Ata
23.ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
29 de maio de 2020, concluída a 1 de junho de 2020

No dia vinte e nove de maio de dois mil e vinte, pelas quinze 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, Américo Afonso, Artur Águas, Aurora Teixeira, Carlos Azevedo,
Corália Vicente, João Moreira Campos, José Fernando Oliveira, Luís Filipe Antunes, Pedro Silva,
Ana Gabriela Cabilhas, Diogo Martins, Inês Azevedo Silva, Marcos Teixeira, José Sousa
Lameira, Maria Geraldes, Rui de Amorim Sousa, Sérgio Guedes Silva e Vítor Silva. Justificou a
sua ausência Francisca Carneiro Fernandes. 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.

Aprovação da ata da reunião anterior.

2.

Eleição de um novo membro do Conselho de Curadores a propor ao Governo, em
substituição do Dr. Miguel Cadilhe, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 28.º dos
Estatutos da Universidade do Porto.

3.

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.

Aprovação da ata da reunião anterior.
Foi deliberado por unanimidade aprovar a ata da reunião de 24 de abril de 2020.

2.

Eleição de um novo membro do Conselho de Curadores a propor ao Governo, em
substituição do Doutor Miguel Cadilhe, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo
28.º dos Estatutos da Universidade do Porto.
No início deste ponto, o Presidente efetuou uma contextualização relativamente aos
emails e mensagens que trocou com o Doutor Miguel Cadilhe. Informou ainda que a
reunião não poderia ficar concluída no dia 29 de maio, tendo anunciada a sua
continuação no dia 1 de junho, dando rigoroso cumprimento ao Regimento do Conselho
Geral da Universidade do Porto em matéria de substituição de membros do Conselho
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de Curadores. Informou ainda que também efetuou alguns contactos com a Dra. Nazaré
Teixeira do Gabinete do Apoio Jurídico e que se encontra em contacto com o Ministro
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o qual prometeu pronta nomeação do
Curador que venha a ser proposto.

Após esta breve contextualização o Presidente propôs ao Conselho Geral o nome do
Engenheiro Luís Braga da Cruz para a substituição do Doutor Miguel Cadilhe, proposta
já discutida e também apoiada pelo Vice-Presidente, Conselheiro José Lameira, e pelo
Coordenador da Comissão de Governação, Professor Luís Filipe Antunes. Igualmente
foi ouvido o Reitor, que se pronunciou favoravelmente. Efetuou de seguida uma breve
síntese do seu currículo, tendo salientado o facto de conhecer bem a Universidade do
Porto, onde exerceu funções de Investigador e de Professor Convidado durante cerca
de duas décadas. Destacou também um conhecimento profundo dos problemas da
região Norte, a cuja Comissão presidiu, e da cidade do Porto, salientando ainda as
funções exercidas na EDP, bem como a sua participação em órgãos de promoção de
uma maior aproximação da Região Norte quer à Galiza, quer a outras regiões
periféricas.

A Dra. Maria Geraldes sublinhou que se trata de uma pessoa sensível às questões
sociais e culturais e que poderá ser uma mais valia no estabelecimento de redes de
cooperação com outros interlocutores.

O Professor Artur Águas acrescentou que o Engenheiro Luís Braga da Cruz foi inclusive
membro do Conselho Geral da Universidade do Minho, pelo que conhecerá bem o
funcionamento da academia.

Após ampla discussão, e por meio de votação online anónima, foi deliberado por
unanimidade convidar o Engenheiro Luís Braga da Cruz a integrar o Conselho de
Curadores, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 28.º dos Estatutos da
Universidade do Porto, proposta esta a submeter a deliberação do Ministro da Ciência e
Ensino Superior.

Tendo completado o mandato do Doutor Miguel Cadilhe, como Presidente do Conselho
de Curadores, e não estando disponível para a renomeação para este Cargo, o
Conselho Geral decidiu manifestar-lhe todo o reconhecimento da Universidade do Porto.
Foram unanimemente enaltecidas as suas superiores qualidades de forte liderança, de
extrema competência, de grande dedicação e de elevada exigência, bem como a sua
permanente atitude de agente de renovação e mudança, revelando um alto sentido de
Cidadania, qualidades de que muito beneficiou a Universidade do Porto. Anexa-se a
mensagem enviada pelo Presidente do Conselho Geral ao Doutor Miguel Cadilhe.
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3.

Outros assuntos.

a)

Parecer do grupo de trabalho quanto à “questão estatutária”.

O Presidente do Conselho Geral apresentou as recomendações que foram produzidas
pelo grupo de trabalho que integrou o Reitor, bem como o Presidente, o Vice-Presidente
e o Coordenador da Comissão de Governação do Conselho Geral. O grupo de trabalho
pronunciou-se sobre a globalidade das sugestões apresentadas pelo Presidente do
Conselho de Curadores, quanto a uma eventual revisão dos estatutos.
O Professor Pedro Silva propôs uma alteração na redação do parecer relativo à terceira
sugestão apresentada pelo Conselho de Curadores, pois manifestou sentir-se algo
inconformado com esta sugestão e, embora esteja sempre alinhado com as mudanças
em prol de uma Universidade melhor, considera que o Conselho Geral deve assumir
uma posição firme quanto a este ponto.
Após ampla discussão dos vários pontos foi aprovado por unanimidade o Parecer do
Grupo de Trabalho (que se anexa) tendo por base as sugestões apresentadas pelo
Presidente do Conselho de Curadores, quanto à “questão estatutária”.

b)

Ofício do Professor Altamiro da Costa Pereira ao Professor Miguel Pinto: Rescisão
do Atual Protocolo de Colaboração Pedagógica entre a FMDUP e a FMUP

O Professor Amândio Sousa pediu a palavra para manifestar a sua opinião quanto a
uma mensagem eletrónica enviada pelo Professor Altamiro da Costa Pereira, atual
Diretor da Faculdade de Medicina, dando conta de alterações das relações protocolares
com a Faculdade de Medicina Dentária. O referido protocolo não terá sido renovado
este ano, tendo sido celebrado um novo protocolo entre a Medicina Dentária e o ICBAS.
Dada esta situação aparentemente estranha, solicitou ao Reitor que informasse qual foi
o papel de mediação que a Reitoria teve neste caso e qual é a organização estrutural
que o Reitor pretende. O Professor Amândio Sousa sublinhou a importância da criação
de sinergias que façam sentido no interior da Universidade e que existe uma relação
entre a FMDUP e a FMUP há mais de 40 anos, existindo um corpo docente partilhado,
pelo que deveria ter existido algum cuidado na mediação destas relações. Considerou
igualmente fundamental uma discussão alargada em torno da forma como se ensinam
áreas de convergência na Universidade do Porto.
O Presidente comentou que este assunto, para ser colocado ao Conselho Geral, deve
ter em conta um processo de audição de ambas as partes e não unilateralmente, para
se perceber o que esteve na base desta alteração nas relações entre as duas
Faculdades. O Vice-Presidente sublinhou ser de aceitar uma explicação do Senhor
Reitor, face às questões colocadas, mas o Conselho não se deverá pronunciar a este
respeito nesta fase.
O Reitor não considerou a existência de qualquer conflito e referiu que este existe na
perspetiva da FMUP. Referiu que a mensagem do Professor Altamiro da Costa Pereira
contém afirmações não convenientemente sustentadas e que a aparente ausência de
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apoio da Reitoria não se verificou, uma vez que tudo fez para procurar promover
entendimentos entre as duas instituições e o que obteve foi sempre algum silêncio do
lado da FMUP. O Reitor informou ainda o Conselho Geral de que não existia um
protocolo entre as duas faculdades, mas um contrato de colaboração pedagógica e
científica de prestação de serviços do ponto de vista do serviço docente, com cláusulas
que devem ser revistas, com caducidade no final do ano letivo.
O Vice-Presidente reforçou de novo que o Conselho Geral passa a ter como presente a
exposição do Reitor e a carta do Professor Altamiro da Costa Pereira. O Conselho Geral
apenas deverá emitir uma posição, ouvidas ambas as partes. Este tema não se
encontra em discussão na agenda desta reunião, pelo que o mesmo deve ser colocado
à análise do Conselho Geral como tem vindo a ser a prática habitual.
O Professor Luís Antunes considerou estranho o estabelecimento de um novo acordo
entre instituições (FMDUP e ICBAS) que estão mais distantes geograficamente, tendo
dado alguns bons exemplos de articulação entre outras áreas, nomeadamente entre a
FCUP e a FEUP e insistiu na necessidade de ser promovida uma reflexão sobre o
modelo de organização da Universidade do Porto.
O Professor Artur Águas efetuou algumas considerações históricas subjacentes ao
ICBAS e à FMUP e considerou que se trata de uma questão que está a ser colocada
unilateralmente e, por isso, será importante termos uma carta de resposta por parte do
Diretor da Faculdade de Medicina Dentária.
O Presidente salientou que, na linha de suas intervenções já realizadas no Conselho
Geral e no Dia da Universidade do Porto de março 2018, o assunto da organização da
Universidade do Porto devia merecer cuidada atenção do Conselho Geral. Aliás, a
realização de uma reunião do Conselho Geral, promovida pela Comissão da Terceira
Missão, e em que participaram todas as Unidades Orgânicas e de Investigação, já tinha
evidenciado a conveniência em promover uma maior colaboração entre Unidades da
Universidade do Porto, através de modelos organizativos que proporcionassem a
criação de mais massa crítica e capacidade de geração de sinergias. Sublinhou ainda
que já tinha analisado este tema com o Reitor, que igualmente partilhava preocupações
desta natureza.
A Professora Aurora Teixeira concordou que importa realizar um debate mais geral, não
fazendo sentido a este propósito discutir o mérito de Unidades Orgânicas. O que está
em causa é uma reflexão mais estruturante sobre a forma como deve estar organizada
a Universidade.
O Professor Amândio Sousa por ter colocado o assunto em discussão e ter sido
interpelado nas intervenções anteriores dos outros membros do Conselho Geral
concluiu dizendo que o importante será de facto uma discussão sobre a forma como a
Universidade se deve organizar. Importa, pois, tudo fazer para que continue a ser vista
como uma Universidade de Excelência.

Após agradecer a participação de todos e nada havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada
no dia 1 de junho pelas dezoito horas e trinta minutos. De tudo para constar se lavrou a presente
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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

___________________________________________

5

