




 

CONSELHO GERAL DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

COMISSÃO PERMANENTE PARA O ENSINO, QUALIDADE E AVALIAÇÃO 

 

Parecer sobre o Plano de Ação para o Quadriénio do 
Mandato do Reitor – 2014-2018 

 

 

Conforme solicitado pelo Sr. Presidente do Conselho Geral, Juiz Conselheiro Alfredo 
José de Sousa, vem por este meio a Comissão Permanente para o Ensino, Qualidade e 
Avaliação emitir parecer sobre o Plano de Ação do Reitor da UP para o quadriénio de 
2014-2018, no que à área da Comissão diz respeito.  

O parecer da Comissão é positivo, mas destaca negativamente a ausência a qualquer 
referência à avaliação de desempenho, de docentes e técnicos da UP. Presume-se ser 
esta omissão um lapso e não uma desvalorização da avaliação de desempenho 
enquanto instrumento de gestão dos recursos humanos.  

 

Porto, 23 de abril de 2015 

O Coordenador da CP-EQA 

José Fernando Oliveira 
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Parecer relativo ao  

Plano de Ação para o Quadriénio do Mandato do Reitor 2014-2018 

 

Como nota prévia, estranha-se o atraso na apresentação do Plano de Ação para o 
Quadriénio do Mandato do Reitor 2014-2018. 

Observações gerais 

O documento apresentado cobre todas as áreas relevantes para a atividade da U.Porto, 
estando baseado nos documentos da candidatura do Reitor, enriquecido com as contribuições 
da equipa reitoral e dos serviços centrais. 

Considera-se que o documento, mais do que uma proposta de “programa de ação”, 
deveria ser um “programa de estratégia e ação”. Nesta perspetiva, o conteúdo do documento é 
pobre porque não acentua objetivos estratégicos concretos a serem visados pela ação do Reitor 
durante os próximos três anos do seu mandato. 

Nalgumas das áreas sobre as quais a CIII se debruçou, os objetivos e os planos de ação 
correspondentes não parecem ter uma relação causa-consequência lógica, faltando a linha 
clara de uma estratégia em torno de objetivos claros. 

Não foi também, em geral, efetuada a calendarização das ações, o que prejudica a 
perceção do seu desenvolvimento temporal ao longo do mandato. 

Não foram identificadas ações concretas a desenvolver nos quadros do consórcio 
UNorte.pt e da plataforma Noroeste Global. 

Observações específicas 

A medida 35) de apoio às áreas estratégicas de investigação da UE e da FCT é importante 
para potenciar a elaboração de propostas com massa crítica nessas áreas. No entanto, as áreas 
estratégicas da U.Porto não têm que coincidir exatamente com essas. Aliás, na medida 37), ao 
prestar-se apoio financeiro transitório a todas as unidades de investigação (UI) que não foram 
financiadas na avaliação FCT 2013, não se referem condicionantes derivadas das áreas 
estratégicas, da dimensão, ou da classificação obtida na avaliação, nem se explicita a duração 
indicativa do apoio nem os critérios para a sua manutenção. 

Uma das medidas de apoio à investigação poderia incluir a atribuição à UP Digital da 
missão de apoiar as atividades de investigação da mesma forma como apoia as atividades de 
ensino, realizando serviços de infraestrutura tecnológica na administração de sistemas, 
disponibilização de máquinas virtuais, manutenção de salvaguardas, etc. e elevando assim a 
qualidade do suporte informático aos investigadores. 

A medida 43) de apoio aos Centros de Competência é vista como muito positiva pelas 
potencialidades de colaboração multidisciplinar que encerra. No entanto a inclusão neste grupo 
da Plataforma de Artes, Humanidades e Ciências Sociais não parece fazer sentido, uma vez que 
esta não se reúne em torno de uma área de interseção, como acontece nos centros de 
competências. Por exemplo, as Ciências Sociais participam no CC do Envelhecimento, o Direito 
no de Cibersegurança e Privacidade, as Artes e Humanidades no Media Innovation Lab. 
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Salienta-se a relevância, até estatutária, das medidas 44) e 46) no sentido de clarificar a 
participação de docentes e investigadores nas atividades de investigação e a relação entre as UI 
e as UO. 

As medidas 48) e 49) são pouco ambiciosas e necessitariam de uma clarificação de mais 
alto nível sobre os objetivos e o faseamento do sistema de informação de apoio à investigação a 
desenvolver e da sua articulação com o SIGARRA, com as UO e com as UI. 

O reconhecimento da relevância da atividade da UPTEC é justamente efetuado na 
medida 61). Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, recentemente premiada e que 
ultrapassou largamente a meta do plano estratégico 2011-2015 em termos de postos de 
trabalho criados. A coordenação desta entidade com a NET, uma sociedade anónima 
maioritariamente pertencente à U.Porto, deverá respeitar a natureza da UPTEC. 

Não se encontrou nenhuma medida que vise combater a ameaça, identificada na análise 
SWOT, que constitui, em particular para o dinamismo da investigação, o facto de a faixa etária 
com mais docentes e investigadores da U.Porto ser a dos 50-59 anos. Seria necessário contrapor 
à manutenção cega da massa salarial a contratação de jovens com o compromisso de melhorias 
de produtividade. 

Também não se encontrou uma medida explicitamente vocacionada para combater a 
redução de estudantes inscritos a que se tem assistido e à qual, no terceiro ciclo, não será 
estranha a redução de bolsas atribuídas pela FCT. Essa medida poderia passar por encontrar 
fontes de financiamento (mecenato?) para bolsas a atribuir pela própria U.Porto, sabendo-se 
como a vitalidade da investigação depende dos estudantes de doutoramento. 

Na área das Relações Externas, os grandes objetivos dizem respeito a redes, parcerias 
(novas e antigas) e cooperação, mas o plano de ação fala disso e de outras coisas. Talvez se 
devesse organizar o capítulo em torno de objetivos como : (i) a criação de parcerias, programas 
de estudo e outros acordos com outras universidades; (ii) a promoção da mobilidade dos 
estudantes e pessoal docente; (iii) a promoção da U.Porto no estrangeiro e o recrutamento de 
estudantes estrangeiros; (iv) a participação em projetos internacionais. 

Nos pontos que indicam as redes e as parcerias dever-se-ia fazer uma distinção clara 
entre o que já existe e o que é para desenvolver. Não se entende a referência à ASEAN 
(associação de países do Sudeste Asiático) que deveria ser substituída pela ASEA-UNINET, que é 
a Asean European Academic Universities Network. 

Deve-se também ser mais preciso relativamente à estratégia de recrutamento de novos 
estudantes para a U.Porto. Nesta área, conviria existirem prioridades mais claras relativamente 
aos países alvo, que deverão estar mais ou menos em harmonia com as universidades ou países 
onde se pretende desenvolver ou criar novas parcerias. 

As parcerias internacionais relativas à Investigação parecem pouco ambiciosas. A U.Porto 
já tem uma série de projetos em parceria que poderiam ser melhor potenciados, com 
prioridades mais claras e com áreas de investigação mais claramente definidas. Por exemplo, 
apesar de se saber que é um "clube" um pouco exclusivo, a U.Porto deveria ambicionar ser 
convidada para a LERU (League of European Research Universities). 

 

Considerando que a execução plena, em regime de estabilidade institucional, do plano 
de ação só é viável com os instrumentos legais fundamentais que regulam a vida da UPorto em 
vigor, a CIII aprovou dar parecer favorável ao Plano Ação Para o Quadriénio do Mandato do 
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Reitor 2014-2018, fortemente condicionado à publicação pelo Ministério da Educação e Ciência 
da versão revista dos Estatutos da UPorto. Este parecer foi aprovado por maioria da CIII. 

 

Porto, 2015-04-23 

A Comissão de Investigação, Inovação e Internacionalização do CG da U.Porto 
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CONSELHO GERAL DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Comissão permanente de Governação 
 
 

Parecer sobre PLANO DE AÇÃO PARA O QUADRIÉNIO DO MANDATO DO REITOR – 2014-2018 

 

Conforme solicitado pelo Sr. Presidente do Conselho Geral, Juiz Conselheiro Alfredo José de 

Sousa, vem por este meio a Comissão Permanente de governação emitir o respetivo parecer. 

Começando pela estrutura deste documento e tendo em conta a sua dimensão- 58 páginas- 

sugerimos, para futuro, a inserção de um “resumo executivo” , com 2/3 páginas que resumam 

todo o documento e os seus objetivos. 

Entendemos, também, que deve conter alguns números globais tais como a previsão do 

número de estudantes, docentes e não docentes nos próximos quatro anos na UP, bem como 

as receitas (e a sua origem) e as respetivas despesas (de forma global como indicado). 

Quanto ao plano propriamente dito, entende esta Comissão que este plano de ação do Sr. 

Reitor para o quatriénio pouco acrescenta ao plano de ação apresentado por si  aquando da 

sua  candidatura e que já foi objeto de análise anterior.  

Por outro lado o plano de ação estará sempre condicionado e no pressuposto da homologação 

dos Estatutos, que tarda em chegar. 

Considera esta Comissão que os estatutos em homologação não estão bem interpretados 

neste texto.  

Os novos estatutos a serem aprovados permitirão de facto reestruturar a Universidade e ir  

muito para além da promoção de "ações junto de ou em conjunto  com os diretores de 

faculdades, tendentes a criar departamentos transversais às faculdades" já que permitirão a 

reorganização das mesmas em Departamentos, com alguma autonomia e responsabilização. 

 

Este texto não reflete, ainda, a importância da inclusão de um representante dos diretores no 

conselho de gestão ou a oficialização do conselho de diretores ou ainda a abertura de uma 

janela de oportunidade para a avaliação e clarificação da relação dos laboratórios, institutos e 

centros de investigação com a UP. 

 

Também não evidencia uma resolução para a redução do orçamento, com uma anunciada 

degradação e perda de independência da UP,  com o recurso a contratação de docentes fora 

do quadro de estabilidade do emprego (ternure) que lhe garanta autonomia científica e 

pedagógica e a renovação dos quadros cada vez mais envelhecidos. 

 

Não é pacífico que o caminho traçado para a reorganização dos serviços seja o que o melhor 

responde aos princípios de qualidade, eficácia e eficiência do serviço prestado nem o que 

garanta o bem-estar dos funcionários não docentes.  

 

 



Não se vislumbra neste plano, relativamente ao pessoal docente e não docente, uma política 

que lhes permita progressão nas respetivas carreiras. 

 

.  

Não obstante as observações vertidas a Comissão de Governação dá um parecer positivo ao 

plano de ação, parecer este que estará sempre condicionado pela homologação dos 

Estatutos.  

 

 

 

 

Porto, 17 de abril de 2015 

O Coordenador da Comissão Permanente de Governação 

José Manuel Amarante  

 

Só acaba aquilo que não conseguimos preservar na nossa memória … 






