Ata
3ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
13 de setembro de 2013

No dia treze de setembro 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, Paul Symington , António
Felino, António Sarmento, Artur Águas, Carlos Afonso, Gabriel David, Isabel Menezes, 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 e Maria João Vasconcelos. Justificaram a sua ausência Altamiro da Costa Pereira e José
Fernando de Oliveira. 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.
2.

Aprovação da minuta da ata da reunião de 26 de julho de 2013 (documento anexo).
Constituição das Comissões Permanentes, referidas nos artigos 9º, nº 2 e 13º do
Regulamento do Conselho Geral:
a)

Constituição da Comissão de Governação e Internacionalização, por causa das
tarefas do art.º 50 referido aos artigos 14º e 37º do Reg. Org. da U.P. ( eleição
dos Conselhos de Faculdade, adequação dos respetivos estatutos…)

b)

Constituição da Comissão de Planeamento e Financiamento, dado o calendário
das competências do C.G. (art.º 30, nº 2 d) e) e f) Estatuto da U.P.

c)

Periodicidade da reporte escrito previsto no art.º 13 nº 6 do Regulamento do
C.G.

3.

Apreciação de Propostas de Revisão do Regulamento Orgânico da UP.

4.

Agenda de audição de diretores das unidades orgânicas (art.º 32 nº2 b) dos Estatutos
da U.P. ),designadamente das que não têm qualquer membro no C.G.

5.

Meios humanos necessários ao funcionamento do Conselho Geral, designadamente
juristas (nº3 do art.º 9 do Regulamento do C.G.)
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Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Geral após ter cumprimentado os membros presentes
informou ter estado presente, acompanhado pelo Reitor numa reunião, realizada em Lisboa, no
passado dia 10 de setembro com o Secretário de Estado do Ensino Superior e com todos os reitores e
presidentes de conselhos gerais universitários portugueses. Fez questão de salientar dois pontos
dessa reunião: 1.º) o decréscimo de ingressos na Universidade portuguesa; 2.º) a proposta de
alteração ao RJIES está a ser finalizada pelo governo para ser apresentada ao CRUP. Essa proposta
prevê a eliminação do estatuto de fundação passando a Universidade a ter autonomia reforçada. O
Reitor referiu que o CRUP (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas) solicitou ao
membro do governo que ponderasse essa decisão e que essa medida não viesse a ser incluída no
novo RJIES. Informou ainda que tinha sido contactado pelo Presidente do Conselho de Curadores,
Eng.º Paulo Azevedo manifestando preocupação pela alteração ao RJIES e solicitando que posição
idêntica seja tomada pelo Conselho Geral. Foi ainda discutido o pedido de exoneração de Maria João
Rodrigues do Conselho de Curadores e o modo como decorreria a sua substituição.
Pelas dezasseis horas e dez minutos entrou Gabriel David e António Sarmento.
Antes de iniciar a ordem de trabalhos, o Presidente do Conselho Geral pediu ao Reitor para que
fizesse uma exposição sobre a situação organizacional e financeira da Universidade.
O Reitor fez uma apresentação alongada do que é hoje a UP com base nos números que estão
disponíveis no “site” da Reitoria da UP, a que se seguiu uma breve discussão e pedido de
esclarecimentos pelos Membros do Conselho Geral, fim da qual se iniciou a ordem de trabalhos.
Pelas dezassete horas entrou José Pacheco Pereira.

1.

Ponto 1: Aprovação da minuta da ata da reunião de 26 de julho de 2013.
A ata de reunião de 26 de julho de 2013 foi aprovada por unanimidade.

2.

Constituição das Comissões Permanentes, referidas nos artigos 9º, nº 2 e 13º do
Regulamento do Conselho Geral:

O Presidente considerou que era necessária a apreciação preliminar pela Comissão de
Governação e Internacionalização, referida nos artigos 9.º, n.º 2 e 13.º do Regulamento do
Conselho Geral, pelo que agendou a constituição desta Comissão Permanente.
a)

Constituição da Comissão de Governação e Internacionalização, por causa
das tarefas do art.º 50 referido aos artigos 14º e 37º do Reg. Org. da U.P. (
eleição dos Conselhos de Faculdade, adequação dos respetivos
estatutos…)

Pelas dezassete horas e trinta e oito minutos saiu António Sarmento.
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A partir de uma proposta do Presidente, o Conselho Geral deliberou por unanimidade nos
termos dos artigos 9.º, n.º 2 e 13.º n.º 3 do Regulamento que a Comissão de Governação e
Internacionalização teria a seguinte constituição:
•

Paul Symington (Coordenador)

•

António Sarmento

•

Fátima Lisboa

•

Isabel Menezes

•

José Manuel Amarante

•

Manuel Matos Fernandes

•

Raul Vidal

•

Sofia Valdoeiros

Foi deliberado que após a tomada de posse de Maria João Rodrigues, esta a venha também a
integrar, uma vez que esta Comissão tem a vertente “Internacionalização”.
Ficou decidido que esta Comissão irá consultar quem julgar pertinente e deverá posteriormente
apresentar um relatório num Conselho Geral a realizar até ao final do ano.

b)

Constituição da Comissão de Planeamento e Financiamento, dado o
calendário das competências do C.G. (art.º 30, nº 2 d) e) e f) Estatuto da
U.P.

Foi constituída uma Comissão de Planeamento e Financiamento que irá apreciar a proposta de
orçamento e elaborar um relatório a submeter ao Conselho Geral.
A Comissão de Planeamento e Financiamento será constituída pelos seguintes membros:
•

Altamiro da Costa Pereira (Coordenador)

•

Artur Águas

•

Carlos Afonso

•

Gabriel David

•

Maria João Vasconcelos

•

Pedro Bragança
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3.

Apreciação de Propostas de Revisão do Regulamento Orgânico da UP.
Foi deliberado que a apreciação do ponto 3 da agenda, só será abordada após a Proposta da
Comissão de Governação acima solicitada.

4.

Agenda de audição de diretores das unidades orgânicas (art.º 32 nº2 b) dos Estatutos
da U.P. ),designadamente das que não têm qualquer membro no C.G.
Foi deliberado que a audição dos Diretores das faculdades de Direito e Economia terá lugar
na próxima reunião, uma vez que estas Unidades Orgânicas não estão diretamente
representadas neste Conselho. Procedimento que será também estendido em reuniões
próximas às outras Faculdades.

5.

Meios humanos necessários ao funcionamento do Conselho Geral, designadamente
juristas (nº3 do art.º 9 do Regulamento do C.G.)
O Reitor pôs à disposição deste Conselho o Serviço de Apoio Jurídico da Reitoria da U.P.

Nada mais havendo a tratar e agradecendo a participação de todos, o Presidente deu por encerrada a
reunião às dezoito horas e quarenta minutos. De tudo para constar se lavrou a presente ata que, após
aprovação, vai ser assinada pelo Presidente do Conselho Geral.

O Presidente do Conselho Geral da U.Porto,

Juiz Conselheiro Alfredo de Sousa
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