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Discurso do Director da FEUP, Professor Sebastião Feyo de Azevedo,  

nas comemorações do Dia da FEUP, em 16 de janeiro de 2013 

 

1. Meu Reitor, Professor José Carlos Marques dos Santos, 

Senhor Dr. José Pacheco Pereira; 

Senhor Reitor Prof. José Novais Barbosa, reitor uma vez, reitor para sempre; 

Senhoras e senhores membros da Equipa Reitoral ,Vice-reitores Professores Maria de Lurdes Correia 

Fernandes, Jorge Gonçalves, António Marques, Pró-reitores Professores Carlos Brito, José 

António Sarsfield Cabral, Patrícia Lopes; 

Estimadas diretoras e estimados diretores das Unidades Orgânicas da nossa universidade, professor 

António Fernando Sousa da Silva – Faculdade de Ciências; Professor José Luís da Costa Lima – 

Faculdade de Farmácia; Professor João Manuel Proença – Faculdade de Economia; Professora 

Maria de Fátima Marinho Saraiva – Faculdade de Letras; Professor Jorge Olímpio Bento – 

Faculdade de Desporto; Professora Maria Daniel Ferreira de Almeida – Faculdade de Ciências da 

Nutrição e Alimentação; Professor Francisco Laranjo – Faculdade de Belas Artes; 

Estimados membros do Conselho Geral da U.Porto, Professora Zulmira Santos, Professor Manuel José 

Fontes de Carvalho; 

Senhor administrador da U. Porto, Dr. José Angelino Branco; 

Senhor Provedor do Estudante da Universidade do Porto, Professor Fernando Nunes Ferreira; 

Senhores professores eméritos, jubilados e aposentados, a vossa presença é sempre muito 

reconfortante para os que pretendem fortalecer e valorizar tudo o que ajudaram a construir; 

Senhoras e senhores membros Conselho de Representantes da FEUP, que cumprimento na pessoa do 

seu Presidente, Professor Raimundo Delgado; 

Estimados Colegas membros dos vários órgãos de gestão da FEUP, Conselho Científico, Conselho 

Pedagógico, Diretores dos Departamentos, Diretores de Cursos, Diretores de Unidades de I&D, 

Diretores de Institutos de Interface; 

Senhor professor José Boaventura Cunha, em representação da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro; 

Caros Presidentes da Federação Académica do Porto, Ruben Alves, e da Associação de Estudantes da  

Faculdade de Engenharia, Hugo Carvalho;   

Estimados homenageados, Aposentados, Professores, Investigadores, Técnicos, Novos Doutores, a 

quem voltarei daqui a pouco; 

Senhor Administrador da Fundação Eng. António de Almeida, Dr. Fernando Aguiar Branco; 
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Senhor Presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, representado pelo Professor António 

Machado e Moura; 

Senhores Representantes de Empresas Parceiras, Solusel e CUF; 

Senhores representantes das empresas homenageadas: REFER - Eng. Rui Lopes Loureiro - Presidente 

do Conselho de Administração; EFAFEC - Eng. Francisco Almada Lobo - Administrador Executivo;  

CPCis - Eng. Silvino Glória - Diretor do Departamento de E-Solutions; Barata & Ramilo S.A. - Eng. 

Nuno Fontes - Diretor da Logística; Continental Mabor - Indústria de Pneus - Sr. José Carvalho Neto – 

CEO; SOMINCOR - Engº Ernesto Fernandes – Diretor; . FREZITE - Engº José Manuel Fernandes - 

Presidente Conselho Administração; UNICER - Engº Carlos César Teixeira - Administrador da área da 

Supply Chain; 

Demais convidados, minhas senhoras e meus senhores,  

Muito obrigado pela vossa disponibilidade para participarem nesta comemoração. 

Sr. Reitor, não posso deixar de começar por o cumprimentar e agradecer muito a disponibilidade que 

me transmitiu no imediato do meu convite para presidir a esta comemoração. Bem-vindo a esta sua 

Casa que, importa sempre recordar, tão brilhantemente dirigiu durante mais de uma década. 

Dr. Pacheco Pereira, igualmente bem-vindo a esta casa desta sua cidade. Muito obrigado por ter 

adequado a sua agenda, que todos sabemos ser muito cheia, para aceitar o nosso convite. O senhor faz 

parte de um grupo restrito de perfis intelectuais, cultos e independentes, de vozes avisadas do futuro, 

que importa sempre ouvir. Iremos ouvi-lo com muito interesse e com muita atenção.  

Professor Novais Barbosa, sabe como gosto de o ver nesta Escola para a qual tanto contribuiu como 

ilustre professor e reitor, e tanto continua a contribuir nestas suas funções de responsável pela UPTEC.  

Eu atrevo-me a ver a presença dos nossos convidados como sinal de reconhecimento da nossa 

atividade e da nossa utilidade pública, o que significa também como um sinal para uma 

disponibilidade de cooperação que me parece ser vital para o futuro de todos nós. 

Hoje, mais do que nunca, precisamos todos de muita colaboração institucional e inter-institucional: 

Desde logo e principalmente no quadro da U.Porto, particularmente com a reitoria e entre as Unidades 

Orgânicas da Universidade, nesta belíssima multidisciplinaridade  complexa do mundo das artes, das 

ciências e das tecnologias, que é o nosso, na procura da necessária cooperação interna, na integração 

estratégica de objetivos, na coesão da universidade e na gestão efetiva do bem comum, na duríssima 

luta que temos que travar pelo desenvolvimento da UP num momento tão desfavorável para o país e 

em particular para a região;  

Também com outras instituições do ensino superior, particularmente com as universidades de toda a 

região norte, na procura de sinergias para melhor desempenharmos a nossa missão de formação e 

investigação, e na procura de políticas públicas nacionais para o ensino superior que deem às 

instituições verdadeira autonomia responsável para cumprirem essa missão. 

Hoje, mais do que nunca, consideramos ser vital a colaboração e a ligação à Sociedade, no nosso caso 

particularmente, mas não só, às empresas do sistema produtivo, com objetivos da designada ‘Terceira 
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Missão’ das universidades, de que destaco as políticas de formação pós-graduada em ambiente 

empresarial, de desenvolvimento de projetos de inovação e de fortalecimento da cultura de 

empreendedorismo. 

Hoje, mais do que nunca, precisamos de fortalecer as relações internas transparentes com os institutos 

de interface, em que trabalham tantos docentes e investigadores da FEUP, para que, em conjunto 

sejamos capazes de ultrapassar as grandes dificuldades que estamos a viver, criando um modelo 

sustentável de cooperação. 

Nesta perspetiva a vossa presença é muito estimulante e muito motivadora para fazermos cada vez 

mais e melhor na nossa missão de serviço público. 

Caros colegas docentes e investigadores, caros técnicos da FEUP, caros estudantes, 

Como já comentei noutras ocasiões, aos colegas docentes e aos técnicos da FEUP, não creio que haja 

razão para agradecer a vossa presença porque estamos hoje, como ontem e como estaremos amanhã, 

todos no mesmo barco e todos a remar juntos em direção ao futuro. 

Não agradeço a presença, mas reconheço e agradeço profundamente, isso sim, o apoio e compreensão 

pelas decisões particularmente difíceis que tenho vindo a tomar no decorrer do último ano, em 

resultado dos problemas com que Portugal se debate, acrescente-se no entanto que decisões tomadas 

na sequência da apresentação frontal dos problemas e da sua alargada discussão interna, bem para lá 

das obrigações estatutárias. 

Sobre essa discussão interna, importa referir que mantemos uma continuada análise dos nossos 

problemas e estratégias no seio dos órgãos estatutários da FEUP, colegas que saúdo particularmente. 

Cabe também mencionar que realizamos neste ano que passou, em 22-23 de Outubro, pela segunda 

vez no mandato, um importante evento de discussão interna dos nossos problemas – o Congresso 

FEUP 2012 - no qual não só beneficiamos das presenças do Sr. Reitor e do Reitor da Universidade 

Técnica de Lisboa para discutirem a questão crucial da governação das universidades, como 

beneficiamos durante os dois dias da apresentação de 37 comunicações, por docentes e técnicos, com 

reflexão sobre a nossa atividade, com ideias e propostas de atividade que, acrescento, foram bem 

anotadas pelo diretor.  

Nesta ocasião é-me devida uma saudação e uma menção especial aos meus colegas do Conselho 

Executivo, que têm desenvolvido um trabalho de inexcedível qualidade na gestão da FEUP e em apoio 

a decisões que são estatutariamente decisões do diretor, verdadeiros compagnons de route em tempos 

muito difíceis: o subdiretor Luis Andrade Ferreira, o vice-presidente para assuntos científicos 

Fernando Jorge Monteiro, o vice-presidente para assuntos pedagógicos José Manuel Martins Ferreira 

e o vogal Jorge Moreira da Costa que tem a seu cargo todo o trabalho de funcionamento, melhorias e 

manutenção destes cerca de 100.000 metros quadrados de construção, bem como a apreciação de toda 

a tremenda teia jurídica que atualmente nos é imposta em todas as atividades de qualquer tipo de 

aquisição de serviços e bens. 

Quero transmitir a todos também uma palavra, com muita emoção, de lembrança e homenagem aos 

nossos que partiram em 2012 e que farão sempre parte da nossa história – o professor Vasco Sá, nome 
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maior dessa história, a professora Maria Fernanda Proença que tanto deu à engenharia civil e o 

engenheiro Nuno Salta, que nos deixou tão inesperada e prematuramente.   

Não posso deixar de acrescentar que, hoje, como ontem, é um enorme privilégio servir como diretor da 

FEUP, uma instituição em que percebo uma imensa qualidade humana, de docentes e de técnicos, e 

em que, por razão da atração resultante da perceção dessa qualidade por parte da Sociedade, nela 

entram e trabalham estudantes que representam o que de melhor Portugal tem na sua juventude.  

2. E aqui temos o ‘Dia da FEUP’, que juntamente com o Dia dos Novos Mestres  representa os dois 

grandes momentos de homenagem da FEUP aos que estão envolvidos na nossa missão. 

O Dia dos Novos Mestres realiza-se em setembro e é totalmente destinado a homenagear os 

estudantes, nas pessoas daqueles que concluem as suas formações, e as empresas que de modo 

particular apoiam essas formações. Que são muitas. 

O Dia da FEUP é comemorado na data, ou em data próxima do aniversário do decreto que instituiu a 

Academia Politécnica, de cuja missão nós somos herdeiros, promulgado em 13 de janeiro de 1837. Este 

ano comemoramos pois 176 anos dessa importante efeméride. 

Realiza-se anualmente com dois  objectivos principais: (i) o de fortalecer o ADN da Faculdade de 

Engenharia, no quadro U.P.-Uno e Plural da Universidade do Porto, o que na sua essência passa por 

reforçar o espírito de ‘Comunidade Académica’; e (ii) o de reforçar os laços com as empresas com quem a 

FEUP mantém relações estreitas profissionais ao nível da formação, da investigação, do 

desenvolvimento e da inovação.  

Neste espírito, num ato simbólico de tributo e incentivo à qualidade e à cooperação, homenageamos 

hoje aquelas e aqueles que se aposentaram, depois de muitos anos de trabalho e de contribuição para o 

progresso da nossa instituição, celebramos o mérito e sucesso profissional e pessoal dos nossos 

estudantes de doutoramento, dos nossos docentes e investigadores e dos nossos técnicos, e 

homenageamos empresas cuja colaboração com a FEUP foi muito relevante durante o último ano. 

Este ano cumprimentamos 11 colegas e técnicos que se aposentaram, homenageamos 8 empresas 

propostas pelos nossos colegas dos departamentos, reconhecemos o sucesso de 84 novos doutorados, 

atribuímos 9 prémios de desempenho a técnicos, 29 diplomas de reconhecimento e incentivo 

pedagógico, 51 diplomas de reconhecimento e incentivo científico e de inovação a docentes e 

investigadores, 1 prémio de excelência pedagógica, ao professor Manuel Matos Fernandes, e 1 prémio 

de excelência científica ao professor Lucas Silva, os quais saúdo particularmente no exemplo que 

representam, sendo certo que sei que estão acompanhados de bastantes outros colegas potenciais 

merecedores das mesmas distinções.  

Releva acrescentar que pelo segundo ano consecutivo iremos atribuir prémios especiais de excelência a 

3 dos doutoramentos concluídos, prémios promovidos pela Fundação Engenheiro António de Almeida 

que cumprimento nesta ocasião na pessoa do seu Administrador, o Senhor Dr. Fernando Aguiar 

Branco. Refiro-me ao prémio de excelência científica Eng. António de Almeida atribuído à doutora 

Mariana Doina Banea e ao prémio de excelência científica Eng. António de Almeida de homenagem ao 

professor Joaquim Sarmento, atribuído ex-aequo aos doutores Pedro Alves Costa e Ana Sofia 
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Guimarães Teixeira.  

3. Esta comemoração tem, este ano, um cunho simbólico adicional. 

Entendemos prestar uma homenagem que tardava. 

A Faculdade tem nas suas paredes da sala de Atos retratos, óleos e carvões, dos diretores desde os 

primórdios da universidade até 1974, simbolizando com essa presença da arte e centrando nas figuras 

desses dirigentes uma homenagem àss gerações que com eles trabalharam. 

Hoje prestamos homenagem a gerações de docentes, técnicos e estudantes dos últimos 40 anos, nas 

pessoas dos meus antecessores que ocuparam o cargo de presidentes/diretores a partir do 25 de abril 

de 1974, data tão marcante na nossa história contemporânea, nada havendo até hoje, na nossa Escola, 

que representasse, que fosse um testemunho de um período tão importante da nossa vida quase 

bicentenária.  

Inauguramos a Sala do Conselho e, nessa sala, a galeria de retratos dos presidentes / diretores da 

FEUP desde essa data: 

Luíz Oliveira Dias, Raimundo Delgado, Horácio Maia e Costa, o saudoso professor Carlos Carvalho, 

Alírio Rodrigues, os saudosos professores Francisco Velez Grilo e Diogo Paiva Brandão, José Carlos 

Marques dos Santos e Carlos Costa. 

Ficam para a história e para a memória desta nossa grande instituição.  

4. Minhas Senhoras e meus senhores, 

Tal como no ano passado, entendo que devo umas palavras ao que a FEUP é e representa neste 

presente tão conturbado, e também umas palavras relativamente ao caminho que estou certo iremos 

seguir neste incerto futuro  

A FEUP tem uma missão e uma responsabilidade para com a Sociedade no cumprimento dessa 

missão: 

 Tem a missão de criar e transferir conhecimento, nas áreas da engenharia e em áreas afins 

 Tem a responsabilidade de ser motor e apoiar a formação e o desenvolvimento cultural, científico 

e técnico da Sociedade. 

O primeiro eixo dessa missão é sem dúvida o da formação de jovens, de novos públicos e de 

profissionais no quadro da necessária formação ao longo da vida.  

O segundo eixo, que é também o primeiro, é o de desenvolver e criar conhecimento, não tendo 

qualquer dúvida de que tal tem que ser realizado em cooperação internacional, o que implica termos 

que desenvolver essas nossa capacidade académica de cooperação e competição nessa cena 

internacional. 

O terceiro eixo, ou igualmente o primeiro, é o da Terceira Missão, hoje reconhecida como vital em 

todas as grandes instituições europeias. 

Estes eixos impõem hoje três exigências de postura principais: 
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 Aceitar novos paradigmas de formação; 

 Apostar na internacionalização, com todas as consequências e exigências; 

 Investir na cooperação estratégica com as atividades económicas, nomeadamente com a 

indústria. 

Vivemos um momento em que parece que se está a descobrir nos centros do poder ou próximos dele, 

que sem indústria e sem os recursos da terra e das suas entranhas – a agricultura e a exploração 

mineira - não temos futuro. O que me parece, há muito, ser óbvia verdade.  

Entra aqui o necessário reconhecimento da engenharia como recurso estratégico fundamental para o 

nosso desenvolvimento. 

Entra aqui a responsabilidade, hoje dupla responsabilidade face a crise, da Faculdade de Engenharia e 

da UP na sua multidisciplinaridade, de contribuir de forma decisiva como alavanca para o futuro de 

Portugal que hoje aparece ameaçado, mas que existe.   

5. E que temos nós feito? 

Em forma de balanço, direi que ‘teremos que fazer muito mais e melhor’, mas temos o direito de dizer 

que temos estado à altura das nossas responsabilidades.  

 Na formação, servimos cerca de 7400 estudantes em cursos conferentes de grau e 1250 

estudantes em cursos não conferentes de grau. 

 Em 2011-2012 formaram-se 909 novos mestres. 

 Fazemos um grande esforço continuado de adaptação de conteúdos e métodos que 

proporcionem uma melhor preparação dos nossos alunos, pensando na sua integração 

profissional, no que se inclui suscitar o apoio da indústria e a mobilidade dos estudantes na 

sua preparação. 

Em 2012 tivemos ativos 139 acordos com instituições interrnacionais e 165 protocolos de 

âmbito geral com empresas, em muitos deles incluindo a possibilidade de realização de 

estágios/trabalho final de curso, dos nossos estudantes, um semestre em exclusividade. 

Atualmente, cerca de 30% dos trabalhos de fim de curso são realizados fora de portas – na 

indústria ou no estrangeiro. 

 Procuramos a acreditação internacional dos nossos mestrados – neste tema, tenho muito 

gosto em informar que todos os nossos 10 principais cursos de mestrado em engenharia 

foram submetidos para obtenção da marca europeia de qualidade EUR-ACE, o grande 

sistema de qualidade setorial reconhecido na Europa. 

Desses, 4 já receberam esse selo de qualidade, 5 outros já receberam as visitas dos painéis de 

avaliação, estando em processo de análise final, um último terá a visita do painel em 14-15 de 

fevereiro. Até ao fim do ano letivo, espero poder anunciar que todos os nossos cursos exibem 

essa marca de qualidade, uma mais valia para os nossos diplomados.  

Será mais uma prova de que os diplomas FEUP são diplomas com competências reais 
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associadas, são mais-valias para os seus portadores. 

 No mais recente estudo sobre empregabilidade, efetuado em junho de 2012, neste caso 

relativo a diplomados de 2010-2011, estudo que fazemos anualmente, os indicadores são de 

que 32% dos nosso diplomados têm emprego no imediato da sua formatura e 80% têm 

emprego até 6 meses após o fim do curso. 

Por todo este esforço pedagógico, a FEUP apresenta os melhores índices de satisfação de procura para 

os seus cursos e exibe as mais elevadas classificações de entrada, no universo nacional das 

engenharias. 

 Na investigação e na terceira missão desenvolvemos uma intensa atividade científica e de 

colaboração industrial, diretamente, através da FEUP, ou através dos institutos de interface em 

que quase 50% dos nossos docentes desenvolvem essas atividades: 

 Temos mais de 700 doutoramentos em curso. 

 Temos em desenvolvimento projetos em valor superior a 30 milhões de euros, não incluindo 

neste número os projetos gerados e geridos por docentes da FEUP, no enquadramento de 

institutos de interface.  

 O trabalho dos nossos docentes gerou mais de 57 patentes nos últimos anos e 20 empresas 

sustentam a chancela ‘spin-off FEUP’.  

 Aprovamos em 2012 os três primeiros Centros de Competências em domínios estratégicos, 

que agregam grupos de Unidades diferentes que trabalhem em temas afins – falo das 

grandes temáticas da energia, das cidades do futuro e da inovação e desenvolvimento de 

produtos e serviços..    

 Temos indicadores de qualidade na investigação, na inovação e na cooperação internacional 

e empresarial que nos dão alento.  

De facto, indicadores recentes sustentam o crescimento da dimensão e da qualidade da 

atividade da FEUP em investigação científica nos vários domínios da engenharia: 

. O ranking mundial mantido pela Universidade Nacional de Taiwan envolve uma 

ponderação de indicadores bibliométricos de produtividade, impacto e excelência da 

investigação. 

. Numa classificação por área e campo de atividade, os resultados publicados em 

Novembro de 2012 colocam a Engenharia Mecânica na FEUP em 7.º lugar Europeu e 

em 30.º a nível mundial, a Engenharia Química em 12.º lugar Europeu e na 60ª posição 

mundial e a Engenharia Civil na 16.ª posição Europeia e 67.º mundial.  

. Globalmente a área da engenharia da U.Porto ocupa neste sistema de rankings, 

relativamente aos dados de 2012, o 43.º lugar europeu e o 164.º a nível mundial. 
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 A qualidade da investigação e da educação revê-se igualmente na cooperação, particularmente nas 

parcerias com instituições internacionais e com empresas nacionais e na procura da instituição por 

estudantes estrangeiros: 

 A FEUP foi eleita em Outubro de 2011 para o ‘Board of Directors’ da mais importante 

associação Europeia de Escolas de Engenharia o CESAER – Conference of European Schools 

for Advanced Engineering Education and Research. 

 A FEUP foi a instituição escolhida pela IBM Portugal para instalar o único “Center for 

Advanced Studies” (CAS) em Portugal.  

 No quadro mais vasto e interdisciplinar da atividade da U.Porto, mas com reconhecida 

relevãncia da FEUP, o “Fraunhofer Portugal Research Center”, está instalado no campus da 

Asprela, sendo âncora de diversos projetos de cooperação científica e empresarial. Refiram-

se em particular projetos nas áreas da Eng. Eletrotécnica, das Ciências de Computação e 

Informática, do Multimedia e da Eng. Biomédica/Bioengenharia. 

 Temos para 2012-2013 mais de 500 estudantes estrangeiros inscritos. Vivemos um período 

de grande cooperação com o Brasil, de que são testemunho o número de brasileiros que 

procuraram a FEUP no quadro do programa Ciência sem Fronteiras – cerca de 240 dos 740 

estudantes que vieram estudar engenharia para Portugal escolheram a FEUP para o seu ano 

de estudos.  

 Igualmente no quadro interdisciplinar da atividade da U.Porto, mas com a mesma 

preponderância de vários domínios da engenharia, a FEUP tem firmados acordos, em 

parceria com outras instituições nacionais, com algumas das mais importantes instituições 

norte-americanas de ensino superior: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Carnegie 

Mellon University (CMU). Universidade do Texas em Austin (UTA) e a UMBC – University 

of Maryland, Baltimore County. 

 A FEUP apresenta igualmente indicadores de grande dimensão em atividades de inovação, 

em cooperação estreita com as atividades económicas, particularmente com a indústria, em 

que naturalmente a presença dos administradores e responsáveis de empresas aqui 

presentes é o melhor dos indicadores. 

 No último ano e meio tivemos um vasto grupo de recompensas, em prémios e particularmente em 

projetos de grande prestígio e dimensão por parte de muitos dos nossos docentes e 

investigadores.  

Deste grupo, tão grande que não posso estar a relatar em detalhe, mas que os meus colegas bem 

conhecem, tenho ainda assim que destacar três casos de grande sucesso obtidos no segundo 

semestre de 2012: 

 A bolsa de investigação avançada do Conselho Europeu de Investigação atribuída ao colega 

Adélio Mendes para os seus estudos de produção de energia com células fotovoltaicas, no 

valor de 2 milhões de euros. 
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 A bolsa de arranque de investigação atribuída também pelo Conselho Europeu de 

Investigação ao colega Manuel Alves para os seus estudos fundamentais relativos ao 

escoamento de fluidos complexos, no valor de 1 milhão de euros 

 A bolsa para investigação experimental e multidisciplinar nesse tema amplo das cidades do 

futuro, atribuída ao colega João Barros no âmbito do programa Capacidades do 7.º 

programa-quadro no valor de 1,6 milhões de euros. 

Tão importante como o apoio material é realmente o grande prestígio associado à atribuição 

destas bolsas, certamente que primeiro para os nossos colegas, mas também para a instituição.  

 Adicionalmente, 22 outros projetos mereceram apoio Europeu, envolvendo cerca de 85 

milhões de euros de volume de negócio, dos quais 6,5 milhões para os grupos da FEUP. 

 Significa tal que assinamos entre 2011 e 2012 contratos no valor de cerca de 11 milhões de 

euros para a FEUP, vindos da UE, entenda-se que para um ciclo de 3 a 5 anos.  

6. Enfim, a FEUP tem nos dias de hoje uma saudável dinâmica, que acompanha a dinãmica 

da UP no seu todo: 

 Seja diretamente a FEUP, seja com a U.Porto ou seja com institutos de interface, participamos em 

projetos de melhorias de infra-estruturas muito importantes 

 Temos concluído e em funcionamento desde o mês passado o edifício que já alberga vários 

projetos na área da energia, em parceria com o INESC-Porto. 

 Somos parte relevante da viabilidade, direta ou indiretamente através de empresas ‘spin-off 

FEUP’, do novo edifício da UPTEC, aqui no parque, do outro lado da rua, que entrou em 

funcionamento em 26 de outubro do ano transacto.  

 Participamos em consórcio com as outras 6 Unidades Orgânicas residentes neste campus num 

projeto de imenso significado e alcance na perspetiva da verdadeira formação global dos jovens e 

da Sociedade – o projeto de requalificação do espaço em torno da Quinta de Lamas, diretamente 

rodeado pela FEUP, pela FCNAUP, pela FEP, pela nova FMUP e pela FADEUP, mas que inclui 

também a curta distãncia a FPCEUP e a FMDUP. 

 Fomos parte ativa na preparação e lançamento do Laboratório de Biomecânica do Porto 

(LABIOMEP), inaugurado na Faculdade de Desporto em 7 de dezembro de 2012, através de um 

grupo de investigadores coordenados pelo professor Mário Vaz. 

Este projeto constitui aliás um exemplo notável de  cooperação institucional multidisciplinar, que 

saúdo vivamente, envolvendo uma vasta equipa de investigadores de seis unidades orgânicas da 

Universidade do Porto -  Faculdade de Desporto (FADEUP), Faculdade de Engenharia (FEUP-

INEGI-IDMEC), Faculdade de Medicina (FMUP), Faculdade de Medicina Dentária (FMDUP), 

Faculdade de Ciências (FCUP) e Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) – que 

reune elevadas competências complementares e que certamente irá tirar o melhor partido dos 

meios tecnológicos de grande qualidade com que foi possível equipar o laboratório.  

7. MAS, um engenheiro ou uma engenheira de nível universitário como os que a FEUP 
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forma tem que ser bastante mais do que um bom técnico. Quero que saibam que fazemos um grande 

esforço no sentido de proporcionarmos uma  oferta cultural que promova a formação integral dos 

nosso jovens. 

 Em 2012 realizaram-se 19 concertos ou outras manifestações musicais, levamos à cena uma peça 

de teatro e um ciclo de cinema. Organizamos uma exposição de pintura e uma exposição de 

fotografia e ainda 4 sessões do clube de leitura.  

 Hoje mesmo tivemos como parte do nosso programa a inauguração de uma exposição da ‘Oficina 

de Pintura da FEUP’ e temos o gosto de ouvir a nossa ‘Oficina de Música’ nesta cerimónia. 

 Colaboramos solidariamente com instituições de cariz social que solicitam as nossas instalações. 

 Não sendo uma iniciativa da FEUP, cabe neste ponto saudar o pavilhão desportivo que a 

Universidade construiu aqui na Asprela, o que constitui uma melhoria significativa para o 

fomento do desporto, área em que  há muito a fazer e a progredir.  

8. Dito isto, que penso que não é pouco, estamos obviamente totalmente conscientes das 

grandes dificuldades do presente e das não menores ameaças para a sustentabilidade dos novos niveis 

de atividade no futuro próximo.  

Teremos que lutar duramente a vários níveis para que a nossa dinâmica se mantenha ou fortaleça, 

nunca diminua. Nem tudo são rosas, longe disso, e há muito trabalho de casa a fazer. 

Teremos que ter a lucidez de perceber que iremos trabalhar com um orçamento que exige cortes nas 

despesas supérfluas, que as há, diminuição de custos por reorganização de cursos e de serviços, e em 

investimentos de grande dimensão que eventualmente não são urgentes. 

Temos de ter a inteligência de perceber que se não formos capazes de aumentar as receitas o bolo vai 

ser bem menor e consequentemente que teremos de o distribuir de forma bem mais efetiva. 

Temos nomeadamente que aumentar significativamente a captação de verbas em projetos 

competitivos europeus no programa Horizonte 2020 que se aproxima.  

Estamos já a trabalhar para o futuro. Estou certo de que o vamos conseguir e de que o resultado 

líquido vai ser positivo para a Faculdade de Engenharia e naturalmente para a Universidade.   

9. Mas, outros têm também que assumir as suas responsabilidades, com igual visão 

lúcida da realidade, e esses outros são concretamente o poder político – o governo e o poder 

legislativo.   

O panorama económico-financeiro e o quadro jurídico geral que rege o funcionamento do ensino 

superior e da investigação científica são atualmente muito preocupantes para o futuro das instituições, 

o que equivale a dizer, para o futuro de Portugal.  

No plano da gestão económico-financeira, o problema está bem para lá dos duros cortes orçamentais a 

que temos estado sujeitos – discutível que seja a dimensão, os cortes são eventualmente necessários, 

mas outras medidas são difíceis de entender.  
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As Leis do OE para 2011, 2012, e agora 2013, e legislação complementar, trouxeram-nos uma teia 

jurídico-administrativa burocrática largamente restritiva, no concreto de algumas normas e no ‘etéreo’ 

das dúvidas jurídicas dificilmente decifráveis que outras encerram, que têm provocado enormes 

dificuldades de gestão, desde logo na incerteza, mas também nas consequências de diminuição factual 

da qualidade de serviços e de aumentos de despesas administrativas consideráveis.  

No plano do quadro jurídico para o sistema do ensino superior, numa perspetiva mais alargada, é 

neste momento bem claro que: (i) sem uma reforma do regime jurídico no modelo orgânico, na gestão 

e na administração, que responsabilize de forma clara os atores, mas dando-lhes meios para gerir de 

forma ágil; (ii) sem a assunção de um estatuto para as instituições de ‘autonomia no quadro de uma 

missão contratualizada’; e (iii) sem uma reforma articulada dos estatutos das carreiras e dos quadros 

de contratações, estamos em risco de não conseguir reagir aos cortes orçamentais, isto é estamos em 

riscos de regredir, de perder competitividade internacional, enfim, de esbanjar este potencial de 

recuperação nacional que a FEUP representa.  

Esta é a minha visão da situação. 

10. Termino com duas mensagens: 

A FEUP, como a UP, é e será o resultado do empenho da sua Comunidade.  

É pela qualidade percebida pela Sociedade que se alcança reputação e se ganha a confiança dessa 

mesma Sociedade, confiança que é o bem essencial para nos desenvolvermos numa sociedade de 

mercado, aberta e global, como aquela em que vivemos 

Os indicadores apresentados falam por si relativamente ao esforço de todos os que trabalham na 

FEUP, nas diferentes vertentes da sua missão de desenvolver conhecimento, de transformar esse 

conhecimento em valor acrescentado, em colaboração com as empresas, e de formar jovens nas áreas 

da engenharia e afins. 

É no contributo de todos, antigos e atuais estudantes, docentes e técnicos, e na capacidade de 

trabalharmos em conjunto com a Sociedade, que se encontra a principal razão dos bons resultados do 

passado.  

Estou certo de que, apesar da conjuntura, seremos capazes de continuar o caminho de progresso que 

temos vindo a trilhar. 

Eu penso que será necessariamente com as valências Europeias, próprias do país Europeu que somos, 

que iremos ser capazes de valorizar a nossa história e vocação universais, em particular no objetivo de 

cooperar com os povos de outros continentes, desde logo com os países da lusofonia, enfim, de 

‘exportar’, cada vez mais, ‘o nosso conhecimento’ para o mundo. 

Estou certo de que continuaremos a ser percebidos e reconhecidos pela sociedade, como parceiros 

fundamentais na construção de um Portugal Europeu, de que seremos âncora e alavanca de uma 

integração europeia continuadamente adiada, mas única forma de conseguirmos melhor qualidade de 

vida para o povo português. 

Disse. 


