
Senhor Reitor da Universidade do Porto, Professor António Sousa Pereira
Senhor Presidente do Conselho de Curadores, Professor Doutor Luís Braga da Cruz
Senhora Presidente da Federação Académica do Porto, Mestranda Ana Cabilhas
Representante dos Trabalhadores, Dra. Alice Ribeiro
Dirijo-me, naturalmente, a toda a Comunidade Académica – Docentes, Investigadores, restantes Colaboradores 
e Estudantes da Universidade do Porto

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Uma saudação especial quero expressar ao Dr. Paulo Macedo, personalidade por quem tenho grande estima 
e admiração, que vamos ouvir com o maior interesse como orador convidado da Sessão Solene do Dia da 
Universidade do Porto 2021, em que se comemoram os seus 110 anos.

Vivemos os tempos mais exigentes que conheceram as várias gerações de hoje, enfrentando a mais séria pan-
demia que conhecemos em toda a nossa vida, com efeitos incomparáveis à escala mundial, em vidas perdidas, 
em doentes infetados com o Covid-19, o que pôs duramente à prova as infraestruturas e a capacidade de 
resposta dos sistemas de saúde.

As consequências económicas e sociais ainda não podem ser plenamente avaliadas, mas já provocaram, só no 
ano passado, um impacto sem precedentes na economia mundial. 

A Universidade do Porto reagiu da melhor maneira aos desafios que nos foram lançados. Com efeito, adota-
ram-se, de imediato, adequadas medidas de segurança sanitária perante a alarmante vaga de contaminação, 
incluindo a disponibilização de testes serológicos a toda a comunidade académica. Por outro lado, preparou-se 
um sistema de ensino à distância e de teletrabalho que permitiu que se cumprissem os programas curriculares e 
se garantissem os serviços essenciais da Universidade.

É devido, uma vez mais, manifestar o maior reconhecimento a todos os Colaboradores da Universidade do 
Porto pelo profissionalismo e extrema dedicação de que deram provas. Tais excecionais atributos constituem a 
melhor garantia de que enfrentaremos o ano letivo em curso com o mesmo sucesso qualitativo.

Pressão excecional foi exercida sobre os Centros Académicos Clínicos que funcionam nos Hospitais de São 
João e de Santo António, através dos quais é assegurada a colaboração, respetivamente, da Faculdade de 
Medicina e do ICBAS.

Tendo a primeira vaga do Covid-19 incidido com muito maior magnitude no norte do país, tais Unidades 
tiveram uma atuação exemplar, quer na planificação e preparação da resposta à avassaladora onda de inter-
namentos, parte dos quais com recurso a cuidados intensivos, quer na capacidade de organização, gestão e 
adaptação, nas diferentes vagas que suportámos. Nunca foram dados sinais de saturação ou risco de rutura 
da sua capacidade de resposta.

Do mesmo modo deve ser salientado o papel, face à pandemia, do ISPUP – Instituto de Saúde Pública da Uni-
versidade do Porto, de cuja competência de investigação na área epidemiológica e no tratamento de dados 
sanitários, muito pôde beneficiar o nosso Sistema de Saúde.



Gostaria, ainda, de sublinhar que, logo em julho passado, foi apresentada no Conselho Geral uma cuidada 
avaliação do impacto financeiro da pandemia, cujas conclusões foram muito tranquilizantes.

Do mesmo modo, na preparação do Plano e Orçamento para 2021, foram apresentados dois cenários adver-
sos que igualmente demonstraram que o previsto programa de investimentos poderia ser plenamente cumprido, 
graças à solidez da situação financeira e patrimonial da Universidade do Porto.

Tendo o Dr. Miguel Cadilhe cessado funções como Presidente do Conselho de Curadores, no início de junho 
passado, foi-lhe, então, manifestado todo o nosso reconhecimento pela forma extremamente competente, empe-
nhada e desafiante de que deu provas, o que, uma vez mais, quero destacar.

Agradeço ao Eng. Luís Braga da Cruz o ter aceitado a eleição como Curador, unanimemente aprovada pelo 
Conselho Geral, a que se seguiu a sua eleição como Presidente do Conselho de Curadores.

Estou certo de que a sua tão valiosa experiência profissional e cívica, tal como o seu profundo conhecimento da 
Universidade do Porto, como docente da Faculdade de Engenharia, irão projetar-se no papel desse importante 
órgão de governo da Universidade do Porto.

Especial menção merece a circunstância do Senhor Reitor ter sido eleito como Presidente do CRUP, sinal inequí-
voco do prestígio conquistado entre os seus Pares e da importância da Universidade do Porto, num momento 
tão complexo da conjuntura que vivemos.

Uma referência deve ser feita à forma como, ao longo de quase quatro anos, o Conselho Geral exerceu as suas 
funções mais relevantes de orientação estratégica e de supervisão, nomeadamente a intervenção no processo 
de elaboração e aprovação do Plano e Orçamento, assim como no acompanhamento da sua execução.

É com todo o gosto que enfatizo a qualidade da informação disponibilizada e a forma como tem sido apre-
sentada, grande mérito da Equipa Reitoral e do Senhor Administrador. Por outro lado, tem sido obtida uma 
rápida resposta a todas as questões e sugestões suscitadas pela Comissão de Planeamento e Financiamento do 
Conselho Geral, cuja coordenadora, Professora Aurora Teixeira, é altamente responsável pela eficaz interação 
que tem sido conseguida e que merece ser reconhecida. 

Devo, ainda, salientar que, nos últimos quatro anos, com uma exceção, todas as Unidades Orgânicas apresen-
taram uma evolução muito positiva da sua situação económico-financeira.

O modelo de redistribuição do financiamento do Orçamento do Estado, que foi consensualizado entre todas 
as Unidades Orgânicas, deu um contributo muito significativo para a sustentabilidade económico-financeira de 
cada uma delas. Este esforço de solidariedade e racionalidade foi determinante para se conseguir uma Univer-
sidade mais unida e responsável.

Especial menção deve ser feita à circunstância de, no mesmo período, isto é, de 2016 a 2020, a Universidade 
do Porto ter conseguido concretizar um programa de investimentos estratégicos de sessenta milhões de euros, 
sem recurso a capitais alheios.

O Plano Estratégico 2016-2020 teve um significativo grau de concretização e o Plano Estratégico 2021-2025 
está em elaboração e deverá ser aprovado pelo Conselho Geral a eleger em junho próximo.



Em relação ao processo eleitoral para o Conselho Geral recentemente iniciado, foi revogada a regra aprovada 
em 2017 que restringia a participação aos docentes e investigadores, com contrato em regime de tempo inte-
gral, o que foi considerado manifestamente indesejável, pelo Conselho Geral e pelo Senhor Reitor.

Conforme se dispõe nos Estatutos, toda a matéria do processo eleitoral para o Conselho Geral foi integrada em 
“Regulamento” próprio – que assim foi retirada do “Regimento” do Conselho Geral aprovado há quatro anos 
-, já recentemente publicado em Diário da República.

Estando a concluir-se o mandato do atual Conselho Geral, gostaria de renovar o apelo a alguns desafios que 
me parecem prioritários.

O primeiro é o da necessidade da maior cooperação entre Unidades Orgânicas e Unidades de Investigação 
da mesma área, em especial, nas Ciências da Vida e nas Ciências e Tecnologia.

Importa, também, intensificar a colaboração com o mundo empresarial, convertendo em valor económico a já 
demonstrada capacidade de gerar conhecimento.

Na mais recente edição de 2020 do “European Innovation Score Board” (métrica da EU), Portugal conseguiu 
um marco histórico, passando a integrar o pelotão dos países “fortemente inovadores”, lado a lado da Alema-
nha, França, Áustria e Bélgica.

Ora só podemos progredir nesta decisiva batalha de modernização do nosso sistema produtivo, se conseguir-
mos aumentar a competitividade das nossas empresas, com produtos e/ou processos mais inovadores que só a 
capacidade de investigação das nossas universidades pode proporcionar de forma determinante.

Do mesmo modo, importa reforçar o apoio à criação de “startups”, o que tem sido feito com sucesso na UPTEC, 
mas onde devemos sonhar ir mais longe.

Uma outra área a melhorar é a de dar mais robustez à capacidade de captar financiamento internacional para 
a investigação, em especial com origem na UE, porque essa será a melhor via para dar ainda mais autonomia 
à nossa capacidade de I&D.

Finalmente, temos que organizar melhor a proteção da propriedade intelectual, processo muito caro e exigente, 
sem esquecer que a Universidade do Porto lidera, a nível nacional, o registo de patentes.

Mas os múltiplos desafios que as universidades portuguesas enfrentam, quer no domínio da educação, quer no 
da investigação e da inovação, exigem mais capacidade financeira. O valor do contributo do Orçamento do 
Estado, em 2000, terá totalizado 115 milhões de euros, o que, a preços constantes de 2020, se situaria hoje 
em perto de 160 milhões de euros, quando o apoio do Orçamento do Estado foi da ordem dos 130 milhões 
de euros.



Não obstante, a celebração com as Universidades Portuguesas do “Contrato de Legislatura 2020-2023”, seria 
altamente desejável repor o espírito do “Contrato de Confiança” celebrado em 2009/2010 entre o Governo e 
as Universidades, com o objetivo de reforçar o apoio ao Ensino Superior, ou através do Orçamento do Estado, 
ou, agora, com utilização de fundos europeus (PRR ou Novo Programa Quadro).

Justifica-se claramente esta aposta que muito pode beneficiar da circunstância de o atual Ministro da Ciência e 
do Ensino Superior ter sido, há dez anos, Secretário de Estado do Ministro Mariano Gago e que muito contri-
buiu para a concretização de tal acordo.

Convém lembrar que Portugal assumiu vir a conseguir que em 2030 teríamos 50% da população com a idade 
entre os 30 e 34 anos com, pelo menos, um grau de ensino superior. Por outro lado, seis em cada dez jovens 
com vinte anos de idade, deverão estar a frequentar uma licenciatura.

Finalmente, importa salientar o gigantesco objetivo de elevar o investimento em I&D para 3% do PIB em 2030, 
e no qual a componente privada venha a representar 2/3, o que significará duplicar o contributo do sector 
público e triplicar o do sector privado. Teremos, em média, que criar, anualmente, dois mil empregos altamente 
qualificados, o que exigirá que o Sistema de Ensino Superior venha a conseguir formar tais quadros.

É batalha que só conseguiremos ganhar com ambição, organização, talento e meios financeiros adequados. 

22 de março de 2021  

Artur Santos Silva

Presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto


