
Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Geral 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Curadores
Senhor Doutor Paulo Macedo, que muito nos honrou como orador convidado desta cerimónia
Antigos Reitores da Universidade do Porto
Estimados Colegas da Equipa Reitoral
Senhores Diretores das Unidades Orgânicas
Estimados membros do Conselho Geral e do Conselho de Curadores
Senhor Administrador da Universidade do Porto
Senhores Diretores dos Serviços Autónomos
Senhores Professores Eméritos
Senhora Presidente da FAP
Cara representante dos funcionários não docentes 
Caros professores e investigadores
Staff técnico e administrativo
Caros estudantes
Caros vencedores dos prémios hoje aqui atribuídos, a quem dou os meus parabéns
Ilustres convidados
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Assinalamos hoje os 110 anos da Universidade do Porto. A data perfaz um número redondo e, como tal, tem 
um simbolismo acrescido. Por isso, decidimos comemorar ao longo deste ano e início do próximo o nosso cen-
tésimo décimo aniversário, com um programa de iniciativas de natureza eminentemente cultural.

Apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia, não deixaremos de celebrar os acontecimentos, rea-
lizações e personalidades que contribuíram para o notável percurso histórico da nossa Universidade. 

Mas as comemorações dos 110 anos servem também para pensar o futuro da instituição e o seu papel numa 
era de vertiginosas transformações.

É, pois, com muito gosto que convidamos, não apenas a Comunidade Académica, mas os cidadãos em geral 
para a celebração dos nossos 110 anos. As comemorações devem, justamente, consolidar o espírito de aber-
tura que tem marcado o relacionamento da Universidade do Porto com a sociedade. 



Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O Dia da Universidade serve habitualmente para recordar o ano que passou e perspetivar o que o futuro nos 
reserva.

O ano de 2020 foi ensombrado pela pandemia, que impôs fortes constrangimentos às atividades letivas e não 
letivas da Universidade. Situação que exigiu uma sólida coordenação e efetiva coesão institucional entre unida-
des orgânicas, que se materializou num esforço coletivo, responsável e solidário.   

Apesar dos condicionalismos, a Universidade do Porto não deixou de cumprir a sua missão institucional nem 
de perseguir os seus objetivos estratégicos. Iniciámos com êxito o ano letivo de 2020-21, garantindo, não só as 
condições pedagógicas e científicas essenciais ao recomeço das aulas, como os meios necessários à promoção 
da segurança sanitária da Comunidade Académica. 

Para promover a segurança sanitária ativámos um Plano de Contingência, nomeámos uma task-force, disponi-
bilizámos equipamentos de proteção individual e criámos um website com informação e recomendações sobre 
a covid-19.   

Também atuámos ao nível da proteção social, instituindo um subsídio de emergência para atender às necessi-
dades económicas mais urgentes dos estudantes afetados pela pandemia. 

Lançámos ainda a “Psic.ON”, uma plataforma de apoio psicológico online, e dinamizámos uma rede de vo-
luntários para entrega de refeições, medicação e bens de primeira necessidade a membros da Comunidade 
Académica em isolamento domiciliário. 

Aproveito a ocasião para agradecer o empenho e a resiliência de diretores, docentes, investigadores e staff 
técnico e administrativo da Universidade do Porto, a quem se deve o bom funcionamento do ano escolar em 
circunstâncias particularmente difíceis.  

Quero especialmente saudar o esforço dos estudantes, que rapidamente se adaptaram ao ensino a distância. 

Para a rápida adaptação dos estudantes, foi determinante o apoio prestado pelo Núcleo de Tecnologias 
Educativas. Aquando do 1.º confinamento e consequente suspensão das aulas presenciais, toda a atividade 
letiva da Universidade migrou, em poucos dias, para a modalidade não presencial. Apenas duas semanas 
depois, todas as unidades curriculares de todos os ciclos de formação das nossas Faculdades estavam a ser 
lecionadas à distância. 

Houve uma notável capacidade de adaptação ao ensino a distância, só possível com um amplo domínio das 
tecnologias educativas, com um forte empenho dos docentes e estudantes na utilização do Moodle e com um 
apoio técnico de excelência a este Sistema de Gestão de Aprendizagem. 

A montante deste extraordinário esforço de inovação pedagógica, esteve todo um trabalho de reforço da capa-
cidade tecnológica da Universidade, levado a cabo pela UPdigital. A infraestrutura Moodle foi reconfigurada 
e fortalecida para suportar as aulas e avaliações a distância.  



Além disso, em menos de uma semana, todos os colaboradores da Universidade passaram a poder desenvolver 
remotamente o seu trabalho diário. Para isso, a UPdigital instalou, configurou e distribuiu novos equipamentos 
informáticos e adaptou computadores fixos para o teletrabalho. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A Universidade do Porto reagiu rapidamente à emergência da pandemia, reorientando meios humanos, cientí-
ficos e tecnológicos para ajudar a debelar a crise sanitária. 

Doámos equipamentos de proteção individual ao SNS, cedemos infraestruturas científicas para testes de diag-
nóstico e produção de materiais para amostras, prestámos apoio médico-científico às autoridades de saúde, 
desenvolvemos tecnologias específicas de combate à covid-19 e realizámos inúmeros estudos multidisciplinares 
sobre o novo coronavírus.  

2020 foi, pois, um ano de intensa atividade na Universidade do Porto. E não obstante as dificuldades, alcan-
çámos resultados muito positivos em diferentes áreas e lançámos iniciativas muito promissoras para o futuro.

Em 2020, a U.Porto atingiu vários objetivos no que concerne ao reforço, valorização e renovação do corpo do-
cente. A Universidade contratou 22 novos Professores Auxiliares, com uma média etária de 41 anos, contribuin-
do para inverter a tendência de envelhecimento do corpo docente de carreira: pela primeira vez desde 2014 
(ano em que o indicador passou a ser acompanhado) o índice de envelhecimento dos docentes de carreira é 
inferior ao registado no período homólogo.

Numa perspetiva mais ampla, a renovação docente deu-se também pelo reforço da contratação de docentes 
convidados, que aumentaram em 17 ETI face a 2019, com destaque para a conclusão de concursos com 80 
vagas para progressão na carreira docente ao abrigo do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de 
junho, contribuindo para aproximar o rácio de Professores Catedráticos do previsto no ECDU. 

Quero assinalar o esforço que foi feito, em plena pandemia, para mobilizar a nossa comunidade científica 
para as candidaturas aos novos Laboratórios Associados. Esforço, esse, que motivou a criação de consórcios 
com escala institucional, massa crítica interdisciplinar e potencial sinérgico para serem competitivos no sistema 
científico nacional e internacional. 

Os resultados do concurso provam isso mesmo: dos 40 Laboratórios Associados recentemente aprovados pela 
FCT, 17 estão sediados ou têm a participação da Universidade do Porto. 

O sucesso das candidaturas a Laboratórios Associados é revelador da vitalidade do nosso ecossistema de 
investigação e vem consolidar a posição de liderança da Universidade do Porto no sistema científico nacional.

Estamos a trabalhar para qualificar o ecossistema científico da Universidade, nomeadamente promovendo o 
reconhecimento e a valorização profissional dos seus investigadores. Neste sentido, entrou em vigor no ano 
passado o Regulamento do Pessoal de Investigação, de Ciência e de Tecnologia da Universidade do Porto, em 
regime de direito privado. Demos, assim, um passo decisivo na dignificação da carreira de investigador.



Há a lamentar, contudo, os dececionantes resultados do Concurso de Projetos de Investigação Científica e De-
senvolvimento Tecnológico da FCT. Pouco mais de 5% das candidaturas, a nível nacional, foram recomendadas 
para financiamento. 

Resta-nos enaltecer a elevada participação da nossa comunidade científica, com mais de 1.000 projetos pro-
postos e 18% de aprovações pela FCT. Este número recorde de candidaturas mostra bem o empenho e dinamis-
mo dos nossos investigadores, mesmo num contexto tão adverso. 

No que se refere à valorização do conhecimento, há a destacar o envolvimento da Universidade em dois pro-
jetos estratégicos de I&D em parceria com a Bosch Portugal. De elevada sofisticação tecnológica, os projetos 
THEIA e Sensitive Industry envolvem, no total, um investimento de quase 45 milhões de euros. 

A capacitação do nosso ecossistema científico também se faz ao nível do consórcio EUGLOH, Aliança Univer-
sitária Europeia para a Saúde Global. Coube-nos a coordenação técnica e contratualização da candidatura 
EUGLOHRIA, projeto de investigação e inovação na área da saúde que captou um financiamento de 2 milhões 
de euros do Horizonte 2020. 

Em relação à EUGLOH, há a sublinhar o aprofundamento da participação da Universidade nesta aliança eu-
ropeia. O que se traduziu em programas de ensino e formação de curta duração em ambiente colaborativo 
internacional, na preparação de docentes e investigadores para a lecionação dirigida a públicos internacionais 
e na colaboração em projetos científicos europeus. 

A participação na Aliança EUGLOH é um fator crítico de internacionalização pelas oportunidades de coope-
ração interuniversitária que gera, mas também porque aumenta a nossa capacidade de atração de estudantes 
internacionais.

Neste ponto, há a salientar que, no ano letivo de 2019-2020, se confirmou a tendência de crescimento contínuo 
do número de estudantes estrangeiros inscritos em ciclos de estudos conducentes a graus. Apesar das restrições 
à circulação interfronteiriça, a Universidade manteve a sua atratividade internacional e pôde consolidar os seus 
níveis de internacionalização.

O prestígio internacional da Universidade do Porto decorre, em boa medida, da qualidade do seu ensino e 
formação. No Concurso Nacional de Acesso de 2020/2021, a Universidade voltou a liderar a lista de ciclos 
de estudos com as classificações de entrada mais elevadas da 1.ª fase. 

Para a forte procura de estudantes, muito contribui a modernização e melhoria da oferta formativa da Univer-
sidade. Está a ser realizado um profundo trabalho de atualização curricular e pedagógica, de flexibilização e 
multidisciplinaridade dos programas de estudo e de racionalização da oferta de cursos. 

Além disto, temos reforçado as recomendações para a integração de créditos ECTS de escolha livre, por forma 
a promover o desenvolvimento de competências transversais pelos estudantes.  

No que se refere à promoção do sucesso escolar, merece referência o Programa Transversal de Mentoria Inter-
pares. Trata-se de uma iniciativa pioneira que, apenas num ano, já envolveu perto de 1000 estudantes e mais 
de 80 docentes no apoio a mais de 1500 estudantes recém-chegados à Universidade. 



O sucesso escolar e profissional, a integração académica, o bem-estar e o sentimento de pertença dependem 
muito da qualidade dos campi universitários. É por isso muito gratificante verificar que, em 2020, se deram 
importantes passos na requalificação de edifícios, equipamentos e infraestruturas da Universidade. 

Destaco as empreitadas de manutenção e melhoria das residências universitárias. Procedeu-se à reabilitação 
das residências Alberto Amaral, Novais Barbosa e Campo Alegre. Foi ainda preparada a futura adaptação 
de um edifício na Carvalhosa para alojamento de estudantes e melhorada a eficiência térmica da residência 
Jaime Rios de Sousa. 

Estamos, pois, a cumprir o nosso compromisso de melhoria das condições de habitabilidade das residências e 
de aumento da oferta de camas para estudantes.

Há ainda a assinalar o arranque das obras do futuro Parque Central da Asprela, localizado entre a UPTEC e a 
Faculdade de Desporto. Foi também em 2020 que se concluiu a reabilitação dos acessos e ampliação dos equi-
pamentos desportivos e edifícios de apoio do Estádio Universitário, além de se ter recuperado a sua bancada. 

A Comunidade Académica e a cidade do Porto poderão, em breve, usufruir de um complexo desportivo moder-
no e funcional, que se enquadra na nossa política de promoção da saúde e bem-estar na Universidade.

Estamos efetivamente empenhados na melhoria da qualidade de vida da nossa Comunidade Académica. Por 
isso, foi muito gratificante a recente distinção pelo programa Healthy Campus. A Universidade do Porto tornou-
-se uma das primeiras instituições a nível mundial a obter a certificação máxima da Federação Internacional de 
Desporto Universitário.

Importa ainda referir as empreitadas de melhoria da eficiência energética dos nossos edifícios e as ações de-
senvolvidas para o cumprimento das exigências legais em matéria de higiene, saúde e segurança no trabalho 
em contexto de pandemia. 

Apesar da crise sanitária ter motivado o cancelamento de muitas atividades culturais, o trabalho na área da 
cultura manteve um dinamismo assinalável em 2020. 

Foi possível concretizar um interessante programa de exposições na Reitoria, tendo-se destacado, pela sua 
qualidade e elevada afluência, a mostra “100 Anos Nadir, Inéditos”. Começou também a ser preparada a 
exposição “110 Objetos”, evento-âncora do Programa Comemorativo dos 110 anos da Universidade do Porto.

Em dezembro de 2020 organizámos o 1.º Encontro Nacional Universidade e Cultura, um ciclo de reflexão 
sobre a responsabilidade cultural das instituições de ensino superior. No seguimento deste encontro, e a convite 
do Ministro Manuel Heitor, assumimos a responsabilidade de organizar a Cimeira Europeia Universidade e 
Cultura, em 2021. 

O ano cultural de 2020 foi ainda marcado pela preparação da abertura ao público do Laboratório Ferreira da 
Silva, pela definição de um plano estratégico para a Casa-Museu Abel Salazar e pelo arranque da Casa-Atelier 
da Fundação Marques da Silva, com duas exposições com grande impacto público.   



Termino este balanço com dados recentes que nos enchem de orgulho e reforçam a nossa ambição. A Universi-
dade do Porto figura entre as 400 melhores universidades do mundo em 25 das 51 áreas de estudo avaliadas 
pelo QS World University Rankings by Subject. 

Trata-se do nosso melhor desempenho de sempre neste ranking, onde inclusivamente a Universidade surge entre 
as 100 melhores instituições do mundo em quatro áreas de estudo. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Os próximos anos vão ser muito desafiantes para a Universidade do Porto. Desde logo, porque há que mitigar 
os efeitos da pandemia e construir uma nova normalidade pós-covid. 

Temos de acelerar atividades, projetos e investimentos que se atrasaram por causa da crise sanitária e recuperar 
a perda de receitas resultante, sobretudo, da diminuição da prestação de serviços à comunidade. 

É também fundamental aproveitar as oportunidades de financiamento abertas pela nova geração de fundos 
europeus. O novo pacote comunitário vai certamente permitir alavancar projetos de formação, investigação e 
inovação com impacto e dimensão internacionais. 

Por outro lado, temos de nos empenhar em evitar que a crise socioeconómica provocada pela pandemia leve 
os estudantes a abandonarem a Universidade, por falta de condições materiais ou psicológicas. 

Numa perspetiva mais ampla, a dinâmica transformadora em que se encontra o mundo traz também novos 
desafios à Universidade. A 4.ª revolução industrial, a transição digital, a descarbonização energética, a trans-
formação laboral ou os avanços biomédicos estão a ter forte impacto no ensino superior e a abrir novas opor-
tunidades científicas e tecnológicas para as suas instituições. 

Para responder a estes e outros desafios, a Universidade do Porto traçou um Plano Estratégico para vigorar 
até 2030.

Neste documento, definimos uma visão orientadora para a instituição em função do seu potencial científico, 
económico, social e cultural. O plano é um instrumento fundamental para balizar as áreas centrais da missão da 
Universidade, eleger fatores de afirmação institucional, identificar recursos e capacidades endógenas, apontar 
metas e prioridades estratégicas e repensar o modelo de governação da instituição.

A crise sanitária tornou-nos mais resilientes, aumentando a nossa capacidade para lidar com o imprevisto e 
para nos adaptarmos às circunstâncias ditadas pela adversidade. É altura de saber aplicar esta resiliência em 
novos desígnios e horizontes, ajudando a ultrapassar tempos tão sombrios.

Como já aqui referi, a Universidade do Porto empenhou-se no combate à pandemia. Agora é nossa obrigação 
estar na linha da frente da recuperação económica e social da sociedade portuguesa. 



Como reitor e presidente do CRUP, cargo que assumi em 2020, entendo que as universidades devem encabe-
çar o processo de transformação económica e social do país. As instituições de ensino superior podem contri-
buir ainda com maior efetividade para um modelo de desenvolvimento mais inteligente, inclusivo e sustentável 
para Portugal.

A Universidade do Porto demonstrou fibra e capacidade de superação noutras circunstâncias históricas igual-
mente complexas. Não tenho por isso dúvidas de que, uma vez mais, a nossa Comunidade Académica saberá 
ultrapassar as adversidades e vencer os desafios que tem pela frente.

Muito obrigado.

22.03.21

António de Sousa Pereira 
Reitor da Universidade do Porto


