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1. INTRODUÇÃO 

O Plano de Ação para o Mandato do Reitor (2014-2018) que se submeteu à aprovação do 

Conselho Geral da Universidade do Porto (U.Porto), em conformidade com os artigos 30.º 

e 40.º dos Estatutos da Universidade, representa no essencial a proposta de concretização 

do Programa de Ação para a U.Porto para o mesmo período que, sob o mote ‘Antecipar o 

Futuro, Ousar a Mudança’, o Reitor submeteu ao Conselho Geral, em 24 de março de 2014, 

no âmbito da sua candidatura ao cargo. Neste enquadramento, a visão, os objetivos, os 

valores e o compromisso assumidos no programa de candidatura estão de forma 

inequívoca subjacentes às propostas de trabalho expressas no presente documento.   

O mandato reitoral iniciou-se em 27 de junho de 2014. Algumas das propostas de ação 

incluídas no presente Plano refletem a necessária transição de mandatos, desde logo 

decorrente do trabalho em curso ou programado à data de início de funções, no quadro 

do Plano de Atividades para 2014 e do Plano Estratégico para 2011-2015 aprovados pelos 

órgãos competentes e em vigor. 

Em muitas das propostas de ação o Plano beneficia de ideias e perspetivas refinadas ou 

adquiridas nestes primeiros meses de governação, resultantes do debate semanal 

promovido no seio da Equipa Reitoral, do debate mensal com os diretores das Faculdades, 

das reuniões do Conselho Geral, das reuniões periódicas efetuadas com os órgãos 

representativos dos estudantes, das reuniões periódicas efetuadas com os órgãos 

representativos dos trabalhadores, das reuniões nacionais no seio do CRUP e de uma 

intensa agenda que o reitor tem mantido de auscultação e de audição de professores e 

investigadores, nomeadamente de responsáveis de atividades de investigação e de gestão 

da investigação. Aliás, importa sempre ter presente e enfatizar que um plano de ação para 

a U.Porto será bem-sucedido na medida do envolvimento total dos protagonistas que são 

os docentes, investigadores e técnicos das suas Faculdades, das suas unidades e institutos 

de investigação e dos seus serviços comuns centrados ou coordenados a partir da reitoria, 

bem como ainda na medida do sucesso do diálogo fundamental e do envolvimento dos 

representantes da sua estrutura estudantil. 

Previamente à sua apreciação pelo Conselho Geral da Universidade, a qual ocorreu em 12 

de junho de 2015, o Plano assim preparado foi apresentado ao Conselho dos Diretores de 
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Faculdades e ao Senado da Universidade, respetivamente em 8 e 15 de abril de 2015, 

tendo merecido parecer favorável por unanimidade por parte de ambos estes órgãos. 

O presente documento final inclui explicitamente um conjunto importante de sugestões 

apresentadas pelos Diretores das Faculdades e pelo Senado nas audições 

supramencionadas, acolhidas pelo Reitor, e inclui recomendações efetuadas pelo 

Conselho Geral, na sequência de parecer dos seus Membros Cooptados, em cumprimento 

do legislado no artigo 82.º, n.º 2 a) e n.º 3 do RJIES, e das suas comissões permanentes.  

Um plano,  num  horizonte alargado 

Este é um Plano para quatro anos, tal como o programa do Reitor, mas importará à 

Universidade enquadrá-lo num horizonte bem mais vasto, com metas simbólicas e 

inspiradoras, mesmo que aparentemente distante nos dias incertos e conturbados em que 

vivemos. 

A nível europeu projetou-se em 2010 o desenvolvimento da Europa num horizonte de dez 

anos, definindo um conjunto de referências para o ano de 2020 e as correspondentes 

trajetórias de evolução. 

Uma década, isto é a referência de 2024, é a proposta de horizonte para projetar o 

desenvolvimento da U.Porto, tomando em séria consideração as referências do Horizonte 

2020 Europeu, como marco estratégico intermédio dessa projeção.  

Essa visão de desenvolvimento para a U.Porto deverá ser consagrada na proposta de 

Plano Estratégico da Universidade para 2016-2020, o Plano U.Porto2020, em preparação, 

a qual incluirá os contributos da comunidade U.Porto, nomeadamente, os contributos dos 

órgãos de gestão das Faculdades e dos serviços autónomos, dos docentes, dos 

investigadores, dos técnicos e, dos estudantes, refletindo a cultura de proximidade, 

envolvimento e compromisso implícita e explicitamente proposta no programa do Reitor.  

O Plano de Ação ora aprovado deverá naturalmente ser absorvido na trajetória de 

convergência europeia e de crescimento que o Plano Estratégico deverá propor.   

Domínios de intervenção 

Considerando as grandes linhas da ação enunciadas no Programa do Reitor, são os 

seguintes os domínios de intervenção constantes do presente Plano: 

 Formação e Inovação Pedagógica; 
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 Investigação e Desenvolvimento; 

 Relações com Empresas, Inovação e Empreendedorismo; 

 Relações Externas;  

 Cultura; 

 Gestão de Informação e Tecnologias Educativas; 

 Qualidade e Melhoria Contínua; 

 Património Edificado, Desenvolvimento Sustentável e Bem-estar; 

 Desporto; 

 Relações Estudantis, Dimensão Social do Apoio aos Estudantes e 

Empregabilidade; 

 Comunicação, Antigos Estudantes e Fundraising; 

 Governação e Sustentabilidade Económico-Financeira.  
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2. ANÁLISE SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) 

A elaboração deste plano de ação teve como ponto de partida uma reflexão introspetiva 

promovida no seio da Equipa Reitoral sobre o contexto atual da Universidade. Essa 

reflexão assentou na identificação das forças, dos pontos a melhorar, bem como, das 

oportunidades e das ameaças que se colocam à U.Porto e que naturalmente condicionarão 

a sua atividade nas diversas áreas de atuação. O resultado desta reflexão está 

sistematizado na tabela seguinte: 

S 

Forças 
 

W 

Fraquezas 
 

Organizacionais 

 Abrangência e dimensão; 

 Excelente reputação regional e nacional e boa 
reputação no estrangeiro; 

 Língua Portuguesa no âmbito dos países 
lusófonos e ibero-americanos; 

 Compromisso com a qualidade. 

Educação e Investigação 

 Capacidade de atração dos melhores 
estudantes do ensino secundário; 

 Qualidade e envolvimento do corpo docente e 
investigador; 

 Qualidade e envolvimento do corpo técnico; 

 Boas infraestruturas ao nível de instalações 
de ensino e investigação; 

 Ampla oferta de programas; 

 Tendência crescente do número de 
publicações científicas e da capacidade de 
atração de jovens doutorandos; 

 O papel crescente do I&D da U.Porto no meio 
empresarial; 

 Capacidade de transferência de tecnologia e 
da valorização dos resultados da 
investigação; 

 Inserção crescente em redes globais de 
excelência científica; 

 Excelente infraestrutura de Tecnologias de 
Comunicação e Informação; 

 Ambiente académico tranquilo com crescente 
integração de estudantes, docentes e 
investigadores internacionais. 

Organizacionais 

 Alinhamento entre os objetivos estratégicos 
da U.Porto e os das Faculdades; 

 Sentimento de pertença à U.Porto; 

 Coordenação da estrutura organizacional da 
U.Porto; 

 Sistema de qualidade da U.Porto; 

 Capacidade de gestão de recursos humanos; 

 Informação de suporte à decisão; 

 Capacidade de redução de custos 
operacionais e de contexto; 

 Estruturas de apoio à capacidade competitiva 
internacional. 

Educação e Investigação 

 Modelos educativos adotados nos ciclos de 
estudo/unidades curriculares; 

 Consolidação de excelência científica; 

 Dimensão da participação dos docentes em 
atividades de I&D; 

 Capacidade de atração de docentes e 
investigadores de topo; 

 Oferta de formação em parceria com 
Universidades de topo; 

 Oferta de programas em línguas estrangeiras 
competitivas; 

 Oferta de programas de formação a distância; 

 Nível e dimensão do apoio técnico às 
atividades da Universidade. 

Tabela 1 – Análise SWOT do contexto atual da Universidade (Continua)  
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S 

Forças (Continuação) 
 

W 

Fraquezas (Continuação) 
 

Transversais 

 Elevado nível de empregabilidade; 

 Capacidade de gerar receitas próprias; 

 Espólio científico e artístico; 

 Cooperação com as associações estudantis; 

 Excelentes resultados no Desporto 
Universitário; 

 Capacidade de integrar diferentes culturas. 

Transversais 

 Eficácia do modelo de gestão dos serviços 
partilhados; 

 Disponibilidade de acomodações de 
qualidade para investigadores, docentes e 
estudantes; 

 Qualidade das instalações desportivas; 

 Participação da comunidade académica nas 
atividades desportivas de lazer e de 
competição; 

 Promoção de projetos 
estruturantes científicos, culturais e 
empresariais; 

 Informação sobre as atividades 
pedagógicas, científicas e tecnológicas e 
respetivo impacto socioeconómico; 

 Capacidade de comunicação com a sociedade; 

 Estratégia articulada de manutenção do 
edificado; 

 Envolvimento dos Alumni na vida da 
Universidade; 

 Capacidade de financiamento de ações 
através de captação de fundos 
("fundraising"); 

 Ações da dimensão social; 

 Atividade de voluntariado; 

 Relação com os parceiros sociais. 

O 

Oportunidades 
 

T 

Ameaças 
 

Organizacionais 

 Perceção do valor da marca U.Porto 

 Manutenção e potencial aprofundamento do 
regime fundacional; 

 Estratégia integrada para o desenvolvimento 
da região Norte; 

 Movimento de cooperação transfronteiriça 
das instituições do noroeste peninsular; 

 Multiplicidade de redes cooperação 
internacional; 

 Reforço da notoriedade e projeção 
internacional do Porto; 

 Efeitos prolongados da conjuntura 
económica recessiva; 

 Concorrência de Universidades em 
Economias mais avançadas; 

 Forte competição internacional por docentes 
e investigadores qualificados; 

 Educação sem fronteiras; 

 Perda e envelhecimento do corpo docente e 
técnico por razões de restrições económicas 
conjunturais; 

 Evolução demográfica; 

Tabela 1 – Análise SWOT do contexto atual da Universidade (Continua)  



U.Porto | Plano de Ação para o Mandato do Reitor, 2104-2018 10 

 

O 

Oportunidades (Continuação) 
 

T 

Ameaças (Continuação) 
 

Organizacionais (Continuação) 

 Potencial competitivo decorrente da 
concretização do consórcio das 
Universidades UNorte.pt. 

Educação e Investigação 

 Criação da área europeia do ensino superior 
e da área europeia de investigação; 

 Aumento das oportunidades internacionais 
de cooperação no ensino e investigação; 

 Consolidação de uma cultura de inovação 
reforçada pelo Programa Quadro 
Horizonte2020 (H2020); 

 Procura crescente de formação a distância; 

 Novas dinâmicas de desenvolvimento 
interdisciplinar (investigação, formação e 
transferência de conhecimento); 

 Necessidades de (re)qualificação da 
população ativa; 

 Aumento da procura internacional de 
formação de ensino superior; 

 Disponibilidade de fontes de financiamento 
no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Regional Portugal2020 e do H2020.  

Transversais 

 Evolução da economia portuguesa para um 
modelo de crescimento mais intensivo em 
conhecimento; 

 Emergência de estratégias ao "Crescimento 
Inteligente"; 

 Dimensão, internacionalização e prestígio 
dos Alumni da U. Porto. 

 

 Quadro legal globalmente desfavorável à 
evolução competitiva das universidades 
Portuguesas; 

 Contração do financiamento público; 

 Instabilidade das políticas de ensino superior 
e de investigação; 

 Políticas nacionais negativas de centralização 
de decisões e oportunidades. 

 

Tabela 1 – Análise SWOT do contexto atual da Universidade  
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3. O PLANO DE AÇÃO 

O plano de ação que se apresenta está estruturado de acordo com os domínios de ação 

acima identificados. Em cada domínio, a apresentação do plano de ação é precedida pela 

identificação dos objetivos a atingir, os quais constituem, em paralelo com a análise SWOT 

realizada, o quadro de referência para o planeamento das ações. 

3.1 FORMAÇÃO E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Grandes Objetivos 

 Afirmação da U.Porto como uma universidade com uma oferta de formação atrativa 

nacional e internacionalmente; 

 Promoção da formação científica, apoiada no desenvolvimento de competências não 

só técnicas como também cívicas e culturais; 

 Adequação da oferta formativa da U.Porto às necessidades sociais, económicas e 

culturais e aos recursos humanos e materiais existentes; 

 Consolidação da U.Porto como uma universidade com práticas pedagógicas 

inovadoras e eficazes; 

 Estímulo de uma cultura de exigência, criatividade e empenho no ensino e 

aprendizagem. 

 
Plano de Ação 

No domínio da Oferta Formativa: 

1) Fortalecer a oferta para ‘novos públicos’, nomeadamente a oferta de formação de 

primeiro ciclo para estudantes maiores de 23 anos, a captação de licenciados para 

formação de segundo e terceiros ciclos, e a oferta de formação contínua para 

profissionais já integrados no mercado de trabalho; 

2) Revisitar conteúdos formativos, reforçando, na medida da sua adequação a cada 

caso específico, a componente multidisciplinar e multicultural dessa formação; 

3) Estimular o desenvolvimento de unidades curriculares e de métodos de ensino e de 

avaliação que promovam uma formação diversificada em termos de competências 

científicas e pessoais;  
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4) Promover sinergias entre ciclos de estudos existentes, nomeadamente potenciando 

a interdisciplinaridade das formações em áreas complementares; 

5) Incentivar a componente de estágio/projeto curricular do 1º e 2º ciclos e MI a ser 

realizada em entidades externas, na medida em que se revele adequado e pertinente 

a essas formações; 

6) Valorizar a oferta de UCs optativas, desde que adequadas à disponibilidade de 

recursos humanos e materiais; 

7) Promover projetos inovadores e transversais na U.Porto de educação formal e não 

formal. 

 
No domínio dos Métodos de Ensino e Aprendizagem e Inovação Pedagógica: 

8) Promover modelos educativos que atendam aos desafios pedagógicos atuais, 

nomeadamente no que concerne às dimensões “Processos de 

Ensino/Aprendizagem/Avaliação”, “Ambientes de Aprendizagem” e “Tecnologias 

Educativas”; 

9) Promover trabalho autónomo e cooperativo dos estudantes – encontrar espaços, 

revisitar e alargar o modelo de horários;  

10) Apoiar e expandir os programas de iniciação à investigação e de captação de jovens 

talentos para a investigação ao nível dos primeiros ciclos; 

11) Apoiar iniciativas tendentes a aumentar o número de dissertações/estágios de 

segundo ciclo que se realizem em colaborações com instituições públicas e privadas, 

com supervisão conjunta de trabalho que combine as exigências científicas e a 

capacidade de aplicação de conhecimento a desafios sociais, culturais, ou 

económico-empresariais; 

12) Desenvolver mecanismos que permitam reconhecer/premiar os melhores 

estudantes; 

13) Promover, reconhecer e divulgar a excelência de práticas pedagógicas na U.Porto. 
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No domínio do Desenvolvimento e Valorização Profissional dos Docentes: 

14) Promover o apoio e a formação pedagógica dos docentes, nomeadamente dos que 

detêm menos experiência; 

15) Desenvolver mecanismos que permitam reconhecer/premiar os melhores 

docentes; 

16) Apoiar práticas/políticas de valorização curricular das competências pedagógicas, 

nomeadamente ao nível da carreira docente; 

17) Valorizar a investigação e as boas-práticas pedagógicas da U.Porto no contexto 

nacional e internacional, nomeadamente em publicações e projetos nacionais e 

internacionais. 

 
No domínio da Qualidade e Avaliação da Formação: 

18) Promover uma avaliação externa bem-sucedida dos ciclos de estudos conferentes 

de grau; 

19) Estimular a reflexão ao nível dos ciclos de estudos e das UOs dos resultados das 

avaliações; 

20) Promover a adaptação curricular aos quadros de qualificação sectorial definidos e 

reconhecidos nacional e internacionalmente;  

21) Consolidar e simplificar o sistema de monitorização e avaliação dos ciclos de estudo. 

 
No domínio da Internacionalização: 

22) Promover o reconhecimento de qualidade da oferta formativa a nível internacional;  

23) Fortalecer a capacidade competitiva em atrair estudantes estrangeiros, 

nomeadamente através da oferta integrada de unidades curriculares em línguas 

estrangeiras; 

24) Promover uma divulgação internacional eficaz da oferta formativa da U.Porto; 
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25) Fortalecer a internacionalização, a vários níveis, nomeadamente através da 

mobilidade discente, de curricula com reconhecimento e orientação internacionais, 

e do fortalecimento de acordos e consórcios e programas de formação conjuntos. 

 
No domínio da Gestão Académica: 

26) Aprofundar os conceitos do sistema de créditos ECTS;  

27) Garantir a emissão eficaz dos Suplementos ao Diploma; 

28) Rever e melhorar os instrumentos enquadradores de colaborações intra- e 

interinstitucionais; 

29) Assegurar o bom funcionamento de um sistema de informação (SIGARRA) integrado 

para todas as UOs; 

30) Disponibilizar atempadamente e manter atualizada a informação sobre a oferta 

formativa da U.Porto na Internet. 

 
No domínio da Gestão Pedagógica: 

31) Motivar as direções de cursos a uma eficaz coordenação das atividades dos cursos; 

32) Motivar os conselhos pedagógicos das UOs para uma permanente apreciação dos 

modelos de avaliação dos estudantes, nas suas diversidades e especificidades, de 

modo a que sejam desenhados como parte integrante do processo de aprendizagem;  

33) Promover um esforço de melhoria de qualidade dos inquéritos pedagógicos que 

devem ser entendidos como exercícios que fazem parte da melhoria contínua do 

modelo educativo;  

34) Monitorizar e avaliar os casos de risco de abandono ou insucesso escolar, no sentido 

de encontrar formas de intervenção científica, pedagógica, e de apoio social que 

permitam diminuir aqueles problemas, em colaboração estreita com os diretores 

dos cursos e as Associações de Estudantes. 
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3.2 INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 
Grandes Objetivos 

 Melhoria da qualidade da Investigação da U.Porto; 

 Melhoria da sustentabilidade financeira da U.Porto; 

 Concentração de massa crítica e racionalização de investimentos nos domínios da 

Investigação; 

 Apoio ao desenvolvimento de grandes projetos científicos, bem como a projetos 

específicos; 

 Apoio às grandes áreas estratégicas de investigação; 

 Apoio às Unidades de Investigação e Centros de Competências; 

 Criação de incentivos à Investigação, tanto a nível científico, como a nível operacional 

e logístico; 

 Participação em entidades externas e institutos de interface que permitam uma 

intervenção junto da Sociedade no quadro da missão da U.Porto, não obstante a 

necessidade de se racionalizar a cooperação de modo a que esta seja feita de uma 

forma produtiva e eficaz; 

 Definição do enquadramento da participação de docentes e investigadores da U.Porto 

em atividades de investigação, por forma a potenciar a distribuição das atividades em 

função da motivação dos docentes e investigadores;  

 Disponibilização de informação relevante e caracterizante da Investigação na U.Porto, 

transversal a toda a Universidade. 

 
Plano de Ação 

No domínio do Apoio à Investigação: 

35) Apoiar áreas estratégicas de investigação. A União Europeia definiu já áreas de 

investigação consideradas estratégicas. A Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia  (FCT) fez o mesmo. A U.Porto não pode deixar de apoiar essas áreas sem, 

no entanto, deixar de prestar atenção a todas as outras. As prioridades definidas 

para Portugal são as seguintes: Cross-Cutting Technologies and Their Applications 

(Energy; Information and Communication Technologies; Materials and Raw 
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Materials); Industry and Production Technologies (Production Technologies and 

Product Industries); Mobility, Space and Logistics (Automotive, Aeronautics and 

Space; Transports, Mobility and Logistics), Natural Resources and Environment (Agro-

food, Forest, Blue Economy, Water and Environment), Health, Well-being and 

Territory (Health, Tourism, Creative Industries, Habitat); 

36) Prestar apoio às Unidades de Investigação (UIs): através da Unidade de Projetos da 

Reitoria relativamente a projetos científicos, principalmente nos do programa 

H2020 – nos campos da identificação, elaboração e execução financeira; de 

aconselhamento, e de articulação de procedimentos, relativamente ao processo em 

curso de avaliação de Unidades de Investigação; de aconselhamento, em relação à 

próxima avaliação da FCT;   

37) Prestar apoio financeiro transitório às UIs que na sequência do processo de 

Avaliação FCT 2013 não tenham recebido financiamento, nomeadamente apoiando 

a sua reestruturação competitiva por forma a assegurar o futuro financiamento das 

suas atividades;  

38) Privilegiar as relações com as agências de financiamento da investigação, 

nomeadamente com a FCT e com as agências do programa H2020; será necessário 

entender devidamente as razões e/ou regras pelas quais se regem estas agências 

por forma a poder aconselhar as diferentes UIs relativamente ao percurso de 

investigação a seguir para fazer frente às futuras avaliações e, também, para tentar 

aumentar significativamente a produção científica da U.Porto; 

39) Promover diversos incentivos à Investigação; neste momento está já aprovado 

Prémio de Investigação a conceder anualmente e mediante um regulamento 

próprio, no valor de 5.000 euros. Outros, não financeiros mas de reconhecimento, 

estão também em estudo; 

40) Apoiar o desenvolvimento de grandes projetos científicos, de grande visibilidade, 

para os quais o envolvimento político da Reitoria é imprescindível. São exemplos os 

projetos nas áreas Agro-Alimentar, do Mar, da Saúde e, noutra perspectiva, da 

Divulgação Científica; 

41) Desenvolver e apoiar projetos específicos com vista à sustentabilidade financeira, a 

qual é, no fim da linha, um fator essencial para o desenvolvimento da U.Porto. Estão 
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já em estudo dois projetos (um na área do envelhecimento e um outro na área da 

arquitetura) que visam precisamente a sustentabilidade financeira da U.Porto; 

42) Promover ações que contrariem a diminuição de bolsas de investigação, 

nomeadamente procurando fontes de financiamento para apoiar os bolseiros de 

investigação. 

No domínio da Multidisciplinaridade e Cooperação Interna: 

43) Continuar a realização das visitas a todas as UIs com o propósito de conhecer a 

Investigação feita na U.Porto. Esse conhecimento será essencial para a deteção de 

problemas e o apoio na sua resolução e ainda no sentido de criar uma Universidade 

com uma Investigação coesa e que ocupe um lugar prioritário em Portugal; 

44) Apoiar e acompanhar os Centros de Competências, a saber: CEMUP, LABIOMEP, 

Media Innovation Labs (MIL), Envelhecimento, Cibersegurança e Privacidade, 

Oceanus (criados, no final do mandato da Equipa Reitoral anterior em áreas 

consideradas prioritárias). Adicionalmente, neste domínio, criar uma Plataforma de 

Artes, Humanidades e Ciências Sociais; 

45) Definir normas enquadradoras e critérios relativos à participação de docentes e 

investigadores da U.Porto em atividades de investigação, em função do tipo de 

unidade em que se inserem: (i) Unidades sediadas em unidades orgânicas da 

U.Porto; (ii) Unidades sediadas em entidades do perímetro de consolidação da 

U.Porto; e (iii) Unidades sediadas em entidades externas à U.Porto; 

46) Analisar e racionalizar a participação da U.Porto em entidades externas e institutos 

de interface. A U.Porto é associada de mais de uma centena de entidades. Este é o 

resultado de uma política que tem vindo a ser seguida ao longo dos anos, em duas 

vertentes visíveis: (i) a promoção da cooperação e do estabelecimento de relações, 

projetos e parcerias com instituições externas; (ii) o fomento da criação ou a 

participação em associações privadas sem fins lucrativos, ditos Institutos de 

Interface, com vista à realização de atividades de investigação e desenvolvimento, à 

promoção e ao apoio da inovação, à valorização económica do conhecimento e à 

prestação de serviços à comunidade. Relativamente às entidades externas, este tipo 

de relacionamento é muito importante para a Universidade, sob vários aspetos: (i) 

é uma forma concreta de contribuir para uma maior aproximação ao mundo exterior 
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e para processos de aprendizagem recíproca; (ii) potencia o apoio dessas 

instituições à formação; (iii) potencia a colaboração em projetos de I&D+i conjuntos; 

(iv) contribui para a reputação, para a imagem e prestígio nacional e internacional 

pois muitas daquelas entidades são detentoras de grande prestígio internacional o 

que reverte também para o prestígio da Universidade. A U.Porto terá de manter, 

certamente que de forma dinâmica, esta postura de disponibilidade e interesse em 

participar em instituições que nos permitam intervir na Sociedade no quadro da 

nossa missão. Será, no entanto, no interesse de todos racionalizar a intervenção que 

a U.Porto possa tomar na Sociedade para que seja feita de uma forma produtiva e 

eficaz; 

47) Revisitar a articulação entre a Universidade (Unidades Orgânicas) e os Institutos de 

Interface. Uma grande percentagem dos docentes e investigadores da U.Porto 

desenvolve hoje as suas atividades de I&D+i no quadro dos Institutos de Interface. 

Também é facto que estas entidades funcionam atualmente em grande proximidade 

e em cooperação em praticamente todas as áreas da nossa atividade - na formação, 

em projetos de investigação, em parcerias nacionais e internacionais, em atividades 

de valorização económica do conhecimento e em prestações de serviços. Estes 

Institutos de Interface devem ser considerados como verdadeiras extensões da 

U.Porto, considerando pois que integram o que já se designa como "Universo da 

U.Porto". Nesta perceção da relevância dos Institutos, considera-se essencial 

revisitar a articulação entre a Universidade, entenda-se as suas Unidades Orgânicas, 

e estas instituições – desde logo, por razões estatutárias que não estão cumpridas, 

consignadas nos artigos 55.º e 57.º dos estatutos, mas também, na conjuntura atual 

porque se coloca inequivocamente um problema de sustentabilidade económica 

deste ‘Universo da U.Porto’; 

48) Na mesma linha de ação e, em articulação com as atividades de gestão do património 

edificado, intervir na defesa da utilização racional do património da Universidade 

colocado à disposição das instituições de investigação científica do perímetro da 

U.Porto. 

 
No domínio da Gestão de Informação Associada à Investigação: 

49) Desenvolver uma plataforma informática transversal a todas as Faculdades da 



U.Porto | Plano de Ação para o Mandato do Reitor, 2104-2018 19 

 

U.Porto na qual estará incluída toda a informação relativa às UIs, incluindo, entre 

outros, nome, responsável, contacto, sede, nº total de membros integrados e 

colaboradores, chave pública da FCT, projetos aprovados, informação sobre a 

avaliação de 2007, informação sobre a avaliação de 2013, bem como, outra 

informação, como os fatores de avaliação considerados justos para a Unidade (por 

exemplo, artigos em revistas internacionais, artigos em revistas nacionais, etc.) e 

mapas inter-relacionados dos projetos científicos da comunidade científica da 

U.Porto; 

50) Criar um Portal onde estarão enumerados, por Faculdade e/ou Instituto de 

Interface, todos os equipamentos ao serviço da Investigação da U.Porto, sua 

localização física e meios de contactar os responsáveis por esses equipamentos, bem 

como a contribuição monetária necessária à sua utilização. Vários são já os grupos 

que manifestaram o seu interesse na disponibilidade de equipamentos dispendiosos 

ao serviço da comunidade científica da U.Porto para evitar duplicações de gastos que 

em nada beneficiam a Universidade.  
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3.3 RELAÇÕES COM EMPRESAS, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

 
Grandes Objetivos 

 Promoção das relações com o meio empresarial, reforçando assim o papel da U.Porto 

enquanto agente de mudança e desenvolvimento da região e do país;  

 Reforço da capacidade de valorização económica e social do conhecimento gerado no 

seio da U.Porto. 

 
Plano de Ação 

No domínio da Transferência de Conhecimento: 

51) Promover a atividade da U.Porto Inovação como departamento responsável em 

primeira linha pela transferência do conhecimento com a missão de apoiar a 

valorização do conhecimento gerado na universidade, promovendo a sua 

transferência de forma sustentável e reforçando os laços entre a universidade e o 

meio empresarial. A sua atuação reparte-se por três áreas: defesa e comercialização 

da propriedade intelectual, promoção do empreendedorismo e ligação ao mundo 

empresarial; 

52) No que respeita à propriedade intelectual, incrementar a receita gerada pelas 

patentes, seja através da sua venda seja através de licenciamento. Para isso far-se-á 

uma aposta forte no fast licensing assim como na criação de uma rede de brokers de 

tecnologia internacionais que, conhecendo os mercados, assegurem uma maior 

agressividade na comercialização das tecnologias; 

53) Em termos de promoção do empreendedorismo, manter o esforço que se tem vindo 

a desenvolver através do concurso de ideias de negócio iUP25k quer ainda através 

da interface com entidades ligadas ao financiamento de start-ups, como é o caso da 

Portugal Ventures. Em paralelo, facilitar a atribuição da chancela Spin-off U.Porto 

através da simplificação do respetivo regulamento; 

54) Assegurar, através da U.Porto Inovação o reforço da ligação ao meio empresarial, 

não só prosseguindo as bem-sucedidas sessões A2B (Academia to Business) mas 

também através do lançamento de duas iniciativas que se espera venham a ter forte 

impacto. Em primeiro lugar, pelo Programa Spider, um programa de afiliação de 

empresas que irá consubstanciar uma rede de unidades económicas (desde start-
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ups até grandes grupos empresariais passando por PME) com forte ligação à U.Porto 

ao nível do ensino, da investigação e/ou da inovação. Em segundo lugar, pelo 

Advisory Innovation Board, que, assumindo uma natureza consultiva, será 

constituído fundamentalmente por personalidades oriundas do mundo dos 

negócios com know-how e/ou capacidade de networking que representem uma 

mais-valia para a Universidade; 

55) Dar uma especial atenção à imagem da Universidade do Porto no domínio da 

inovação. Nesse sentido, proceder-se-á a curto prazo ao rebranding do gabinete de 

transferência de conhecimento que passará a ser promovido como U.Porto Inovação 

- e não como UPIN – Universidade do Porto Inovação como vinha acontecendo - o 

que implicará a criação de um novo logótipo; 

56) Levar a cabo um conjunto de iniciativas com o objetivo de reforçar a reputação da 

universidade no campo da valorização do conhecimento. De entre as mais 

emblemáticas, são de salientar as seguintes: 

 Mostra de Inovação U.Porto - a par da atual Mostra da U.Porto, centrada 

essencialmente na vertente ensino, será lançada uma exposição bienal de 

tecnologias e projetos empresariais que reflita o efetivo potencial da 

universidade neste domínio; 

 Observatório de Inovação e Empreendedorismo - será criado um sistema de 

informação sobre o que se faz na área da inovação e empreendedorismo no 

âmbito do ecossistema da U.Porto através de um conjunto de indicadores que 

permitam monitorizar os recursos, as atividades e, principalmente, os 

resultados alcançados em matéria de valorização do conhecimento; 

 Projeto RoadStar - será brevemente implementado um projeto com objetivo de 

reforçar a notoriedade e imagem das estruturas de apoio à inovação e 

empreendedorismo da U.Porto dentro do seu próprio ecossistema. 

 
No domínio da Geração de Novos Negócios: 

57) Privilegiar a inovação e o empreendedorismo através das já existentes UPIN e 

UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC) e 

continuar a trabalhar no sentido de cimentar estas instituições e de aumentar a 

inovação e o empreendedorismo na U.Porto, conquanto a inovação e o 
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empreendedorismo são obviamente prioritários presentemente, constituindo uma 

parte integrante da grande maioria dos projetos científicos do programa H2020; 

58) Manter o apoio que tem vindo a ser dado ao CEdUP - Clube de Empreendedorismo 

da Universidade do Porto que, recorde-se, foi uma das primeiras iniciativas do 

género a surgir no nosso país. O clube manterá a organização da SpieUP, a semana 

dedicada ao empreendedorismo nas unidades orgânicas da U.Porto que, 

anualmente, tem ocorrido no mês de Maio; 

59) Reforçar o apoio às iniciativas bottom-up que, de forma crescente, têm surgido no 

seio da universidade através de estruturas de base estudantil: associações de 

estudantes, empresas juniores e outras organizações de natureza emergente. Neste 

âmbito, prevê-se a realização não só de um TEDx sediado na U.Porto como também 

da 2ª edição do Encontro de Estudantes Empreendedores. 

 
No domínio da Capacitação: 

60) Manter o apoio ao desenvolvimento de competências de gestão na área do 

empreendedorismo através de programas conferentes de grau (em particular ao 

nível do 2º ciclo) quer ainda pela criação de uma unidade curricular nesta área que 

seja transversal a toda a universidade; 

61) Promover a formação não conferente de grau em três tipos de iniciativas: programas 

de pós-graduação oferecidos pela business school, formação pela U.Porto Inovação e 

UPTEC (como é o caso do Business Ignition Program e do Programa de Aceleração de 

Projetos) e ainda através do envolvimento de docentes em programas como o Junior 

Achievement ou o COHiTEC. 

 
No domínio da Incubação: 

62) Continuar a prestar apoio à incubação através do UPTEC e da NET - Novas Empresas 

e Tecnologias. O UPTEC, juridicamente uma associação sem fins lucrativos, 

consubstancia o principal projeto neste domínio. Criado em 2006, tem neste 

momento quatro polos - Tecnológico, das Indústrias Criativas, da Biotecnologia e do 

Mar - não sendo de prever a expansão a outras áreas, pelo que deverá entrar numa 

fase de maturidade após 7 anos de forte crescimento. A NET, uma sociedade 

anónima detida maioritariamente pela U.Porto, sendo uma organização com uma 
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dimensão inferior à do UPTEC, tem no entanto uma natureza distinta uma vez que 

se trata de um BIC - Business Innovation Centre. Sendo crítico para a U.Porto definir 

um projeto conjunto para o UPTEC e NET, e independentemente do quadro legal a 

adotar no futuro para a intervenção da U.Porto nestes dois importantes 

instrumentos da sua atividade, as principais linhas orientadoras da estratégia neste 

domínio são as seguintes: 

 Consolidação do UPTEC como o melhor parque universitário de ciência e 

tecnologia do país e uma referência internacional, muito em especial no espaço 

da União Europeia;  

 Integração estratégica e operacional do UPTEC e NET de modo a aumentar a 

eficácia e eficiência no apoio à criação e desenvolvimento de start-ups baseadas 

no conhecimento; 

 Transformação do UPTEC e NET em incubadoras de 3ª geração através da 

aposta na excelência dos serviços de apoio prestados e, em especial, pela 

capacidade de networking (científico, comercial e financeiro) que a U.Porto 

possa aportar aos negócios aí instalados; 

 Reforço da ligação do UPTEC e NET aos parceiros de base regional 

(designadamente a CCDR-N e as autarquias da Área Metropolitana do Porto); 

 Articulação com iniciativas de incubação e acolhimento de start-ups que 

venham a ser promovidas por outros atores (nomeadamente pela Câmara 

Municipal do Porto - CMP). 

 
No domínio da Inovação e Empreendedorismo Social: 

63) Conferir forte apoio à inovação e ao empreendedorismo social, uma aposta que 

resulta de duas ordens de fatores: por um lado pela pressão da sociedade que espera 

da U.Porto um contributo efetivo para a resolução dos problemas com que se debate; 

por outro, pela disponibilidade e vontade crescente que existe no seio da própria 

universidade para abraçar desafios sociais com base no conhecimento nela gerado. 
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3.4 RELAÇÕES EXTERNAS  

 
Grandes Objetivos 

 Integração em redes europeias e extra-europeias: ASEAN (Association of South Esat 

Asian Nations), IAU (International Association of Universities), AULP (Associação de 

Universidades de Língua Portuguesa), GCUB (Grupo Coimbra de Universidades 

Brasileiras), FORGES ( Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de 

Língua Portuguesa), EUA (European Universities Association), Grupo Santander, IAU 

(International Association of Universities); 

 Realização de novas parcerias com países sem tradição de cooperação com a U.Porto, 

mas que fazem parte de áreas geográficas prioritárias, conforme definido no 

documento Uma Estratégia para a Internacionalização do Ensino Superior Português 

(maio 2014), que segue de perto as recomendações da Comissão europeia; 

 Reforço da cooperação com os países de língua oficial portuguesa, bem como, com 

países com redes já estabelecidas, como o Brasil e outros países da América Latina; 

 Reforço de parcerias em consórcios regionais, inter-regionais ou transfronteiriços, 

para fortalecer o desenvolvimento regional e a capacidade competitiva de captação de 

financiamento europeu. 

 
Plano de Ação 

No domínio das Relações Internacionais e Formação: 

64) Melhorar níveis de empregabilidade: 

 Promover novas oportunidades de estágios internacionais, curriculares para 

recém-diplomados em estreita colaboração com as empresas;  

 Trabalhar, em estreita articulação com o Observatório de Emprego, com vista à 

dinamização da componente internacional do Portal de Emprego; 

 Preparar candidaturas ao programa Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships, junto 

da Agência Nacional Erasmus+ com vista ao financiamento de cursos de 

formação complementar, destinados a estudantes e recém-diplomados da 

U.Porto, em áreas relevantes para a sua inserção profissional; 

 Preparar candidaturas aos programas Erasmus+ KA1 Credit Mobility e Erasmus+ 

KA1 Consórcios, junto da Agência Nacional Erasmus+ com vista ao 
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financiamento da mobilidade de estudantes e recém- diplomados da U.Porto 

para realização de estágios (outgoing mobility); 

 Trabalhar, em estreita parceria com a FOA (Formação e Organização 

Académica), no sentido de promover a criação de cursos de formação 

complementar em temáticas relevantes para o desenvolvimento de capacidades 

fundamentais para a inserção profissional dos estudantes e recém-diplomados 

da U.Porto; 

65) Promover a multidisciplinaridade, estimulando os departamentos e docentes da 

U.Porto a submeterem candidaturas ao programa Erasmus+ Key Action 1 Joint 

Masters, através da criação de novos ciclos de estudo ou dos ciclos de estudo 

existentes na U.Porto, participando em projetos multidisciplinares; 

66) Promover a internacionalização: 

 Divulgar e promover, junto de instituições parceiras, as valências da U.Porto em 

áreas de excelência, estimulando o envolvimento das UOs em novos projetos 

com vista à dupla ou múltipla titulação, a nível de mestrado e doutoramento, 

com universidades de reconhecida qualidade nas diferentes áreas disciplinares; 

 Definir, em estreita colaboração com os coordenadores e técnicos adstritos aos 

programas de mobilidade das UOs, uma estratégia de disseminação ativa das 

ofertas académicas disponíveis em Português e Inglês; 

 Promover visitas institucionais a Universidades prestigiadas e contactos com 

consulados e associações de portugueses de países/regiões de interesse 

estratégico para o reforço do processo de internacionalização da U.Porto, com o 

objetivo de recrutar ativamente estudantes estrangeiros: Países de língua 

portuguesa, México e América Latina, Tailândia, China, Arábia Saudita, Ásia 

Central, Japão, Coreia do Sul, África do Sul, Namíbia, EUA, Canadá, Austrália, 

Nova Zelândia, Norte de África, Caraíbas e Sul do Pacífico; 

 Promover a participação em redes de cooperação nomeadamente na área da 

investigação; 

 Promover o ensino do Português como língua estrangeira; 

 Organizar ações de formação destinadas a técnicos nacionais e estrangeiros, 

permitindo o reforço do posicionamento da U.Porto como o instituição de 

referência na Cooperação Internacional; 
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67) Atrair mais estudantes internacionais, sobretudo de 2º e 3º ciclos, divulgando em 

estreita colaboração com a FOA, a oferta formativa das UOs em Inglês junto dos 

Alumni internacionais, potenciando assim o seu ingresso em pós-graduações ou em 

cursos de formação não conferente de grau na U.Porto; 

68) Atrair, reter e formar os melhores docentes, garantindo conteúdos científico-

pedagógicos adequados, bem como, divulgando ativamente as oportunidades de 

financiamento à mobilidade docente incoming junto de instituições parceiras de 

reconhecida qualidade em áreas de interesse para a U.Porto; 

69) Promover a formação ao longo da vida, apoiando os Serviços competentes da 

Reitoria, na preparação de candidaturas ao programa Erasmus+ KA2 Strategic 

Partnerships, junto da Agência Nacional Erasmus+ com vista ao financiamento de 

cursos de formação contínua para públicos internacionais; 

70) Dinamizar a oferta de programas de formação a distância, apoiando os Serviços 

competentes da Reitoria, na preparação de uma candidatura ao programa Erasmus+ 

KA2 Strategic Partnerships, junto da Agência Nacional Erasmus+ com vista ao 

financiamento de MOOCs (Massive Open Online Courses) em áreas de interesse. 

 
No domínio das Relações Internacionais e Investigação: 

71) Promover as parcerias internacionais e as redes de conhecimento internacionais: 

 Promover o reforço da participação em Programas de Cooperação com 

Universidades estrangeiras prestigiadas; 

 Intensificar as ações de colaboração com redes e associações de Instituições de 

Ensino Superior estrangeiras em regiões estratégicas para a U.Porto, 

nomeadamente Ásia, África e América Latina; 

 Promover colaborações com associações de interesse estratégico, 

nomeadamente com a Associação Portuguesa de Casas-Museu (APCM) e o ICOM. 
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No domínio das Relações regionais, inter-regionais e transfronteiriças: 

72) Promover e concretizar ações no quadro do protocolo do consórcio UNorte.pt, 

assinado em 9 de janeiro de 2015 com a Universidade do Minho e com a 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

Estas ações, que serão concertadas entre as três universidades, deverão promover 

realizações conjuntas no quadro (i) da formação académica, na gestão racional de 

vagas; (ii) na formação pedagógica de docentes; (iii) na área da ação social; (iv) na 

área da cultura; e (v) em atividades de investigação, particularmente em articulação 

com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e 

envolvendo o tecido social, económico e produtivo.  

73) Participar ativamente na definição de ação da parceria inter-regional Plataforma 

Noroeste Global, tendo em atenção particular a necessidade de identificar o quadro 

em que tal ação se pode e deve realizar, na multiplicidade de estruturas existentes, 

algumas eventualmente redundantes. 

74) Promover e concretizar ações no quadro do protocolo do consórcio CRUSOE, que 

envolve as instituições do ensino superior do Norte e Centro de Portugal e as 

instituições do ensino superior espanholas da Galiza, de Castela e Leão e das 

Astúrias.  
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3.5 CULTURA 

 
Grandes Objetivos 

 Concretização de uma política cultural que contribua para a missão da U.Porto na sua 

dimensão de cruzamento com a vida da sociedade civil onde está inserida; 

 Contribuição para o questionamento do pensamento contemporâneo e para um 

paradigma cultural e científico que coloque a U.Porto no mapa da cidade e da Região;   

 Alinhamento com as manifestações culturais da cidade. 

 
Plano de Ação 

No domínio da Cultura: 

75) Organizar encontros multidisciplinares, que envolvam as várias UOs da 

Universidade, ao nível de todos os seus corpos (docentes, estudantes e não 

docentes); 

76) Promover concertos alusivos a festividades civis e religiosas; 

77) Colaborar com o Cinanima – pré-apresentações na Reitoria; 

78) Participar na Comemoração do Dia Internacional dos Museus e participar na 

Comemoração de uma figura eminente da U.Porto; 

79) Organizar workshops e serviços educativos para crianças e adolescentes; 

80) Promover atividades dos grupos de extensão cultural: NEFUP (Núcleo Etnográfico e 

Folclórico da Universidade do Porto); TUP (Teatro Universitário do Porto); OUP 

(Orfeão Universitário do Porto); Coral de Letras; Antigos Orfeonistas; Sociedade de 

Debates; 

81) Reforçar as ligações a instituições culturais da cidade e do Norte de Portugal: CMP 

(pelouro da Cultura, Teatros Municipais), Fundação de Serralves, Museu Nacional 

de Soares dos Reis, Casa da Música, Teatro Nacional de São João, Cinanima, Fundação 

Cupertino de Miranda de Vila Nova de Famalicão, Orquestra do Norte, Ateneu 

Comercial do Porto; 

82) Manter e reforçar as acções culturais no âmbito dos estudantes Erasmus e da 

cooperação internacional; 
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83) Promover um programa consistente de ‘Música na Universidade’ e promover uma 

Orquestra Académica da Universidade aberta à participação dos membros da 

Comunidade. 

No domínio dos Museus: 

84) Apoiar a criação e o desenvolvimento dos Museus da Universidade do Porto, com 

inauguração programada para 2017 (coincidindo com a realização do Congresso 

Internacional ECSITE), prevendo-se uma pré-inauguração parcelar em 1 de 

fevereiro de 2016, data do centenário do primeiro museu da Universidade, por 

despacho conjunto de Bernardino Machado e Afonso Costa. A abertura dos Museus 

em rede da U.Porto é de grande relevância para a consolidação da presença da 

U.Porto junto da comunidade académica e científica, e da sua visibilidade nacional e 

internacional. Particularmente assinalável nesta estratégia é o Pólo na Reitoria dos 

Museus da FCUP que, ao inserir-se no centro do Porto, pretende assegurar uma 

oferta museológica com características únicas nesta área urbana. Nesta perspetiva 

é fundamental garantir a qualidade, não só das instalações e exposições (em fase de 

requalificação), mas também o seu suporte comunicacional e regular funcionamento 

articulado com a Agenda Cultural do Porto; 

85) Apoiar a inauguração da Galeria da Biodiversidade; 

86) Apoiar a modernização do Planetário; 

87) Apoiar a inauguração de um Museu Digital da U.Porto, inserido nas redes europeias 

de referência, e que englobe a descrição de todas as peças existentes nas diversas 

UOs da Universidade; 

88) Divulgar as atividades desenvolvidas de natureza museológica e artística através do 

Porto dos Museus, Agenda de Portugal, revista Time Out, sítio da Rede Portuguesa 

de Museus, da APCM, redes sociais, Rede de Museus de Matosinhos, 

museologia.porto, lista museum da Universidade de Coimbra, Associação 

Portuguesa de Museologia (APOM); 

89) Reorganizar a Casa-Museu Abel Salazar. 

 
No domínio da U.Porto Edições: 

90) Dinamizar o Conselho Científico e Editorial, com representação de todas as UOs; 
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91) Criar as seguintes séries: Arte e Ciência (afeta aos Museus), Clássicos, Estudos 

(Participar Arquitetura e Urbanismo, Artes, Ciência da Engenharia e Tecnologias, 

Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e Aplicadas, Ciências Sociais e 

Humanas, Desporto, Direito), Ensino e Educação Universitária (Ensino do Português 

como língua segunda/língua estrangeira); 

92) Criar uma bolsa de peritos para apreciar a qualidade das obras propostas para 

edição; 

93) Manter a publicação de 9, 10 livros por ano (de acordo com as disponibilidades 

orçamentais); 

94) Participar nas Feiras do livro do Porto e de Lisboa, e participar na feira do Livro de 

Coimbra, através da Associação Portuguesa de Editores do Ensino Superior. 

Participar em feiras internacionais; 

95) Contratualizar novas plataformas de disponibilização eletrónica das obras, tal como 

acontece já com a WOOK, a Ebrary e a EBSCO; 

96) Prever uma parceria luso-brasileira através da Associação Brasileira de Editores 

Científicos; Promover coedições com editoras universitárias brasileiras; 

97) Promover ações nas escolas de ensino básico e secundário; 

98) Melhorar a distribuição dos livros, nomeadamente nos países de língua portuguesa; 

99) Procurar mecenas para determinado tipo de edições.  
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3.6 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS EDUCATIVAS  

 
Grandes Objetivos 

 Níveis de resposta de elevada qualidade às solicitações dos 

utilizadores, observáveis através de indicadores de qualidade de serviço;  

 Consolidação das infraestruturas TIC da U.Porto, incorporando-lhes consistência 

transversal em termos tecnológicos, diminuindo as assimetrias, incrementando a 

eficiência global e proporcionando níveis de disponibilidade próximos do pleno nas 

infraestruturas críticas, observáveis através de indicadores de qualidade de serviço; 

 Reforço dos mecanismos de controlo da qualidade da informação e alargar a 

abrangência do suporte tecnológico nos processos da universidade, de modo 

a incrementar a eficiência, a eficácia e a melhorar a informação para a gestão; 

 Alargamento da base tecnológica no domínio do ensino a distância e incentivo ao 

desenvolvimento de MOOCs e cursos online livres e abertos;  

 Consolidação dos repositórios e desenvolvimento do arquivo da U.Porto como forma 

de armazenar, preservar e assegurar o acesso à informação pertinente para a gestão 

organizacional e para a preservação da memória institucional da Universidade;  

 Melhoria do sistema de informação da universidade (SIGARRA), nomeadamente no 

que respeita ao processo de desenvolvimento de software, à modernização 

tecnológica, à abrangência e satisfação dos utilizadores. 

 
Plano de Ação 

No domínio dos Serviços Técnico-Administrativos e de Apoio: 

100) Reorganizar a área das tecnologias de informação e comunicação da U.Porto no 

âmbito da evolução da estrutura dos serviços partilhados da Universidade 

preconizada no capítulo sobre Governação (tendo por expressão principal a criação 

da UPdigital). 

 
  



U.Porto | Plano de Ação para o Mandato do Reitor, 2104-2018 32 

 

No domínio das Tecnologias Educativas:  

101) Desenvolver MOOCs e outras tecnologias educativas na educação contínua e 

conferente de grau. O desenvolvimento de MOOCs e de outros tipos de cursos online 

livres e abertos, constitui uma prioridade na área das tecnologias educativas, como 

complemento à plataforma Moodle da U.Porto (http://moodle.up.pt), que é 

principalmente usada no apoio ao ensino e aprendizagem em regime blended-

learning; 

102) Alargar a oferta dos e-learning cafés da U.Porto. O e-learning café da Asprela (ELC-

A), situado junto às Faculdades de medicina dentária e de psicologia e ciências da 

educação, é de fácil acesso à população estudantil daquele pólo da U.Porto, onde se 

concentram cerca de 50% dos nossos estudantes (e 7 das 14 Faculdades). Com a 

entrada em funcionamento do e-learning café do Botânico (ELC-B), cerca de 80% 

dos estudantes da U.Porto terão acesso a um espaço deste tipo situado na 

proximidade das suas escolas (passando-se de 7 para 10 Faculdades). O potencial 

destes espaços, no que respeita a promover o sucesso escolar e a modernização do 

ensino e aprendizagem, recomenda uma reorganização que abrangerá quatro 

vertentes principais: (1) a clarificação da gestão e manutenção dos edifícios, que 

deverá passar integralmente para a alçada dos Serviços de Ação Social da U.Porto 

(SASUP); (2) a política de acessos, atendendo à percentagem de utilizadores que não 

são estudantes da U.Porto; (3) a política de segurança face a um potencial aumento 

do tráfego noturno por parte dos estudantes e (4) a reprogramação das atividades 

regulares, que deve fazer jus ao nome, prevendo-se a criação de clubes de 

aprendizagem centrados em conteúdos de e-learning do tipo MOOC e outras 

atividades dinamizadas por docentes ou animadores. Esta reprogramação será 

realizada no contexto das tecnologias educativas, em colaboração estreita com a 

pró-reitoria para a inovação pedagógica. 

 
No domínio das Bibliotecas: 

103) Integrar os servidores Aleph e criar um catálogo único das bibliotecas. O universo 

das bibliotecas da U. Porto compreendia em 2014 quatro sistemas Aleph de gestão 

de bibliotecas, geridos pela FLUP, FEUP, FEP e Biblioteca Virtual da reitoria 

(assegurando esta o serviço respeitante a todas as restantes Faculdades). Os quatro 

http://moodle.up.pt/
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contratos atualmente existentes com a empresa Ex-Libris, detentora do Aleph, serão 

substituídos por um só contrato, constituindo-se assim um sistema único de gestão 

das bibliotecas para toda a U.Porto. Far-se-á igualmente a integração dos quatro 

catálogos bibliográficos atualmente existentes, associados a cada instalação Aleph, 

produzindo-se um único Catálogo Bibliográfico da U.Porto. 

 
No domínio do Arquivo e Repositórios da U.Porto: 

104) Desenvolver o sistema de arquivo da U.Porto, pretendendo-se armazenar, preservar 

e assegurar o acesso à informação pertinente para a gestão organizacional e para a 

preservação da memória institucional da Universidade. Para este efeito, serão 

levadas a cabo um conjunto de ações para: 

 Identificar e classificar a informação produzida e acumulada pelas entidades 

constitutivas da U.Porto e seu registo informatizado;  

 Avaliar e selecionar esta informação, tendo por objetivo a determinação do seu 

destino final (eliminação - uma vez findos os prazos de conservação 

administrativa - ou conservação);  

 Propor à entidade competente a eliminação da documentação acumulada que 

seja marginal e redundante;  

 Assegurar o acesso continuado à informação/documentação pertinente e densa, 

por via do armazenamento da documentação em suporte papel, da digitalização 

da documentação consultada com maior frequência, da disponibilização de 

conteúdos no Arquivo Digital da U.Porto;  

 Desenvolver e implementar um plano de preservação digital, tendo em vista a 

progressiva desmaterialização dos processos e o seu armazenamento em 

condições que garantam o acesso continuado ao longo do tempo, mediante a 

aplicação de normas internacionais existentes para este fim;  

 Garantir a presença dos conteúdos disponibilizados pelo Arquivo Digital da 

U.Porto em portais internacionais, como a Europeana. Ainda neste domínio 

perspetiva-se o desenvolvimento de medidas para promover a adoção de boas 

práticas pelos serviços e unidades das entidades constitutivas da U.Porto, com 

o objetivo de racionalizar a produção de informação/documentação, simplificar 

os workflow respetivos, evitar as redundâncias, facilitar as operações de 

avaliação e seleção, e garantir a produção e preservação de informação 
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pertinente e densa, que documente as atividades da organização no presente e 

no futuro; 

105) Consolidar os repositórios da U.Porto. O repositório U.Porto tem três componentes 

principais: o Repositório Aberto, que coleciona, preserva e disponibiliza a produção 

intelectual, em texto integral de acesso livre, da comunidade académica da U.Porto; 

o Repositório Temático, que armazena, preserva e disponibiliza recursos 

informativos produzidos na U.Porto, em áreas ou para públicos específicos; e o 

Repositório de Dados, que armazena, preserva e disponibiliza dados científicos. O 

Arquivo Digital, que constitui uma comunidade do Repositório Temático, agrega 

conteúdos produzidos por unidades da U.Porto para efeitos de armazenamento, 

preservação e acesso. Na sua origem esteve a necessidade de desmaterialização de 

arquivos, a facilitação do acesso à informação e a promoção da sua visibilidade, bem 

como a disseminação dos conteúdos pertinentes para a memória da U.Porto. Neste 

domínio serão desenvolvidas ações para (1) enriquecer a qualidade da informação 

nos Repositórios; (2) prosseguir com a densificação da informação disponibilizada 

e (3) melhorar o conhecimento da comunidade da U.Porto sobre estas ferramentas. 

Será igualmente definida uma estratégia para gerir a informação residente em 

módulos do SIGARRA, que ainda não estão enquadrados com a temática dos 

repositórios, prosseguindo assim uma via de consolidação no domínio da 

preservação da informação. Perspetiva-se ainda o desenvolvimento de portefólios 

de estudantes, com o objetivo de reforçar o seu acompanhamento durante o curso e 

de projetar o início das suas carreiras profissionais. 

 
No domínio da Informação de Apoio à Gestão: 

106) Assegurar o suporte tecnológico à gestão da investigação, consolidando as 

funcionalidades que já existem no SIGARRA, de que se destacam os módulos de 

publicações, com a sua ligação ao sistema Authenticus, e de projetos de I&D, bem 

como desenvolvendo as componentes adicionais necessárias. Destacam-se em 

particular as funcionalidades inerentes aos sistemas CRIS (Current Research 

Information System), a articulação com as plataformas tecnológicas utilizadas para 

o efeito pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, o suporte ao ORCID (Open 

Researcher and Contributor ID), a produção dos indicadores de gestão que se 

considerarem relevantes, bem como o necessário suporte ao processo de afetação 
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dos investigadores da U.Porto às instituições onde desenvolvem este seu trabalho. 

Esta linha de ação será desenvolvida em articulação a vice-reitoria da Investigação 

e Desenvolvimento; 

107) Assegurar o suporte tecnológico ao Projeto BI4UP - Business Intelligence for U.Porto 

(BI4UP). O SIGARRA e o ERP Primavera foram as bases de informação consideradas 

para o armazém de dados criado no contexto do projeto BI4UP, que tem por 

objetivos (1) a identificação e caracterização dos melhores indicadores que 

possibilitem um apoio à tomada de decisão; e (2) o desenvolvimento tecnológico 

necessário para materializar os indicadores em ferramentas de Business Intelligence 

(BI). No domínio da informação para a gestão, onde o projeto BI4UP foi o embrião, 

afigura-se muito relevante intensificar o trabalho e projeta-se (1) desenvolver e 

materializar na plataforma de BI outros indicadores, e (2) considerar o alargamento 

das fontes de informação que alimentam o armazém de dados; 

108) Garantir a qualidade de dados nos sistemas de informação. Os sistemas de 

informação disponíveis da universidade oferecem, atualmente, uma resposta 

tecnológica bastante completa aos principais processos. Porém, é fundamental ter 

presente que a utilização que se faz da tecnologia tem um grande impacto sobre a 

qualidade dos dados alojados nos sistemas de informação. Esta questão é vital para 

a universidade, seja porque tem enorme reflexo nos processos de tomada de decisão 

pelos órgãos de gestão, seja porque no reporte às entidades externas é necessário 

assegurar rigor, consistência e atualidade da informação. É por conseguinte 

indispensável assegurar bons níveis de qualidade dos dados, embora em processos 

complexos, como vários dos existentes na universidade, seja fundamental haver 

mecanismos de monitorização e controlo, uma vez que a probabilidade de 

inconsistência não é nula. Neste contexto pretende-se desenvolver e implementar 

medidas que permitam (1) gerar de forma automática os indicadores que forem 

definidos no Sistema de Gestão da Qualidade da Universidade do Porto (SGQ.UP) 

para este efeito; (2) produzir e disponibilizar regularmente aos responsáveis dos 

processos, elementos que lhes permitam identificar eventuais inconsistências que 

mereçam intervenção; (3) implementar, tanto quanto possível, mecanismos de 

proteção automática, que reduzam a possibilidade da existência do erro; e (4) 

promover ações de formação que incrementem o conhecimento sobre os sistemas; 
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109) Clarificar e publicitar os Indicadores de Qualidade de Serviço (QoS) de todas as áreas 

integradas nas tecnologias de informação e comunicação. A U.Porto tem um longo 

trabalho desenvolvido na desmaterialização de processos e otimização de recursos. 

Estes processos têm conduzido à criação de novos serviços baseados nas tecnologias 

e sistemas de informação, com um contributo decisivo na eficácia e eficiência dos 

processos, e que atualmente são usados diariamente nos diferentes domínios de 

atividade da Universidade. Por este motivo, torna-se fundamental para o bom 

funcionamento da universidade a existência de elevados níveis de QoS, 

principalmente nos serviços críticos, o que requer uma intervenção rigorosa e 

profissional, que será um contributo decisivo para a confiança que os utilizadores 

depositam nos serviços. A organização do trabalho e das equipas será definida no 

sentido de produzirem e publicarem regularmente um quadro de indicadores de 

qualidade de serviço, que caracterize o desempenho de todas as áreas integradas 

nas tecnologias de informação e comunicação.  

 
No domínio do SIGARRA: 

110) Adaptar continuamente o SIGARRA, viabilizando uma resposta aos novos requisitos. 

O SIGARRA organiza-se em três grandes domínios: SI (componente de front office), 

GA (componente de gestão académica) e GRH (componente de gestão de recursos 

humanos). O conjunto destas componentes constitui o elemento nuclear do 

ecossistema tecnológico da U.Porto, suportando intrinsecamente várias das áreas e 

sendo o ponto de charneira no modelo de interoperabilidade. As alterações que a 

legislação e demais instrumentos regulamentares vão introduzindo nos processos 

conduzem a necessidades de adaptação continuada do SIGARRA para responder aos 

novos requisitos. No passado recente evoluiu-se o sistema de forma estrutural na 

componente académica, de modo a incorporar-lhe nativamente capacidade de 

resposta para as necessidades do atual modelo de funcionamento da universidade. 

Neste contexto serão concretizadas medidas de rejuvenescimento tecnológico que 

contribuam para (1) o incremento da usabilidade do sistema, (2) a introdução de 

ferramentas que facilitem o desenvolvimento ágil de software, reforçando 

simultaneamente os níveis de qualidade do processo e dos resultados, (3) a 

melhoria da organização da informação, (4) o reforço dos procedimentos de 

segurança informática, (5) a reorganização das equipas e das metodologias de 
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trabalho e (6) a criação de uma camada de interoperabilidade que potencie a 

articulação dos vários elementos do ecossistema tecnológico da universidade; 

111) Otimizar a presença web das entidades constitutivas da U.Porto. Com início durante 

o mandato da anterior equipa reitoral, procedeu-se à reorganização do site 

www.up.pt, com os objetivos principais de redesenhar o visual e de separar o 

conteúdo em duas vertentes distintas, uma relacionada com a vertente 

comunicacional (da responsabilidade da Comunicação e Imagem) e a outra com a 

vertente organizacional. Este trabalho continuou a decorrer durante o segundo 

semestre de 2014, prevendo-se a abertura do acesso a este novo portal durante o 

primeiro semestre de 2015. No seguimento deste trabalho de reorganização e 

renovação da presença web da universidade, será discutida a realização de um 

trabalho idêntico com as restantes entidades constitutivas, onde estão atualmente 

em vigor soluções muito diversas (e.g. vertentes comunicacional e organizacional 

separadas na FEP, existência apenas da vertente organizacional na FEUP, site único 

com dupla função na FCUP, etc.). Em complemento a estas tarefas, será igualmente 

considerada a adaptabilidade dos sistemas de informação aos dispositivos móveis, 

conjuntamente com medidas complementares nas redes de comunicação, no 

sentido de suportar o uso crescente de dispositivos pessoais da comunidade 

académica (BYOD, Bring your own device).  

 
No domínio da Modernização Administrativa de Processos: 

112) Reforçar o desenvolvimento de soluções para a gestão administrativa de processos 

e documentos. A permanente evolução dos sistemas de informação da Universidade 

tem contribuído de forma importante para a desmaterialização de processos. 

Atualmente, em muitas das áreas de atividade da U.Porto, o suporte tecnológico 

responde integralmente às várias fases dos respetivos processos. Porém, neste 

domínio, as oportunidades de melhoria são ainda muito significativas pelo que se 

projeta para o período em apreço reforçar o desenvolvimento de soluções para (1) 

a gestão administrativa de processos; (2) a gestão documental, incluindo a 

organização da informação, a aplicação de planos de classificação e a definição de 

regras e procedimentos para organização dos processos; (3) a desmaterialização da 

gestão do expediente; (4) a simplificação dos micropagamentos no perímetro da 

universidade; (5) a automatização da interoperação com sistemas terceiros; será 

http://www.up.pt/
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igualmente analisada a introdução de requisitos de arquivo no SIGARRA, em 

articulação com o trabalho a desenvolver na respetiva área. 

 
No domínio das Infraestruturas Tecnológicas da U.Porto: 

113) Disponibilizar e alargar os serviços sobre a cloud privada da universidade. O 

caminho que as TIC da U.Porto estão a prosseguir, em estreita ligação com o atual 

modelo organizativo da universidade, onde a proximidade e a colaboração entre 

as entidades constitutivas são elementos fulcrais, afigura-se como adequado e 

permitirá aumentar a eficiência dos processos, reduzir custos e melhorar a 

qualidade dos serviços prestados. Na área das infraestruturas centrais perspetiva-

se para o quadriénio (1) disponibilizar e alargar os serviços sobre a cloud privada 

da universidade, que permitirá maior flexibilidade e eficiência na gestão dos 

recursos tecnológicos existentes, (2) definir e concretizar o modelo estratégico de 

relacionamento e utilização das clouds públicas, (3) prosseguir com a unificação 

das infraestruturas e serviços de que se destacam os serviços de correio eletrónico, 

autenticação, alojamento e áreas de trabalho, (4) consolidar os centros de dados 

na U.Porto, criando condições para assegurar a robustez necessária nos espaços 

que alojam os equipamentos, e identificar os espaços que neste domínio devem 

convergir as prioridades de intervenção, (5) consolidar os mecanismos de gestão 

e monitorização das condições de funcionamento das redes de dados e voz na 

U.Porto, e (6) implementar mecanismos de gestão de identidades; 

114) Consolidar os centros de dados da U.Porto. Os projetos de consolidação das 

infraestruturas tecnológicas no perímetro da U.Porto têm avançado e alguns 

começam a apresentar resultados. Porém, neste domínio, existe ainda um 

importante caminho a percorrer, com enorme potencial de retorno para as 

entidades constitutivas da Universidade. Com a consolidação das infraestruturas a 

avançar, torna-se fundamental fazer uma reflexão profunda sobre os centros de 

dados da U.Porto, no sentido de definir e prosseguir uma estratégia para futuro. 

Desta forma criar-se-ão condições para (1) assegurar a robustez necessária nos 

espaços que alojam os equipamentos e (2) identificar os espaços para onde, neste 

domínio, devem convergir as prioridades de intervenção.  

 
 



U.Porto | Plano de Ação para o Mandato do Reitor, 2104-2018 39 

 

No domínio do Serviço de Correio Eletrónico Unificado na U.Porto: 

115) Criar um serviço de correio eletrónico unificado. O serviço de correio eletrónico é 

o meio privilegiado para a comunicação entre os utilizadores da comunidade 

académica, e destes com a comunidade externa à universidade. Atualmente, todas 

as unidades orgânicas possuem uma infraestrutura técnica que responde a esta 

necessidade, mas as soluções adotadas e o nível de serviço oferecido diferem 

significativamente entre elas. Neste contexto projeta-se para o período em apreço 

criar um serviço de correio eletrónico unificado, que ofereça níveis de qualidade 

de serviço superiores aos melhores atualmente disponíveis. 

 
No domínio da Segurança Informática: 

116) Reforçar os níveis de segurança dos serviços existentes. Na área da segurança 

informática desenvolver-se-ão vários mecanismos que visam o reforço dos níveis 

de segurança dos serviços existentes, bem como o contributo para o aumento da 

cultura de segurança informática na U.Porto. Atribuir-se-á ênfase à 

disponibilização à comunidade académica de um conjunto de serviços alicerçados 

no CSIRT.UPORTO (Computer Security Incident Response Team). Manter-se-á a 

colaboração internacional com o Trusted Introducer (equipa internacional de 

resposta a incidentes de segurança informática, https://www.trusted-

introducer.org) e com a Rede Nacional de CSIRTs 

(http://www.cert.pt/index.php/rede-nacional-csirt/directorio), como forma de 

partilhar boas práticas de atuação em diversos domínios da segurança informática. 

Criar-se-ão mecanismos de monitorização proativa da segurança informática nos 

sistemas críticos e introduzir-se-á uma metodologia para o tratamento unificado 

dos registos dos sistemas. 

 
  

https://www.trusted-introducer.org/
https://www.trusted-introducer.org/
http://www.cert.pt/index.php/rede-nacional-csirt/directorio
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No domínio do Software Aberto (opensource): 

117) Acompanhar regulamente as novas tendências neste domínio, analisando-se a 

possibilidade de alargar a utilização deste tipo de software na U.Porto. O software 

aberto é atualmente, em muitos domínios, uma alternativa sólida ao software 

comercial. Na Universidade é já muito relevante a utilização que se faz deste tipo 

de software, especialmente na área de infraestruturas tecnológicas de suporte a 

serviços TIC. A relevância desta linha de ação é reforçada pela legislação atual, que 

estabelece o dever da Universidade informar e solicitar a emissão de um parecer 

prévio à Agência para a Modernização Administrativa, IP (AMA), sempre que 

pretende proceder à aquisição e / ou licenciamento de software (no procedimento 

para obtenção dos pareceres prévios é mesmo necessário fazer prova de que não 

há alternativas de software aberto para a necessidade em causa).  

 

  



U.Porto | Plano de Ação para o Mandato do Reitor, 2104-2018 41 

 

3.7 QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA  

 
Grandes Objetivos 

 Interiorização de uma cultura de qualidade e de melhoria contínua na U.Porto, em 

todos níveis organizacionais e transversal às diversas atividades e processos da 

Universidade. 

 
Plano de Ação 

No domínio da Avaliação Institucional: 

118) Promover o autoconhecimento. O SGQ.UP é um Serviço de Gestão da Qualidade 

inclusivo (no qual todos os colaboradores da U.Porto são “atores” da Qualidade, 

independentemente de onde e quando realizam o seu trabalho). Através de 

procedimentos simples, o SGQ.UP integra nas tarefas correntes os mecanismos de 

avaliação e de melhoria e promove uma “Cultura da Qualidade”. Um dos pilares do 

SGQ.UP é a promoção do autoconhecimento, conseguida através da recolha, 

tratamento, análise e divulgação de informação relevante e detalhada sobre o 

desempenho da U.Porto nos principais domínios da sua atividade. Neste contexto, 

manter-se-á a elaboração e disponibilização de relatórios anuais sobre o 

desempenho da U.Porto, sempre que possível em comparação nacional, nas áreas do 

Ensino (Procura dos ciclos de estudos; Caracterização de população estudantil; 

Percurso dos estudantes; Inserção na vida ativa dos diplomados); Investigação 

(Unidades de I&D, Projetos, Infraestruturas e Produção científica); 

Internacionalização e Recursos Humanos (em complemento ao relatório sobre RH, 

proceder-se-á à análise comparativa da distribuição de serviço docente nas várias 

Faculdades). Procurar-se-á igualmente caracterizar o desempenho da U.Porto nas 

áreas da Terceira Missão, identificando-se para este efeito um conjunto de 

indicadores e respetivas fontes; 

119) Reforçar a Garantia da Qualidade no SIGARRA. Outro dos pilares do SGQ.UP é a 

incorporação dos procedimentos de Garantia da Qualidade no SIGARRA, com base 

no qual se formatam e normalizam a maioria das rotinas e se estabilizam boas 

práticas. Neste âmbito, propõe-se, para os ciclos de estudos acreditados pela 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), aplicar o 
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Procedimento de Monitorização e Avaliação dos Primeiros e Segundos Ciclos de 

Estudos e de Mestrado Integrado (aprovado pelo Conselho Geral em reunião de 

22.06.2011). Para este efeito, será necessário reforçar o controlo de qualidade de 

dados do SIGARRA, em termos de existência, consistência e completude. Nesta linha, 

propõe-se também ajudar a criar e aplicar, em 2016, um procedimento de validação 

de qualidade de dados prévio ao reporte à tutela dos inquéritos estatísticos 

nacionais; 

120) Dar continuidade ao processo de avaliação institucional da U.Porto. Outro dos 

pilares do SGQ.UP é a avaliação institucional baseada na autoavaliação e nos 

princípios da auditoria da Qualidade. Pretende-se iniciar o processo de Follow-up 

evaluation da EUA – Institutional Evaluation Programme, repetindo o modelo de 

2007: (1) cada Faculdade levou a cabo uma autoavaliação e produziu um relatório 

(que incluiu um plano de melhoria), recorrendo ao “Guião de Autoavaliação das 

Faculdades” produzido pelo Serviço de Melhoria Contínua (SMC) e a uma Comissão 

de Avaliação constituída por 5 a 10 membros designados pelo respetivo Diretor; (2) 

cada Faculdade foi avaliada por uma comissão “externa” (constituída pela Comissão 

de Avaliação de outra Faculdade) que se pronunciou sobre o relatório de 

autoavaliação e os mecanismos de planeamento e controlo em prática (este 

exercício baseou-se no “Guião de Avaliação externa” produzido pelo SMC); (3) o SMC 

produziu o “Relatório de Síntese”, que resultou do estudo dos relatórios elaborados 

no contexto da autoavaliação promovida em cada Faculdade e dos relatórios de 

avaliação externa; (4) foi enviado para a EUA o Self-Evaluation Report da U.Porto, 

produzido por uma Comissão de 10 membros designados pelo Reitor, que combinou 

a visão de cima para baixo (top-down) com a visão de baixo para cima (bottom-up) 

que resultou da autoavaliação das Faculdades e das avaliações externas. Neste 

domínio perspetiva-se desenvolver uma ligação com o sistema de informação 

SIGARRA e/ou BI para suporte ao processo; 

121) Adaptar o Manual do Sistema de Gestão da Qualidade da Universidade do Porto. 

Outro dos pilares do SGQ.UP é a adoção do Manual do Sistema de Gestão da 

Qualidade da Universidade do Porto como instrumento de verificação de adequação 

dos procedimentos de gestão da U.Porto aos requisitos ESG European Standards and 

Guidelines (ENQA, 2009, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
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European Higher Education Area, 3rd edition) acrescidos dos últimos três (8, 9 e 10) 

propostos por Machado dos Santos (Machado dos Santos, S., 2011, Análise 

Comparativa dos Processos Europeus para a Avaliação e Certificação de Sistemas 

Internos de Garantia da Qualidade, A3ES Readings, pp. 102-103). Com a aprovação, 

que se prevê para maio de 2015, da versão revista das ESG (Proposal for the revised 

ESG by the E4 Group (ENQA, ESU, EUA and EURASHE) in cooperation with EI, 

BUSINESSEUROPE and EQAR), o SGQ.UP e o Manual serão adaptados ao novo 

referencial. 

 
No domínio dos Rankings Universitários: 

122) Manter uma articulação estreita entre as UOs e a Reitoria, com vista à apreciação 

continuada dos indicadores dos diversos rankings internacionais, desenvolvendo-

se, de forma concertada, as medidas internas que podem projetar uma melhoria 

desses resultados. Pretende-se ainda assegurar igualmente um contacto regular 

com todas as agências responsáveis pela elaboração dos principais rankings, 

fornecendo todas as informações solicitadas, bem como manter a colaboração no 

projeto SCImago, nomeadamente no que respeita à normalização de afiliações 

subjacentes ao SIR Iber e SIR Global. 
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3.8 PATRIMÓNIO EDIFICADO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E BEM-ESTAR 

 
Grandes Objetivos 

 Definição de uma política de manutenção das instalações da U.Porto; 

 Integração do Serviço de Instalações e Infraestruturas (SII) nos serviços da Reitoria; 

 Abertura ao público do Museu da U.Porto; 

 Requalificação e otimização das instalações da Reitoria para a sua melhoria funcional 

e ambiental; 

 Promoção de uma ação transversal de requalificação para o recinto do Colégio 

Almeida Garrett; 

 Assegurar o lançamento dos projetos e obras necessários para a qualificação e 

desenvolvimento da atividade das UOs. 

 
Plano de Ação 

No domínio da Conservação das Instalações, Edificações e Espaços Exteriores:  

123) Constituir uma reserva financeira que permita assegurar a conservação corrente e 

a manutenção pesada dos edifícios e equipamentos da U.Porto. Como base de cálculo 

preconiza-se o investimento anual de, pelo menos, 0,75 do valor de reposição. 

Estimando o valor de reposição para todo o património edificado da U.Porto em 300 

milhões de euros, o investimento anual deveria ser da ordem dos 2,3 milhões de 

euros; 

124) Tomar medidas no domínio da manutenção, a curto e médio prazo, do património 

que assegurem a sua sustentabilidade. O aprofundamento do modelo a adotar, a 

debater entre a Reitoria e as UOs (por exemplo, com base no m2), deve encarar a 

urgência já assinalada de algumas intervenções nos próximos anos, atendendo à 

crescente sofisticação operacional e tecnológica dos edifícios e à sua obsolescência 

média de 10 anos. 

 
No domínio dos Serviços Administrativos e de Apoio: 

125) Transferir o SII do  Centro de Recursos e Serviços Comuns da Universidade do Porto 

(SPUP) para a alçada da Vice-reitoria, com vista a reforçar a organização existente e 
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a aprofundar a sua articulação com a comunidade da U.Porto e em especial com as 

UOs, tal como tem vindo a ser posto em prática na Unidade de Gestão de Projetos e 

Empreitadas. Neste sentido serão conduzidas reuniões com as UOs para 

apresentação e debate da proposta organizativa e funcional do SII. Destaca-se, neste 

processo, a implementação da Unidade de Manutenção para o apoio das equipes 

locais (UOs e Pólos) na resolução de problemas, para a monitorização e planeamento 

de intervenções, e para o incremento de políticas de manutenção comuns, 

esperando-se uma maior adequação das soluções adotadas e, numa segunda fase, 

uma economia de operação, nomeadamente, na aquisição de bens e serviços. Nesta 

perspetiva enquadra-se também o desenvolvimento da Unidade de Gestão 

Energética e Ambiental e de Higiene e Segurança no Trabalho com o apoio à 

elaboração de modelos específicos para cada UO, de acordo com as exigências legais 

e os parâmetros definidos para a U.Porto. 

 
No domínio dos Museus:  

126) Continuar a preparação da abertura dos Museus da U.Porto constituídos na Fase 1 

por 3 Pólos - Reitoria, Galeria da Biodiversidade e Planetário - que se encontram em 

fase de conclusão das obras de renovação e de instalação das exposições. A 

conclusão da obra da Portaria Sul da Reitoria (financiamento ON2) torna 

fundamental prosseguir o investimento na adequação das instalações da Reitoria 

para a disponibilização ao público das coleções existentes.  

 
No domínio da Requalificação e Otimização das Instalações do Edifício Histórico:  

127) Prosseguir o trabalho de qualificação do Edifício Histórico, ajustando-o às exigências 

atuais de funcionamento e de segurança. As obras realizadas nos últimos anos na 

Reitoria, de acordo com um projeto geral já elaborado, têm vindo a dotar o edifício 

de condições de trabalho e acolhimento de eventos para toda a comunidade da 

U.Porto. Assim torna-se importante prosseguir esse trabalho. Neste sentido 

apontam os trabalhos previstos de requalificação das salas do Conselho, do Fundo 

Antigo e Mendes Corrêa; a continuação da recuperação dos pátios, fachadas e zonas 

de circulação; o apoio a obras da infraestrutura tecnológica; e a requalificação das 

redes de segurança e detenção de incêndios. Outras intervenções dirigem-se para a 

melhoria das condições de trabalho (iluminação, aquecimento e ventilação) e para 
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a conclusão das obras no edifício do Parcauto, onde está a ser instalado o arquivo 

documental da Reitoria. Prevê-se a criação de condições de estacionamento no Beco 

do Paço.  

 
No domínio da Requalificação e Otimização do Colégio Almeida Garrett:  

128) Procurar uma reconversão sustentada, patrocinada pela Reitoria, do Colégio 

Almeida Garrett em articulação com diversas parcerias. O espaço do Colégio 

Almeida Garrett ao inserir-se no "complexo Bragas - Coronel Pacheco" assume uma 

importância estratégica para o apoio dos organismos e desenvolvimento das 

atividades aí instaladas, quer da esfera académica, quer do perímetro universitário. 

Neste momento surgem hipóteses de acolher neste recinto projetos de investigação 

transversal na área do "envelhecimento", capazes de cativar parcerias privadas, por 

exemplo para residências assistidas e promoção apartamentos "jovens", estes no 

âmbito da ação social estudantil. A par destas iniciativas pretende-se continuar a 

assegurar a instalação de diferentes agentes culturais, ligados ao teatro, ensino 

artístico e musical. Estas e outras intervenções, pelas suas características 

transversais, devem ser articuladas com a CMP, como oportunidade de revitalização 

da área urbana onde se localizam. 

 
No domínio dos Projetos e Obras a Desenvolver pela Reitoria com as UOs: 

129) Dar continuidade e lançar um conjunto de projetos e obras em articulação com as 

UOs, nomeadamente no sentido de resolver o problema das instalações da FCNAUP;  

130) Intervir no pavilhão do Estádio Universitário para evitar a sua rápida degradação, 

melhorando as condições de segurança e a oferta de condições da prática 

desportiva; e intervir nos edifícios do SASUP que apresentam graves patologias, 

para assegurar a qualidade e aumento da oferta de residências estudantis;  

131) Continuar a qualificação urbana dos pólos com a parceria para a execução do Parque 

Central da Asprela e com a conclusão do ELC-B. Estão também definidas um 

conjunto de intervenções, com execução agendada ou a aguardar condições de 

realização, com processos de origem diversa, na escala, na urgência e no 

financiamento.  
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3.9 DESPORTO  

 
Grandes Objetivos 

 Estabelecimento da prática desportiva na U.Porto enquanto estratégia para a melhoria 

não só da saúde e bem-estar da comunidade académica, mas também para a melhoria 

do desempenho académico dos estudantes. 

 
Plano de Ação  

132) Adaptar de forma evolutiva a estrutura e organização do CDUP-UP para uma melhor 

coordenação com as diferentes UOs, e em particular a FADEUP, no sentido de 

promover uma prática desportiva mais transversal aproveitando todas as sinergias 

e espaços desportivos disponíveis; 

133) Promover a criação de gabinetes/responsáveis desportivos em todas as UOs para a 

organização e desenvolvimento de atividades locais transversais à comunidade 

académica; 

134) Promover o estabelecimento de protocolos com coletividades e outras entidades 

com instalações desportivas, de forma a rentabilizar os espaços e promover maior 

atividade física e prática desportiva da comunidade académica; 

135) Encontrar financiamento em projetos nacionais ou europeus, ou em parcerias com 

privados, para criar/recuperar diversas infraestruturas desportivas nos 3 Pólos 

Universitários até 2018, destacando-se o Estádio Universitário, Parque Central da 

Asprela, Centro de Fitness no Polo I e o Centro Náutico/ Ar Livre em Vila Nova de 

Gaia. As características aconselháveis para o futuro Parque Desportivo da U.Porto 

são determinadas pela dispersão singular da U.Porto, pela degradação dos espaços 

existentes, pela necessidade de oferecer um serviço desportivo moderno e de 

qualidade e pela nova dinâmica existente na condução da prática desportiva na 

U.Porto;  

136) Apoiar a promoção da prática desportiva formalizada, incluindo a participação de 

equipas representativas da U.Porto em campeonatos nacionais e internacionais, 

quer com o envolvimento generalizado dos estudantes com a prática desportiva 

informal. Pretende-se aumentar a participação da comunidade da U.Porto nas 

atividades e representações desportivas universitárias bem como manter a U.Porto 



U.Porto | Plano de Ação para o Mandato do Reitor, 2104-2018 48 

 

como líder no quadro desportivo da Federação Académica do Desporto 

Universitário;  

137) Envolver a U.Porto, por intermédio do CDUP-UP, na organização ou coorganização 

(nomeadamente com a Federação Académica do Porto, Câmaras Municipais, 

Coletividades ou outras entidades) de atividades físicas ou desportivas que 

envolvam a sociedade civil, para além da comunidade académica; 

138) Ao nível do Desporto Federado não universitário, manter o apoio às sessões 

desportivas do CDUP-AD, reforçando e criando condições para uma participação 

cada vez um maior número de estudantes da U.Porto nestas equipas;  

139) Elaborar com o CDUP-AD um documento onde conste o tipo de apoio a ser prestado 

pelo CDUP-UP baseando o mesmo no alcance de resultados desportivos de 

referência nacional e que promovam o nome da U.Porto; 

140) Demonstrar um real compromisso com a Qualidade baseando a cultura 

organizacional do CDUP-UP em critérios de melhoria contínua tendo como objetivo 

a candidatura em 2017 ao Certificado com Sistema de Gestão da Qualidade de 

acordo com a norma ISO 9001. Elaborar inquéritos de satisfação periódicos aos 

utentes e colaboradores com o objetivo de avaliar constantemente os serviços 

prestados adaptando as atividades aos interesses da comunidade da U.Porto.  
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3.10 RELAÇÕES ESTUDANTIS, DIMENSÃO SOCIAL DO APOIO AOS ESTUDANTES E 

EMPREGABILIDADE 

 
Grandes Objetivos 

 Dinamização de políticas de ação social, nomeadamente através da prestação de 

apoios, benefícios e serviços sociais, de modo a garantir o acesso dos estudantes à 

U.Porto, bem como, uma frequência bem-sucedida; 

 Reforço da ligação com as organizações estudantis, tanto numa dimensão social, como 

em temas associativos e de organização académica, identificando necessidades e 

dinamizando uma intervenção integrada tendo em vista a melhoria global das 

condições existentes; 

 Promoção de uma política de inclusão de estudantes com necessidades educativas 

especiais, eliminando os fatores que constituam desvantagens à vivência dentro da 

Universidade e criando condições favoráveis de integração académica, social, cultural, 

recreativa e desportiva e de bem-estar pessoal; 

 Promoção do conhecimento do percurso profissional e do emprego dos diplomados 

da U.Porto, sobretudo pelas suas fortes implicações de ordem académica, social, 

económica e cultural; 

 Dinamização da cooperação com organizações e instituições diversas, através da 

realização de ações conjuntas, tendo em vista a promoção da empregabilidade. 

 
Plano de Ação 

No Plano Social:  

141) Alargar o número de camas para bolseiros dos Serviços Sociais da U.Porto. Os 

Serviços Sociais da U.Porto dispõem atualmente de 1200 camas para Bolseiros, que 

são manifestamente insuficientes. Pretende-se alargar esse número, com recurso a 

novos edifícios, construídos por iniciativa própria ou em parceria com Instituições 

da cidade do Porto (Câmara Municipal e Santa Casa da Misericórdia), ou mesmo com 

parcerias com agentes privados; 

142) Alargar a oferta de refeições nas cantinas. As cantinas atualmente existentes 

parecem suficientes em número. Terão que ver alargada a oferta de refeições, 

aumentando o seu número e alargando, dentro das limitações, o horário de 
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funcionamento; 

143) Rever o funcionamento do “Grill”, da cantina da FEUP, e abrir no edifício da cantina 

da FMUP um restaurante com oferta diversificada; 

144) Levar a cabo obras de manutenção praticamente em todas as estruturas existentes 

(residências e cantinas), o que acarretará um considerável esforço financeiro; 

145) Em ambos os casos, diminuir ou eliminar os contratos com empresas 

concessionadas, de forma a que todos os Serviços (com pequenas exceções bem 

definidas), passem a ser assegurados por recursos próprios. Para isso será 

necessário um redimensionamento de recursos humanos disponíveis, sendo tanto 

quanto possível, evitada a contratação de mais pessoal, exceto nos casos em que seja 

necessário o reforço dos quadros técnicos diferenciados atualmente existentes; 

146) Rever todos os outros Serviços, de índole Social, atualmente prestados, podendo ser 

extintos alguns e criados outros cuja premência, se torne mais evidente. Neste 

âmbito, foi possível acordar com o Hospital Magalhães Lemos e com a Faculdade de 

Medicina, o serviço de consultas de Psiquiatria e de Clínica Geral, a todos os 

Estudantes da Universidade do Porto. Será revisto o Protocolo com a Faculdade de 

Medicina Dentária e acordada com a Faculdade de Psicologia, a consulta de 

Psicologia. 

 
No domínio das Relações com os Estudantes: 

147) Manter o modelo atual assente em reuniões periódicas com as diversas Associações 

de Estudantes em que são ouvidas, e devidamente tratadas todas as dificuldades que 

entendam relatar. A par disso manter-se-á o canal de relacionamento permanente 

com a Federação Académica do Porto. Será reforçada a audição da opinião dos 

representantes dos Estudantes, sobre todas as questões que direta ou indiretamente 

lhes dizem respeito. 

 
No domínio dos Estudantes com Necessidades Especiais: 

148) Em permanente articulação com os responsáveis técnicos, melhorar sobre todos os 

aspetos, o permanente acompanhamento dos casos que anualmente, e de forma 

crescente, estão a surgir por forma a dispensar todo o apoio possível a estas pessoas; 

149) Em articulação com os SASUP, será reforçada a oferta de instalações adaptadas a 
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estes casos, nas Residências e Cantinas. 

 
No domínio do Observatório do Emprego: 

150) Concluído o seu regulamento, está implementado o Observatório do Emprego que 

congrega um alargado grupo de Parceiros, desde Organizações Empresariais, 

Instituições Públicas (IEFP, INE, Instituto da Juventude), Bancos, Ordens e 

Associações Profissionais, representantes dos Estudantes e representantes de cada 

UO da U.Porto. Pretende-se divulgar, anualmente, em data anterior ao processo de 

acesso ao Ensino Superior, o resultado do trabalho desenvolvido, nomeadamente o 

ponto da situação do mercado de trabalho, em cada área profissional identificada; 

151) Afinar, em articulação com os Parceiros, o inquérito aos Estudantes e aos 

Diplomados dos dois e cinco últimos anos e desenvolver um outro inquérito às 

Empresas, cujo objetivo é a recolha de opinião sobre a adequação da formação às 

necessidades do mercado de trabalho; 

152) Implementar ações de formação paralela com o objetivo de preparar os estudantes 

para a inserção no Mercado de Trabalho, o que acontecerá com temáticas 

desenvolvidas pelo Gabinete de Empregabilidade e pelas Organizações Parceiras; 

153) Desenvolver as ações que permitem, desde já, gerir Estágios Profissionais e as 

Bolsas disponibilizadas, por alguns dos Parceiros para esses Estágios; 

154) Desenvolver a cooperação com o Consórcio “Maior Empregabilidade”, que congrega 

todas as Instituições de Ensino Superior (Universidades e Politécnicos); 

155) Organizar o grande Fórum do Emprego da U.Porto, alargando a todos os ciclos de 

estudo existentes na Universidade, as atuais iniciativas, desenvolvidas pela FEUP e 

pela FEP. Pretende-se que este evento tenha a participação de empregadores 

nacionais e estrangeiros e passe a constituir a grande mostra da oferta de emprego 

do Norte do País. 
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3.11 COMUNICAÇÃO, ANTIGOS ESTUDANTES E FUNDRAISING  

 
Grandes Objetivos 

 Reforço do valor da marca "Universidade do Porto"; 

 Reforço da ligação dos antigos estudantes à U.Porto; 

 Aumento da capacidade de financiamento da U.Porto. 

 
Plano de Ação 

No domínio da Comunicação: 

156) Reposicionar a marca "Universidade do Porto" trabalhando essencialmente as 

seguintes associações à marca: Instituição viva e inspiradora, Universidade do 

conhecimento e inovação, Motor de desenvolvimento da Europa/país/região, Fonte 

de crescimento científico, técnico, cívico, artístico e cultural, Instituição da erudição 

e do cosmopolitismo, Universidade de âmbito internacional; 

157) Aproximar a marca "Universidade do Porto" dos principais públicos-alvo com base 

em três vetores de atuação: Relacionamento, Confiança na marca e Emoção e 

afetividade. Os principais públicos-alvo a trabalhar serão não só os externos 

(potenciais estudantes e colaboradores, agentes do sistema científico e tecnológico, 

comunidade empresarial, entidades públicas, atores de base regional e órgãos de 

comunicação social) mas também os internos (estudantes, colaboradores, órgãos de 

governação e Alumni). Neste contexto, a política de comunicação continuará a dar 

respostas às solicitações atuais em termos de gestão do site institucional da U.Porto 

e do Reitor, assessoria de imprensa, criação de conteúdos e conceção de materiais 

comunicacionais, gestão do portal de notícias, produção de newsletter semanal, 

organização de eventos (designadamente a Mostra da U.Porto e a Universidade 

Júnior) e produção de conteúdos multimédia. Paralelamente, serão lançadas novas 

ações de comunicação na linha dos desafios a que se pretende dar resposta, 

destacando-se a reformulação do site comunicacional e do portal de notícias da 

U.Porto bem como da plataforma da TVU com conteúdos mais dirigidos aos targets 

e com um web design mais atualizado; 

158) Reorganizar os Serviços de Comunicação e Imagem (SCI) da Reitoria com vista a 

obter capacidade de resposta aos desafios e de realização das ações de comunicação 
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enunciadas. Essa reorganização assenta em três pilares: 

 Em primeiro lugar, proceder-se-á a uma reestruturação dos serviços de modo a 

serem capazes de dar um apoio mais efetivo em termos de organização de 

eventos, para além do trabalho que já vem sendo realizado com a Mostra da 

U.Porto e a Universidade Júnior;  

 Em segundo lugar, far-se-á a integração da TVU nos SCI da Reitoria. Sem 

descurar o papel que tem tido nas áreas do ensino e da investigação, e mantendo 

ligação próxima á atividade do Centro de Competências MIL, a TVU passará a ter 

uma atuação primordialmente orientada para a política de comunicação pelo 

que será organizacionalmente integrada naqueles serviços tornando-se, dessa 

forma, o principal veículo de produção de conteúdos multimédia de divulgação 

de eventos, recursos e competências da U.Porto;  

 Last but not least, o novo impulso que se pretende dar à política de comunicação 

exigirá um reforço da coordenação entre as três áreas que constituem os SCI 

(comunicação, eventos e TVU), devendo para isso ser contratado um 

responsável com um perfil técnico e relacional adequado. 

 
No domínio da Gestão de Informação relativa aos Antigos Estudantes: 

159) Implementar um sistema de informação de suporte à gestão de informação dos 

antigos estudantes. O desenvolvimento de uma política de gestão de relações com 

antigos estudantes pressupõe a existência de um sistema de informação que, à 

semelhança das soluções de CRM adotadas nas empresas, permita criar, desenvolver 

e incrementar relacionamentos duráveis e estreitos com os Alumni de uma forma 

eficiente e vantajosa para ambas as partes. Nesse sentido, irá proceder-se à 

implementação de um sistema que congregue uma vertente de data warehouse e de 

data mining. Esta solução permitirá o alargamento da base de dados atualmente 

existente (quer em termos de número de registos quer no que respeita à informação 

relativa ao perfil de cada Alumnus) bem como uma maior capacidade de interação 

com os antigos estudantes. O alargamento da base de dados passará pela recolha e 

atualização de informação através de inquérito eletrónico, das redes sociais e ainda 

pela maior articulação com o sistema integrado de gestão de estudantes da U.Porto. 
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No domínio da Gestão de Relações com Antigos Estudantes: 

160) Assente na plataforma eletrónica, promover, com níveis de eficácia superiores, 

ações dirigidas aos Alumni, designadamente, o envio da newsletter digital bem como 

da Revista dos Antigos Estudantes, a emissão comprovativa da qualidade de antigo 

estudante e a disponibilização de informação regular sobre cursos de formação 

contínua;  

161) Lançar novas iniciativas que passam não só pelo reforço da interação online (como, 

por exemplo, o envio de felicitações no dia do aniversário) mas também pelo 

relacionamento social através da promoção de eventos especialmente dirigidos aos 

Alumni e pela integração das empresas neste processo de gestão de relações. Uma 

vertente fundamental é criação de uma rede de Embaixadores da U.Porto em países 

onde atualmente trabalham antigos estudantes, o que passará por uma articulação 

com os Serviços de Relações Internacionais. 

 
No domínio da Captação de Fundos: 

162) Desenvolver iniciativas com vista à captação de fundos junto dos antigos estudantes. 

O estreitamento das relações com os antigos estudantes permitirá a promoção de 

iniciativas com vista à captação de fundos. A atuação nesta área visará o reforço do 

conceito de pertença através de iniciativas como o lançamento dos projetos "Amigos 

da U.Porto" (assente num cartão que materialize vantagens e atividades exclusivas 

dos Alumni) e "Mecenas da U.Porto" (englobando empresas e outras instituições). 
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3.12 GOVERNAÇÃO E SUSTENTABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA 

 
Grandes Objetivos 

 Modelo de Governação e Funcionamento: 

 Estabilização do regime fundacional 

 Apreciação do modelo orgânico global da universidade face ao disposto nos novos 

estatutos da U.Porto 

 Estabilização do modelo de funcionamento dos serviços de suporte à atividade da 

Universidade, garantindo: 

 Com a devida coordenação global, uma governação descentralizada, 

responsabilizada, com pelouros bem definidos da equipa reitoral;   

 Uma governação em cooperação e no respeito das autonomias institucionais 

formais e funcionais das UOs, numa ação coordenada, na letra e no espírito do 

quadro estatutário;  

 A criação de condições de cooperação interna mais intensa, nomeadamente em 

áreas de conhecimento afins; 

 Melhoria da disponibilidade de informação para apoio à decisão; 

 Reforço de uma cultura de avaliação e mérito 

 Promoção das relações humanas na U.Porto, em particular, ao nível da reflexão sobre 

a vida na Universidade nas suas múltiplas facetas. 

 Sustentabilidade Económico-Financeira: 

 Níveis crescentes de diversificação das fontes de financiamento: 

 Aumento da captação de fundos competitivos Europeus; 

 Aumento do volume de prestação de serviços à comunidade; 

 Aumento dos fundos provenientes de patrocínios e mecenatos; 

 Rentabilização do património imóvel não estratégico da Universidade do Porto; 

 Controlo eficaz dos custos de Recursos Humanos; 

 Melhoria da eficácia e da eficiência operacional, com redução dos custos de aquisições 

de bens e serviços de caráter transversal. 
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Plano de Ação 

No domínio da Governação e Funcionamento: 

163) Na sequência da decisão do Conselho Geral sobre a manutenção do modelo 

fundacional, promover e negociar com o Governo a continuação do regime 

fundacional, incluindo a forma de concretizar o contrato plurianual assinado com o 

governo e ainda não executado; 

164) Aprovar o (novo) Regulamento Interno de Organização dos Serviços da Reitoria. 

Desde a entrada em vigor dos atuais estatutos da U.Porto, em particular com a 

criação e entrada em funcionamento dos CRSCUP, os Serviços da Reitoria foram 

objeto de um processo de reestruturação significativo. O Regulamento Orgânico está 

hoje muito desajustado da realidade e carece de uma revisão que acomode, oriente 

e discipline a organização interna que é bastante diversificada de forma a assegurar 

o cumprimento dos princípios da qualidade, eficácia e eficiência do serviço 

prestado; 

165) Reformular o perímetro de intervenção e o modo de funcionamento do CRSCUP. Em 

2015, os  Serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação e os Serviços de 

Instalações e Infraestruturas serão integrados na Reitoria. Em particular a área das 

TIC integrará também a área de desenvolvimento (SIGARRA), entre outras áreas 

atualmente dispersas, dando origem à Universidade Digital. A menos de um grupo 

residual que deverá permanecer nas unidades orgânicas, este serviço agregará a 

generalidade dos recursos humanos que prestam serviço nas tecnologias 

informáticas e nos sistemas de informação, e resultará da operacionalização de um 

modelo que foi desenvolvido durante o segundo semestre de 2014 e validado 

através de um processo consultivo que decorreu em todas as entidades constitutivas 

da U.Porto; 

166) Na sequência da entrada em vigor dos novos estatutos da U.Porto, promover ações, 

junto de e em conjunto com os diretores de Faculdades, tendentes a criar 

agrupamentos de Faculdades e/ou departamentos transversais às Faculdades, 

nomeadamente em áreas de conhecimento fundamental que potenciem os recursos 

disponíveis; 

167) Na sequência da entrada em vigor dos novos estatutos da U.Porto, e em especial 

https://sigarra.up.pt/spup/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=325
https://sigarra.up.pt/spup/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=348
https://sigarra.up.pt/spup/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=348
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cumprimento do consignado nesses estatutos, rever todos os protocolos com 

entidades em que docentes e investigadores da U.Porto participam e revisitar a 

potencial integração dos Institutos de Investigação como Unidades Orgânicas da 

U.Porto, prevista no DL 96/2009;  

168) Desenvolver o Sistema de Business Intelligence para a U.Porto (BI4UP). Esta 

ferramenta de medição e apoio à gestão integra um conjunto de indicadores de 

tendências e ocorrências, organizados segundo as seguintes áreas: Formação, 

Investigação, Recursos Humanos e Recursos Económico-financeiros. O BI4UP tem 

como principais objetivos: 

 Identificar, caracterizar e medir os melhores indicadores de natureza 

estratégica que possibilitem um apoio à tomada de decisão; 

 Garantir a identificação e a medição de indicadores operacionais (em 

complemento com os indicadores de natureza estratégica) que respondam a 

requisitos de controlo de gestão nos diferentes níveis de decisão; 

169) Harmonizar os procedimentos na U.Porto – Internalização do SGAP - Sistema de 

Gestão Administrativa de Processos. Para uma maior eficácia e otimização nos 

processos, é imprescindível definir e harmonizar procedimentos, bem como 

desmaterializar, sempre que possível. A utilização generalizada dos SGAP, pelas 

UOs, permitirá dar continuidade ao esforço de definição e harmonização de 

procedimentos em curso e reforçará a qualidade dos serviços, ao meso tempo que 

facilitará o controlo e a comunicação interna e externa; 

170) Revisitar os modelos de avaliação de desempenho ao nível dos docentes e técnicos 

da U.Porto, não só em cumprimento do quadro legal, mas também como 

instrumento de gestão de recursos humanos e de valorização profissional, 

nomeadamente em termos de progressão de carreira, caso sejam desbloqueadas as 

restrições legais; 

171) Dinamizar a atividade de promoção de relacionamento humano, nomeadamente 

com a organização do Congresso da Universidade do Porto, momento de reflexão 

sobre a missão e vida da Universidade nas suas múltiplas facetas.  

 
No domínio da Sustentabilidade Económico-Financeira: 

172) Consolidar o serviço de apoio à elaboração de candidaturas e captação de projetos; 
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173) Criar um catálogo de prestações de serviços da U.Porto e divulgá-lo adequadamente; 

174) Fomentar o maior envolvimento com o tecido empresarial da região nos domínios 

da cultura e desporto, entre outros;   

175) Promover a rentabilização do património imóvel não estratégico, através da sua 

alienação, cedência de direito de superfície ou arrendamento; 

176) Rever todos os contratos, acordos ou protocolos de cedência aplicando o princípio 

da onerosidade;  

177) Elaborar um mapa de pessoal para os trabalhadores não docentes para a 

Universidade, alinhado com a estratégia da universidade; 

178) Facilitar a mobilidade de trabalhadores não docentes inter-unidades constitutivas 

da U.Porto, de forma a aumentar o nível de satisfação e bem-estar dos trabalhadores 

e, ao mesmo tempo, responder às reais necessidades dos serviços; 

179) Consolidar o serviço de compras e gestão de contratos. Pretende-se fomentar a 

elaboração de procedimentos conjuntos e a consolidação dos processos de aquisição 

por tipologias, sempre que seja mais vantajosa para Universidade.  

 

 


