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Discurso “Dia da Universidade do Porto 2015” 

 

 

Excelentíssimo Senhor Reitor 

Excelentíssimo Senhor Representante do Presidente Conselho de 

Curadores 

Excelentíssimo Senhores Diretores das Unidades Orgânicas 

Excelentíssimo Senhoras Autoridades Civis, Judiciárias, Militares e 

Religiosas 

Senhores Professores, estudantes e funcionários 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

1 – A minha palavra inicial é para saudar a presença do Senhor 

Secretário de Estado do Ensino Superior, Prof. Doutor José Ferreira 

Gomes, a quem adiante terei a oportunidade de colocar algumas 

questões do interesse desta instituição. 

Celebramos hoje o “Dia da Universidade”. 

Este é o dia da comemoração anual, desta centenária instituição que é 

a Universidade do Porto fixada nos seus Estatutos. 

Na falta duma tradição de abertura solene do ano letivo da Universidade 

do Porto, como um todo, é sobretudo a mais importante manifestação 

pública da sua unidade e coesão institucional. 

Por isso não pode deixar de ser também a oportunidade de prestação 

de contas anual  dos dirigentes dos seus órgãos cimeiros perante a 

comunidade académica e a comunidade social em que se insere a 

Universidade do Porto. 

Como não pode deixar de ser também, a oportunidade de enunciação 

das linhas de força do programa de atividade do ano seguinte. 
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Há precisamente um ano, na minha primeira intervenção como 

Presidente do Conselho Geral sublinhei três grandes tarefas com que 

este órgão se confrontava: 

 Revisão dos Estatutos da Universidade do Porto; 

 Avaliação de Regime Fundacional, após cinco anos de período 

experimental, por imperativo legal; 

 Processo de eleição do Reitor, face ao termo do segundo 

mandato do Professor José Carlos Marques dos Santos. 

2 - Todas estas tarefas do Conselho Geral foram levadas a bom termo. 

O processo da Revisão dos Estatutos foi objeto de longa reflexão, 

sobretudo no que respeita à compatibilização da tradicional 

autonomia das Faculdades com as competências do Reitor 

enquanto órgão superior do governo e da representação externa da 

Universidade do Porto. 

A suspensão do Regulamento Orgânico e o processo de revisão dos 

estatutos, deliberado pelo Conselho Geral, foi o fator decisivo da 

normalização do relacionamento intrauniversitário, cuja perturbação 

era manifesta, face à discordância generalizada que tal regulamento 

suscitou. 

Faço votos para que essa normalização se mantenha imune a eventuais 

querelas, as mais das vezes pessoais ou setoriais, para reforço do 

prestígio da Universidade do Porto. 

De sublinhar que a preparação dessa revisão coube à Comissão 

Permanente de Governação, sob a direção do Vice-Presidente do 

Conselho Geral, Paul Symington, e teve a prestimosa colaboração de 

juristas da Reitoria e de professores da Faculdade de Direito, bem como 

a cooperação ativa do reitor cessante. 

Tal revisão aprovada em votação final global, por unanimidade em 

Reunião do Conselho Geral de 26 e 27 de junho de 2014.  

Permito-me destacar de entre as seguintes linhas de força que a 

informaram, as seguintes: 
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a) Possibilidade de criação de departamentos transversais entre 

Unidades Orgânicas, que promovam a interdisciplinaridade das 

atividades de formação, investigação e desenvolvimento; 

b) Publicação em anexo da lista de todas as estruturas de 

investigação (institutos, centros e fundações), bem como das 

entidades privadas ou públicas com protocolos de cooperação 

com a U.P. 

c) Revogação do Regulamento orgânico 

 

Dado o regime fundacional da Universidade do Porto, esta Revisão dos 

Estatutos foi remetida ao Conselho de Curadores, que a homologou e 

remeteu em 10 de novembro de 2014 ao Ministério da Educação e 

Ciência, para homologação e publicação no Diário da República. 

Infelizmente este último e decisivo passo ainda não aconteceu, apesar 

do prazo legal de 60 dias ter sido transcorrido. 

3. Dispõe o artº. 12 do D.L nº 96/2009, diploma que instituiu a 

Universidade do Porto como fundação pública com regime de direito 

privado, que “findo um período experimental de cinco anos de 

funcionamento no regime fundacional é realizada uma avaliação da 

aplicação do mesmo.  

Embora a lei nada diga sobre quem toma a iniciativa dessa avaliação 

nem quem a realiza, o Conselho de Curadores e o Conselho Geral 

entenderam constituir um grupo de trabalho para o efeito. 

O relatório dessa avaliação concluiu que os resultados alcançados são 

“francamente positivos”. Não obstante, sublinha que o Estado não 

cumpriu o contrato-programa  que concedia à Universidade do Porto 

uma verba de cem milhões de euros para financiamento 

complementar.  

O Conselho Geral ao qual o n.º2 do art.º 12 citado atribuiu à primeira 

tomada de posição sobre tal avaliação, aprovou a  manutenção do 

regime fundacional. 

O Relatório de avaliação foi remetido ao Conselho de Curadores 

para, caso entenda, propor ao governo as alterações nelas sugeridas 
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em matéria dos Estatutos da Fundação, conforme preceitua o artº 15 

deste diploma. 

4. No que respeita ao processo da eleição do Reitor há que realçar que 

decorreu com toda a normalidade. O respetivo regulamento foi revisto 

previamente pelo Conselho Geral, em 14 de fevereiro de 2014, com a 

aprovação de pequenas alterações que o tornaram mais claro e 

exequível. 

Foram admitidas pela Comissão Eleitoral 4 candidaturas, uma delas 

dum professor universitário da União Indiana. Após entrevistas públicas 

foi eleito por voto secreto do Conselho Geral o Professor Doutor 

Sebastião Feyo de Azevedo, que tomou posse em 27 de junho de 

2014. 

Aproveito esta oportunidade para felicitar o Senhor Reitor e dar público 

testemunho do seu proficiente desempenho ao longo destes meses. 

Sublinho a sua franca e leal colaboração com o Conselho Geral, que 

tem aprovado por significativas maiorias as suas propostas. Esta 

cooperação entre estes dois Órgãos da Universidade do Porto com 

inteiro respeito pelas respetivas competências legais contribui 

decisivamente para a sua coesão intrauniversitária e reforço do seu 

prestígio nacional e internacional. 

5. Enquanto Presidente do Conselho Geral e no interesse do futuro da 

Fundação/Universidade do Porto cumpre refletir sobre o contrato-

programa plurianual para financiamento complementar, que regia ou 

devia ter regido, esta instituição nestes 5 anos. 

Tal contrato em que o regime fundacional assentava, foi assinado pelo 

Ministério do Estado e das Finanças, pelo Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, por parte do Estado e pelo então Reitor 

por parte Universidade do Porto em 11 de setembro de 2009. O 

financiamento de 100 milhões de euros, a que o Estado se 

comprometeu e incumpriu, visava, em combinação com recursos 

próprios da Universidade, os seguintes objetivos escalonados ao 

longo dos 5 anos: 

a) Reforço das estruturas e equipamentos científicos e de ensino, 

para a valorização económica e social dos Institutos de I&D; 
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b) Reforço dos meios humanos qualificados, contratação de 

investigadores, e doutorados e bolsas para estudantes de 

doutoramento; 

c) Medidas específicas de apoio aos estudantes, designadamente 

ações de promoção de sucesso escolar e empregabilidade e 

residências universitárias para estudantes e investigadores. 

A Universidade do Porto obrigou-se à contribuição global de 

40 milhões de euros que manifestamente procurou cumprir, 

apesar dos substanciais cortes do Orçamento de Estado nos 

últimos anos. 

No ano em curso a Universidade do Porto ainda não viu aprovado pelo 

M.E.C. o respetivo orçamento, estando debaixo da ameaça dum corte 

de cerca de 7 milhões de euros. 

A minha sensibilidade de antigo Presidente do Tribunal de Contas 

impele-me a aproveitar esta oportunidade para denunciar 

publicamente esta escandalosa situação de incumprimento 

orçamental de Estado. 

A total omissão durante 5 anos dos financiamentos a que se obrigou no 

contrato programa que assinou em 2009, deveriam fundamentar o 

tratamento de exceção da Universidade do Porto levando o MEC a 

prescindir do corte que pretende para o orçamento do ano em 

curso.  

Se se impõe pugnar pela adequação das receitas ordinárias do O.E., 

das receitas extraordinárias do seu regime fundacional designadamente 

das decorrentes do contrato-programa plurianual, bem como das 

receitas próprias da sua extensa atividade de investigação científica, 

não se deve olvidar a necessidade duma cada vez maior 

racionalidade e eficiência das respetivas despesas. 

A cláusula 5 do referido contrato vai expressamente neste sentido ao 

preconizar “ a racionalização da oferta educativa e a partilha de 

recurso” através da formação de consórcios entre Universidades. 

É o que acaba de ser feito pela Universidade do Porto ao estabelecer 

um Consórcio com as Universidades do Minho e com a UTAD. 

Oxalá que a sua implementação no terreno venha a verificar-se o mais 

breve possível, sem meios burocráticos ou regulamentares, no 

exercício da natural vocação autorreguladora desse consórcio. 
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No mesmo sentido da racionalidade e eficiência de despesas, vai 

certamente a criação de agrupamentos de unidades orgânicas 

visando a interdisciplinaridade de atividades de formação, 

investigação e desenvolvimento prevista no art.º 17 dos Estatutos da 

Universidade do Porto, após a revisão que tarda em ser homologada 

pelo Ministério da Tutela. 

Sobretudo se tivermos em conta quantidade e complexidade das 

Unidades Orgânicas e outras entidades elencadas nos anexos a 

esses Estatutos. 

6. Finalmente, aproveitando a presença do Senhor Secretário de 

Estado, quero sublinhar que poderão ser tomadas uma das duas 

opções:  

- “Extensão temporal máxima de 2 anos” do mesmo contrato, 

(cláusula 7.ª) com acordo de ambas as partes e cumprir, ainda que 

parcialmente, o financiamento complementar nele comprometido. 

- Elaborar novo contrato-programa, na sequência da proposta da 

Universidade do Porto (n.º2 da cláusula 8.ª). 

 

Nada sendo feito, esta instituição, que todos queremos ver cada vez 

mais prestigiada, entrará numa situação de vazio legal e falta de 

definição e transparência do regime da administração financeira da 

Universidade do Porto. 

O Estado deve ser pessoa de bem e cumprir os contratos que celebra. 

 

Muito obrigado. 

 
Juiz Conselheiro Alfredo José de Sousa 
(Presidente do Conselho Geral da U.Porto) 
        

 

 

 

 


