Ata
7ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
17 de Janeiro de 2014

No dia dezassete de janeiro do ano de dois mil e catorze, 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: Alfredo de Sousa, Altamiro da Costa Pereira,
António Felino, António Sarmento, Artur Águas, Carlos Afonso, Gabriel David, Isabel Menezes, José
Fernando de Oliveira, José Manuel Amarante, Manuel Matos Fernandes, Maria de Fátima de Oliveira,
Raul Vidal, Daniel Freitas, Hélio Alves, Pedro Bragança, Sofia Rangel de Valdoleiros, Fátima Lisboa,
Bento Domingues, José Pacheco Pereira, Maria João Vasconcelos e Paul Symington. Justificou a sua
ausência Maria João Rodrigues. 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 20 de dezembro de 2013.

2.

Designação de um novo membro do Conselho de Curadores a propor ao Governo, nos
termos da alínea b) do nº 1 do artigo 30º dos estatutos da Universidade do Porto. (Tal como
na última reunião, reitera-se aos Membros a indicação do(s) nome(s) a propor.).

3.

Alteração do Regulamento do Conselho Geral da U.Porto (Proposta apresentada pelo
Presidente do Conselho Geral.).

4.

Questões de gestão da Reitoria postas pelo Prof. Artur Águas (ponto vindo da agenda da
reunião de 18.10.2013).

5.

Eleição dos Representantes dos Estudantes para o Conselho Geral da U.P. 2013 – Relatório
da Comissão Eleitoral.

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Geral após ter cumprimentado os membros presentes,
agradeceu os votos que recebeu de boas festas e desejou um bom ano a todos os Conselheiros.
Antes de iniciar a ordem de trabalhos, anunciou a conferência do Sr. Prof. Doutor António Sampaio da
Nóvoa, ex-reitor da Universidade de Lisboa, que se realizará no dia 28 de fevereiro, pelas 15h00, no

1

Salão Nobre da Reitoria. O tema a abordar será a fusão das universidades e as relações entre as
respetivas faculdades com o reitor, no que diz respeito à gestão destas.
Informou também que foi convidado pelo Sr. Vice-Reitor da U.Porto, Prof. Doutor António Teixeira
Marques, para estar presente no encontro EUA (European University Association), a ter lugar no dia 6
de fevereiro sobre “Rankings in Institutional Strategies and Processes” - ranking das Universidades.
Dada a sua impossibilidade de agenda, ficou decidido que quem iria representar o Conselho Geral
seria Raul Vidal.
Posteriormente, referenciou que acompanhou pela Comunicação Social a discussão sobre a
Reorganização do Grupo do Ensino Superior, tendo recebido do Sindicato Nacional do Ensino
Superior (SINESup) um pedido de envio da cópia do parecer enviado pela Universidade do Porto ao
Secretário de Estado do Ensino Superior no âmbito das "Linhas de Reforma do Ensino Superior". O
Senhor Reitor informou que ainda não tinha sido enviada qualquer tomada de posição.

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 20 de dezembro de 2013.
A ata da reunião de 20 de dezembro foi aprovada por unanimidade.

2.

Ponto 2: Designação de um novo membro do Conselho de Curadores a propor ao
Governo, nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 30º dos estatutos da Universidade
do Porto. (Tal como na última reunião, reitera-se aos Membros a indicação do(s)
nome(s) a propor.).
Foi deliberado propôr a Dr.ª Odete Patrício, Diretora Geral da Fundação de Serralves, para
integrar o Conselho de Curadores, nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 30º dos estatutos
da Universidade do Porto.

3.

Ponto 3: Alteração do Regulamento do Conselho Geral da U.Porto (Proposta
apresentada pelo Presidente do Conselho Geral.).

O Presidente leu a sua proposta de alteração ao Regulamento do Conselho Geral,
previamente distribuída por todos os Conselheiros, fundamentando as propostas de
alterações de cada artigo.
A propósito do art. 13.º “Comissões e sua constituição”, o Presidente propôs a transferência
da área da internacionalização da Comissão de Governação para a Comissão de Inovação e
Investigação, passando esta a designar-se “Comissão de Inovação, Investigação e
Internacionalização.” Com esta alteração, Maria João Rodrigues transita para a nova
Comissão, pelo que o Presidente providenciará para que se comunique esta alteração a
Maria João Rodrigues.
Após troca de impressões, o documento foi aprovado por unanimidade, com alterações
pontuais, conforme documento anexo (Anexo 1).
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O Conselho Geral deliberou por unanimidade que o seu regulamento se passasse a chamar
“Regimento”, com as alterações propostas pelo Presidente do Conselho Geral, a entrar em
vigor após a publicação no portal da Universidade.

4.

Ponto 4: Questões de gestão da Reitoria postas pelo Prof. Artur Águas (ponto vindo da
agenda da reunião de 18.10.2013).

O proponente Artur Aguas considerou que as questões referentes à gestão da Reitoria
encontram-se em vias de resolução, tendo em conta a carta enviada ao Presidente do
Conselho Geral pela Comissão de Trabalhadores da Universidade do Porto, pelo que
considerou deixar de ser pertinente tratar este assunto em reunião do Conselho Geral nesta
ocasião.

5.

Ponto 5: Eleição dos Representantes dos Estudantes para o Conselho Geral da U.P.
2013 – Relatório da Comissão Eleitoral

O Presidente do Conselho Geral comunicou que tinha homologado o Relatório Eleitoral e deu
a palavra a Pedro Bragança, proponente da adição deste ponto à ordem de trabalhos.
Pedro Bragança fez a declaração que se anexa (Anexo 2).
Após troca de impressões, concluiu-se que houve uma escassa participação eleitoral, não
obstante esta informação ser idêntica à de atos eleitorais anteriores.
Foi manifestado por vários Membros o propósito de no futuro os estudantes deverem
encontrar medidas adequadas a aumentar tal participação.
Quanto às alegadas reclamações sobre eventuais irregularidades, as que vieram
endereçadas ao Presidente foram imediatamente remetidas à Comissão Eleitoral, entidade
competente para as decidir e que as mencionou no relatório final com os resultados.
Resultados que foram homologados pelo Presidente do CG, porque além do mais, segundo a
comissão a terem existido tais irregularidades não afetaram o resultado das eleições.
Pedro Bragança defendeu que o CG deveria fazer algumas reuniões abertas ao
público/estudantes e outros agentes da UP, mas o Presidente obstou a tal possibilidade com
o disposto no artº 20, nº1 do Código do Procedimento Administrativo.

Antes de terminar a reunião, Paul Symington pediu a palavra para agradecer aos Membros da
Comissão de Governação o seu empenho e trabalho. Manifestou agrado do modo como tinha
decorrido a reunião dessa manhã com os Diretores e Presidentes dos Conselhos de Representantes
das Unidades Orgânicas.
O Presidente do Conselho Geral corroborou as palavras de Paul Symington, tendo sublinhado o facto
de a reunião ter sido produtiva.
José Manuel Amarante agradeceu a disponibilidade de Paul Symington, Coordenador da Comissão,
destacando a sua capacidade de diálogo e tolerância.

3

Antes do encerramento da reunião, todo o Conselho Geral agradeceu a colaboração prestada pelos
estudantes Hélio Alves, Pedro Bragança e Sofia Valdoleiros, saudando-os com uma ovação nesta
última presença no Conselho Geral.
O Presidente do Conselho Geral deu por encerrada a reunião às dezoito horas e vinte e cinco
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

4

