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Quando foi promulgado o novo RJIES1, em 2007, poucos se terão apercebido do impacto que este novo enqua-
dramento iria ter no sistema de gestão das universidades portuguesas. 14 anos depois, pode justificar-se que se 
faça uma extensiva avaliação desta experiência de forma a colher ensinamentos para futuro. 

Não tenho dúvidas que houve ganhos, de que saliento, os seguintes:
• A autonomia académica saiu reforçada,
• Obteve-se maior agilidade na gestão, 
• O apelo a uma melhor definição de um quadro estratégico plurianual, obrigou o governo de cada universi-

dade a fazer opções e a assumir as suas próprias responsabilidades, 
• A concessão de mais poder a órgãos deliberativos de representantes (como é o caso do CG),  bem como a 

atribuição de capacidade de escrutínio dos órgãos de gestão, melhorou a democraticidade interna.
• O envolvimento de representantes da sociedade civil no CG, facultou um olhar externo sobre a universidade, 

obrigando os académicos a uma maior reflexão sobre o que a sociedade espera da instituição universitária.

A Universidade do Porto foi das primeiras a arriscar o modelo fundacional. Não estarei habilitado a fazer um 
juízo sobre os benefícios de tal decisão. Mesmo que seja verdade que as expectativas foram parcialmente com-
prometidas em relação ao cenário potencial inicial, por redução do compromisso por parte do Estado, temos 
que admitir que foi uma experiência com aspectos muito positivos que importa também avaliar.

Resta-me fazer uma referência ao papel do Conselho de Curadores. 

Como órgão de supervisão numa Universidade-fundação, em nome do Estado, é-lhe pedido que examine a re-
gularidade dos procedimentos definidos pela Lei. Tem competências ordinárias - como homologar deliberações 
do CG ou ratificar a aprovação de Contas, Relatórios e Planos, bem como de gestão patrimonial ou de controle 
financeiro - que procura cumprir com zelo. Tenho que agradecer ao meu antecessor - Dr. Miguel Cadilhe - pela 
disciplina e rigor que imprimiu ao desempenho do conselho a que presidiu. 

Porém, o Conselho de Curadores considera que também tem o direito de iniciativa, em matérias com impacto 
na boa gestão da universidade e no cumprimento da sua missão. 

Por isso mesmo, está atento às iniciativas dos outros órgãos da Universidade, privilegiando o diálogo com o 
Reitor e o presidente do CG.

Daí o interesse do Conselho de Curadores em temas tão diversos como: 
• a revisão dos estatutos da U.Porto, 
• a possibilidade da U.Porto ser libertada da condição penalizante “de entidade pública reclassificada”, 
• o reajustamento da noção de “rácio de autonomia financeira”, 
• o controlo às tesourarias de todas as unidades orgânicas que integram a U.Porto, zelando para que todas 

elas tenham resultados equilibrados, 
• a racionalização do património imobiliário não afecto à produção.  

1 Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, Lei 62/2007 de 10 de Setembro.
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O Conselho de Curadores considera muito importante que a U.Porto prossiga a sua tripla missão como uma das 
melhores e mais reconhecidas universidades do País. Sou testemunha da evolução prosseguida pela U.Porto nos 
últimos 50 anos e, em especial, depois de 1986. 

Em 1986, Portugal entrou no ciclo europeu. Quando comecei a ter responsabilidade na Política Regional e 
no processo de desenvolvimento do Norte de Portugal2, uma boa parte da política de inovação passava pelo 
desafio feito às universidades, apesar de os seus institutos de investigação ainda serem insipientes. 

Pedia-se às universidades que se implicassem na produção de conhecimento e na aplicação desse mesmo co-
nhecimento ao processo de desenvolvimento económico e social de todo o território nacional.

No 2.º período de programação dos fundos europeus de apoio ao desenvolvimento (1989-1993) - o Plano de 
Desenvolvimento Regional previa, pela primeira vez, um programa específico para a ciência e a tecnologia.

Não terá sido fácil ao Ministro do Planeamento e da Administração do Território de então - Luís Valente de 
Oliveira - convencer Bruxelas que a Ciência também podia promover, o aumento da eficiência do sistema pro-
dutivo e pela via da criação de infraestruturas económicas, como se afirmou. 

Foi proposto um programa específico - programa CIÊNCIA - para reforçar o potencial científico e tecnológico do 
País, reduzir as assimetrias regionais no sistema científico e tecnológico e aperfeiçoar a sua estrutura institucional.

Pretendia-se alcançar, uma despesa em I&D, no PIB, em 1993, da ordem de 1,1% e apoiar a formação de 
2.200 novos investigadores. O apoio comunitário era da ordem dos 60 milhões de contos3. 

Em matéria de I&D, havia um grande desequilíbrio entre as instituições da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) 
e o resto do País. Foi necessário incluir um critério corrector: 

que em nenhum momento, a região LVT pudesse absorver mais do que 50% da dotação global do programa 

regra que uma comissão de acompanhamento, de que eu fazia parte como representante das CCRs, se encar-
regou de fazer cumprir com rigor. 

Foi um primeiro impulso, que muito contribuiu para mudar uma tendência persistente.

No quadro seguinte (1994-1999) a preocupação com o conhecimento e a inovação manteve-se, sendo incluído 
um programa com o mesmo objectivo4, com uma dotação de comunitária para a componente de Ciência e 
Tecnologia  de 440 milhões de contos.
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Este programa ficou conhecido por PRAXIS XXI. Pode dizer-se que nestes anos a política científica se caracteri-
zou pela importância dada à componente institucional e ao desenvolvimento do sistema científico e tecnológico 
e à definição das regras de base e dos instrumentos de acção do sistema de inovação. Curioso que num balan-
ço deste Programa se refere que “do ponto de vista do equilíbrio regional dos projectos apoiados, cumpriu-se 
o objectivo inicial de limitar a 50 % do total as ajudas a conceder em Lisboa e Porto”5. O Porto já começava a 
pesar no panorama científico nacional.

Posso testemunhar que a U.Porto e suas instituições de interface com a sociedade muito evoluíram desde então. 
Se por um lado racionalizaram a sua oferta formativa, tendo a preocupação de se aproximarem da potencial de-
manda do mundo do trabalho, também reconheceram como a investigação orientada para a produção de conhe-
cimento pode valorizar o próprio ensino e enriquecer o processo de aprendizagem e de formação dos estudantes. 

Hoje, a competitividade também chegou às escolas de ensino superior, distinguindo-se as que mais valorizaram 
a investigação. Só as melhores conseguem atrair talento, discente e docente, e obtêm sucesso na sua integração 
em redes europeias e mundiais em projectos de investigação mais avançada. 

Para atingir esse nível de consagração é indispensável que se questionem em permanência sobre opções es-
tratégicas, que façam escolhas sobre os domínios de especialização, porque para se ser excelente tem de ser 
selectivo, e saber construir equipes transversais que congreguem conhecimentos dispersos sobre outras áreas 
de conhecimento.

É nesta perspectiva que a avaliação da actividade de uma instituição universitária deve ser feita: se está ali-
nhada com as grandes preocupações globais, se retém e organiza a base de informação útil, se produz co-
nhecimento relevante nesse contexto e, finalmente, se consegue transformar esse conhecimento em valor social 
e económico. É justamente esta última preocupação que pode ser classificada como inovação, na medida em 
que tem associado o conceito de valor adquirido para a sociedade. 

Com a evolução da sociedade, a sua organização tende a ser mais complexa tornando-se necessário clarificar 
as funções do Estado, o papel da administração e a capacidade de intervenção através de políticas públicas, 
não perdendo de vista que a missão da universidade tem a natureza de um serviço público. Qualquer modali-
dade de acção pública reclama a obediência a valores do serviço público6: efectividade ou eficácia, eficiência 
e economia de meios, equidade e segurança. Aos quais também se podem acrescentar outros atributos, tais 
como: boa gestão, regras sólidas de administração, capacidade correctora para remediar deficiências. 

Reforço também o entendimento que encontro hoje cada vez mais assumido nas universidades portuguesas, 
sobre as três dimensões da sua missão: Educação e Formação; Investigação Científica; Serviços à Comunidade. 

Este compromisso tripolar, assumido com idêntico nível de responsabilidade, é hoje decisivo para o sucesso aca-
démico, para a elevação da qualidade do ensino e para o conforto orçamental das instituições do ensino superior. 



Por outro lado, a força das universidade mede-se, cada vez mais, pela densidade das instituições de interface 
em que têm posição dominante. É através delas que se formaliza a cooperação com a indústria produtiva e de 
serviços. Estas entidades são veículos de inovação, entendida a inovação como a forma de valorizar o conhe-
cimento, tanto em termos sociais, como económicos. 

Os proveitos gerados pele actividade destas entidades são significativos e imprescindíveis para o equilíbrio 
orçamental da universidade. Em 2019, os recebimentos no âmbito de projectos de I&D angariados em ambien-
te competitivo pelo Grupo U.Porto foi de cerca de 90 milhões de euros, o que permitiu que a sua autonomia 
financeira atingisse os 74%.  

Como visão para o horizonte 2030, a U.Porto pretende afirmar-se como Universidade de referência internacio-
nal na formação, investigação e inovação, aspirando a ser permanentemente reconhecida como uma Universi-
dade de Futuro com impacto na ciência e cultura, na sociedade e na economia. 

Para além do trabalho desenvolvido, a U.Porto tem responsabilidade na formação cívica do seus alunos, 
porque tem capacidade para contribuir para a criação de cidadãos que congreguem o conjunto de valores e 
conhecimentos, não apenas técnicos, mas com princípios éticos e morais.

A Universidade do Porto faz 110 anos. Está de parabéns pelo percurso feito. Mas, e sobretudo, pela sua visão 
de futuro e pela ambição que continua a alimentar. Essa é também a nossa responsabilidade colectiva.

Luís Braga da Cruz
Presidente do Conselho de Curadores da Universidade do Porto 


