Ata
17.ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
17 de julho de 2019

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

1.

Tomada de posse do elemento externo cooptado pelos elementos internos em 17
de junho (a confirmar).

2.

Aprovação da ata da reunião anterior.

3.

Preparação do Orçamento para 2020.
a)

Processo e modelo de distribuição interna de recursos do Orçamento de
Estado.

b)
4.

Diretivas para a sua elaboração.

Outros assuntos.

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

1.

Tomada de posse do elemento externo cooptado pelos elementos internos em
17 de junho (a confirmar).
Por compromissos previamente assumidos para a mesma data, não foi possível a
presença do Dr. Rui Amorim de Sousa na reunião, pelo que a sua tomada de posse
ficou adiada para a próxima reunião do Conselho Geral.

2.

Aprovação da ata da reunião anterior.
Foi deliberado aprovar por unanimidade a ata da reunião de 17 de junho de 2019.
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3.

Preparação do Orçamento para 2020.
a)

Processo e modelo de distribuição interna de recursos do Orçamento
de Estado.

b)

Diretivas para a sua elaboração.

Para a discussão deste ponto, estiveram presentes os Vice-Reitores António
Cardoso, Fernando Silva e Pedro Rodrigues, membros da Equipa Reitoral
integrantes da Comissão da Preparação do Orçamento.
O Presidente informou que a Comissão de Planeamento e Financiamento tinha
reunido no passado dia 12 de julho e elaborado um parecer sobre o novo modelo de
distribuição dos recursos do Orçamento de Estado e diretivas para a sua
elaboração. De seguida, deu a palavra à Coordenadora da Comissão, Conselheira
Aurora Teixeira, que fez uma exposição do parecer da Comissão. Segundo a
Comissão, este novo modelo apresenta melhorias face ao anterior no sentido em
que prevê explicitamente, para cada UO, gastos operacionais de manutenção das
instalações e intervenções infraestruturais programadas e contempla uma parcela
baseada em indicadores de qualidade, alinhada com os objetivos estratégicos da
U.Porto. Não obstante as melhorias referidas anteriormente, existem aspetos que
necessitam de um maior detalhe/esclarecimento e afinação no sentido de tornar o
modelo mais transparente e coerente. A Comissão de Planeamento e Financiamento
solicitou que o modelo de distribuição de verbas do OE pelas unidades constitutivas
da U.Porto, incluindo o novo modelo proposto de distribuição de verbas do OE pelas
UOs, seja revisto e melhorado, acomodando, na medida do possível, as
recomendações efetuadas no parecer. Solicitou-se ainda que no modelo revisto
sejam clarificados os aspetos que suscitaram dúvidas à CPF e que o mesmo seja
acompanhado de um exercício de simulação que evidencie e analise o respetivo
impacto ao nível de cada UO e outras entidades constitutivas da U.Porto,
explicitando e justificando adequadamente as regras de transição.
Luís Filipe Antunes pediu a palavra e lamentou não ter sido convocado para a
reunião da Comissão de Planeamento e Financiamento onde se discutiu esta
matéria, tal como tinha solicitado anteriormente. Tal situação deveu-se a um
esquecimento na inclusão do contacto na convocatória, por parte da Comissão.
Referiu ainda que tinha distribuído pelo Conselho algumas notas pessoais sobre a
proposta de distribuição do orçamento de estado “Modelo de Distribuição do
Orçamento de Estado (OE) pelas Unidades Orgânicas (UO´s) “apresentada ao
Conselho Geral (documento apenso a esta ata).
José Fernando Oliveira pediu a palavra e apresentou a seguinte declaração de voto:
“O meu voto no sentido de não me considerar suficientemente esclarecido
sobre a proposta de modelo de distribuição do Orçamento de Estado pelas
Unidades Orgânicas da U.Porto, é motivado pela ausência de fundamentação
para os orçamentos atribuídos aos SPUP e à Reitoria, englobando aqui todos
os serviços centrais da Universidade não incorporados nos SPUP.”
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Pelas 11h50 ausentou-se o conselheiro Marcos Teixeira.
Vários Membros do Conselho solicitaram esclarecimentos adicionais que foram
clarificados pela Equipa Reitoral e pelo Reitor.
Após ampla discussão, o Presidente, no seguimento do parecer da Comissão de
Planeamento e Financiamento previamente emitido, colocou à votação a
necessidade de obtenção de esclarecimentos adicionais sobre o modelo de
distribuição do orçamento.
O Conselho deliberou por maioria solicitar ao Reitor que sejam prestados os
esclarecimentos necessários subjacentes ao modelo de distribuição interna de
recursos do Orçamento de Estado para a elaboração do Orçamento para 2020,
emitidos no parecer da Comissão de Planeamento e Financiamento e nas
observações do Conselheiro Luís Filipe Antunes, que se anexam. Será assim
desejável uma maior interação entre a Comissão de Planeamento e Financiamento
e a Comissão da Preparação do Orçamento.
Não obstante, foi deliberado aprovar por unanimidade as diretivas para a elaboração
do Orçamento para 2020.

4.

Outros assuntos.
Passando ao ponto 4 da ordem de trabalhos, o Presidente questionou o Reitor se
queria abordar alguma matéria em particular, ao que o Reitor respondeu que não
tinha nada a acrescentar.

Após agradecer a participação de todos e nada havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada
às treze horas e quarenta minutos. 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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