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O número de universidades no mundo só começou a aumentar consideravelmente após
a segunda grande guerra. A expansão deveu-se sobretudo ao crescimento da economia
mundial durante os trinta anos que se lhe seguiram. Mas as dificuldades, o aumento dos
custos da educação universitária, as pressões para a continuação do alargamento do ensino
superior, as restrições do financiamento público, começaram então a impor-se. A resposta
generalizada dos poderes estatais foi a introdução do princípio da privatização num sector
que até aí tinha um carácter fundamentalmente público, ou filantrópico.
Entre nós, o sistema do ensino superior é regido por um regime jurídico com cerca de uma
década de existência. O RJIES era suposto ter sido revisto após cinco anos de vigência,
mas tal não veio nunca a acontecer até ao presente. O Conselho Geral da Universidade
de Coimbra, órgão de reflexão estratégica, de orientação e de supervisão da Universidade,
entendeu através da sua Comissão de Estratégia e Comunicação dever promover um ciclo
de conferências destinado a permitir o repensar do actual regime jurídico, partindo da
experiência vivida do seu funcionamento, da adequação ao contexto de mudança dos seus
pressupostos, bem como das tendências para o futuro que se perfilam.
Esta primeira conferência, com participantes nacionais e internacionais de reconhecido mérito,
é dedicada a analisar o modo como se governam e se organizam as instituições do sector.
Seguir-se-ão outras duas conferências, dedicadas respectivamente às carreiras do pessoal
e aos modos de financiamento do ensino superior, terminando o ciclo com uma reflexão
integradora sobre os esforços a desenvolver e os caminhos a percorrer para continuar a que
sejam transmitidos os valores do espírito crítico e da análise das realidades do mundo e da
sociedade nos períodos turbulentos que se avizinham.
Pensa o Conselho Geral que estes propósitos são da maior importância e interesse para
todos os que vivem, viveram, ou esperam viver no âmbito da Universidade ou de outras
instituições do ensino superior. Espera-se pois que a participação de todos se traduza por
uma forte manifestação das aspirações da alma colectiva que nos anima.

Abertura

Orador: João Gabriel Silva
João Gabriel Silva é licenciado em Engenharia
Eletrotécnica (1980) e Doutorado em Ciências de
Engenharia, especialidade de Informática (1988),
pela Universidade de Coimbra, instituição na qual
é Professor Catedrático. É Reitor da Universidade
de Coimbra desde Março de 2011. Foi Diretor da
sua Faculdade de Ciências e Tecnologia (20092011), depois de ter sido Presidente do respetivo
Conselho Diretivo e Conselho Científico, de 2006 a
2008. É autor de 130 publicações científicas sujeitas
a avaliação por pares, citadas mais de 1000 vezes.
Coordenou o programa científico das mais importantes conferências internacionais da sua área de
trabalho. Liderou o Centro de Investigação em
Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra
de 2002 a 2006, do qual foi cofundador em 1991, onde coordenou o Grupo de Investigação
em Sistemas Confiáveis (1991-2005). Foi responsável por muitos projetos de investigação,
nacionais e europeus, entre os quais o do primeiro computador português, o ENER 1000.

The future of research universities
Orador: Luke Georghiou

O Professor Luke Georghiou exerce as funções de
Deputy President e Deputy Vice-Chancellor na
Universidade de Manchester. De 2010 a 2017 foi o
responsável pela formação doutoral e pela estratégia associada à investigação e sua implementação.
Ele mantém-se atuante como responsável pela área
de business engagement e pelas atividades de comercialização. Está ainda diretamente envolvido na
investigação e assessoria política para governos e
empresas, com trabalhos reconhecidos na gestão da
inovação, business engagement, compras públicas
e inovação e avaliação do projeto de demonstração
nacional para a Internet das Coisas (CityVerve).
Luke Georghiou é membro do Grupo Consultivo
RISE, entidade responsável pelas políticas de alto

nível da Comissão Europeia para a Investigação e Inovação. Ele presidiu e foi membro
de inúmeros órgãos de consulta e assessoria de alto nível, sendo inclusive relator do
influente relatório do Aho Group para líderes europeus, “Criando uma Europa Inovadora”
que colocou a procura pelas diretrizes da inovação na agenda política.
Luke é atualmente membro do Conselho de Administração da Sociedade Manchester Science
Partnerships, a maior empresa de parques científicos do Reino Unido. Desde 2016, ele preside o Comitê Diretivo da Associação Europeia de Universidades para o Ensino Doutoral.
Ele foi eleito para a Academia Europaea em 2011. Publicou extensivamente nos principais
e reconhecidos meios de divulgação científica. Ele é Doutorado (1982) e Licenciado pela
Universidade Victoria de Manchester.

Painel - Missão e Natureza das Instituições
de Ensino Superior (10:00 - 11:30)
Moderadora: Cláudia Cavadas

Cláudia Cavadas é membro eleito do Conselho
Geral da Universidade de Coimbra onde
desempenha ainda as funções de Coordenação
da Comissão de Investigação. É membro eleito do
Conselho Científico do Instituto de Investigação
Interdisciplinar da Universidade de Coimbra
(IIIUC). Na Faculdade de Farmácia da UC (FFUC)
desempenhou o cargo de Subdiretora, foi membro do Conselho Pedagógico, membro eleito da
Assembleia Geral, membro eleito do Conselho
Cientifico e membro eleito da Comissão Estatutária.
Foi Diretora do IIIUC.
Atualmente, Cláudia Cavadas é Professora auxiliar,
com agregação, na FFUC e é investigadora no CNC
- Centro de Neurociências e Biologia Celular da
Universidade de Coimbra onde coordena o grupo
de investigação “Neuroendocrinologia e Envelhecimento”. Cláudia Cavadas é coautora
de cerca de 75 artigos publicados em revistas internacionais e investigadora principal de
projetos financiados por agências nacionais e internacionais. Tem sido avaliadora de prémios
e projetos científicos financiados por instituições ou agências nacionais e internacionais.
Desde 2016, é Presidente da Sociedade Portuguesa de Farmacologia.

Oradora: Rosário Gambôa
Maria do Rosário Gambôa é Professora
Coordenadora da Escola de Educação do Instituto
Politécnico do Porto. Doutorada em Filosofia pela
Universidade do Minho, Mestre em Filosofia da
Educação (UM) e Licenciada em Filosofia pela
Universidade do Porto.
Foi Presidente do Politécnico do Porto entre março de
2010/abril 2018, Vice-Presidente para a Investigação
Internacionalização do Politécnico do Porto (2006/8),
membro do Conselho Geral (1996/2008) e Presidente
da Escola Superior de Educação do Porto (2001/6).
Entre 2015/8 foi Primeiro Secretário do Conselho
Geral do INESC/TEC.
É atualmente Chairman da Portugal Ventures
(abril de 2018) e, desde 2017, membro do Conselho
do Ensino Superior Militar. É membro Direção
da Associação Comercial do Porto e da Direção do Coliseu do Porto. Entre 2015/8 foi
membro do Conselho de Administração da Casa da Musica.
Foi consultora do Banco Mundial e Coordenadora Adjunta do Projeto do Ministério da
Educação e Cultura de Angola, para a implementação da Reforma do Sistema Educativo
Angolano. Coordenou e participou, a nível nacional, em várias Comissões de âmbito
ministerial. Autora de diversas publicações de natureza científica bem como inúmeras comunicações ou conferências em encontros, seminários congressos, nacionais e internacionais.

Orador: Manuel Mira Godinho
Manuel Mira Godinho é Professor Catedrático
de Economia e V ice-Presidente do ISEG,
Universidade de Lisboa. É Doutor em Ciência
e Política de Tecnologia da SPRU, Universidade
de Sussex, em 1995. Tem publicado nas áreas
de economia da inovação, direitos de propriedade intelectual e política de ciência e
tecnologia. Trabalhou também como consultor
nas suas áreas de especialização, para organizações públicas e privadas em Portugal e
noutros países.

Painel - As Instituições de Ensino Superior e o Governo:
autonomia e regulação (12:00 - 13:30)
Moderador: Pedro Costa Gonçalves

Pedro Costa Gonçalves é Professor Associado da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Presidente do Instituto Jurídico da Comunicação
e Diretor Executivo do CEDIPRE. Membro do
Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e
Fiscais. Membro do Conselho Geral da Universidade
de Coimbra. Advogado. Dedica-se ao Direito
Administrativo, ao Direito da Regulação Pública e
ao Direito dos Contratos Públicos. Autor de vários
livros (Reflexões sobre o Estado Regulador e o
Estado Contratante; Direito dos Contratos Públicos)
e artigos publicados em Portugal e no estrangeiro.

Orador: Pedro Nuno Teixeira
Pedro Nuno Teixeira é Professor Associado com
Agregação da Faculdade de Economia da U.Porto
e Diretor do CIPES – Centro de Investigação de
Políticas do Ensino Superior. Foi Vice-Reitor para
a Formação e Organização Académica da U.Porto
(2014-2018). Consultor da Casa Civil da Presidência
da República para o Ensino Superior e a Ciência
(desde Abril de 2016). Membro do Conselho de
Educação da Fundação Francisco Manuel dos
Santos (desde 2013) e ex-membro do Conselho
Nacional da Educação (2014-2018). Membro do
Conselho de Administração da Fundação Bial
(desde 2015). Membro do Painel de Avaliadores
do Institutional Evaluation Program da European
University Association e da ENQA – European
Association of Quality Agencies. Secretário-Geral
do CHER – Consortium of Higher Education Researchers (desde 2013) e membro dos
Comités Científicos do RESUP – French Network of Higher Education Researchers e
da Rede EUREDOCS – European Network of Higher Education Doctoral Students.
Membro dos Conselhos Editoriais das seguintes revistas científicas: Higher Education;
European Journal of Higher Education; EHEA - the Journal of the European Higher
Education Area; Oeconomia – Economic Thought and Methodology.

Orador: Gonçalo Leite Velho
Gonçalo Leite Velho é Presidente do Sindicato
Nacional do Ensino Superior (SNESup).
É doutorado em Arqueologia pela Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, com investigação produzida sobre o tema da Reconstrução.
Coordenou vários projetos europeus relativos à
ligação entre Arte, Ciência e Tecnologia e participou em diversas missões internacionais (incluindo
a missão a Stonehenge-Riverside). Atualmente
realiza o seu 2º doutoramento em Governação,
Conhecimento e Inovação na Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra.

Painel - O governo das Instituições de Ensino Superior:
órgãos uninominais e colegiais (15:00 – 17:00)
Moderador: Ernesto Costa

Ernesto Costa é atualmente Professor Catedrático
do Departamento de Engenharia Informática
da Universidade de Coimbra. Doutorou-se em
Informática Teórica pela Universidade Pierre
et Marie Curie (França,1981) e em Engenharia
Electrotécnica pela Universidade de Coimbra
(1985). No passado foi Presidente do Departamento
de Engenharia Informática e Diretor do Centro
de Informática e Sistemas da Universidade de
Coimbra. A sua atividade de investigação tem sido
efetuada na área de Inteligência Artificial, incluindo
Computação Evolucionária, Vida Artificial, Sistemas
Complexos, Aprendizagem Automática, Cognição
e Biologia Computacional. Fundou e dirigiu o
Grupo de Inteligência Artificial do CISUC até
2003, altura em que fundou e passou a dirigir o Grupo
de Computação Evolucionária e Sistemas Complexos, também do CISUC. Coordenou e
participou em vários projetos de investigação, nacionais e internacionais, e obteve vários
prémios científicos. Em 2009 foi-lhe atribuído o prémio europeu de carreira “2009
EvoStar Award for Outstanding Contributions to the Field of Evolutionary Computation”.

Organizou diversos eventos científicos internacionais e publicou mais do que 170 trabalhos
científicos, com revisão pelos pares, em livros, capítulo de livros, revistas e atas de conferências.
Desde Dezembro de 2012 que é membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra,
um dos três órgãos de governo da universidade.

Oradora: Maria Eduarda Gonçalves
Maria Eduarda Gonçalves é Professora catedrática
de direito público, ISCTE-Instituto Universitário
de Lisboa. Investigadora do DINÂMIA’CET
– IUL; diretora desta unidade de investigação
(2013/2016). Membro do Conselho Geral do
ISCTE-IUL (2013/2017) e da respetiva Comissão
Especializada de Investigação Científica (2015/17).
Professora convidada na Faculdade de Direito da
UNL (2003/13). Participou em 16 projetos de
investigação financiados pela CE ou pela FCT;
investigadora principal de 7 projetos FCT. Membro
do Expert Group on Science and Governance
(2005/07) e do Expert Group on Bench-marking
of Science and Technological Policies (2001/02),
ambos da Comissão Europeia. Membro do
Conselho Científico das CSH, FCT (2017/...).
Autora/co-autora de cerca de 200 publicações (livros, artigos, capítulos de livros, relatórios, etc.). Principais interesses de investigação: direito e tecnologias da informação,
direito europeu, estudos sociais da ciência e regulação do risco. Mais informações em:
www.dinamiacet.iscte-iul.pt/single-post/Maria-Eduarda-Goncalves.

Orador: Alexandre Amado
Alexandre Amado é um jovem conimbricense
de 25 anos, estudante de Direito na FDUC,
onde iniciou o seu percurso no associativismo
estudantil, foi em 2013/2014 Vice-Presidente
do Núcleo de Estudantes de Direito da AAC e,
no mandato seguinte, Presidente do mesmo
órgão. Foi vice-Presidente da DG/AAC e
representante dos estudantes da Faculdade
de Direito no S enado da Universidade.
Está no seu segundo mandato como Presidente
da DG/AAC.

Orador: Gustavo Cardoso
Gustavo Cardoso é Professor Catedrático de Ciências
da Comunicação no ISCTE-IUL, investigador
associado no CADIS (Centre d’Analyse et d’Interventions Sociologiques) e no College d’Études
Mondiales na FMSH em Paris. Membro do CIESIUL e Diretor do OberCom - Observatório da
Comunicação em Lisboa, foi também Professor
visitante no IN3, em Barcelona. Dirige, atualmente,
o Doutoramento de Ciências da Comunicação,
o Mestrado em Gestão de Novos Media e a Pósgraduação em Jornalismo do ISCTE-IUL. Ainda no
ISCTE-IUL, coordena o Laboratório de Ciências
da Comunicação, o Barómetro de Notícias e a participação portuguesa no Observatório Europeu do
Jornalismo. De 1996 a 2006 foi consultor da Casa
Civil da Presidência da República para a Sociedade
de Informação e Telecomunicações. De 2006-2012 foi Vice-Presidente não executivo
do Conselho de Administração da Agência de Notícias Lusa. É comentador semanal da
TVI24 com a rúbrica Realidade Aumentada. Licenciou-se pelo ISCTE em Organização e
Gestão de Empresas, obteve em 1996 o mestrado em Estudos Europeus do Departamento
de Sociologia, doutorou-se em Ciências da Comunicação em 2005 e em 2009 realizou a
Pós-graduação em Global Leadership da Harvard Kennedy School.

Encerramento

Orador: João Caraça
João Manuel Gaspar Caraça é Licenciado em
Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior
Técnico de Lisboa (1968), Doutorado em Física
Nuclear pela Universidade de Oxford (1973) e
Agregado em Física pela Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa (1974). Foi Diretor do
Serviço de Ciência até 2011 e Diretor da Delegação
em França da Fundação Calouste Gulbenkian de
2012 a 2016. Professor Catedrático Convidado
do Instituto Superior de Economia e Gestão da
Universidade de Lisboa. Consultor para a Ciência
do Presidente da República Jorge Sampaio de 1996
a 2006. Comissário-Geral da Carta Estratégica de
Lisboa (2009). Membro do Governing Board do EIT
(Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia) de 2008
a 2012. Foi Presidente do Conselho Consultivo da
COTEC – Associação Empresarial para a Inovação. É Comendador da Ordem Militar de
Sant’Iago da Espada e Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique. Autor de mais de duas
centenas de trabalhos científicos, os seus interesses centram-se nas áreas da Política Científica
e Tecnológica, da Prospetiva e da História do Pensamento e da Cultura. Atualmente exerce as
funções de Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra desde março de 2017.
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