Acta
11ª REUNIÃO DO CONSELHO GERAL
25 de Junho de 2010

No dia vinte e cinco do mês de Junho do ano de dois mil e dez, pelas dezassete horas, reuniu na Sala Branca
do Círculo Universitário do Porto, sita na Rua do Campo Alegre, 877 no Porto, o Conselho Geral,
encontrando-se presentes os seguintes membros: Luís Portela, Manuel Ferreira de Oliveira, Alexandre
Quintanilha, Ana Margarida Damas, António Marques, Baltazar de Castro, Isabel Menezes Figueiredo, José
Manuel Amarante, Luís Belchior dos Santos, Manuel João Monte, Maria Paula Botelho Gomes, Pedro Guedes
de Oliveira, Sebastião Feyo de Azevedo, Zulmira Santos, Alexandra Babo, Luís Rebelo, Paulo Vasconcelos,
Rui Reis, Felicidade Lourenço, Ana Maria Braga da Cruz, Ângelo Ramalho, Beatriz Pacheco Pereira, Manuel
Paiva. Também esteve presente, sem direito a voto, o reitor da Universidade do Porto, José Carlos D.
Marques dos Santos.
A convocatória da reunião está apensa à acta.
O Presidente iniciou a reunião com os cumprimentos aos presentes. De imediato o Prof. Doutor Sebastião
Feyo de Azevedo solicitou a palavra para dizer da sua satisfação por ter pertencido a este Conselho, o que
deixará agora por ter sido eleito Director da Faculdade de Engenharia e ainda pedir para se retirar da sala
aquando da apreciação e aprovação do ponto dois da ordem de trabalhos. O Presidente, Doutor Luís Portela
felicitou o Prof. Doutor Sebastião Feyo de Azevedo pela sua eleição ao cargo de Director da Faculdade de
Engenharia. Elogiou o seu trabalho enquanto membro deste Conselho e regozijou-se por ter colaborado com
o mesmo. Este elogio, felicitação e votos de felicidades foi igualmente manifestado pelos restantes membros.
Relativamente ao ponto dois foi unânime não existir qualquer inconveniente na presença do Prof. Doutor
Sebastião Feyo de Azevedo aquando da discussão deste ponto.
Passou-se de imediato à discussão da ordem de trabalhos.
Ponto 1: Aprovação da minuta da acta da reunião de 28 de Maio de 2010:
Foi aprovada, por unanimidade e com ligeiras alterações, a acta da reunião de 28 de Maio de 2010.

Ponto 2: Condições remuneratórias da Equipa Reitoral e dos Directores das Unidades Orgânicas:
Relativamente às condições remuneratórias da Equipa Reitoral e dos Directores das Unidades Orgânicas, o
CG decidiu por unanimidade:
a. Não proceder, em 2010, a qualquer alteração em relação às condições actualmente vigentes.
b. Dado que o assunto da remuneração dos cargos dirigentes da universidade revelou ter alguns
contornos específicos que convirá esclarecer, nomear uma comissão que analise as condições legais e
administrativas em que um novo enquadramento salarial possa ter eventualmente lugar, a partir de 2011, bem
como elaborar propostas quanto ao modo como deve ser regulado. Esta comissão será constituída pelos
Senhores Engº Ferreira de Oliveira, Prof. Baltazar Castro e Engº Ângelo Ramalho.
c. Ter em conta que o CG considera que a proposta feita pela actual Equipa Reitoral reflecte a
ordem de grandeza adequada para um novo enquadramento remuneratório em 2011.
d. Aprovar, por maioria (com 2 votos contra), o princípio de criação de um suplemento
remuneratório por objectivos.
Ponto 3: Análise do relatório de avaliação da UPorto pela European University Association:
Foi analisado e apreciado o relatório de avaliação da UPorto elaborado pela European University Association,
nomeadamente o facto de este relatório poder ser um ponto de partida para uma estratégia de melhoria da
UPorto. Neste sentido foram feitas algumas sugestões concretas ao Senhor Reitor.
Ponto 4: Análise e decisões sobre as “Considerações e propostas para repensar a governação da
UPorto”:
Foram

analisados

alguns

documentos

apresentados

pela

comissão

permanente

“Governação

e

Internacionalização” tendo ficado decidido, por unanimidade, entre outras, implementar estratégias de
comunicação mais intensas entre o Conselho Geral e a comunidade académica da UPorto.
Terminada a discussão dos pontos da ordem de trabalhos, as deliberações tomadas na reunião foram
aprovadas por unanimidade e assinadas pelo Presidente e por todos os restantes membros presentes.
O Presidente deu por encerrada a reunião às vinte horas e trinta minutos. De tudo para constar se lavrou a
presente acta que vai ser assinada pelo Presidente.

O Presidente do Conselho Geral da UPorto,

Luís Portela

