
 
 
 

Figuras nacionais e internacionais vão passar, até sexta-feira, pela FEUP 

Futuro da Universidade projectado a partir de 
amanhã na Conferência do Centenário 

 
O reitor da U.Porto, José Marques dos Santos, e o investigador Alexandre Quintanilha 
vão presidir às 9h15 de amanhã, dia 24 de Março, a sessão inaugural da Conferência 
do Centenário. Trata-se do ponto de partida para o evento que, até sexta-feira, vai 
reunir no Auditório da Faculdade de Engenharia da U.Porto (Rua Roberto Frias, na 
Asprela) algumas das mais importantes figuras portuguesas e estrangeiras nos mais 
diversos domínios do Conhecimento, com a missão de rever o trabalho feito no último 
século e de reflectir os projectos futuros da maior universidade portuguesa. 
 

No culminar da semana de comemorações do Dia do Centenário, o investigador Manuel 
Sobrinho Simões, Helga Nowotny (presidente do European Research Council), António 
Nóvoa (reitor da Universidade de Lisboa) ou Manuel Ferreira Oliveira (CEO da GALP 
Energia) são nomes confirmados num encontro que estará estruturado num conjunto de 
debates públicos em torno de quatro grandes temas: Saberes, Vida, Territórios e 
Universidade. Cada tópico será lançado por uma personalidade proeminente no 
respectivo domínio, seguindo-se as intervenções dos oradores e um debate com a 
assistência, moderado por professores das Universidades do Porto, Coimbra e Lisboa. 
 

Logo após a sessão de abertura (ver programa em http://centenario.up.pt), os trabalhos 
da Conferência do Centenário arrancam com a sessão Saberes, com a participação de 
Helga Nowotny, António Nóvoa, e Maria Manuel Jorge (U.Porto). A partir das 14h30, 
o tema Territórios reunirá à mesma mesa os oradores Alain Bourdin (Université de 
Paris Est, Marne la Vallée), João Ferrão (Universidade de Lisboa), Álvaro Domingues 
(U.Porto) e Manuel Ferreira de Oliveira (Galp Energia). 
 

Na sexta-feira, os trabalhos reiniciam com a sessão Vida, que contará com as 
intervenções de Lee Silver (Princeton University), Sobrinho Simões (U.Porto) e Teresa 
Beleza (Universidade de Lisboa). Da parte da tarde, a Universidade será o tema em 
foco numa sessão moderada por António Rendas (reitor da Universidade Nova de 
Lisboa e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas) e que 
vai reunir nomes como Timothy O’Shea (University of Edinburgh) e Fernando Seabra 
Santos, ex-reitor da Universidade de Coimbra. A sessão de encerramento será também 
presidida por José Marques dos Santos e Alexandre Quintanilha. 
 

Contamos convosco. 
 

Gabinete de Imprensa 
Porto, 23 de Março de 2011 

 
Para mais informações, contactar Raul Santos: 91 630 08 96 
Reitoria da Universidade do Porto | Gabinete de Imprensa | imprensa@reit.up.pt | tlf: 220408176 
A Universidade do Porto comemora 100 anos em 2011. Acompanhe a programação em http://centenario.up.pt 



CONFERÊNCIA DO CENTENÁRIO

“PREPARAR O FUTURO”

COMISSÃO ORGANIZADORA:

Alexandre Quintanilha
António Marques 
Cândido Agra 
Jorge Gonçalves
José Madureira Pinto
Nuno Portas 
Pedro Guedes de Oliveira

Em 2011 a Universidade do Porto comemorará o seu 
centésimo aniversário. Sendo a maior universidade 
portuguesa é também uma das instituições líderes 
do conhecimento no nosso país, com destaque para 
a actividade de investigação que vem realizando, a 
qualidade do ensino, o sucesso das iniciativas de 
transferência de tecnologia e a variedade de serviços 
proporcionados à comunidade.
Parece, por isso, apropriado reflectir sobre o que até 
agora foi atingido, quais os actuais desafios, e quais 
os objectivos que a si própria estabelece para as pró-
ximas décadas. 
Quatro tópicos foram seleccionados para a discussão 
e debate públicos durante os dois dias da conferên-
cia. Esses tópicos cobrem vastas áreas de interesse 
e são, em geral, entendidos como tendo um impacto 
muito significativo nas sociedades contemporâneas. 
Eles são: 

— SABERES: O poder do conhecimento e os seus limites;
— VIDA: Desafiando a natureza;
— TERRITÓRIOS: O território imperceptível, uma rique-
za nova a cultivar;

— UNIVERSIDADE: Passado, presente e futuro.
Cada um destes tópicos será lançado por um proemi-
nente pensador nestes domínios. Estas conferências 
constituirão o ponto de partida para as apresenta-
ções de outros dois ou três oradores em cada sessão, 
os quais comentarão a intervenção inicial por forma 
a promover um debate mais amplo e aberto com o 
público. Acreditamos que estas discussões poderão 
ajudar a identificar os desafios que a universidade 
enfrenta no presente e poderão ser um importante 
contributo para a definição das suas prioridades.

CONFERÊNCIA DO CENTENÁRIO

“PREPARAR O FUTURO”
24 e 25 de Março de 2011
AUDITÓRIO 
DA FACULDADE DE ENGENHARIA 

APOIOS:

ANTIGOS ALUNOS DA U.PORTO   +    COMUNIDADE ACADÉMICA DA U.PORTO

A entrada é livre. Todavia, a necessidade de controlo 
dos lugares disponíveis na sala recomenda a pré-

-inscrição dos participantes. Para o efeito todos os 
interessados em participar na Conferência do Cen-
tenário devem fazer a sua pré-inscrição até ao dia 15 
de Março para o endereço Lina Santos, mencionando 
o nome completo e a instituição a que pertencem.   
lsantos@reit.up.pt



25 de Março, Manhã 

VIDA
Na sessão sobre o tema VIDA serão abordadas algu-
mas das múltiplas perspectivas sob as quais pode 
ser vista: a das ciências da vida, procurando com-
preender os seus aspectos essenciais, a sua manu-
tenção, a sua qualidade; as consequências sociais, 
políticas e económicas do seu prolongamento; a sua 
relação com o ambiente; a biodiversidade perante as 
suas ameaças; o ser humano como sujeito e agente; 
a sua inserção nos contextos naturais e nos ambien-
tes construídos; enfim, toda a complexidade que ne-
nhuma perspectiva que evite a multiplicidade disci-
plinar permitirá abarcar.

MODERADOR: Guilherme Oliveira (UNIVERSIDADE DE COIMBRA)

09H30. Lee M. Silver (PRINCETON UNIVERSITY)

10H10. Manuel Sobrinho Simões (UNIVERSIDADE DO PORTO)

10H30. Teresa Pizarro Beleza (UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA)

10H50. Debate
11H50. Encerramento da sessão

Tarde

TERRITÓRIOS
Na sessão que terá como título TERRITÓRIOS partir-

-se-á da constatação de que os territórios e seus 
usos se tornaram numa das questões críticas da 
contemporaneidade. De factor de contenção de ha-
bitats e actividades, a mobilidade e o acesso à infor-
mação global transformaram o papel do território, 
diluindo as barreiras da vida urbana e os conceitos 
físicos de “cidade e campo”, bem como a sua relação 
com os ocupantes “naturais”. Só uma abordagem 
pluridisciplinar permitirá encontrar novos critérios e 
processos de projecto, regulação e gestão que arti-
culem desígnios múltiplos e por vezes contraditórios. 
Mas saberá a Universidade libertar-se da herança 
do mosaico corporativo das profissões e, a partir 
da articulação investigação/intervenção, abordar a 
complexidade e transversalidade dos problemas em 
presença?

MODERADOR: Filipe Duarte Santos (UNIVERSIDADE DE LISBOA)

14H30. Alain Bourdin (UNIVERSITÉ DE PARIS EST, MARNE LA VALLÉE)

15H10. João Ferrão (UNIVERSIDADE DE LISBOA)

15H30. Álvaro Domingues (UNIVERSIDADE DO PORTO)

15H50. Manuel Ferreira Oliveira (GALP ENERGIA)

16H10. Debate
17H10. Encerramento da sessão

24 de Março, Manhã

SESSÃO DE ABERTURA: 

09H15. J. C. Marques dos Santos (REITOR, UNIVERSIDADE DO PORTO)

Alexandre Quintanilha (COMISSÃO ORGANIZADORA)

SABERES
Na sessão com o título SABERES abordar-se-ão 
questões relativas aos processos sociais de geração, 
transmissão e apropriação dos saberes, nomeada-
mente as que se prendem com os bloqueamentos e 
desigualdades nas aprendizagens escolares, com o 
modo como se inserem, são valorizados e eventual-
mente regridem os conhecimentos e títulos acadé-
micos no espaço concreto do trabalho e das organi-
zações, com a incerta correspondência entre acesso 
à informação, reflexividade e participação cívica. Se 
o conhecimento científico foi e é, indiscutivelmente, 
um elemento central do desenvolvimento, sabe-se 
que algumas das orientações e aplicações privilegia-
das no espaço institucional da investigação científi-
ca e tecnológica conduziram a usos ética e politica-
mente muito discutíveis, tendo mesmo contribuído 
para consagrar desigualdades e injustiças sociais 
graves. Eis outra faceta do uso social dos saberes 
que a reflexão das Universidades sobre si próprias 
não deve excluir.

MODERADORA: Lúcia Almeida Matos (UNIVERSIDADE DO PORTO)

09H30. Helga Nowotny (EUROPEAN RESEARCH COUNCIL)

10H10. António Nóvoa (UNIVERSIDADE DE LISBOA)

10H30. Maria Manuel Araújo Jorge (UNIVERSIDADE DO PORTO)

10H50. Debate
11H50. Encerramento da sessão

Tarde 

UNIVERSIDADE
Na sessão que terá como título UNIVERSIDADE procu-
rar-se-á pensar a Universidade no confronto entre 
os valores em que se fundou e os desafios que hoje 
tem. De que forma, nas suas políticas e práticas,  va-
lores como a ética, o mérito, a transparência, a isen-
ção estão a conviver com o forte espírito competitivo 
que hoje anima as universidades? De que forma a 
excelência na investigação e a necessidade de ino-
vação – que estão a promover uma acérrima compe-
tição entre investigadores – podem desenvolver-se 
sem prejuízo da qualidade do ensino, da nobreza da 
função docente e de um forte compromisso com os 
estudantes? Que equilíbrios devem ser assegurados, 
que compromissos podem ser estabelecidos entre a 
pressão para a internacionalização e a valorização 
das regiões e comunidades em que se inserem as 
universidades? Como se tem comportado e como irá 
comportar-se no futuro a Universidade?

MODERADOR: António Rendas (UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA)

14H30. Roger Dillemans (KU LEUVEN)

15H10. Timothy O’Shea (UNIVERSITY OF EDINBURGH)

15H30. Fernando Seabra Santos (UNIVERSIDADE DE COIMBRA)

15H50. Debate
16H50. Encerramento da sessão

SESSÃO DE ENCERRAMENTO: 
17H00. J. C. Marques dos Santos (REITOR, UNIVERSIDADE DO PORTO)

Alexandre Quintanilha (COMISSÃO ORGANIZADORA)




