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É com muito gosto que, 
dada a impossibilidade do Reitor estar 
presente por se encontrar ausente do país, 
represento a Equipa Reitoral da Universidade do Porto 
no Dia da Graduação daquela que é a minha alma mater. A minha graduação
nesta casa foi há quase 40 anos, mas nessa altura não tínhamos direito a 
qualquer evento, muito menos com a importância e o signi�cado deste, 
pelo que quero felicitar a Direção da FMUP, na pessoa do Prof. Altamiro que 
se graduou ao mesmo tempo que eu, pela organização desta cerimónia. 
Além disso, depois de tantos dias de calor atmosférico, é um gosto estar 
num local com tanto calor humano.

Mas as minhas primeiras palavras têm que ser dirigidas naturalmente 
para os novos Mestres e Doutores da FMUP, que felicito vivamente pela 
conclusão dos seus estudos.

Esta cerimónia é um profundo e justi�cado reconhecimento do mérito de 
todos os que concluíram com sucesso os respetivos programas de estudo, 
numa das mais exigentes e desa�antes áreas de conhecimento.

Congratulo ainda em particular aqueles que serão hoje premiados pela 
qualidade superior das suas dissertações.

Minhas Senhoras e meus Senhores,
o sucesso académico dos novos graduados é também o sucesso da FMUP 
na sua missão de transmitir conhecimento, desenvolver competências e 
produzir saber. 

Um diploma da FMUP é uma garantia de preparação técnica, 
especialização cientí�ca, capacidade de aplicação do conhecimento e 
formação humanista. Ora esta qualidade de ensino reconhecida nacional 
e internacionalmente decorre, em grande medida, da competência 
pedagógica e cientí�ca dos docentes desta casa. 

Por isso, é justo salientar nesta cerimónia a superior quali�cação do corpo 
docente da Faculdade de Medicina e o papel determinante que teve no 
sucesso académico dos novos graduados.

De facto, a prioridade de todos os docentes, técnicos e investigadores 
da Universidade do Porto será sempre assegurar as condições necessárias 
para o sucesso académico dos nossos estudantes.

Mas cumprir esta missão raramente se a�gura como uma tarefa fácil. 
Os desa�os que se colocam diariamente às instituições de ensino superior 
públicas, sejam de índole �nanceira ou simplesmente de caráter 
administrativo, constituem barreiras que colocam em perigo o 
desenvolvimento da nossa capacidade formativa. 

A tão apregoada autonomia das Instituições do Ensino Superior, e em 
particular aquela que se esperava com a instauração do regime fundacional,
�cou muito aquém do que seria desejável para assegurar uma gestão 
moderna e e�ciente das instituições.

A Faculdade de Medicina também não está imune a estes constrangimentos,
deparando-se atualmente com várias di�culdades para concretizar os seus 
planos de expansão de instalações e de extensão da oferta formativa e da 

prestação de serviços, já para não falar na capacidade de investigação 
cientí�ca, nomeadamente na área clínica.

Deixem-me assegurar-vos que a Equipa Reitoral da Universidade do Porto 
está ciente dos constrangimentos que afetam o crescimento da FMUP e, 
em articulação com a direção da Faculdade, fará tudo o que for possível 
para tentar encontrar soluções que permitam concretizar estes objetivos 
apesar dos constrangimentos vigentes.

No que toca à expansão das instalações, vamos desde logo contribuir com 
a cedência de um terreno da Universidade Porto a poucas centenas de 
metros daqui, para que a FMUP possa construir de raiz um novo edifício 
que permita colmatar algumas das carências de espaço que limitam o 
crescimento da Faculdade.
 
Ademais, seremos sempre um parceiro ativo nas negociações com o Centro 
Hospitalar Universitário de São João sobre a utilização dos edifícios e terrenos
partilhados com a Faculdade. Devo notar, aliás, a disponibilidade e abertura
de diálogo que a Direção do Centro Hospitalar sempre manifestou junto da 
Universidade.

Já no que toca à capacidade formativa, têm sido muitos os contratos �rma-
dos com novos docentes convidados e estamos a trabalhar para encontrar 
soluções que permitam a tão necessária possibilidade de progressão na 
carreira docente, através da instituição de concursos de promoção internos.

Respeitando sempre os limites impostas pela legislação nacional, tudo 
faremos para responder a este desejo antigo, reconhecido por todos como 
um passo imprescindível para garantir a satisfação e qualidade do nosso 
corpo docente, após longos anos de quase estagnação das carreiras.

Estas medidas são de grande importância para o sucesso futuro da Faculdade
de Medicina e dos seus estudantes, num momento em que a FMUP se vê 
desa�ada pelo Estado e pela Sociedade para criar um novo ciclo de estudos
no âmbito do Programa Impulsos Jovens STEAM, �nanciado ao abrigo 
do PRR, e para admitir um número superior de estudantes no Mestrado 
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Integrado em Medicina a propósito das situações de emergência 
humanitária decorrentes do con�ito militar na Ucrânia.

Quero, aliás, publicamente reconhecer, na pessoa do seu Diretor, Professor 
Altamiro da Costa Pereira, o esforço e a dedicação que toda a Faculdade de 
Medicina tem colocado na resposta a todos estes desa�os.

Meus caros mestres e doutores, minhas senhoras e meus senhores,
A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, os seus pro�ssionais, 
os seus estudantes e os seus graduados já por demais deram provas da 
sua excelência e capacidade de superação.
 
Se dúvidas houvesse, bastaria apontar os últimos dois anos e a capacidade 
de resposta que todos manifestaram no combate à Covid-19. Docentes, 
técnicos e estudantes empenharam-se não apenas em adequar o ensino/a-
prendizagem às condições impostas pela pandemia, como 
contribuíram ativamente e de forma totalmente voluntária para mitigar 
as consequências sanitárias e societais de uma doença desconhecida, 
através de múltiplas iniciativas em várias áreas.

Estou, por isso, certo de que os novos graduados da FMUP saberão 
honrar a sua Faculdade e a Universidade do Porto, demonstrando na vida 
pro�ssional e cívica a excelência da formação humana, técnica e cientí�ca 
que receberam. 

Muito obrigado e felicidades para todos. 
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