Ata
2ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
13 de outubro de 2017

No dia treze de outubro de dois mil e dezassete, 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: Altamiro da Costa Pereira, Amândio Sousa,
António Silva Cardoso, Artur Águas, Aurora Teixeira, Carlos Azevedo, Corália Vicente, João Moreira
Campos, José Fernando Oliveira, Lúcia Almeida Matos, Luís Filipe Antunes, Pedro Rodrigues, Ana Rita
Ramalho, João Nunes, Vitor Silva, Artur Santos Silva, Francisca Carneiro Fernandes, José de Sousa
Lameira, Maria Geraldes e Pedro da Silva Dias. Justificaram a sua ausência José Pedro Nunes, Francisco
Sousa Vieira e Sérgio Guedes da Silva. Também esteve presente, sem direito a voto, o Reitor da
Universidade do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo.

A reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho Geral cessante, Juiz Conselheiro Dr. Alfredo de
Sousa, com a seguinte ordem de trabalhos:

A. Antes da ordem de trabalhos:
1. Presidente do CG:
1.1. Tomada de Posse dos Membros Cooptados.
2. Reitor: Assuntos pendentes:
2.1. Proposta de Orçamento e Plano de Atividades para 2018.
2.2. Propinas de licenciaturas e mestrado integrado para estudantes internacionais 2018/2019.
2.3. Outros assuntos.

B. Ordem de trabalhos:
1. Aprovação da ata da reunião de 30 de junho de 2017.
2. Eleição do Presidente do Conselho Geral da U.Porto, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 28 dos Estatutos da Universidade do Porto.

Iniciada a reunião com todos os membros presentes, o Presidente do Conselho Geral cessante tomou a
palavra cumprimentando os novos membros cooptados. Os membros cooptados tomaram posse com
exceção de Sérgio Guedes da Silva por não ter estado presente na reunião. O Presidente do Conselho
Geral cessante informou ter distribuído o relatório do seu mandato e a pasta da legislação, tendo-se
colocado à disposição do Conselho para qualquer esclarecimento complementar que venha a ser tido
como necessário.
De seguida, o Presidente designou a Conselheira Corália Vicente como Secretária da reunião.
Passando ao ponto 2 de “Antes da Ordem de Trabalhos”, o Presidente cessante deu a palavra ao Senhor
Reitor, que previamente distribuiu pelos Conselheiros uma lista de temas pendentes para serem tratados
pelo Conselho Geral, que a seguir se transcreve:
“I – Assuntos a apreciar/ratificar
1.

Propinas para 2018-2019 – autorização solicitada ao Senhor Presidente do CGUP – apresentar
dossier para ratificação

2.

a)

Estudantes Nacionais

b)

Estudantes Internacionais

Ponto da situação do Orçamento para 2018
a)

Proposta de Orçamento

b)

Metodologia distribuição do OE

c)

Orçamento da Reitoria

d)

Evolução dos gastos da Equipa Reitoral

3.

Ponto da situação do Plano Quadrienal 2014-2018

4.

Análise e aprovação do pedido do Serviço de Relações Internacionais para integrar uma Rede
de Integridade académica pertencente ao projeto Erasmus + “ENAI” (do qual a UPorto já faz
parte) – 6 ficheiros anexos

5.

a)

Convite

b)

Contextualização

c)

Ficha adesão

d)

Procuração

e)

Lista aderentes

f)

Informação SAJ

Reapreciação e aprovação do pedido de adesão da UPorto à Associação Food Innovation – 2
ficheiros anexos:

6.

a)

Proposta

b)

Minuta de acordo

Análise e aprovação do pedido da FLUP para integrar a European Alliance for Social Science
and Humanities;

7.

Análise e aprovação da Constituição de quota suplementar na Associação Porto Digital (APD) –
2 ficheiros anexos:
a)

Proposta

b)

Tesouraria”

Finda a apresentação do Senhor Reitor, foram prestados todos os esclarecimentos solicitados.

De seguida, Artur Águas pediu a palavra, agradeceu e congratulou o relatório elaborado pelo Presidente
cessante. Altamiro da Costa Pereira corroborou as palavras de Artur Águas e em nome do anterior
Conselho Geral manifestou o seu agradecimento e apreço pelo empenho demonstrado pelo Presidente
cessante ao longo do mandato. Posteriormente, Artur Santos Silva pediu igualmente a palavra,
testemunhando a competência e inexcedível empenho do Presidente cessante, demonstrados ao longo
da sua carreira.
Pelas 15 horas e trinta minutos ausentou-se José de Sousa Lameira.
De seguida iniciou-se a discussão da ordem de trabalhos:
1

Aprovação da ata da reunião de 30 de junho de 2017.
Foi aprovada por unanimidade a ata da 1.ª reunião do Conselho Geral de 30 de junho de 2017.

2.

Eleição do Presidente do Conselho Geral da U.Porto, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo
28 dos Estatutos da Universidade do Porto.
Relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos, de acordo com a alínea a) do nº1 do artigo 28º
dos Estatutos da Universidade do Porto, o Presidente Cessante leu uma síntese biográfica de
cada membro cooptado. Posteriormente, procedeu-se à escolha, por votação secreta, do
Presidente do Conselho Geral, tendo sido eleito, por maioria, com 17 votos a favor, o Presidente
do Conselho Geral, Artur Santos Silva, sendo que Francisca Carneiro Fernandes obteve 1 voto.
O Presidente cessante congratulou-se com a eleição do Dr. Artur Santos Silva, seu colega de
curso em Coimbra e amigo pessoal desde final dos anos 50, e desejou-lhe o maior sucesso no
seu mandato, para maior prestígio da Universidade do Porto. De imediato o presidente eleito,
Artur Santos Silva, tomou a palavra agradecendo o voto de confiança bem como as palavras do
Presidente cessante.

Após a saída da sala do Presidente do Conselho Geral cessante, fez-se um intervalo de cinco minutos.
Retomando a reunião, o novo Presidente do Conselho Geral, Sr. Doutor Artur Santos Silva deu nota ao
Conselho de que não iria propor nesta reunião nenhum nome para Vice-Presidente, uma vez que não
conhecia convenientemente o percurso profissional de todos os Membros Externos, pelo que adiaria a
matéria para a próxima reunião. De seguida solicitou que cada Membro fizesse uma breve apresentação
pessoal. Durante a ronda das apresentações, o Presidente solicitou que cada Membro indicasse a que
comissão (ou comissões) gostaria de pertencer.
Após troca de impressões, foi proposto pelo Presidente e acordado que a constituição final das comissões
será decidida na próxima reunião do Conselho que virá a ter lugar em 17 de novembro. Foi acordado que
a reunião se iniciaria às 11 horas e terminaria da parte da tarde, com um intervalo para um almoço
volante entre as 13 e as 14 horas.
Por sugestão do Senhor Reitor e com o acordo do Senhor Presidente do Conselho Geral, serão
convidados para este almoço que terá lugar nas instalações da Reitoria, para além dos membros deste
Conselho, todos os membros da Equipa Reitoral e todos os Diretores de Faculdade.
Após agradecer a participação de todos e nada havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às dezoito
horas e cinquenta minutos. De tudo para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo
Presidente Cessante, pelo Novo Presidente do Conselho Geral e pela Secretária da Reunião.

O Presidente Cessante do Conselho Geral da U.Porto,
Alfredo José de Sousa

O Presidente do Conselho Geral da U.Porto,
Artur Santos Silva

A Secretária da reunião
Corália Vicente

