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Caros membros da Comunidade Académica,

Fruto do contexto adverso que todos vivemos, a Sessão Solene do Dia da Universidade, 

prevista para 23 de março, teve de ser cancelada. A responsabilidade institucional de con-

tribuir para a contenção da progressão da covid-19 assim o ditou. Não obstante este con-

dicionalismo, e porque não queremos deixar de assinalar o 109.º aniversário da U.Porto, 

gostaria de lhes apresentar o habitual balanço dos principais resultados obtidos no último 

ano e perspetivar o que, em conjunto, será feito no futuro próximo. 

Em 2019 foi possível materializar em ações concretas muitos dos objetivos estratégicos e 

prioridades académicas assumidos pela Equipa Reitoral. Houve, da nossa parte, um par-

ticular empenho nas questões essenciais para o futuro da U.Porto e, consequentemente, 

vários projetos entraram em “velocidade de cruzeiro”, produzindo efeitos na nossa vida 

académica. 

Isto significa que estamos a seguir a estratégia delineada e, deste modo, a conseguir elevar 

a qualidade e notoriedade da instituição, assim como a sua afirmação no espaço internacio-

nal. Fizemo-lo privilegiando uma evolução paulatina, sem ruturas com o passado recente 

ou com transformações profundas no funcionamento da U.Porto.

Caros membros da Comunidade Académica,

Os estudantes são a razão de ser da Universidade e, por isso, continuaram a estar no centro 

das nossas preocupações em 2019. Lançámos o Programa Transversal de Mentoria Interpa-

res, para promover a integração dos novos estudantes e exponenciar o trabalho que, a este 

nível, já vinha sendo realizado por algumas faculdades. 

O programa traduz, no fundo, o nosso desejo de aprofundar o sentimento de pertença 

à Universidade. Queremos que também os novos estudantes se sintam, desde logo, parte 

integrante da Comunidade Académica e que a U.Porto seja para todos um espaço de so-

cialização, de motivação e de forte envolvimento. 
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Ainda tendo em vista a integração e o bem-estar dos estudantes, a Equipa Reitoral de-

senvolveu esforços junto de diferentes parceiros para encontrar soluções de alojamento e 

assim aumentar a oferta de camas para a comunidade estudantil. Não tem sido um pro-

cesso simples nem tão célere quanto desejávamos, dada a complexidade do atual problema 

habitacional. Mas há uma série de iniciativas em marcha para aumentar a oferta de camas e 

permitir a melhoria da qualidade das residências, como estamos a fazer com a reabilitação 

da Residência Alberto Amaral. 

Para melhorar a qualidade de ensino, a Universidade tem vindo a realizar formações pe-

dagógicas destinadas aos seus docentes. Também estamos a incentivar as formações multi 

e transdisciplinares envolvendo várias Unidades Orgânicas, por considerarmos que o inter-

câmbio entre diferentes áreas do conhecimento constitui, cada vez mais, a via mais adequa-

da para abordar questões científicas cuja complexidade transcende uma disciplina específica. 

Temos já vários exemplos de programas de estudos que resultam da iniciativa conjunta 

de duas ou mais faculdades, bem como de consórcios académicos. Um exemplo disso é 

a recém-criada University of Porto Business and Economics, que integra as nossas duas 

escolas de negócios: FEP e PBS. 

É fundamental que na nossa Universidade se trabalhe mais em ambiente multi e trans-

disciplinar, uma vez que o cruzamento de saberes, o diálogo e a complementaridade de 

competências são fatores determinantes para o avanço científico e a melhor formação 

dos estudantes. 

Como os condicionalismos causados pela pandemia de covid-19 vieram infelizmente re-

lembrar, o ensino a distância deve continuar a merecer da nossa parte uma particular aten-

ção. Temos vindo a disponibilizar à Comunidade Académica meios e recursos tecnológicos 

para tornar mais eficaz o ensino e a aprendizagem em contexto de blended-learning e 

formação a distância. 
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Noutro plano da nossa estratégia de internacionalização, o ano de 2019 ficou marcado pela 

integração na European University Alliance for Global Health (EUGLOH) – consórcio interu-

niversitário de que a U.Porto é membro fundador e que envolve instituições internacionais 

tão prestigiadas como a Universidade Paris-Saclay, a Universidade Ludwig Maximilian de 

Munique, a Universidade de Lund e a Universidade de Szeged. 

A proficiente integração na EUGLOH é crucial para a concretização de dois objetivos es-

tratégicos da U.Porto: o reforço da dimensão internacional da Universidade e a sua afirma-

ção como instituição de educação e de investigação com relevância no contexto europeu. 

Em 2019 foi também formalizada a integração da U.Porto na MUSE – Montpellier Uni-

versity of Excellence, que integra 19 instituições científicas francesas de referência, sob a 

égide da Universidade de Montpellier – uma das melhores do mundo no domínio da Eco-

logia. O objetivo é criar um consórcio de investigação de excelência mundial nos domínios 

da agricultura, alimentação, ambiente e saúde. 

Será também pertinente destacar a aprovação simultânea, pela Comissão Europeia, em 

2019, de duas candidaturas do CIBIO ao programa Widening do Horizonte 2020 (Tea-

ming e ERA-Chair). 

Dentro desta estratégia de aprofundamento da internacionalização, há outra questão-chave 

para o futuro da Universidade: a captação de estudantes de outros países. E, neste parti-

cular, a U.Porto pode orgulhar-se de ser a instituição do ensino superior português que, 

neste ano letivo, inscreveu mais novos estudantes ao abrigo do estatuto de estudante in-

ternacional (595). 

Estima-se que, em 2019-20, a U.Porto ultrapasse, pela primeira vez na sua história, a bar-

reira dos 6 mil estudantes internacionais, somando os que estão a frequentar um grau/cur-

so completo e os que se encontram em programas de mobilidade internacional. Estudantes, 

esses, que provêm de mais de 100 países. 
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A Equipa Reitoral estabeleceu como outro compromisso estratégico consolidar o posicio-

namento da U.Porto enquanto universidade de investigação com relevância no contexto 

europeu. 

Neste plano se enquadra a reorganização do ecossistema científico e de inovação da Uni-

versidade. Importa assinalar, neste particular, a constituição da nova Associação i3S, enti-

dade que ficou responsável pela gestão única e integrada dos três institutos fundadores: 

IBMC, INEB e IPATIMUP. Isto significa uma maior coesão institucional e capacidade de 

articulação interna, com reflexos ao nível da massa crítica científica. 

Trata-se de um marco na história da ciência em Portugal, dado que o impacto económico 

é o maior alguma vez projetado para um centro de investigação nacional.  

Para que mais exemplos como este se multipliquem, estamos a trabalhar na clarificação das 

relações institucionais e operacionais entre a Universidade e as Unidades de Investigação, 

Centros de Competências e Institutos de Interface. 

Com base nesta premissa, a organização institucional e operativa dos Laboratórios As-

sociados está também a ser reformulada, segundo uma lógica de clusterização por áreas 

científicas: Engenharia Civil, Engenharia Química, Medicina Clínica e Artes e Arquitetura. 

De referir também os avanços na criação de novos CoLabs, tendo em vista a colaboração 

entre os nossos centros de investigação e o tecido socioeconómico, designadamente em-

presas, organizações sociais, instituições culturais e sistema hospitalar e de saúde. O objeti-

vo é criar valor económico, social e cultural a partir da inovação e da tecnologia.

A valorização económica do conhecimento é, de resto, uma das áreas em que mais aposta-

mos. Neste pressuposto, procedemos à reorganização da UPTEC, que tem hoje uma nova 

direção e uma estratégia mais ambiciosa. Estratégia, essa, focada no reforço da estrutura de 

transferência de conhecimento da U.Porto, na captação de financiamento e na criação de 

parcerias com entidades nacionais e internacionais relevantes na área da inovação. 

É meu dever reconhecer e agradecer o trabalho desenvolvido pelo Sr. Prof. Novais Barbosa 

na presidência da UPTEC, sendo certo que o seu legado continuará a dar frutos no futuro. 
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A cultura foi outra área a merecer especial atenção da Equipa Reitoral, conscientes que 

estamos das obrigações da Universidade na promoção do crescimento intelectual e cívico 

– não apenas dos estudantes, mas da comunidade em geral. 

No âmbito da expansão da oferta cultural e artística, saliento o projeto Casa Comum, que, 

estou em crer, entrou numa dinâmica sem paralelo na cidade. A agenda de exposições, 

debates, palestras, concertos e lançamento de livros tem sido bastante preenchida, dando 

corpo à vontade de tornar a Reitoria num centro nevrálgico da cultura no Porto.

O protagonismo cultural da U.Porto passa também pela dinamização da Fundação Mar-

ques da Silva (FMS), instituição que acolhe espólios e arquivos de nomes relevantes da 

arquitetura portuguesa. 

Queremos abrir a FMS à cidade e atrair um público mais vasto. Para tanto, está prevista a 

construção de um novo Centro de Documentação, cujo projeto arquitetónico é da autoria 

de Álvaro Siza. O futuro edifício vai permitir à FMS ampliar as suas atividades e conquistar 

novos públicos, com uma agenda de iniciativas de grande interesse cultural. 

Ainda no capítulo da cultura, há que mencionar o futuro Instituto Pernambuco-Porto, que 

terá o sugestivo cognome de Casa das Culturas de Língua Portuguesa. Depois de vários 

anos de impasse, o edifício no polo do Campo Alegre vai finalmente ser o espaço de in-

tercâmbio académico, científico e cultural que os parceiros do projeto idealizaram. A partir 

da especial relação cultural entre Portugal e o Brasil, a “casa” vai abrir-se às outras culturas 

de língua portuguesa e será assim um ponto de convergência da lusofonia. 

Estamos também a estreitar as relações culturais e a cooperação académica com a China, 

graças à abertura, em 2019, do Instituto Confúcio da U.Porto. O projeto resulta de uma 

parceria entre a nossa Universidade e a Guangdong University of Foreign Studies, que 

prevê, entre outras ações, o ensino da língua e cultura chinesas no Porto e a maior projeção 

da língua e cultura portuguesa na China. A primeira edição do Curso Básico I de Língua 

Chinesa arrancou em novembro último, com 54 alunos.
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De igual modo, merece referência a reestruturação da editora da Universidade, que é 

responsável pela publicação em livro de importantes estudos científicos e ensaios críticos 

produzidos pela nossa Comunidade Académica. 

Foi feito um rebranding da editora, que passou a designar-se U.Porto Press, de forma a po-

tenciar a marca internacionalmente. Este processo serviu ainda para reposicionar a editora 

no mercado editorial e académico, para criar uma plataforma de venda online, para reor-

ganizar coleções e para reforçar parcerias. 

A sensibilização para estilos de vida saudáveis também conheceu importantes desenvolvi-

mentos em 2019. No ano passado, a U.Porto afirmou-se como “Universidade Promotora 

de Saúde”, no âmbito da UK Healthy Universities Network. Esta rede europeia tem como 

missão promover de forma integrada e sistematizada a alimentação saudável, a atividade fí-

sica, a saúde mental, a saúde sexual e a saúde oral junto da nossa Comunidade Académica. 

Sendo uma das prioridades da promoção da saúde a prática desportiva na Universidade, 

está em curso um programa de combate ao sedentarismo no local de trabalho. Imple-

mentado desde 2019, o programa “Pausa Ativa” já envolve cerca de 500 colaboradores da 

Reitoria, de oito faculdades e da UPTEC. 

Por fim, registo com agrado a evolução do processo de requalificação nos diferentes polos 

do campus universitário, dentro de um esforço para melhorar as nossas condições infraes-

truturais e assim garantir um ambiente de trabalho e estudo que favoreça a produtividade, 

o talento e o bem-estar. Diversas empreitadas de beneficiação e expansão de equipamentos 

e de conservação e restauro patrimonial entraram, em 2019, em fases mais avançadas ou 

mesmo finais. 

Refiro-me, por exemplo, às obras de beneficiação em curso em algumas Unidades Orgâni-

cas (como a FEP, a FDUP e a FCNAUP), à recuperação estrutural do Estádio Universitário, 

à intervenção museológica no Edifício Histórico da Reitoria, à requalificação da envolven-

te do polo da Asprela e à reabilitação da Residência Alberto Amaral.
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Ao nível dos equipamentos, refira-se também a reestruturação em curso da UPdigital, en-

tidade responsável pelas infraestruturas e serviços de TIC. Estamos a otimizar a gestão dos 

recursos digitais da Universidade, numa lógica de proximidade aos seus centros de decisão. 

De sublinhar, a propósito, o contributo da UPdigital para o sucesso da final mundial do 

ICPC – Internacional Collegiate Programming Contest 2019, que a Universidade acolheu 

entre 1 e 5 de abril. 

Caros membros da Comunidade Académica,

Em função das orientações do novo Plano Estratégico da U.Porto, vamos aprofundar, este 

ano e nos próximos, os seguintes eixos de governação: 

• Melhoria da qualidade da formação

• Integração académica dos novos estudantes

• Saúde e desporto para todos

• Reforço da coesão interna

• Internacionalização

• Densificação da massa crítica

• Afirmação da excelência científica

• Alargamento da Multi e transdisciplinaridade

• Valorização do conhecimento e da sua transferência para a sociedade

• Maior interação com a sociedade

A nossa ambição estratégica não irá, contudo, pôr em causa o equilíbrio financeiro da ins-

tituição. A U.Porto vai continuar a otimizar as suas práticas de gestão e a consolidar a seu 

rigor orçamental. Não abdicamos de uma cultura de exigência e de responsabilidade finan-

ceira, algo que nos permite amenizar a situação de subfinanciamento do ensino superior.
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Impõe-se um agradecimento a todas as pessoas, entidades, serviços e unidades envolvidos 

nas atividades que aqui sumariei. Com a dedicação, profissionalismo e competência da 

nossa Comunidade Académica, foi possível concretizar em 2019 um vasto conjunto de 

iniciativas relevantes.

Deixo um agradecimento especial ao Sr. Presidente do Conselho de Curadores, Doutor 

Miguel Cadilhe, que vai cessar as funções que, com grande elevação e dignidade, desem-

penhou na U.Porto. 

Estendo os meus agradecimentos aos restantes membros dos Órgãos de Governo da Uni-

versidade, em particular ao Sr. Presidente do Conselho Geral, Doutor Artur Santos Silva. 

E não esqueço, naturalmente, todos os diretores que com a Equipa Reitoral têm colabora-

do na concretização e projeção destas iniciativas.  

Aproveito ainda para enaltecer o desempenho académico e profissional de docentes, in-

vestigadores, técnicos e funcionários da U.Porto. Convém lembrar que as instituições de 

ensino superior figuram entre os setores mais penalizados pela contenção orçamental, pela 

burocracia centralizadora e pela desvalorização salarial do funcionalismo público. Mere-

cem, pois, o nosso especial reconhecimento pelo serviço que prestam à causa pública. 

A Equipa Reitoral continuará a trabalhar na valorização das diferentes carreiras profissio-

nais da U.Porto. Para tanto, estão previstos novos concursos para a promoção de docentes, 

assim como um novo regulamento para o pessoal investigador e um novo modelo de 

avaliação de desempenho para esta carreira. Além disso, os nossos profissionais beneficiam 

hoje de estruturas mais consolidadas para desempenharem as suas funções.    

Quero saudar agora os novos Professores Eméritos – Profs. Anne Marie Fontaine, António 

Augusto Fernandes, António Fernando Silva, Eugénio da Costa Oliveira e José António 

Sarsfield Cabral –, a quem devemos muitos anos de abnegada dedicação e empenho à 

U.Porto. 
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Gostava também de felicitar o vencedor do Prémio de Excelência Científica, Prof. Pedro 

Camanho, sublinhando o quanto a sua carreira tem prestigiado a U.Porto. 

É com enorme agrado que saúdo os estudantes da U.Porto e em particular aqueles que 

foram distinguidos com o Prémio Incentivo, em reconhecimento do seu mérito, bem como 

os vencedores do Prémio Cidadania Ativa.

Aproveito para reiterar a abertura e o interesse da Equipa Reitoral em envolver cada vez 

mais a Comunidade Académica nos destinos da Universidade, dentro de uma lógica de 

governação participada, inclusiva e subsidiária.

Num momento particularmente difícil como o que estamos a viver, a coesão interna e o 

espírito solidário ganham redobrada importância. Com a congregação de esforços entre 

todos, a Universidade do Porto saberá ultrapassar as adversidades e vencer os desafios que 

tem pela frente. 

Assim foi no passado e assim será nos dias que vivemos, pois é nas situações adversas que 

a grandeza da nossa Universidade se afirma com mais veemência. 

Há, portanto, fundadas razões para encaramos o futuro com esperança e otimismo. 

A todos, o meu muito obrigado.

António de Sousa Pereira

Reitor da Universidade do Porto


