
Princípios orientadores e objetivos da candidatura

Manifesto da Lista A
Lista candidata ao Conselho Geral da UAc

Por uma Universidade com futuro 
Unidade, Visão e Liderança

A Universidade dos Açores encontra-se numa fase crucial das suas quatro
décadas e meia de existência.

Com a resolução do deficit orçamental, que tolheu o seu desenvolvimento
durante a última década, e a implementação de uma estrutura organizacional de
funcionamento interno aos vários níveis da atividade académica, importa agora
zelar pelo cumprimento da missão da Universidade nos Açores nos seus principais
domínios: ensino, investigação e extensão.



É altura de olhar para o futuro, para o futuro da Universidade dos Açores, tendo

por base uma perspetiva institucional e transversal a todas as unidades orgânicas e

serviços da Universidade. Embora a lista A seja, na sua constituição, originada na

FCT, os princípios que motivam e norteiam a sua candidatura são institucionais e

presumem que a missão da Universidade dos Açores só se cumprirá quando

garantido um desenvolvimento harmonioso de todos os seus corpos e áreas

científicas.

Neste contexto, e entre outros aspetos, a lista que protagoniza a candidatura

Uma Universidade com Futuro defende:

UNIDADE E COESÃO

Defendemos a unidade e coesão institucional nas suas

diferentes dimensões e uma presença forte e imprescindível da
UAc nas três ilhas onde dispõe de campi universitários, de modo

a potenciar o seu importante papel no desenvolvimento dos

Açores, designadamente mantendo a capacidade de responder

aos desafios das políticas públicas nos domínios sociais,

educacionais, culturais e económicos, entre outros.

PLANO ESTRATÉGICO

Defendemos a existência de um plano estratégico com medidas

capazes de maximizar as oportunidades decorrentes da

implementação nacional e regional do Plano de Recuperação e

Resiliência.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

Defendemos a dinamização de alterações estatutárias, com o

objetivo de dar maior expressão à autonomia administrativa,

científica e pedagógica das Unidades Orgânicas de Ensino e

Investigação, nomeadamente através da transferência de

competências dos Conselhos Científico e Pedagógico,

respetivamente, para as Comissões Científica e Pedagógica; em

contraponto, entendemos que, no panorama presente, a

autonomia financeira das Unidades Orgânicas de Ensino e

Investigação não é uma solução.

REJUVENESCIMENTO DO
CORPO DOCENTE

Defendemos uma aposta no rejuvenescimento do corpo

docente; de facto, a estrutura etária do atual corpo docente

exige, a breve prazo, a contratação de jovens docentes para as

diversas áreas científicas.



VALORIZAÇÃO NA CARREIRA

Defendemos a prossecução do esforço de valorização na
carreira, em resposta à qualidade curricular do corpo docente,
garantindo que, em 2025, 50% do corpo docente esteja na
categoria de Professor Associado ou Professor Catedrático,
respondendo, por um lado, às expetativas individuais e, por
outro, a uma exigência da A3ES.

ESTRUTURAS DE APOIO
À INVESTIGAÇÃO

Defendemos o fortalecimento das estruturas de apoio à

investigação científica, nomeadamente na fase de construção
das propostas de projetos.

REFORÇO DAS INICIATIVAS
DE DIVULGAÇÃO

Defendemos a necessidade de um reforço das iniciativas de
divulgação, nomeadamente com a existência de um gabinete de
marketing que promova os vários domínios da atividade
académica (oferta letiva; ciência; testemunhos de atuais e
antigos alunos; etc), com destaque para a necessidade de se
fortalecer o portal da UAc com mais informação sobre a oferta
letiva e de se promover ações consertadas de divulgação nas
redes sociais.

REFORÇO DO INVESTIMENTO
NA CAPTAÇÃO DE ALUNOS

Defendemos o reforço do investimento em ações com vista à
captação de alunos; para além da aposta na divulgação referida
acima e na promoção da qualidade do ensino, defendemos o
desenvolvimento de estratégias para intensificar o contacto dos
alunos de primeiro ciclo com equipamentos e técnicas de
investigação atualizadas, como forma de tornar mais atrativos os
nossos cursos de licenciatura e de potenciar a procura por
cursos de segundo e terceiro ciclos da UAc.

PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÓNIO EDIFICADO

Defendemos a execução de obras de manutenção e reparação
em edifícios cujo estado coloca em risco a segurança dos
mesmos e dos seus ocupantes e impedirá, a breve trecho, a sua
normal utilização.



Contamos com todos!

Os candidatos da lista A:
Armindo Rodrigues 

Fátima Viveiros 
Ricardo Cunha Teixeira 

Vítor Gonçalves 
Manuela Lima

Jerónimo Nunes
Mário Pinho

Helena Cristina Vasconcelos
Amélia Fonseca

António Trota
Paulo Medeiros 

Manuela Cardoso 

APOSTA NAS RELAÇÕES
HUMANAS

Defendemos uma forte aposta nas relações humanas; os

próximos anos representarão um desafio à gestão da UAc, pelo

que será necessário recriar o ambiente académico, apostando

no fortalecer das relações entre os estudantes, entre os

docentes de diferentes departamentos e faculdades, entre

docentes, investigadores e alunos e entre os vários níveis de

decisão intrauniversitária, bem como nas relações com a

sociedade em que estamos inseridos.

Uma Universidade com Futuro pretende dar corpo a um movimento que

contribua para recriar a Universidade, e que não se esgote nas eleições para o

Conselho Geral.

Por um futuro para a Universidade dos Açores.


