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Para concretizar a visão de uma U.Porto sustentável e transformadora, esta lista 

candidata ao Conselho Geral defende a importância de três pilares – Renovação, 

Partilha e Coesão – transversais às experiências educativas que a universidade 

proporciona, ao desenvolvimento da sua comunidade académica, e ao seu contributo 

para o desenvolvimento científico, cultural, social e económico. 

A candidatura surge de um profundo respeito e de um sentido de responsabilidade 

para com a U.Porto, como resposta a um apelo de contribuição ativa para elevar o nível 

da excelência do seu potencial humano e do seu impacto na sociedade. 

Com este enquadramento, e de forma alinhada com o âmbito das competências do 

Conselho Geral, designadamente “[p]ropor as iniciativas que considere necessárias ao 

bom funcionamento da instituição” (alínea h, nº 1, Artigo 28º, Estatutos da 

Universidade do Porto), apresentamos de seguida as 5 linhas orientadoras da 

nossa intervenção para os próximos quatro anos, que acreditamos deverem estar 

subjacentes a um suporte ativo e coerente para a governação da U.Porto. 
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 Renovação e valorização do corpo docente e 

investigador 

Rejuvenescer e valorizar o corpo docente e investigador em todas as carreiras 

e categorias. 

 Valorizar os docentes e os investigadores atuais e recompensar a excelência 

criando condições fundamentais para reter e atrair talento excecional. 

 Promover a contratação nacional e internacional de novos docentes e 

investigadores com um elevado potencial científico e pedagógico. 

 Criar condições para a integração meritocrata na carreira universitária dos 

docentes em contratação precária de longo prazo.  

 Objetivar a estruturação do tempo de trabalho à luz do entendimento da U.Porto 

como Universidade de Investigação, e desenvolver políticas de recursos humanos 

consequentes com esta. 

 Simplificar a avaliação de desempenho, afinar a sua frequência, e ajustar os seus 

referenciais de acordo com a percentagem de contratação e a fase da carreira. 
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 nnsino e Investigação responsáveis, de excelência 

internacional 

Incentivar o nnsino e a Investigação de excelência, pautados pelos mais 

elevados padrões éticos, que permitam a afirmação da U.Porto no país e no 

mundo.  

 Valorizar a missão do Ensino, atribuindo a esta dimensão o reconhecimento devido. 

 Promover a emergência de padrões de exigência orientadores da atividade de 

ensino, ajustados às especificidades de cada forma de ensino e de cada unidade 

orgânica. 

 Incentivar a criação de atividades que promovam a aplicação de elevados valores 

éticos por toda a comunidade académica nas diferentes dimensões de atuação na 

Universidade, incluindo a interação com a sociedade. 

 Estimular a emergência de ações conducentes à integração de docentes e 

investigadores em unidades de investigação de excelência através da entreajuda e 

partilha de boas práticas entre unidades classificadas como excelentes e unidades 

emergentes ou com resultados aquém do seu potencial. 

 Fomentar a interação entre unidades orgânicas, institutos e centros de investigação, 

através de projetos interdisciplinares e da organização de conferências 

internacionais. 

 Promover a interdisciplinariedade no interior da U.Porto e com as universidades que 

lhe são mais próximas (UM, UTAD e UA), incentivando a mobilidade de estudantes, 

docentes e investigadores com conhecimentos e experiências complementares, 

entre unidades orgânicas, institutos, centros de investigação e universidades. 
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Uma Universidade com impacto social 

Contribuir a nível regional, nacional e internacional para o desenvolvimento 

científico, cultural, económico e social.  

 Dinamizar um ecossistema de inovação em torno dos vários polos da universidade, 

criando ambientes de forte interligação entre a universidade, parceiros regionais, 

e organizações empresariais e não-empresariais, com infraestruturas e programas 

que encorajem o encontro do talento e do conhecimento com a vida cultural, 

económica e social da região. 

 Criar novas formas de interação com antigos alunos, designadamente através da 

expansão e dinamização da rede Alumni-Empresas, que apoiem o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional e criem ao mesmo tempo oportunidades 

que permitam à comunidade académica e aos estudantes beneficiarem do seu 

talento e experiência. 

 Fortalecer a intervenção na definição de agendas de investigação regionais, 

nacionais, e internacionais, incentivando e apoiando proactivamente debates 

transversais à universidade sobre ideias novas e desafios importantes, encorajando 

docentes e investigadores a assumir posições de relevo em organismos nacionais e 

internacionais, e comunicando melhor a produção de conhecimento da 

universidade e os sucessos dos seus colaboradores, estudantes e antigos alunos. 

 Criar e executar uma estratégia para o desenvolvimento de parcerias internacionais 

fortes nas áreas da educação, investigação e inovação, que permitam fortalecer as 

capacidades da universidade, expandir o alcance geográfico das suas atividades, e 

beneficiar a região e o país. 

 

  



5 

 União e pluralidade na organização interna  

Incitar uma U.Porto unida e ágil que preserve a diversidade e o potencial das 

suas unidades orgânicas. 

 Fortalecer uma liderança central, capaz de promover a afirmação externa da 

U.Porto, e de cultivar e orquestrar internamente a diversidade e a autonomia das 

suas unidades orgânicas, institutos e centros de investigação.  

 Elevar a humanização dos serviços partilhados, promovendo o conhecimento 

mútuo entre os colaboradores dos serviços e os outros colaboradores da 

universidade. 

 Aprofundar o sentimento de pertença à U.Porto (‘Somos U.Porto’), aproximando 

as estruturas de decisão, nomeadamente o Conselho Geral, das unidades 

orgânicas. 

 Alterar os Estatutos da U.Porto para que o sistema de eleição do Conselho Geral 

lhe permita assegurar uma representatividade mais alargada das unidades 

orgânicas.  
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 Humanização e bem-estar 

Promover uma U.Porto humanizadora e com memória, não esquecendo quem 

para ela contribui hoje e quem contribuiu no passado. 

▪ Incentivar a criação de serviços para promoção do bem-estar individual e coletivo e 

que contribuam para o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, como creches e 

centros de dia para idosos e pessoas com necessidades especiais, entre outros. 

▪ Encorajar a gestão estratégica do património, nomeadamente junto dos polos 

universitários, tendo em vista a criação de infraestruturas que proporcionem 

acomodação a docentes e investigadores externos, e espaços de lazer e convívio para 

docentes e investigadores aposentados da U.Porto. 
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Quem somos 

Somos um grupo de docentes e investigadores da U.Porto que defendem uma 

Universidade sentida, partilhada e coesa.  

Representamos e valorizamos a pluralidade, incluindo na nossa lista todas as categorias 

de pessoal docente e investigador [Investigadores e Professores Auxiliares (14), 

Professores Associados (9) e Professores Catedráticos (1)], mulheres (14) e homens 

(10), nacionais e estrangeiros, com percursos académicos e profissionais muito 

distintos, mas complementares.  

Acreditamos que unidos na diversidade podemos contribuir para uma Universidade 

mais humana, meritocrata, coesa e solidária. 

Todos os elementos da lista conhecem muito bem a nossa Universidade, possuindo 

idoneidade e experiência de gestão universitária, ao nível das Direções de 

Departamentos, Conselhos Científicos e Pedagógicos e Direções de Unidades e 

Institutos de I&D. 

 

 

Contactos 

Delegada: Aurora Teixeira 

nndereço: Faculdade de Economia do Porto, Rua Dr. Roberto Frias, 4200-464 Porto 

Telefone: 22 557 1100 

nmail: ateixeira@fep.up.pt 

URL Lista:  https://renovacao-partilha-coesao.up.pt/index.html    

mailto:ateixeira@fep.up.pt
https://renovacao-partilha-coesao.up.pt/index.html
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nlementos efetivos 

 

Aurora Teixeira, FnP 

 

Marcela Segundo, FFUP 

 

Alípio Jorge, FCUP 

 

Alper Çenesiz, FnP 

 

nlisa Keating, FMUP 

 

Mª Isabel Soares, FnP 

 

José António Moreira, FnP 

 

Virgílio Borges Pereira, FLUP  

 

Mª nduarda Silva, FnP  

 

Mª Paula Santos, FADnUP 

 

João Claro, FnUP 

 

Renato Natal, FnUP 

 

nlementos suplentes 

      

Ana Teresa 
Lehmann 

António 
Castro 

Henriques 
Dalila Fontes João Gama nlvira Silva 

Miguel 
Sousa 

      

Manuela 
Aguiar 

Paulo Sousa 
Mª Rosário 

Moreira 
Mª Isabel 

Mota 

Mª Manuela 
Castro e 

Silva 
Rosa Forte 

 


