano o orçamento seja aprovado atempadamente de
forma a corrigir esta situação.
Agradeceu e elogiou o trabalho da Comissão de Planeamento e Financiamento,
nomeadamente no que se refere à proposta de parecer que se anexa, elaborada por esta
Comissão com os contributos e esclarecimentos da Sr.ª Pró-Reitora, Prof.ª Doutora Patrícia
Teixeira Lopes (na secção do Plano de Atividades), do Sr. Administrador da U.P., Dr. José
Branco (na secção do orçamento), da Comissão de Investigação e Inovação do CG (na área
da investigação do Plano de Atividades) e do Professor Catedrático da Faculdade de
Economia, Doutor José Costa.
Na discussão que se seguiu, Altamiro da Costa Pereira, Coordenador da Comissão de
Planeamento e Financiamento agradeceu a disponibilidade e colaborações manifestadas,
sem as quais este parecer não poderia ter sido elaborado e informou que considera
necessário que no próximo orçamento seja feito uma referência explícita aos orçamentos de
cada uma das unidades orgânicas.
Salientou que a não discriminação das atividades e orçamentos por unidade orgânica impede
a análise comparativa do desempenho destas instituições e, sobretudo, a identificação das
que apresentam um maior risco económico e financeiro. Informou que considera necessário a
inclusão dos planos de atividades e orçamentos das entidades participadas pela UP, as quais
irão integrar posteriormente o respetivo Relatório e Contas Consolidadas da UP, de modo a
garantir a consistência entre estes dois tipos de documentos.
O Coordenador da Comissão de Planeamento e Financiamento sugeriu também que do
grupo de trabalho que vai definir os novos indicadores de gestão, faça parte um elemento
desta Comissão, o que teve a concordância do Presidente do Conselho Geral. Ficou Altamiro
da Costa Pereira incumbido de acompanhar esta monotorização.
Foi aprovado por unanimidade o Plano de Atividades e Orçamento da Universidade do Porto,
para 2014, com o parecer favorável da Comissão de Planeamento e Financiamento e dos
membros externos (quanto ao Plano de Atividades), nos termos dos artigos 9º nº2,12.º nº 3 e
13.º nº 1 c) do Regulamento do Conselho Geral e ordenada a remessa ao Conselho de
Curadores, bem como as recomendações sobre a elaboração e apresentação dos futuros
planos de atividades e orçamentos da U.P.
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O Presidente do Conselho Geral deu por encerrada a reunião às dezoito horas e dez minutos. De tudo
para constar se lavrou a presente ata que, após aprovação, vai ser assinada pelo Presidente e pela
Secretária do Conselho Geral.

O Presidente do Conselho Geral da U.Porto,

Juiz Conselheiro Alfredo José de Sousa

A Secretária do Conselho Geral,

Dr.ª Fátima Lisboa
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