Ata
15.ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
27 de maio de 2019

No dia vinte e sete de maio de dois mil e dezanove, pelas catorze horas e trinta minutos, 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: Artur Santos Silva,
Adélio Mendes, Adriano Carvalho, Américo Afonso, Artur Águas, Aurora Teixeira, Carlos
Azevedo, Corália Vicente, José Fernando Oliveira, Pedro Silva, Diogo Martins, Diogo Pimenta,
Marcos Teixeira, José Sousa Lameira, Sérgio Guedes Silva (por videoconferência) e Vítor Silva.
Justificaram a sua ausência Amândio Sousa, Francisca Carneiro Fernandes, Inês Azevedo Silva,
João Moreira Campos, Luís Filipe Antunes e Maria Geraldes. Também esteve presente, sem
direito a voto e em representação do Reitor da Universidade do Porto, o Vice-Reitor António Silva
Cardoso.
A reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho Geral com a seguinte ordem de trabalhos:

1.

Aprovação da ata da reunião anterior.

2.

Análise da situação da UPTEC.

Iniciada a reunião, o Presidente do Conselho Geral após ter cumprimentado os membros
presentes, deu início à discussão da ordem de trabalhos:

1.

Aprovação da ata da reunião anterior.
Foi deliberado aprovar por unanimidade a ata da reunião de 22 de abril de 2019.

2.

Análise da situação da UPTEC.
Para a discussão deste ponto, o Presidente solicitou a presença do Administrador,
Dr. João Carlos Ribeiro e do Fiscal Único, Dr. João Careca.
O Presidente informou que esta reunião extraordinária tinha sido agendada, tendo
em vista a apreciação da situação económico-financeira da UPTEC. Nesta matéria,
tem especial impacto a revisão do prazo do direito de superfície constituído quanto
ao edificado no Campus da Asprela, bem como o prazo de reembolso dos
suprimentos concedidos pela Universidade relativamente ao financiamento
atribuído para a construção da infraestrutura. De seguida, deu a palavra à
Coordenadora da Comissão de Planeamento e Financiamento (CPF), Prof.ª
Doutora Aurora Teixeira.
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A Conselheira informou que a Comissão tinha reunido no passado dia 21 de maio
para

analisar

a

situação

da

UPTEC.

Posteriormente,

fez

uma

breve

contextualização da rentabilidade económica e da sustentabilidade financeira dessa
associação, desde a sua criação até à presente data, conforme o parecer apenso a
esta ata.
Assim, não colocando em causa o referido na Ata de 24 de abril de 2019 da reunião
do Conselho de Curadores da Universidade do Porto, relativamente à necessidade
da UPTEC apresentar um plano adequado de rentabilidade económica e
sustentabilidade financeira, os membros da Comissão de Planeamento e
Financiamento (CPF) entenderam ser prioritário criar as condições necessárias
para que a UPTEC continue a desenvolver a sua atividade.
Na linha do ‘Parecer do Fiscal Único’ (18/05/2019), a CPF recomendou que sejam
desenvolvidas as ações necessárias para adequar o prazo do direito de superfície
com a vida útil esperada do edificado, devendo tal prazo ser naturalmente
estabelecido e de forma razoável dentro dos limites legais.

Após ampla discussão e ouvidos os esclarecimentos do Administrador, Dr. João
Carlos Ribeiro, do Fiscal Único, Dr. João Careca e do Vice-Reitor António Silva
Cardoso e, por proposta do Presidente do Conselho Geral, foi deliberado
recomendar à Reitoria da Universidade do Porto que:
•

seja revisto o prazo do contrato relativo ao direito de superfície, com
implicações

imediatas,

nomeadamente

sobre

amortizações

do

imobilizado edificado, no processo de consolidação de contas da
Universidade do Porto relativas ao exercício de 2018;
•

sejam mobilizadas as adequadas competências existentes na
Universidade que permitam à UPTEC apresentar um estudo sólido
com vários cenários sobre a sua sustentabilidade económicofinanceira a longo prazo, dada a sua relevância para a Terceira
Missão da Universidade e que tal estudo contenha a análise da
situação

económico-financeira

de

instituições

nacionais

e

internacionais comparáveis.
Após agradecer a participação de todos e nada havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada
às dezassete horas. De tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo
Presidente do Conselho Geral e pelo Secretário do Conselho Geral.

O Presidente do Conselho Geral da U.Porto,
Artur Santos Silva
__________________________________________
O Secretário do Conselho Geral,
Vítor Silva
___________________________________________
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