Deliberações
REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
9 de outubro de 2020
1. Foi deliberado aprovar por unanimidade a ata da reunião de 17 de julho de 2020.
2. Foi apresentada pelo Reitor a situação do Orçamento para 2021 com a expectativa de manutenção do reforço do
apoio do Estado de 2% à Universidade do Porto. Está também a ser considerado o impacto da evolução da
situação pandémica.
3. Foi recomendada a execução das deliberações do Conselho Geral de abril passado, relativamente às propostas
emanadas pelo Conselho de Curadores. Foi decidida a execução de todas as alterações que não careçam de
modificação estatutária.
4. Foi aprovada, por unanimidade, a adesão da FLUP à APEL.
5. A Comissão da Terceira Missão reuniu a 14 de setembro com a Pró-Reitora para o Planeamento Estratégico,
Professora Joana Resende. A reunião teve como foco a análise da prestação de serviços da U.Porto (empresas,
instituições públicas e autarquias locais). Foi ainda analisada a situação relativa à proteção da propriedade
intelectual e registo de patentes, tendo sido proposta a constituição de uma Comissão com o objetivo de propor
medidas que reforcem a capacidade da Universidade nesta matéria. O Conselho Geral aprovou a criação de tal
Comissão, que integrará a Pró-Reitora Joana Resende, os Professores Aurora Teixeira e Adélio Mendes, bem
como o Engenheiro Sérgio Guedes Silva. A Comissão analisou igualmente o registo de spin-offs em 2019, bem
como o levantamento das atividades desenvolvidas face aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
6. A Comissão de Governação reuniu a 7 de outubro contando com o apoio da Dra. Nazaré Teixeira. A reunião
analisou a representatividade do corpo Não Docente e Não Investigador no Conselho Geral e ponderou a eventual
revisão dos Regulamentos dos Provedores dos Funcionários Não Docente e Não Investigador e dos Docentes. A
Comissão recomendou ainda a criação de um Portal do Conselho Geral para melhorar a comunicação interna e
externa.

7.

Foi decidido manifestar o maior apreço pela competência, empenho e dedicação de toda a Comunidade da U.Porto
face à situação pandémica, tendo sido decidido o envio de uma mensagem de reconhecimento e encorajamento, a
subscrever pelo Conselho Geral, pela Reitoria e a propor ao Conselho de Curadores.

Estas deliberações constam da ata que vai ser assinada pelo Presidente e pelo Secretário do Conselho Geral.
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