ACTA
2ª Reunião do Conselho Geral da UPorto
16 de Setembro de 2009 continuando a
25 de Setembro de 2009

No dia dezasseis do mês de Setembro do ano de dois mil e nove, na Sala do Conselho (sala 300) da
Reitoria da Universidade do Porto, pelas quinze horas, realizou-se a 2ª reunião do Conselho Geral
A reunião foi convocada pelo Reitor, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto um – Eleição do presidente do conselho geral, nos termos da alínea a) do nº1 do artigo
30º dos estatutos da Universidade do Porto.
Ponto dois – Designação dos curadores a propor ao governo, nos termos da alínea b) do nº1
do artigo 30º dos estatutos da Universidade do Porto.
Iniciada a reunião com todos os membros eleitos presentes, o Senhor Reitor tomou a palavra
congratulando todos os presentes. Em seguida, de acordo com a alínea a) do nº1 do artigo 30º dos
estatutos da Universidade do Porto, procedeu-se à escolha, por votação secreta, de um membro para
presidente do conselho geral, tendo sido eleito, por maioria, com vinte votos a favor, Presidente do
Conselho Geral, o Dr. Luís Portela. Nesta votação o Engº Ferreira de Oliveira recolheu três votos a favor.
De imediato o presidente eleito, Dr. Luís Portela, tomou a palavra agradecendo o voto de confiança e
iniciou as suas funções propondo o Engº Ferreira de Oliveira para vice-presidente deste Conselho. Feita a
contagem dos votos o Engº Ferreira de Oliveira foi eleito vice-presidente com vinte e dois votos a favor e
uma abstenção.
De seguida passou-se de imediato à discussão do ponto dois da ordem de trabalhos tendo sido proposto
um elenco de possíveis curadores para a Universidade do Porto.
Analisados os perfis das personalidades propostas foi constituído um pequeno grupo para o qual foram
nomeados, o Dr. Luís Portela, o Engº Ferreira de Oliveira, o Prof. Doutor Pedro Guedes de Oliveira, o
Prof. Doutor Sebastião Feyo de Azevedo, o estudante Paulo Vasconcelos. Foi ainda convidado o Senhor

Reitor a fazer parte deste grupo para escolha dos nomes a convidar para curadores da Universidade do
Porto.
Por volta das dezanove horas o Senhor Presidente, Dr. Luís Portela, suspendeu a sessão que será
retomada no próximo dia 25 de Setembro de 2009, às dezoito horas.
Neste momento o grupo de trabalho então nomeado reuniu e decidiu contactar as seguintes
personalidades:
- Dr. Basílio Horta
- Dr. Carlos Tavares
- Prof. João Monjardino
- Dra. Maria Amélia Cupertino de Miranda
- Eng.º Paulo Azevedo
No dia vinte e cinco de Setembro de dois mil e nove, por volta das dezoito horas, na sala do Conselho
desta Reitoria, o Presidente do Conselho Geral, Dr. Luís Portela, tomou a palavra dando continuação a
reunião do dia dezasseis de Setembro de dois mil e nove.
Foi dado conhecimento ao Conselho Geral da aceitação das personalidades convidadas para composição
do Conselho de Curadores da Universidade do Porto.
De acordo com o estipulado no número 2 do artigo 8º do Dec-Lei nº96/2009 de 27 de Abril, conjugado
com a alínea b) do nº1 do artigo 30º dos Estatutos da fundação da Universidade do Porto, despacho
normativo nº18-B/2009, publicado no Diário da República, 2ª série, nº93 de 14 de Maio, o Conselho Geral
da Universidade do Porto, ouvido o Reitor, aprovou, por unanimidade, a seguinte proposta de elenco de
curadores para a fundação da Universidade do Porto:
- Dr. Basílio Horta;
- Dr. Carlos Tavares;
- Prof. Doutor João Monjardino;
- Drª Maria Amélia Cupertino de Miranda;
- Engº. Paulo Azevedo.
A proposta será agora comunicada ao Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
aguardando assim a nomeação do Conselho de Curadores.
De seguida foi analisada e aprovada, por unanimidade, uma proposta de calendário de acções a
desencadear pelo Conselho Geral.
Foi ainda aprovado, por unanimidade, o calendário de reuniões do Conselho Geral para os anos 2009 e
2010.
Nesta reunião foi ainda abordado o Contrato-programa plurianual para financiamento complementar da
Fundação Universidade do Porto. Dado o seu carácter mais genérico o Conselho Geral propõe que sejam
criados grupos de trabalho, por temas, para avaliação de projectos mais concretos.

Não havendo mais assuntos a tratar e para finalizar esta reunião foi decido que no final de cada reunião
será elaborado um documento, contendo as deliberações aprovadas pelo Conselho Geral e assinado pelo
Presidente do mesmo Conselho, tornando-as assim exequíveis.
Depois da reunião será elaborada uma minuta de acta que circulará por todos os membros do Conselho
Geral, para possíveis alterações, para ser submetida à aprovação no início da reunião seguinte.
E, para constar, se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Presidente do Conselho Geral da
Universidade do Porto.

