Ata
19.ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
22 de outubro de 2019

No dia vinte e dois de outubro de dois mil e dezanove, pelas dezoito 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, Adélio
Mendes, Adriano Carvalho, Amândio Sousa, Artur Águas, Aurora Teixeira, Carlos Azevedo,
Corália Vicente, Luís Filipe Antunes, Pedro Silva, Ana Gabriela Cabilhas, Diogo Martins, Inês
Azevedo Silva, Marcos Teixeira, Maria Geraldes, Rui de Amorim Sousa, Vítor Silva e Sérgio
Guedes Silva (por videoconferência). Justificaram a sua ausência Américo Afonso, Francisca
Carneiro Fernandes, João Moreira Campos, José Fernando Oliveira e José Sousa Lameira.
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 da nova representante dos estudantes no Conselho Geral.

2.

Aprovação da ata da reunião anterior.

3.

Análise e aprovação do “Estudo de viabilidade económico-financeira 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. Tomada de posse da nova representante dos estudantes no Conselho Geral.
Em substituição do Estudante Diogo Pimenta, foi dada posse à Estudante Ana Gabriela
Cabilhas na qualidade de Membro Representante dos Estudantes do Conselho Geral da
U.Porto.
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2.

Aprovação da ata da reunião anterior.
Foi deliberado por unanimidade aprovar a ata da reunião de 11 de outubro de 2019.

3.

Análise e aprovação do “Estudo de viabilidade económico-financeira da UPTEC”.
Para a discussão deste ponto, estiveram presentes o Vice-Reitor e Presidente da
UPTEC, Prof. Doutor Hélder Vasconcelos, o Administrador, Dr. João Carlos Ribeiro e o
Fiscal Único, Dr. João Careca.
O Presidente deu a palavra à Coordenadora da Comissão de Planeamento e
Financiamento (CPF), Prof. Doutora Aurora Teixeira que apresentou o parecer da
Comissão que se anexa, sobre a viabilidade da UPTEC.
Após troca de impressões, o Reitor referiu que se revê no parecer da CPF, contudo
salientou que existe um relatório do Tribunal de Contas e que este parecer extravasa o
parecer sobre o relatório. Ou seja, do seu ponto de vista deveria existir um parecer
sobre o plano e, adicionalmente, um segundo documento em que a CPF sugerisse
linhas orientadoras e recomendações, relativamente ao futuro da UPTEC.
Após ampla discussão e ouvidos todos os esclarecimentos foram aprovados por
unanimidade o “Estudo de Viabilidade Económico-financeira da UPTEC”, cumprindo o
solicitado pelo Tribunal de Contas, com o parecer favorável da Comissão de
Planeamento e Financiamento.
Relativamente ao Parecer referido no ponto anterior e que se anexa:
a)

Os pontos A e B suportam o juízo de Viabilidade Económico-Financeira da
UPTEC.

b)

O ponto C contém um conjunto de recomendações para a futura elaboração de
um Plano Estratégico da UPTEC.

Após agradecer a participação de todos e nada havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada
às dezanove horas e trinta 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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