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1 REALIDADES ACTUAIS 

A notável persistência da Universidade, que é uma das instituições mais antigas na Europa, 

resulta da habilidade que tem sempre demonstrado em adaptar-se às constantes alterações 

que se dão em seu redor. O facto de as Universidades terem actualmente de encarar grandes 

desafios não é, pois, uma situação nova. Contudo, os desafios actuais são, eles próprios, novos 

e precisam de novas respostas. Nesse sentido, a Universidade dos Açores carece de um novo 

impulso. 

 Este Plano Estratégico está orientado no sentido de a converter numa referência, num 

contexto dinâmico e global. A Universidade dos Açores terá que reagir e avançar com acções 

que convirjam para uma sociedade baseada no conhecimento, cada vez mais competitiva, e 

que garanta, num sistema de valores universais e humanísticos, as melhores perspectivas 

profissionais para os seus graduados. Por outro lado, terá que estimular o desenvolvimento 

das actividades de investigação e da excelência e impulsionar a inovação para encontrar 

soluções criativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade mais 

dotada nos aspectos educativos, sociais, económicos, políticos e culturais. 

O desenvolvimento de um Plano Estratégico implica um conhecimento detalhado das 

realidades internas e do enquadramento da instituição a que o mesmo se dirige. Para esse 

efeito, o presente documento inclui uma análise de diagnóstico da situação actual da 

Universidade dos Açores e do seu enquadramento na sociedade regional e no sistema de 

Ensino Superior em Portugal. 

Este primeiro Capítulo procura sintetizar esta informação, encontrando-se organizado nos 

seguintes pontos: 

- Apresentação – em que é feito um breve enquadramento da Universidade, 

considerando aspectos como o objecto e missão, a sua dimensão e a sua estrutura 

orgânica; 

- Oferta formativa – em que se apresenta a oferta formativa da Universidade nos 

diferentes graus de ensino e sua distribuição pelas diferentes unidades orgânicas; 

- Corpo discente – onde é apresentada a situação relativa aos alunos da Universidade 

dos Açores, incluindo a sua quantificação discriminada, a sua procedência e as suas 

expectativas em relação à continuidade na Região. É também neste ponto que se 

analisa a mobilidade e a participação dos alunos em programas internacionais; 

- Corpo docente – no qual se faz uma análise dos docentes da Universidade, suas 

qualificações e distribuição por unidade orgânica; 

- Investigação e Desenvolvimento – onde são apresentados os diferentes Centros de 

Investigação da Universidade e os respectivos projectos em desenvolvimento, nas 

várias áreas temáticas, assim como as principais fontes de financiamento; 

- Relação com a sociedade – em que são analisadas as relações da Universidade com a 

sociedade envolvente. Destacam-se neste ponto as questões do empreendedorismo, 

relacionadas com o papel da Universidade na promoção da criação de novas empresas, 

bem como outras iniciativas de promoção cultural e actualização científica; 
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- Financiamento – onde se analisam as principais fontes de financiamento da 

Universidade e a respectiva repartição pelas diferentes unidades orgânicas. 
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1.1 Apresentação 

A Universidade dos Açores é uma instituição de ensino superior pública criada em 1976, com o 

objectivo de aumentar a qualificação dos recursos humanos em geral e fomentar o 

desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores em particular. 

De acordo com os seus Estatutos1, a Universidade tem por objectivo a criação, transmissão e 

difusão da cultura, do saber e da ciência e da tecnologia, através da articulação do estudo, do 

ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental, da extensão cultural e da 

prestação de serviços à comunidade. Assim, ainda segundo os seus estatutos, é missão da 

Universidade: 

a. Promover a qualificação de alto nível, a produção e difusão do conhecimento, bem 

como o desenvolvimento de uma cultura humanística, artística, científica e tecnológica 

dos seus estudantes, num quadro de referência internacional;  

b. Integrar o processo educacional dos seus estudantes numa cultura abrangente que 

inclua as ciências, as humanidades e as artes e se conjugue com uma formação 

profissional de alto nível, proporcionando-lhes as competências ajustadas às 

solicitações de uma sociedade em constante evolução;  

c. Apoiar e valorizar a actividade dos seus docentes e investigadores, encorajando -os à 

prática continuada de uma investigação científica regida por elevados padrões de 

qualidade e rigor, bem como ao exercício de uma actividade docente assente na 

formação personalizada e valorizadora do desenvolvimento humano dos seus 

discentes;  

d. Apoiar a aprendizagem ao longo da vida, proporcionando -a a todos quantos, à 

margem dos processos normais de escolaridade, pretendam melhorar a sua 

capacidade profissional ou enriquecer a sua cultura;  

e. Promover o desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores, quer contribuindo para 

a consolidação da sua identidade, o conhecimento e a valorização do seu património 

cultural, quer propondo, sem prejuízo de acções tendentes a fomentar o seu 

desenvolvimento social e a sua competitividade económica, os modelos de ensino que 

se revelarem adequados a ambientes educacionais diferenciados;  

f. Fomentar o desenvolvimento de um espírito de cidadania assente em valores éticos 

universais, de modo a formar indivíduos que consolidem a sua formação técnica e 

científica e o seu perfil humanístico com o espírito cívico e o sentido de participação 

activa na construção de um projecto intersubjectivo comum.  

g. Promover a mobilidade de estudantes e diplomados, tanto ao nível nacional como 

internacional, designadamente no espaço europeu de ensino superior.  

 

A Universidade dos Açores teve, no ano lectivo 2010-11, 4 547 alunos inscritos e 303 docentes. 

Do total de inscritos, 3 991 frequentavam cursos de licenciaturas, mestrados ou 

                                                           
1
Diário da República, 2.ª série — N.º 246 — 22 de Dezembro de 2008. 
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doutoramentos. Estes números fazem dela uma das universidades públicas de menor 

dimensão a nível nacional (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Número de alunos inscritos nas Universidades Públicas portuguesas 2010-11. 

Fonte: GPEARI MCES 2011. 

 

No contexto da sua inserção geográfica, a Universidade dos Açores assume como objectivo o 

contributo para o desenvolvimento integral do Arquipélago. Assim, e tendo em vista o 

alargamento das suas actividades a toda a Região, organiza-se numa estrutura tripolar, com 

pólos em Ponta Delgada (Ilha de São Miguel), em Angra do Heroísmo (Ilha Terceira) e na Horta 

(Ilha do Faial) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Distribuição geográfica dos pólos da UAc. 
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De um modo geral, as instalações existentes nos diferentes pólos são recentes ou foram 

remodeladas recentemente, apresentando edifícios modernos, funcionais e bem equipados. 

A Universidade dos Açores integra o ensino universitário e o ensino politécnico estando 

organizada segundo uma lógica de departamentos e escolas superiores politécnicas, que 

constituem as suas unidades orgânicas, essencialmente vocacionadas para o ensino e para a 

investigação (Tabela 1). 

 

Tabela 1. unidades orgânicas  da UAc e respectiva localização. 

Unidade Orgânica  Acrónimo  Localização 

Departamento de Biologia  DB  Ponta Delgada 

Departamento de Ciências Agrárias  DCA  Angra do Heroísmo 

Departamento de Ciências da Educação  DCE  Ponta Delgada 

Departamento de Ciências Tecnológicas e  Desenvolvimento  DCTD  Ponta Delgada 

Departamento de Economia e Gestão DEG Ponta Delgada 

Departamento de Geociências  DG Ponta Delgada 

Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais DHFCS Ponta Delgada 

Departamento de Línguas e Literaturas Modernas DLLM Ponta Delgada 

Departamento de Matemática DM Ponta Delgada 

Departamento de Oceanografia e Pescas DOP Horta 

Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo ESENFAG Angra do Heroísmo 

Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada ESENFPD Ponta Delgada 

 

O pólo de Ponta Delgada concentra a maioria das unidades orgânicas, com excepção do 

Departamento de Ciências Agrárias e da Escola Superior de Enfermagem de Angra do 

Heroísmo, localizadas no pólo desta cidade, e o Departamento de Oceanografia e Pescas, 

localizado no pólo da Horta.  
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1.2 Oferta formativa 

No ano lectivo 2010-11 as diferentes unidades orgânicas  da Universidade dos Açores 

apresentaram uma oferta formativa diversificada constituída fundamentalmente por 

programas de Cursos de Especialização Tecnológica (CET), Licenciaturas, Mestrados e 

Doutoramentos (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Número de formações oferecidas por Unidade Orgânica e por Grau 2010-11. 

Unidade Orgânica  CET Licenciatura Mestrado Doutoramento 

D. Biologia  - 3 4 - 

D. Ciências Agrárias  5 7 7 - 

D. Ciências da Educação  1 2 4 - 

D. Ciências Tecnológicas 
e Desenvolvimento  

1 4 1 - 

D. Economia e Gestão - 3 2 - 

D. Geociências  - - 1 - 

D. História, Filosofia e 
Ciências Sociais 

- 5 6 - 

D. Línguas e Literaturas 
Modernas 

- 2 4 1 

D. Matemática 1 2 1 - 

D. Oceanografia e 
Pescas 

1 - 1 - 

E.S. Enfermagem de 
Angra do Heroísmo 

- 1 1 - 

E.S. Enfermagem de 
Ponta Delgada 

- 1 - - 

TOTAL  9 30 32 1 

Fonte: Serviços Académicos, Setembro de 2011. 

 

No total, e em relação aos cursos conferentes de grau, a Universidade oferece 30 de 

licenciatura, 32 de mestrado e 1 de doutoramento. Nos de licenciatura estão incluídos 8 cursos 

preparatórios: 1 no Departamento de Biologia, 3 no Departamento de Ciências Agrárias, 3 no 

Departamento de Ciências Tecnológicas e Desenvolvimento e 1 no Departamento de 

Matemática. 

 Os cursos preparatórios são ministrados ao abrigo de protocolos com outras instituições de 

ensino superior, permitindo aos alunos da Universidade dos Açores continuarem os seus 

estudos nas instituições com as quais tem  protocolos activos (Tabela 4). 
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Embora todas as unidades orgânicas tenham alunos inscritos em doutoramento, apenas o 

Departamento de Línguas e Literaturas Modernas ofereceu 1 curso de 3º ciclo. A Universidade 

ofereceu ainda 9 cursos de especialização tecnológica (CET). 

De realçar a elevada especialização do Departamento de Geociências e do Departamento de 

Oceanografia e Pescas que, em ambos os casos, não ofereceram programas de licenciatura, 

apresentando, todavia, um programa de mestrado e um outro de doutoramento. 

Mesmo considerando os diferentes graus, destaca-se a elevada estanquicidade entre unidades 

orgânicas, sendo escassos os programas que envolvem diferentes Departamentos ou Escolas 

dentro da Universidade. 

 

A Universidade dos Açores oferece ainda um conjunto de 5 pós-graduações que consistem em 

formações de nível superior a licenciatura, não conferentes de grau académico. 

Fazendo uma análise mais pormenorizada à oferta formativa ao nível do primeiro ciclo do 

Ensino Superior no ano lectivo 2010-11, incluindo as licenciaturas e os preparatórios, a 

Universidade dos Açores disponibilizou vagas num total de 30 cursos (Tabela 3) distribuídos 

pelas diferentes unidades orgânicas . 

 

Tabela 3. Licenciaturas e preparatórios oferecidos pela UAc 2010-11. 

Unidade Orgânica  Oferta formativa  

Departamento de Biologia  

Ciclo Básico de Medicina (Preparatório) 

Biologia 

Ciências Biológicas e da Saúde 

Departamento de Ciências Agrárias  

Medicina Veterinária (Preparatório) 

Guias da Natureza 

Ciências Farmacêuticas (Preparatório) 

Energias Renováveis 

Ciências Agrárias 

Engenharia e Gestão do Ambiente 

Ciências da Nutrição (Preparatório) 

Departamento de Ciências da 
Educação  

Psicologia 

Educação Básica 

Departamento de Ciências 
Tecnológicas e Desenvolvimento 

Engenharia Civil (Preparatório) 

Engenharia Mecânica (Preparatório) 

Arquitectura (Preparatório) 

Ciências da Engenharia Civil 

Departamento de Economia e 
Gestão 

Gestão 

Economia 

Turismo 
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Unidade Orgânica  Oferta formativa  

Departamento de Geociências - 

Dep. de História, Filosofia e Ciências 
Sociais 

Serviço Social 

História 

Filosofia e Cultura Portuguesa 

Sociologia 

Estudos Europeus e Política Internacional 

Departamento de Línguas e 
Literaturas Modernas 

Relações Públicas e Comunicação 

Comunicação Social e Cultura 

Departamento de Matemática 

Informática - Redes e Multimédia 

Engenharia Electrotécnica e de Computadores 
(Preparatório) 

Departamento de Oceanografia e 
Pescas 

- 

E.S. de Enfermagem de Angra do 
Heroísmo 

Enfermagem 

E.S. de Enfermagem de Ponta 
Delgada 

Enfermagem 

Fonte: GPEARI MCES 2011. 

 

É de referir que os cursos preparatórios anteriormente apresentados resultam de protocolos 

com instituições de ensino superior de referência a nível nacional (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Preparatórios oferecidos em 2010-11. 

Curso Instituição 

Arquitectura Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa 

Ciências da Nutrição Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto 

Eng. Civil e Eng. Mecânica Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa 

Ciências Farmacêuticas Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

Eng. Electrotécnica e de 
Computadores 

Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa 

Medicina (Ciclo Básico) Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 

Medicina Veterinária 
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de 
Lisboa 

Fonte: Serviços Académicos, Setembro de 2011. 
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1.3 Corpo discente 

Conforme foi referido, a Universidade dos Açores, com pouco mais de quatro mil alunos 

inscritos no ano lectivo de 2010-11, é uma das Universidades Públicas portuguesas de menor 

dimensão. No entanto, o número de alunos tem vindo a crescer de forma consistente ao longo 

dos últimos anos (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Evolução no nº de alunos inscritos por Grau. 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

CET 28 90 189 244 

Licenciatura 3040 3119 3109 3209 

Mestrado 450 544 569 664 

Doutoramento 85 112 119 118 

TOTAL 3603 3865 3986 4235 

Fonte: Relatório e Contas 2010 / Serviços Académicos, Setembro de 2011. 

 

De realçar o facto de as licenciaturas representarem cerca de 75% dos alunos inscritos e, 

juntamente com os mestrados, ascenderem a 90%. 

Esta evolução é acompanhada pelo número de diplomados da Universidade (Tabela 6), onde 

se nota também um aumento progressivo, sendo notória a prevalência dos graus de 

licenciatura e de mestrado. 

 

 

 

Tabela 6. Evolução no nº de alunos diplomados por Grau. 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

CET 0 0 23 34 

Licenciatura 462 519 515 475 

Mestrado 67 60 69 121 

Doutoramento 2 3 9 12 

TOTAL 531 582 616 642 

Fonte: Relatório e Contas 2010. 
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Merece referência o facto de, nos últimos anos, o número de licenciados ter sofrido um 

decréscimo e, paralelamente, o número de mestres ter vindo a aumentar consideravelmente, 

talvez, como reflexo natural da implementação do processo de Bolonha. 

Analisando o peso relativo das diferentes unidades orgânicas, verifica-se a existência de 

algumas assimetrias (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Número de alunos inscritos por Unidade Orgânica e por Grau 2010-11. 

Unidade Orgânica  Licenciatura  Mestrado  Doutoramento TOTAL 

Departamento de Biologia 254 108 23 385 

Departamento de Ciências Agrárias 343 93 29 465 

Departamento de Ciências da Educação 320 159 11 490 

Departamento de Ciências Tecnológicas e 
Desenvolvimento 

182 10 1 193 

Departamento de Economia e Gestão 756 126 6 888 

Departamento de Geociências - 11 14 25 

Dep. de História, Filosofia e Ciências Sociais 502 74 5 581 

Departamento de Línguas e Literaturas Modernas 280 34 12 326 

Departamento de Matemática 180 10 1 191 

Departamento de Oceanografia e Pescas - 15 16 31 

E.S. de Enfermagem de Angra do Heroísmo 203 24 - 227 

E.S. de Enfermagem de Ponta Delgada 189 - - 189 

TOTAL 3209 664 118 3991 

Fonte: Serviços Académicos, Setembro de 2011. 

 

Destaca-se, assim, o peso significativo do Departamento de Economia e Gestão, cujos 888 

alunos representam 22% dos alunos inscritos. Segue-se o Departamento de História, Filosofia e 

Ciências Sociais com 15% e os Departamentos de Ciências Agrárias e de Ciências da Educação 

com 12% cada. 

No extremo oposto aparecem os departamentos de Geociências e de Oceanografia e Pescas 

com cerca de 1% dos alunos inscritos e os departamentos de Matemática e de Ciências 

Tecnológicas e Desenvolvimento com 5%. 

Note-se que estes pesos relativos se alteram quando analisamos os diferentes graus de ensino. 

No caso dos doutoramentos, é de realçar os Departamentos de Ciências Agrárias (25% dos 

inscritos), Biologia (19%) e Oceanografia e Pescas (14%). Quanto aos mestrados, destacam-se o 

Departamento de Ciências da Educação (24%), o de Economia e Gestão (19%) e o de Biologia 

(16%).  
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Satisfação da procura 

A Universidade dos Açores tem registado um aumento progressivo no número de alunos 

inscritos pela primeira vez no primeiro ano (Figura 3). 

 

Figura 3. Número de alunos inscritos pela primeira vez no primeiro ano. 

Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior, 2011. 

 

Apesar do aumento do número de alunos inscritos, verifica-se que se trata de uma das 

universidades públicas portuguesas com menor Índice de Satisfação da Procura2 (Figura 4). 

 

Figura 4. Índice da Satisfação da Procura nas Universidades Públicas Portuguesas 2011-12. 

Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior, 2011. 

                                                           
2
 O índice de satisfação da procura corresponde ao rácio entre o número de candidatos em 1.ª opção e o 

número de vagas disponível. 
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De facto, com 683 vagas abertas, a Universidade dos Açores apenas conseguiu cativar 481 

candidatos em primeira opção, obtendo um Índice de Satisfação da Procura de 0,70. 

Nesta análise, destaca-se a Universidade do Porto que, apesar de ser a instituição que mais 

vagas disponibilizou (4160), teve uma procura de tal modo elevada (7266) que se posiciona no 

primeiro lugar, com um Índice de Satisfação da Procura de 1,75.  

Fazendo uma análise individual por curso, conclui-se que as realidades dentro da Universidade 

dos Açores são bastante díspares (Tabela 8). 
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Tabela 8. Índice da Satisfação da Procura na Universidade dos Açores 2011-12. 

Curso Vagas Candidatos 1ª 
opção 

Índice de Satisf. 
Proc. 

Ciclo Básico de Medicina 38 80 2,11 

Psicologia 28 41 1,46 

Educação Básica 30 40 1,33 

Enfermagem (Ponta Delgada) 40 47 1,18 

Medicina Veterinária (Preparatórios) 12 13 1,08 

Relações Públicas e Comunicação 25 22 0,88 

Serviço Social 25 21 0,84 

Gestão 80 66 0,83 

Ciências de Engenharia (Preparatórios) 20 13 0,65 

Guias da Natureza 20 12 0,6 

Arquitectura (Preparatórios) 20 11 0,55 

Enfermagem (Angra do Heroísmo) 40 20 0,50 

Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) 15 7 0,47 

Biologia 20 9 0,45 

Informática - Redes e Multimédia 25 11 0,44 

Energias Renováveis 20 8 0,40 

Economia 20 8 0,40 

Turismo 25 10 0,40 

Comunicação Social e Cultura 25 9 0,36 

Ciências Biológicas e da Saúde 20 7 0,35 

Ciências da Engenharia Civil 20 5 0,25 

Património Cultural 20 5 0,25 

Ciências Agrárias 10 2 0,20 

Engenharia e Gestão do Ambiente 20 4 0,20 

Sociologia 25 4 0,16 

Ciências da Nutrição (Preparatórios) 20 3 0,15 

Estudos Europeus e Política Internacional 20 3 0,15 

TOTAL 683 481 0,70 

Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior, 2011. 

 

De facto, existe um conjunto de cursos com um número maior de candidatos em primeira 

opção do que vagas. Destaca-se claramente o Ciclo Básico de Medicina (em que há mais do 

dobro de candidatos do que vagas), mas também Psicologia, Educação Básica, Enfermagem em 

Ponta Delgada e os preparatórios de Medicina Veterinária. 

No extremo oposto, existem vários cursos com cinco ou menos candidatos em primeira opção 

e Índices de Satisfação da Procura inferiores a 0,25. São eles: Ciências da Engenharia Civil, 
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Património Cultural, Ciências Agrárias, Engenharia e Gestão do Ambiente, Sociologia, os 

preparatórios de Ciências da Nutrição e Estudos Europeus e Política Internacional. 

 

Relação dos alunos com a Região 

Mesmo considerando a realidade actual, onde as Instituições de Ensino Superior procuram 

encontrar o seu espaço a nível global e onde o próprio processo de Bolonha pretende 

incentivar a mobilidade nacional e internacional de estudantes, constata-se que a proximidade 

geográfica tem um peso considerável na escolha da Universidade dos Açores por parte dos 

alunos, sendo a mesma apontada como o motivo principal da escolha por mais de metade dos 

estudantes (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Motivo da escolha da UAc. 

Fonte: Inquérito aos estudantes da UAc, OEFP
3
 2011. 

 

Esta relação de proximidade mostra-se ainda mais notória ao analisar a origem geográfica dos 

alunos da Universidade dos Açores (Figura 6). 

                                                           
3
 Os dados apresentados constam do estudo “Inquérito aos Estudantes da Universidade dos Açores” 

realizado pelo OEFP - Observatório do Emprego e Formação Profissional da Região Autónoma dos 
Açores. Este inquérito foi realizado entre Fevereiro e Março de 2011 e pretendeu abranger todos os 
estudantes que se encontram a frequentar o último ano de licenciatura. Foram inquiridos 923 alunos e 
obtidas 544 respostas. 
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Figura 6. Distribuição da origem dos alunos da UAc em 2011: geral e Açorianos. 

Fonte: Inquérito aos estudantes da UAc, OEFP 2011. 

 

Verifica-se que a maioria dos alunos é oriunda do arquipélago (92%). No arquipélago, a maioria 

provêm da ilha de São Miguel (73%), seguindo-se a Terceira (17%), representando as outras 

ilhas somente 10%. Estes números encontram-se desfasados relativamente aos pesos 

populacionais da Região: de acordo com os Censos 2011, São Miguel representa 56% da 

população dos Açores (situada nos 246 102 habitantes), a Terceira 23% e as restantes ilhas 

21%. 

Tal facto pode ser justificável, em parte, pela localização numa região ultra-periférica como a 

Região Autónoma dos Açores, onde as relações de proximidade apresentam um peso 

significativo e a mobilidade para outra instituição acarreta maiores esforços. 

Note-se que esta relação de proximidade é também evidenciada pela análise das preferências 

indicadas pelos alunos, relativamente ao local onde pretendem desempenhar actividades 

profissionais após a conclusão dos estudos (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Local de preferência para o desempenho da actividade profissional  após os estudos. 

Fonte: Inquérito aos estudantes da UAc, OEFP 2011. 

 

Neste caso, os resultados são semelhantes aos anteriores, com uma maioria dos alunos (88%) 

a pretender permanecer nos Açores e, dentro da Região,  a evidenciar-se uma preferência pela 

permanência em São Miguel (77%) e na Terceira (15%). 
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Analisando um outro universo, é também revelador da ligação existente entre os jovens 

açorianos e a sua região de origem o facto de 89% dos estudantes universitários açorianos a 

estudar no continente pretenderem regressar aos Açores para trabalhar (Inquérito aos 

estudantes Universitários dos Açores a estudar fora da Região, OEFP 2011). 

 

Internacionalização e Mobilidade 

No sentido de melhor gerir e coordenar as suas relações internacionais, nomeadamente, no 

âmbito das redes de ensino superior transnacionais, a Universidade dos Açores constituiu o 

Gabinete de Relações Internacionais. 

O Gabinete de Relações Internacionais tem como missão coordenar, acompanhar e apoiar 

todas as iniciativas de internacionalização do ensino, da investigação e da prestação de 

serviços, designadamente no âmbito da cooperação e da mobilidade académicas. Segundo 

este Gabinete, encontram-se presentemente formalizados 121 protocolos de colaboração com 

instituições de 21 países. 

Considerando a globalidade da oferta formativa, no ano lectivo 2009-10, a Universidade dos 

Açores teve inscritos nos seus diferentes níveis de ensino 112 alunos estrangeiros (Tabela 9). 

Este número representava cerca de 2,6% do total de alunos da Universidade. Como termo de 

comparação, e a título de exemplo, sublinhe-se que a Universidade do Porto acolhe 

anualmente cerca de 2 000 estudantes estrangeiros, que representam cerca de 6,5% do total 

de alunos (UP, 2011). 

 

 Tabela 9. Evolução do número de estudantes estrangeiros matriculados na UAc por continente de origem. 

 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

África  43 41 28 21 22 26 

América  8 14 20 22 8 41 

Ásia  - - 1 1 1 2 

Europa  22 23 26 22 81 125 

TOTAL 73 78 75 66 112 194 

 

É possível evidenciar o recente aumento de alunos europeus, previsivelmente motivado pela 

alargada disseminação dos programas de mobilidade no âmbito da União Europeia.  

É também possível constatar o decréscimo significativo de estudantes africanos, cujo número 

nos últimos anos passou para metade, correspondendo, mesmo assim, ao segundo continente 

com maior envio de alunos para a Universidade dos Açores.  

Nota-se também um peso reduzido de estudantes oriundos do continente americano (apesar 

das relações históricas existentes entre os Açores e países como os Estados Unidos, o Canadá 
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ou o Brasil) e a inexpressividade do número de estudantes de outras origens (apenas 1 

estudante asiático). 

Conforme foi referido, os alunos europeus chegam quase todos à Universidade dos Açores ao 

abrigo de programas de mobilidade (Tabela 10). 

Tabela 10. Origem dos estudantes “incoming” ao abrigo de programas de mobilidade 2010-11. 

 ES LT TR PL CZ GR IT RO DE SE BR FR TOT. 

DB 19         1 1   2   1 1 25 

DCA 3     1                4 

DCE 2 2 2                  6 

DCTD 2   1                  3 

DEG 1 7 1   2 2 2 1        16 

DHFCS     3   3 2 1 2 1   1   13 

DLLM 1                      1 

DM  2                 2 

ESENFAH                   3    3 

ESENFPD 7   1 4                12 

TOTAL  35 11 8 5 5 5 4 3 3 3 2 1 85 

ES – Espanha; LT – Lituânia; TR- Turquia; PL- Polónia; CZ – República Checa; GR – Grécia; IT – Itália; 

RO – Roménia; DE – Alemanha; SE- Suécia; BR- Brasil; FR- França. 

Fonte: GRI, Novembro de 2011. 

 

Analisando mais pormenorizadamente, é possível constatar uma forte diversidade de países de 

origem dos estudantes ao abrigo de programas de mobilidade. De qualquer modo, como 

países emissores de alunos para a Universidade dos Açores, destacam-se claramente a 

Espanha com 35 alunos (42% do total) e a Lituânia com 11 (13%).  

Relativamente às unidades orgânicas acolhedoras, destacam-se o Departamento de Biologia, 

com 24 alunos recebidos (29% do total), seguido do Departamento de Economia e Gestão com 

16 alunos recebidos (19% do total). 

Fazendo uma análise cruzada por país e unidade orgânica de acolhimento, merece referência a 

concentração de estudantes espanhóis no Departamento de Biologia (19) e a concentração de 

estudantes lituanos no Departamento de Economia e Gestão (7). 

No sentido contrário, relativamente ao envio de estudantes para Universidades estrangeiras, 

constata-se que a procura de programas de mobilidade é reduzida (Tabela 11). De facto, no 

ano lectivo 2009-10, apenas 17 alunos realizaram parte do seu percurso académico em 

universidades fora de Portugal, o que representa cerca de 0,4% dos estudantes. 

No mesmo período, a nível nacional, houve 5 388 alunos abrangidos pelo Programa Erasmus, 

que foram colocados em Universidades ou empresas noutros países. Este número representa, 
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só por si, 1,4% dos alunos matriculados no ensino superior em Portugal no ano lectivo de 

2010-11 (Agência Nacional Programa Aprendizagem ao Longo da Vida: PROALV, 2011). 

 

Tabela 11. Destino dos estudantes “outgoing” ao abrigo de programas de mobilidade 2010-11. 

  RO IT ES PL LT SL BR BG TOT. 

DB               1 1 

DCA        2        2 

DEG  3         2 2   7 

DLLM    3            3 

ESENFPD / 
ESENFAH      2   2   

 
  4 

TOTAL 3 3 2 2 2 2 2 1 17 

RO – Roménia; IT – Itália; ES – Espanha; PL – Polónia; LT – Lituânia; SL – Eslovénia; BR- Brasil; BG - Bulgária. 

Fonte: GRI, Novembro de 2011. 

 

Como nos países de origem, também nos de destino dos estudantes em mobilidade existe uma 

grande diversidade, não havendo claramente um país receptor dominante. 

No que se refere aos departamentos que mais alunos enviam para o estrangeiro, destaca-se o 

Departamento de Economia e Gestão, que enviou 7 do total de 17 alunos (41%). 

Os números apresentados referem-se, na sua quase totalidade, aos programas Europeus 

Erasmus e Leonardo da Vinci.  

A única excepção prende-se com a mobilidade para o Brasil, apoiada por um protocolo que a 

UAc tem com a Universidade do Vale de Itajaí (UNIVALI) e por um programa de Bolsas 

LusoBrasileiras Santander Universidades4, destinado exclusivamente a estudantes de 

licenciatura da Universidade dos Açores. No ano lectivo de 2010-11, a Universidade recebeu 

um aluno ao abrigo do referido protocolo com a UNIVALI e outro apoiado pela Bolsa 

Santander. Nesse mesmo ano foram também enviados para o Brasil dois alunos da 

Universidade dos Açores ao abrigo das Bolsas Santander. 

 

Note-se que a Universidade dos Açores tem também protocolado o Acordo de Mobilidade 

Antero de Quental, que visa promover o intercâmbio de professores e estudantes entre os 

Açores e os Estados Unidos.  

                                                           
4
Estas bolsas estão integradas num programa mais vasto, criado em 2007 através de um convénio entre 

o Banco Santander e um conjunto alargado de universidades portuguesas e brasileiras. Pretende-se 
assim estreitar as relações académicas entre Portugal e o Brasil, promovendo a excelência e a 
construção de um espaço ibero-americano de educação superior, através do incentivo da mobilidade 
dos estudantes universitários. 



 

UNIVERSIDADE DOS AÇORES  
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 2012-2015 

 

 
 

 

   19 

Criado em 2007, o Acordo de Mobilidade Antero de Quental envolve a Universidade dos 

Açores e um conjunto de Universidades norte-americanas sediadas em regiões onde existem 

importantes comunidades portuguesas, sendo elas:  

- Brown University; 

- University of California Berkeley; 

- University of Massachusetts Amherst; 

- University of Massachusetts Dartmouth; 

- Bristol Community College. 

As iniciativas realizadas no âmbito deste acordo contam com a parceria financeira da Fundação 

Luso-Americana para o Desenvolvimento e da Fundação Calouste Gulbenkian. No entanto, o 

programa não está a ser devidamente aproveitado na vertente da mobilidade de estudantes. 

Este facto deve-se maioritariamente a não ser reconhecida a equivalência académica à 

formação obtida nos Estados Unidos, factor altamente desmotivante para quem pretende 

realizar um período de estudos no exterior. 
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1.4 Corpo docente 

A Universidade dos Açores contava, no ano lectivo 2009-10, com 303 docentes, dos quais 256 

no ensino universitário e 47 no ensino politécnico (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Docentes e categoria 2010-11 

Ensino Universitário  Nº ETI  Ensino politécnico  Nº ETI 

Professor catedrático  18 18  Professor Coordenador 8 8 

Professor associado  6 6  Professor adjunto  22 22 

Professor auxiliar  153 153  Assistente 2º Triénio 3 3 

Investigador 13 13  Assistente 1.º Triénio 12 10,75 

Assistente convidado 10 10  Equiparado a Prof. adjunto  3 3 

Assistente convidado tempo parcial 30 13,80  Enfermeiro assistente 1 1 

Assistente 7 7  TOTAL 49 47,75 

Professor requisitado 6 6     

Professor auxiliar convidado 4 4     

Professor auxiliar convidado tempo parcial 2 0,50     

Leitor 5 5     

TOTAL 254 236,3     

Fonte: Serviços Administrativos, Novembro de 2011. 

 

Analisando-os globalmente, os números apresentados correspondem a um rácio de 

aproximadamente 13,2 alunos por docente na Universidade dos Açores. A nível nacional, esse 

rácio situa-se nos 12,4 alunos por docente (GPEARI MCES, 2011). 

O número de docentes distribui-se por unidade orgânica de forma desigual (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Docentes por unidade orgânica 2010-11. 

Unidade Orgânica N.º docentes ETI 

Departamento de Ciências Agrárias 44 42,3 

Departamento de Economia e Gestão 41 29,5 
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Unidade Orgânica N.º docentes ETI 

Departamento de História, Filosofia e Ciências 
Sociais 

27 26,5 

Departamento de Ciências da Educação 27 27 

Departamento de Biologia 27 27 

Departamento de Matemática 25 23,8 

Escola Superior de Enfermagem de Ponta 
Delgada 

24 24 

Departamento de Línguas e Literaturas Modernas 24 22 

Escola Superior de Enfermagem de Angra do 
Heroísmo 

23 23,75 

Departamento de Ciências Tecnológicas e 
Desenvolvimento 

20 17,2 

Departamento de Geociências 11 11 

Departamento de Oceanografia e Pescas 10 10 

TOTAL 303 284,05 

Fonte: Serviços Administrativos, Novembro de 2011. 

 

Verifica-se que o Departamento de Ciências Agrárias e o Departamento de Economia e Gestão, 

com 44 e 41 docentes, respectivamente, representam, em conjunto, cerca de 28% do total de 

docentes da Universidade. Note-se neste caso que os 41 docentes do Departamento de 

Economia e Gestão correspondem apenas a 29,5 ETI. Com o menor número de docentes, 

destacam-se os Departamentos de Oceanografia e Pescas e de Geociências, que, em conjunto, 

representam apenas 7% do corpo docente da Universidade. 

Com base nestes dados e no número de alunos por Unidade Orgânica, apresentados 

anteriormente (Tabela 7), é possível calcular o rácio entre o número de alunos e o número de 

docentes (ETI) em cada unidade orgânica (Figura 8). 
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Figura 8. Rácio n.º alunos/ n.º docentes(ETI) por Unidade Orgânica em 2010-11. 

Fonte: Serviços Académicos, Setembro de 2011 e Serviços Administrativos, Novembro de 2011. 

 

O Departamento de Economia e Gestão, o Departamento de História, Filosofia e Ciências 

Sociais e o Departamento de Ciências de Educação, com, respectivamente, 30,1, 21,9 e 18,1 

alunos por docente, apresentam rácios claramente superiores à média nacional e à média da 

Universidade dos Açores. 

Pelo contrário, com rácios muito reduzidos, destacam-se os Departamentos de Oceanografia e 

Pescas (3,1 alunos por docente) e de Geociências (2,3), que, apesar de terem um reduzido 

número de docentes, têm um número de alunos extremamente baixo (o que pode ser 

explicado pelo facto de não incluírem licenciaturas nas suas ofertas lectivas).  

No que se refere às qualificações, verificam-se diferenças significativas entre os corpos 

docentes do Ensino Universitário e do Ensino Superior Politécnico (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Docentes e formação 2010-11. 

 Ensino Universitário Ensino Politécnico 

Doutor (%) 93 2 

Mestre (%) 5 77 

Licenciado (%) 2 21 

TOTAL (%) 100 100 

Fonte: Relatório e Contas 2010. 

 

Verifica-se também que o número dos docentes do Ensino Universitário na Universidade dos 

Açores que possuem doutoramento é bastante elevado (93%). A nível nacional, em 2009 (data 

a que se referem os últimos dados disponibilizados pelo GPEARI/MCTES neste domínio), cerca 

de 68% dos docentes do Ensino Universitário Público possuíam um doutoramento.  

30,1

21,9

18,1

14,8 14,3

11,2 11,0
9,6

8,0 7,9

3,1 2,3
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1.5 Investigação e Desenvolvimento 

De acordo com os seus estatutos, a Universidade deve fomentar e realizar a investigação 

científica em domínios de interesse universal e naqueles que possam contribuir para o 

desenvolvimento dos Açores, propiciados pelas particulares condições naturais e culturais da 

Região. 

A Investigação e Desenvolvimento é seguramente uma área em que o panorama regional terá 

obrigatoriamente de evoluir nos próximos tempos: as despesas em I&D da Região em 

percentagem do PIB são bastante reduzidas, tendo sofrido poucas alterações nos últimos anos. 

Apesar do ligeiro aumento de 0,44% para 0,46% entre 2003 e 2008, este valor continua a ser 

bastante inferior à média nacional, que se situava nos 1,55% do PIB em 2008) (INE, Anuários 

Estatísticos da Região Autónoma dos Açores, 2005 e 2008 e GPEARI, Inquérito ao Potencial 

Científico e Tecnológico Nacional, 2008). 

A Universidade tem um papel fundamental nos valores afectos à I&D. Nos Açores, o ensino 

superior liderava destacadamente as referidas despesas, com 64,2% do total. Segue-se o 

sector empresarial com 14,8%, o sector governamental com 11,6% e, por último, as 

Instituições Privadas sem Fins Lucrativos com 9,5%. Considerando a distribuição a nível 

nacional, verifica-se uma forte discrepância: neste caso são já as empresas que assumem a 

maior parcela das despesas de I&D, com 50,1% do total em 2008. (INE, Anuários Estatísticos da 

Região Autónoma dos Açores, 2008 e GPEARI, Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico 

Nacional, 2008). 

 

Centros de I&D 

No cerne das actividades de I&D realizadas pela Universidade encontram-se os seus Centros de 

I&D. A Universidade dos Açores conta com um conjunto de Centros de I&D reconhecidos pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Centros de Investigação reconhecidos pela FCT. 

Centro de Investigação 
Departamento 

UAc 

Centro de Biotecnologia dos Açores (CBA-UAc) DCA 

Centro de Estudos de Economia Aplicada do Atlântico (CEEAplA) DEG 

Centro de História de Além-Mar (CHAM) DHFCS 

Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO-A)
5
 DB 

Centro de Investigação em Tecnologia Agrária dos Açores (CITA-A) DCA 

Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos (CVARG) DG 

Centro do Instituto do Mar da Universidade dos Açores (IMAR - DOP/UAc) DOP 

Fonte: Relatório e Contas 2010. 

                                                           
5
 Grupo da UAc. 
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A maioria dos Centros de Investigação reconhecidos pela FCT funciona em parceria ou em 

interligação com centros de I&D de outras universidades:  

- o CEEAplA resulta de uma parceria entre o Departamento de Economia e Gestão da 

Universidade dos Açores e o Departamento de Gestão e Economia da Universidade da 

Madeira, tendo representação nas duas Universidades.  

- o CHAM é uma unidade de investigação interuniversitária da Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores;  

- o CIBIO-A integra um Laboratório Associado, com pólos na Universidade do Porto 

(sede), Universidade dos Açores, Universidade de Évora e Instituto de Investigação 

Científica Tropical em Lisboa; e  

- o Centro do Instituto do Mar da Universidade dos Açores está integrado no Instituto 

do Mar (IMAR), uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, criada pelas 

Universidades de Coimbra, de Lisboa, Técnica de Lisboa, Nova de Lisboa, de Évora, do 

Algarve, dos Açores e do Porto. O IMAR-Açores integra também o Laboratório 

Associado LARSyS (Laboratório de Robótica e Sistemas em Engenharia e Ciência), 

composto pelo Instituto de Sistemas e Robótica, do Instituto Superior Técnico (IST),  

IN+, o Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, do 

IST e o Creminer, Centro de Recursos Minerais, Mineralogia e Cristalografia, da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

Os diferentes Centros tiveram em geral boas classificações na última avaliação realizada pela 

FCT, sendo que a classificação dos centros em parceria mencionados anteriormente, se refere 

à globalidade do Centro e não especificamente à estrutura localizada na Universidade dos 

Açores (Tabela 16). 

 

Tabela 16. Classificação dos Centros de Investigação reconhecidos pela FCT. 

Centro de Investigação 
exclusivo da UAc 

Classificação 
FCT 

 Centro de Investigação em rede Classificação 
FCT 

Centro de Biotecnologia dos 
Açores (CBA-UAc) 

Muito Bom 
 Centro de Investigação em 

Biodiversidade e Recursos 
Genéticos (CIBIO-A) 

Excelente 

Centro de Investigação em 
Tecnologia Agrária dos Açores 
(CITA-A) 

Bom 
 

Centro de Estudos de Economia 
Aplicada do Atlântico (CEEAplA) 

Muito Bom 

Centro de Vulcanologia e 
Avaliação de Riscos Geológicos 
(CVARG) 

Excelente 
 

Centro de História de Além-Mar 
(CHAM) 

Muito Bom 

  

 Centro do Instituto do Mar da 
Universidade dos Açores (IMAR - 
DOP/UAc) 

Muito Bom 

Fonte: FCT 2011. 
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Merece especial destaque o Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos, o único 

centro de investigação de Ciências da Terra e do Espaço a obter a classificação de Excelente a 

nível nacional. 

Existe também um conjunto de outros centros que desenvolvem actividades de I&D (Tabela 

17). 

 

Tabela 17. Outros Centros de Investigação. 

Centro de Climatologia, Meteorologia e Mudanças Globais (CCMMG) 

Centro de Estudos Etnológicos Dr. Luís da Silva Ribeiro 

Centro de Estudos Filosóficos (CEF) 

Centro de Estudos Gaspar Frutuoso (CEGF) 

Centro de Estudos Jurídico-Económicos (CEJE) 

Centro de Estudos Sociais (CES-UA) 

Centro de Inovação e Sustentabilidade em Engenharia e Construção (CISEC) 

Centro de Informação Geográfica e Planeamento Territorial (CIGPT) 

Centro de Investigação de Recursos Naturais (CIRN) 

Centro de Matemática Aplicada e Tecnologias de Informação (CMATI) 

Laboratório de Ambiente Marinho e Tecnologia (LAMTec) 

Fonte: Relatório e Contas 2010 

 

Projectos de I&D 

Relativamente aos projectos de I&D desenvolvidos pela Universidade, estes são financiados 

por diversas entidades (Tabela 18). 

 

Tabela 18. Origem de financiamento dos projectos de I&D activos em 2010-11. 

Origem do financiamento  Nº de projectos 

Europeu  24 

FCT 29 

Outros do Governo Nacional 2 
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Origem do financiamento  Nº de projectos 

Direcção Regional de Ciência e Tecnologia 36 

Outros do Governo Regional  51 

Autarquias locais 7 

FLAD 9 

Privado 27 

Projectos “Green Islands” – MIT  16 

TOTAL 201 

Fonte: Relatório e Contas 2010. 

 

No que se refere às principais áreas científicas dos projectos (Tabela 19), destacam-se as 

Ciências do Mar, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ambiente, Ciências Agrárias e Ciências da 

Terra. 

 

Tabela 19. Principais áreas científicas dos projectos de investigação, por fonte de financiamento, em 2010-11. 

Financiamento Europeu  Financiamento FCT 

C. Mar  7  Biotecnologia  6 

Biotecnologia  7  C. Biológicas 6 

C. Biológicas 3  Ambiente 6 

Ambiente 3  Química 2 

     

Financiamento Gov. Regional  Financiamento Privado 

C. Terra  10  C. Agrárias  8 

C. Agrárias  9  C. Terra  5 

C. Biológicas 7  Biotecnologia 5 

Economia 6  C. Biológicas 5 

Fonte: Relatório e Contas 2010. 

 

De salientar que os projectos com financiamento europeu e nacional (FCT) se concentram 

sobretudo nas áreas das ciências do mar, biotecnologia e ciências biológicas, enquanto os 
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projectos com financiamento regional privilegiam sobretudo as áreas das ciências agrárias e 

ciências da terra. 

No que se refere a projectos com financiamento europeu, destacam-se, em número, os 

financiados pelo Programa Operacional de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-

Canárias (Tabela 20). Este programa prevê o apoio comunitário para estas três regiões 

insulares, no âmbito do objectivo de cooperação territorial europeia, tendo uma forte 

orientação não só para a cooperação entre as regiões parceiras, mas também com países 

terceiros das regiões geográficas vizinhas e com outras regiões periféricas comunitárias. 

 

Tabela 20. Projectos financiados pelo Programa Operacional de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-
Canárias (MAC 2007-2013), em que a Universidade dos Açores participa. 

Acrónimo Designação  Área temática 

Unidade 
Orgânica / 
Centro de 
I&D 

Orçamento 
global  (k€) 

DEMIURGO 
Bancos de información genética 
poblacional y meta-análisis de la Flora 
Macaronésica 

Ciências 
Biológicas 

DB 814,4 

ICE 2 
Investigação Científica em 
Enfermagem 2 

Ciências de 
Enfermagem 

ESEAH 722,7 

AGRICOMAC 
Transferencia de Tecnologías al 
Sector Agrícola de la Macaronesia 

Eng. Química e 
Biotecnologia 

DCA 820,1 

MacSIMAR 

Incorporação do Sistema Integrado de 
Monitorização Meteorológica e 
Oceanográfica da Macaronésia na 
estratégia de investigação 
marinha/marítima Europeia 

Ambiente DCA 759,4 

BIOMUSA 
Transferencia de I+D+i para el 
desarrollo sostenible del cultivo del 
plátano en las RUPs MAC 

Eng. Química e 
Biotecnologia 

DCA 848,5 

BANGEN 
Red BANGEMAC: Banco genético 
marino de Macaronesia 

Ciências do 
Mar 

DOP 761,8 

BIOPHARMAC 

Desarrollo de industrias 
biotecnológicas y farmacéuticas 
basadas en el conocimiento y la 
biodiversidad macaronésica 

Ciências 
Biológicas 

DB/CIRN 780,0 

MARPROF 
Bases para a Gestão e Valorização 
Gastronómica de Espécies Pesqueiras 
Profundas da Macaronésia 

Ciências do 
Mar 

DOP 836,7 

GESMAR 
Gestión sostenible de los recursos 
marinos 

Ciências 
Biológicas 

DB 807,6 

CabMedMac 

Estudo de implementação de medidas 
de combate à Mosca-do-
mediterrâneo em Cabo Verde e na 
Macaronésia 

Eng. Química e 
Biotecnologia 

DCA 308,8 
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Fonte: Relatório e Contas 2010 / Programa MAC 2007-2013 

 

Em termos de dimensão, destacam-se os projectos financiados pelo 7.º Programa Quadro 

(Tabela 21). 

 

Tabela 21. Projectos financiados pelo 7.º Programa Quadro, em que a UAc participa. 

Acrónimo  Descrição sumária 
Área 
temática 

Unidade 
Orgânica / 
Centro de I&D 

Orçamento 
global (M€) 

CORALFISH 
Estudo da relação entre corais, espécies 
marinhas e pescas 

Ciências 
do mar 

IMAR / DOP 10,9 

HERMIONE 
Investigação dos Pontos Quentes dos 
Ecossistemas e o Impacto Humano nos 
Mares Europeus 

Ciências 
do mar 

DOP 10,9 

MADE 
Estudo de medidas que permitam mitigar 
os impactos adversos das pescas de peixes 
pelágicos de grande dimensão 

Ciências 
do mar 

IMAR / DOP 4,7 

MEFEPO 
Desenvolvimento de um quadro 
operacional para três mares regionais 

Ciências 
do mar 

IMAR / DOP 4,0 

SPECIAL 

Desenvolvimento de tecnologias de ponta 
para a produção biotecnológica de 
metabolitos celulares e biomateriais 
extracelulares a partir de esponjas 
marinhas 

Ciências 
do mar 

DB – CIBIO 3,8 

FREEsubNET 
Mapeamento do habitat essencial de várias 
espécies utilizando modelos espaciais SIG 

Ciências 
do Mar 

IMAR / DOP n.a 

Fonte: http://cordis.europa.eu/. 

 

Existe ainda um conjunto reduzido de outros projectos de I&D financiados por outras fontes 

como os programas Comenius 2 e Tempus IV ou EEA Grants. 

 

Estrutura de apoio à I&D 

Com o intuito de coordenar e apoiar as actividades de I&D da Universidade dos Açores, foi  

criado em 2006 o GAIDET - Gabinete de Apoio à Investigação e ao Desenvolvimento 

Experimental e Tecnológico. 

O GAIDET tem por finalidade racionalizar, acrescer e dinamizar o potencial científico da 

Universidade dos Açores, bem como optimizar o seu impacto no sistema socioeconómico. 

Este gabinete pretende promover uma maior participação de investigadores da Universidade 

dos Açores em programas de investigação, mobilidade e formação, promovidos por entidades 

regionais, nacionais e internacionais, devendo para o efeito:  
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- Recolher e disseminar informação sobre programas e organizações nacionais e 

internacionais que suportem e financiem a investigação científica, o desenvolvimento 

tecnológico e a formação avançada.  

- Recolher e disseminar informação acerca dos programas de bolsas para investigadores 

e estudantes de pós graduação e da existência de suporte financeiro para participação 

em conferências e seminários.  

- Dar apoio técnico e administrativo na formulação de candidaturas a programas 

regionais, nacionais e internacionais de investigação e desenvolvimento 

multissectoriais e a programas de formação e mobilidade de docentes e 

investigadores.  

- Apoiar e acompanhar administrativamente o desenvolvimento dos projectos de I&D 

após a sua aprovação.  

- Dar apoio logístico aos docentes e investigadores a desenvolver actividades de I&D; 

- Facilitar a articulação da Universidade com diferentes organismos públicos; 

- Melhorar e agilizar a interface com o sector empresarial, permitindo um melhor 

conhecimento e uma confiança mútua, que facilitem múltiplas formas de colaboração. 

No entanto, o GAIDET tem vindo a focar a sua actividade sobretudo na gestão dos diferentes 

Centros de Custo criados no decorrer das actividades correntes da Universidade dos Açores. 

Estes Centros de Custo podem incluir itens diversificados, desde projectos complexos, a 

simples deslocações para participação em seminários, ou propinas de um mestrado. Deste 

modo, encontram-se abertos presentemente quase 1 500 Centros de Custo. 

Assim, hoje em dia, o GAIDET encontra-se condicionado na sua acção, não tendo capacidade 

de resposta à maioria das solicitações nas áreas referidas. Aliás, na generalidade dos casos, 

essa solicitação nem chega a existir. A generalidade das candidaturas aos diferentes concursos, 

incluindo à FCT ou mesmo aos Programas Quadro, é desenvolvida dentro das unidades 

orgânicas  e dos Centros de Investigação, não existindo interacção com o GAIDET. 

 

Produção Científica 

Um dos aspectos a considerar no quadro da análise de uma Instituição de Ensino Superior 

prende-se com a Produção Científica, relacionada com o número de publicações em revistas 

científicas (Tabela 22). Este indicador permite de uma forma fácil e directa obter uma ideia da 

dimensão da Instituição e da sua relevância. É por isso muito utilizado na elaboração de 

rankings de instituições. 
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Tabela 22. Número de publicações das Universidades Públicas Portuguesas no período 2005-2009. 

Universidade  Nº. 
publicações 

Universidade do Porto    9477 

Universidade Técnica de Lisboa 9264 

Universidade de Lisboa 5730 

Universidade de Coimbra 5530 

Universidade de Aveiro 5414 

Universidade Nova de Lisboa 4251 

Universidade do Minho 3957 

Universidade do Algarve 1667 

Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro 

1188 

Universidade de Évora 975 

Universidade da Beira Interior 891 

Universidade dos Açores 505 

ISCTE 469 

Universidade da Madeira 441 

Universidade Aberta 120 

Fonte: SCIMAGO Institutions Ranking 2011. 

 

Neste aspecto, a Universidade dos Açores é uma das instituições de Ensino Superior Público 

em Portugal com menor número de publicações. Este resultado será seguramente fruto da 

reduzida dimensão da Universidade. 

Complementarmente, será relevante analisar a qualidade das publicações realizadas. É 

possível aferir esta qualidade através de indicadores relacionados com o tipo de revistas em 

que as publicações se encontram ou com o número de colaborações internacionais 

relacionadas. Assim sendo, é possível apresentar os seguintes dois indicadores (Tabela 23): 

- Percentagem de Publicações em Revistas do Primeiro Quartil SJR (1Q) – Indica a 

percentagem de publicações de uma instituição em revistas incluídas no primeiro 

quartil, ordenadas pelo indicador SJR6; 

- Colaboração Internacional (CI) – Mede o rácio das publicações científicas de uma 

instituição em colaboração com instituições de outros países. 

 

                                                           
6
O indicador SJR mede a influência ou prestígio científico das revistas mediante a análise da quantidade 

e da procedência das citações que recebe uma revista científica. 
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Tabela 23. Indicadores de Produção Científica das Universidades Públicas Portuguesas no período 2005-2009. 

Universidade  1Q CI 

Universidade dos Açores 56,6 61,6 

Universidade Nova de Lisboa 54,3 46,5 

Universidade de Lisboa 53,2 50,7 

Universidade do Porto    52,5 43,1 

Universidade de Aveiro 50,6 48,2 

Universidade do Algarve 48,9 50,2 

Universidade de Coimbra 47,8 45,9 

Universidade de Évora 46,2 41,6 

Universidade Técnica de Lisboa 45,9 44,3 

Universidade da Madeira 45,6 46,5 

Universidade do Minho 45,0 44,5 

U. Trás-os-Montes e Alto Douro 42,8 38,1 

Universidade Aberta 38,3 57,5 

Universidade da Beira Interior 29,9 32,2 

ISCTE 29,6 29,4 

1Q - Percentagem de Publicações em Revistas do Primeiro Quartil SJR; CI -Colaboração Internacional 

Fonte: SCIMAGO Institutions Ranking 2011. 

 

Deste modo, conclui-se que, apesar do reduzido volume de publicações realizadas no período 

2005-2009, estas apresentaram os melhores indicadores entre as instituições de Ensino 

Superior Público portuguesas, quer ao nível do número de colaborações internacionais, quer 

ao nível da proporção de publicações em revistas do primeiro quartil SJR. 
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1.6 Relação com a sociedade 

De acordo com os seus estatutos, a missão da Universidade integra a “promoção do 

desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores, quer contribuindo para a consolidação da 

sua identidade, o conhecimento e a valorização do seu património cultural, quer propondo, 

sem prejuízo de acções tendentes a fomentar o seu desenvolvimento social e a sua 

competitividade económica, os modelos de ensino que se revelarem adequados a ambientes 

educacionais diferenciados”. 

São, assim, atribuições da Universidade, a organização de actividades de extensão cultural e de 

prestação de serviços à comunidade, o fomento da cooperação e o desenvolvimento de 

parcerias com o tecido empresarial, a organização de cursos de especialização e 

aperfeiçoamento e a contribuição para a formação permanente de quadros socioprofissionais 

na Região Autónoma dos Açores. 

Neste contexto, são seguidamente analisadas as iniciativas da Universidade no âmbito do 

empreendedorismo, uma das formas privilegiadas de promoção da competitividade 

económica da região, bem como as iniciativas de ensino à distância, um dos modelos de ensino 

adequado a ambientes educacionais diferenciados. 

 

Empreendedorismo 

Considerando a necessidade de estimular a criação de novas empresas e a promoção da 

ligação entre a Universidade e o mundo empresarial, a Universidade dos Açores criou em 

Junho de 2006 o seu Centro de Empreendedorismo. 

O Centro de Empreendedorismo da Universidade dos Açores tem como missão aplicar as 

melhores boas práticas e as mais avançadas metodologias em empreendedorismo, inovação e 

gestão empresarial.  

Esta aplicação resulta no desenvolvimento de competências específicas relacionadas com o 

empreendedorismo capazes de, por um lado, promover a criação e o apoio a novos projectos 

empresariais com carácter inovador e de forte valor acrescentado e de, por outro, contribuir 

para a redução do risco e da incerteza num ambiente de competitividade globalizada, 

constituindo-se, assim, como um factor decisivo para o desenvolvimento do tecido empresarial 

e, consequentemente, de toda a Região. 

Ao nível da formação em empreendedorismo, têm vindo a ser oferecidos diversos cursos em 

parceria com instituições regionais, envolvendo várias localizações geográficas: Ponta Delgada, 

Angra do Heroísmo, Praia da Vitória e Madalena. Os cursos incluem os temas do 

Empreendedorismo, Empreendedorismo de Base Tecnológica e Gestão para Empresários. 

A Universidade promove também a leccionação da disciplina de Empreendedorismo aos 

alunos das licenciaturas em Gestão, Economia e Serviço Social, entre outros.  
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No decorrer de 2010, esta estrutura realizou, em parceria com a Sociedade Portuguesa de 

Inovação, o estudo Global Entrepreneurship Monitor nos Açores (GEM Açores 2010 7), focado 

no estado do empreendedorismo e das condições que o influenciam na Região Autónoma dos 

Açores. 

O estudo evidenciou que, apesar de nos Açores estarem a ser implementadas nos últimos anos 

diversas iniciativas que visam o fomento da actividade empreendedora, a Taxa de Actividade 

Empreendedora nos Açores8 é de apenas 3,5%, revelando-se mais baixa do que a de Portugal 

Continental (4,4%) e abaixo da dos restantes países membros da União Europeia (5,2%). 

Mesmo assim, os especialistas entrevistados no âmbito deste estudo destacam o importante 

contributo da Universidade dos Açores nesta matéria, considerando esse contributo um dos 

principais factores promotores da actividade empreendedora na Região. 

Ainda no que respeita ao panorama relacionado com o empreendedorismo, é de destacar que 

apenas uma pequena minoria dos alunos da Universidade dos Açores (10%) tem como 

objectivo criar o seu próprio emprego (Figura 9). Neste âmbito, não deixa de ser significativo 

que, a grande maioria dos alunos (62%) tenha como objectivo conseguir um emprego no 

sector público. 

 

Figura 9. Expectativas de emprego dos alunos da UAc / Sector onde gostariam de trabalhar. 

Fonte: Inquérito aos estudantes da UAc, OEFP 2011. 

 

 

Ensino à distância 

Atendendo à sua posição ultra-periférica e insular e ao seu posicionamento tripolar, a 

Universidade dos Açores tem vindo a desenvolver esforços no sentido de dinamizar 

actividades na área do ensino à distância. Nos últimos tempos a Universidade tem vindo a 

dotar-se de equipamento informático e de videoconferência e a promover a utilização de 

plataformas permanentes de diálogo e de aprendizagem à distância, como o Moodle. 

                                                           
7
 Relatório disponível em: www.spi.pt/GEMacores/ 

8
 Taxa de Actividade empreendedora (TEA): proporção de indivíduos em idade adulta que estão 

activamente envolvidos em start-ups ou na gestão de novos negócios. 

Sector público
62%

Sector privado
28%

Criar próprio 
emprego

10%

http://www.spi.pt/GEMacores/
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Neste âmbito, no final de 2010, foi estabelecido um protocolo de cooperação com a 

Universidade Aberta, com vista à realização de ofertas pedagógicas conjuntas em b-learning e 

à concretização de novos cursos, que devem conduzir a dupla titulação e ao desenvolvimento 

de acções de investigação colaborativas, no domínio do Ensino a Distância. 

O primeiro Curso de Formação Integrada em e-learning realizou-se no final de 2010, com vista 

a dotar os docentes da Universidade dos Açores de competências pedagógicas no Ensino a 

Distância. Actualmente, a Universidade conta com 33 professores certificados que podem ser 

formadores. 

Recentemente, teve lugar o primeiro curso piloto de ensino à distância, com o objectivo de 

conciliar as plataformas de ensino à distância e um circuito privado de televisão, na ilha de 

Santa Maria. 

Entre 5 de Setembro e 15 de Outubro de 2011, decorreu, em Vila do Porto, ilha de Santa 

Maria, um primeiro curso no regime e-learning. O curso, sobre ”Comunicação e Relações 

Interpessoais”, foi ministrado em seis módulos, antecedidos por um período de adaptação dos 

formandos à plataforma tecnológica. 

A iniciativa, que recorreu a meios tecnológicos inovadores, resultou de uma parceria entre a 

Universidade dos Açores, que preparou os conteúdos, a RTP/Açores, responsável pela 

filmagem dos conteúdos, a Portugal Telecom, responsável pela difusão, e a Câmara Municipal 

de Vila do Porto, que acolheu o projecto e promoveu os meios para a sua realização. 

Os conteúdos de formação, desenvolvidos pela Universidade, foram disponibilizados no 

Videoclube do MEO, podendo ser gratuitamente acedidos pelos formandos a qualquer 

momento, através da televisão ou do computador. 

O curso teve como público-alvo pessoas com o 12º ano ou profissionais com habilitações 

equivalentes. 
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1.7 Financiamento e execução financeira 

 

Para completar o diagnóstico importa considerar as questões relacionadas com o 

financiamento da Universidade. Para o efeito, recorre-se à informação mais recente no que 

respeita à execução financeira apurada em 30 de Setembro de 2011. 

 

Tabela 24. Receitas da Universidade dos Açores, por fonte de financiamento (2011 – até Setembro). 

Receitas Montante (€) 

Orçamento do Estado  10.915.838 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores  337.500 

Propinas 1º ciclo  1.775.870 

Propinas 2º e 3º ciclo  676.324 

Propinas outros  254.480 

Projectos de I&D - FCT  398.950 

Projectos de I&D - Governo Regional  1.232.251 

Projectos de I&D - Programas Europeus  685.261 

Projectos de I&D - Outros  294.795 

Prestação de serviços  366.485 

Outros  401.216 

TOTAL 17.338.970 

Fonte: Unidade Económica e Financeira da Universidade dos Açores, Novembro de 2011. 

 

Como é possível constatar através da informação incluída na Tabela 24, o Orçamento Geral do 

Estado é a principal fonte de financiamento da Universidade, correspondendo a 63% do total 

da receita arrecadada até àquela data. Por outro lado, o Governo Regional é o principal 

financiador dos projectos de I&D.  

As propinas correspondem a 15,6% da receita arrecadada. É também de referir o reduzido 

volume de financiamento conseguido a partir da prestação de serviços, o qual equivale a 2,1%. 
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No que respeita à despesa realizada (Tabela 25), destacam-se as despesas com pessoal 

docente e investigador, as quais representam cerca de metade dos encargos da Universidade 

(51,7%). As despesas com pessoal não-docente ascendem a 20,0% do total e a Aquisição de 

Serviços a 18,4%. 

 

Tabela 25. Despesas da Universidade dos Açores (2011 – até Setembro). 

Tipo de despesa Montante (€) 

Despesas com pessoal docente e investigador  10.033.498 

Despesas com pessoal não-docente  3.882.211 

Aquisição de bens  680.385 

Aquisição de serviços  3.575.682 

Aquisição de equipamentos  769.244 

Outras 464.779 

TOTAL 19.405.799 

Fonte: Unidade Económica e Financeira da Universidade dos Açores, Novembro de 2011. 

 

Da análise conjunta das Tabelas 24 e 25, conclui-se que, nos primeiros três trimestres de 2011, 

a Universidade teve um nível de execução da despesa superior ao da receita na ordem dos 2 

milhões de euros.  

 

A distribuição da execução da receita e da despesa pelas diferentes unidades orgânicas e por 

rubricas encontra-se, respectivamente, nas Tabela 26 e 27. 

 

Tabela 26. Receitas, por fonte e por Unidade Orgânica (2011 – até Setembro). 

Unidade 
Orgânica 

OE 
distribuído 

(€) 

Propinas 
1º ciclo 

(€) 

Prop. 
Outras 

(€) 

Receitas 
de I&D 

(€) 

Prest. de 
serviços 

(€) 

Overheads 

(€) 

Serviços 
a outras 
UO (€) 

Coesão 

(€) 

Outras 

(€) 

Total 

(€) 

DB  1.486.301 138.148 139.111 274.989 59.158 29.720 54.916  61.475 2.243.818 

DCA  1.932.103 204.929 128.844 515.101 199.682 54.285 1.645 7.961 58.403 3.102.953 

DCE  1.056.326 195.470 55.600 32.478 0 51.402 25.298 53.574 47.732 1.517.880 

DCTD  784.521 108.509 4.659 1.330 26.135 14.093 43.329  17.927 1.000.503 

DEG 1.382.600 372.903 115.288 354.517 1.968 115.097 54.710  63.332 2.460.415 

DG 60.255 0 6.075 84.375 27.982 15.588 82.887 445.711 12.758 735.631 
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Unidade 
Orgânica 

OE 
distribuído 

(€) 

Propinas 
1º ciclo 

(€) 

Prop. 
Outras 

(€) 

Receitas 
de I&D 

(€) 

Prest. de 
serviços 

(€) 

Overheads 

(€) 

Serviços 
a outras 
UO (€) 

Coesão 

(€) 

Outras 

(€) 

Total 

(€) 

DHFCS 910.163 249.654 39.929 81.999 44.988 22.063 147.675  35.225 1.531.696 

DLLM 716.734 156.820 9.282 55.304 6.021 22.711 144.590 98.502 22.227 1.232.191 

DM 530.073 85.281 10.009 74.452 0 9.243 115.727 142.434 15.043 982.262 

DOP 167.995 0 45.337 909.112 0 10.747 14.809 459.454 11.133 1.618.587 

ESENFAG 1.040.061 137.804 39.157 12.258 80 37.343 0  28.508 1.295.211 

ESENFPD 848.706 126.352 34.250 3.846 0 20.582 0 137.095 27.454 1.198.285 

Fonte: Unidade Económica e Financeira da Universidade dos Açores, Novembro de 2011 

 

Tabela 27. Despesas, por rubrica e por Unidade Orgânica (2011 – até Setembro). 

Unidade 
Orgânica 

Pessoal 

(€) 

Aquisição 
bens 

(€) 

Aquisição 
serviços 

(€) 

Outras 
Despesas 

I&D 

(€) 

Outras 
Despesas 

Prest. 
Serviços (€) 

Serviços de 
outras UO 

(€) 

 

Coesão 

(€) 

Serviços 
Centrais 

(€) 

Total 

(€) 

DB  1.373.650 66.797 133.377 369.901 75.795 69.998 92.437 342.471 2.524.426 

DCA  2.122.651 108.430 89.491 601.094 82.658 36.130 0 487.882 3.528.336 

DCE  990.477 3.379 25.736 18.172 7.061 177.155 0 275.481 1.497.461 

DCTD  540.608 42.386 27.836 21.730 39.359 77.814 119.506 176.178 1.045.417 

DEG 922.756 29.452 45.244 231.619 62.652 155.560 632.575 269.186 2.349.044 

DG 566.266 2.064 498 118.515 147.734 0 0 148.365 983.442 

DHFCS 1.009.415 6.040 59.999 147.836 8.215 39.216 261.093 240.748 1.772.562 

DLLM 913.964 900 9.380 35.664 115 111.134 0 246.642 1.317.799 

DM 758.910 683 16.167 53.624 0 5.553 0 215.971 1.050.908 

DOP 894.501 5.042 20.194 517.708 14.865 0 0 154.110 1.606.420 

ESENFAG 902.468 9.426 47.984 14.190 0 5.759 239.120 223.602 1.442.549 

ESENFPD 855.092 4.906 18.086 3.940 0 7.267 0 257.722 1.147.013 

Fonte: Unidade Económica e Financeira da Universidade dos Açores, Novembro de 2011. 
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2 ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) permite sistematizar os 

resultados das restantes análises realizadas, identificando os pontos fortes actuais da 

Universidade dos Açores, que poderão ser os seus motores de evolução, as áreas de melhoria, 

para as quais devem ser desenhadas estratégias específicas, as oportunidades, que reflectem 

as influências positivas externas e que importa aproveitar, e as ameaças, que importa 

conhecer em profundidade e se pretendem prevenir. 

 

 

Figura 10. Análise SWOT. 

 

A análise cruzada das quatro áreas acima apresentadas permitirá ainda obter algumas 

orientações complementares como as potencialidades, os constrangimentos, as 

vulnerabilidades e os principais problemas da Universidade. 

 

 

2.1 Pontos Fortes 

 

Qualidade das instalações e equipamentos 

De um modo geral, e de uma forma transversal aos seus três campi, as instalações da 
Universidade são recentes, ou foram remodeladas recentemente, apresentando edifícios 
modernos, funcionais e bem equipados. 

 

  

Pontos 
Fortes

Áreas de 
Melhoria

Oportuni-
dades

Ameaças
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Bom funcionamento de protocolos com algumas das mais reconhecidas Universidades 
Portuguesas 

A Universidade dos Açores tem protocolos activos com algumas das mais prestigiadas 
Universidades Portuguesas (Universidade do Porto, Universidade Técnica de Lisboa, 
Universidade de Coimbra e Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa), ao 
abrigo dos quais ministra os primeiros dois anos de vários cursos (preparatórios), que 
permitem aos alunos da Universidade dos Açores continuarem posteriormente os seus 
estudos nas instituições com as quais os protocolos estão celebrados. 

A aceitação directa dos estudantes da Universidade dos Açores nas diferentes instituições 
referidas reconhece externamente a qualidade do ensino leccionado na Universidade nas 
áreas em questão. 

 

Elevada qualificação do corpo docente 

A Universidade conta com um quadro docente qualificado, sendo que 93% dos docentes do 
Ensino Universitário na Universidade dos Açores são doutorados. A nível nacional, a 
percentagem de docentes do Ensino Universitário Público doutorados é consideravelmente 
inferior, próxima dos 68%. 

 

Existência de centros de investigação reconhecidos e em áreas estratégicas para o País e 
para a Região 

A Universidade conta com 7 Centros de I&D reconhecidos pela FCT, a maioria dos quais 
classificados como Muito Bom. Existem mesmo 2 Centros de I&D classificados como 
Excelente, o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO-A), de que 
o Pólo dos Açores faz parte, e o Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos 
(CVARG). Este último foi o único centro de investigação de Ciências da Terra e do Espaço a 
obter a classificação de Excelente a nível nacional. 

O dinamismo e o reconhecimento internacional de alguns destes centros, sobretudo na área 
temática do mar, tem-se traduzido na participação da Universidade dos Açores em projectos 
europeus de I&D, financiados no âmbito do 7.º Programa Quadro. 

 

Existência do Centro de Empreendedorismo 

A Universidade dos Açores criou, em 2006, um Centro de Empreendedorismo, que tem vindo 
a desenvolver um conjunto de actividades relevantes nesta temática, incluindo a leccionação 
de cursos em parceria com instituições regionais e a promoção de estudos sobre o 
empreendedorismo a nível regional. 

A existência desta estrutura é ainda mais importante numa região como os Açores, que 
regista das mais baixas Taxas de Actividade Empreendedora da União Europeia. 
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2.2 Áreas de Melhoria 

 

Reduzida dimensão da Universidade 

Com aproximadamente 4 300 alunos e cerca de 300 docentes, a Universidade dos Açores é 
uma das Universidades Públicas de menor dimensão a nível nacional. 

 

Sobreposições e duplicações de estruturas por pólo 

Tendo em vista alargar a cobertura das suas actividades em toda a Região, a Universidade 
organiza-se numa estrutura tripolar, com pólos em Ponta Delgada (Ilha de São Miguel), em 
Angra do Heroísmo (Ilha Terceira) e na Horta (Ilha do Faial). No entanto, não é clara uma 
especialização por pólo, existindo, deste modo, casos de duplicação de equipamentos e infra-
estruturas, com reflexos nos custos de investimento e funcionamento da Universidade.  

De referir, a este respeito, o caso de unidades orgânicas  semelhantes (Escola Superior de 
Enfermagem de Ponta Delgada e Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo), 
que, funcionando de forma independente, têm uma oferta formativa idênticas nas duas ilhas, 
o que tem consequências nefastas na rentabilização de recursos e na criação de sinergias. 

 

Elevada fragmentação e estanquicidade 

Tendo em conta a reduzida dimensão da Universidade, há uma elevada fragmentação em 
unidades orgânicas , com autonomia científica, pedagógica e administrativa.  

Este facto é ainda mais crítico quando se verifica a estanquicidade existente entre as diversas 
unidades orgânicas , não existindo oferta formativa integrada (inter-departamental) em 
qualquer um dos graus de ensino que a Universidade disponibiliza. Esta fragmentação e 
estanquicidade reflecte-se também ao nível dos Centros de I&D, estando cada um deles 
associado exclusivamente a uma Unidade Orgânica. 

 

Disparidades de dimensão entre unidades orgânicas  

De alguma forma relacionada com a elevada fragmentação da Universidade, verifica-se uma 
grande disparidade na distribuição dos alunos pelas várias unidades orgânicas . 

Duas das doze unidades orgânicas  (o Departamento de Economia e Gestão e o Departamento 
de História, Filosofia e Ciências Sociais) representam, em conjunto, mais de 1/3 dos alunos da 
Universidade dos Açores. No extremo oposto, as duas unidades orgânicas  com menos alunos 
(Departamentos de Oceanografia e Pescas e de Geociências) representam menos de 2% do 
total de alunos da Universidade. 
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Baixo índice de satisfação da procura 

A Universidade dos Açores é uma das Universidades Públicas Portuguesas com menor Índice 
da satisfação da procura, isto é, que menor número de candidatos tem na primeira fase de 
acesso ao ensino superior, em comparação com o número de vagas disponíveis.  

Também nos Índices de Satisfação da Procura se verificam elevadas disparidades, com cursos 
como o Ciclo Básico de Medicina, Psicologia, Educação Básica, Enfermagem em Ponta Delgada 
e os preparatórios de Medicina Veterinária a registarem uma procura superior à oferta, 
enquanto cursos como Ciências da Engenharia Civil, Património Cultural, Ciências Agrárias, 
Engenharia e Gestão do Ambiente, Sociologia, os preparatórios de Ciências da Nutrição e 
Estudos Europeus e Política Internacional a registarem menos de 5 candidatos em 1.ª opção. 

Ainda assim, a Universidade tem conseguido, ao longo dos últimos anos, aumentar o número 
de alunos inscritos. 

 

Reduzida capacidade de atracção de estudantes de fora da região (e mesmo, em cada pólo, 
de outras ilhas) 

A grande maioria dos alunos da Universidade dos Açores é oriunda do arquipélago (92%). Este 
número indicia, por um lado, uma fraca capacidade de atracção de estudantes de fora da 
região e, por outro, um grande interesse dos residentes nos Açores em prosseguirem os 
estudos no arquipélago. 

Dentro do arquipélago, a grande maioria é oriunda de São Miguel (73%), seguindo-se a 
Terceira (17%) e o conjunto das outras ilhas (10%). De acordo com os Censos 2011, São 
Miguel representa 56% da população dos Açores (situada nos 246 102 habitantes), a Terceira 
23% e as restantes ilhas 21%. 

 

Reduzida mobilidade dos alunos e pouca focalização da mobilidade existente 

A Universidade regista um número reduzido de alunos estrangeiros, inscritos na Universidade 
dos Açores ou a frequentarem cursos ao abrigo de programas de mobilidade. 

São também reduzidos os números de alunos inscritos na Universidade dos Açores que optam 
por passar um período no estrangeiro (numa instituição de ensino ou empresa) ao abrigo de 
programas de mobilidade. 

Verifica-se ainda uma dispersão muito grande dos alunos outgoing pelas instituições de 
acolhimento, bem como uma grande diversidade de países de origem dos alunos estrangeiros 
a frequentar a Universidade dos Açores, o que poderá dificultar o fortalecimento de laços 
com instituições internacionais. 
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Acção insuficiente das estruturas de apoio a actividades de I&D 

O GAIDET criado especificamente para coordenar e apoiar as actividades de I&D da 
Universidade dos Açores, encontra-se condicionado na sua acção, não tendo capacidade de 
resposta à maioria das solicitações nas áreas referidas. Aliás, na generalidade dos casos, essa 
solicitação nem chega a existir.  

A generalidade das candidaturas à FCT ou mesmo aos Programas Quadro é desenvolvida 
dentro das unidades orgânicas , não existindo interacção com o GAIDET. 

 

Reduzido número de publicações 

A Universidade dos Açores é das Universidades Públicas Portuguesas que menos artigos 
publicou em revistas científicas internacionais no período 2005-2009. 

No entanto, estes artigos apresentam um elevado nível da colaboração internacional e uma 
elevada frequência de publicação em revistas de referência. 

 

Experiências incipientes no ensino a distância 

A Universidade dos Açores considera importante reforçar e diversificar as modalidades de 
ensino que disponibiliza a diferentes públicos-alvo, tendo interesse em disponibilizar alguma 
da sua oferta formativa na modalidade de Ensino a Distância. 

Nesse sentido, tem investido em equipamento informático e estabeleceu um protocolo com a 
Universidade Aberta para a realização de ofertas pedagógicas conjuntas. Em 2011, realizou o 
primeiro curso piloto de ensino a distância, na ilha de Santa Maria. 

Contudo, as experiências de ensino à distância são ainda incipientes. 

 

Elevada dependência do Orçamento de Estado 

A maior fatia do financiamento da Universidade dos Açores é proveniente do Orçamento de 
Estado. Apenas uma pequena parte do Orçamento da Universidade provém de receitas 
próprias.  

Note-se que, mesmo a prestação de serviços, tem origem sobretudo em clientes públicos: 
Governo Regional e Câmaras Municipais. Apesar de ter um GAPI na sua estrutura, a prestação 
de serviços a empresas é muito incipiente. 
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2.3 Oportunidades 

 

Interesse crescente por áreas de especialização da Universidade dos Açores 

De uma forma transversal a toda a sociedade têm vindo a ganhar relevo temas como o mar, a 
biodiversidade ou o ambiente. Esta relevância encontra-se materializada em documentos 
estratégicos oficiais, como a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, ou a 
Estratégia Nacional para o Mar, ambos de 2007.  

Estas são precisamente áreas em que a Região Autónoma dos Açores apresenta 
características diferenciadoras reconhecidas quer a nível nacional, quer internacional.  

 

Características geográficas e localização ultraperiférica  

As características geográficas, geológicas, biológicas e mesmo socioeconómicas muito 
específicas, fazem dos Açores um verdadeiro laboratório natural para a investigação e para a 
aplicação de métodos inovadores e originais. 

Paralelamente, sendo uma região ultraperiférica da Europa, os Açores têm disponível um 
conjunto de financiamentos europeus específicos para este tipo de regiões, que incidem 
também na área da I&D.  

 

Relação histórica e proximidade geográfica com os EUA 

A Região Autónoma dos Açores é o território europeu mais próximo dos Estados Unidos. Esta 
proximidade faz com que historicamente exista uma relação próxima entre os Estados Unidos 
e os Açores, que se materializou em sucessivas vagas de emigração, que estão na origem da 
existência de comunidades açorianas significativas neste País. Hoje em dia as comunidades 
açorianas nos EUA e no Canadá representam cerca de um milhão de pessoas, cerca de quatro 
vezes mais do que a população do arquipélago. 

É ainda de referir que, no sentido inverso, os EUA reconhecem a posição geoestratégica dos 
Açores e têm aí uma presença continuada na Base das Lajes desde há várias décadas.  

Esta relação privilegiada com os EUA constitui-se como uma oportunidade para a 
Universidade a vários níveis, de que são exemplos: ampliação da base de alunos para ensino 
formal e formação ao longo da vida, diversificação das fontes de financiamento (incluindo 
modelos de sponsoring tipicamente americanos), ou a alavancagem de projectos e 
actividades de ponte entre instituições Europeias e dos EUA na área da I&D. 
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Crescimento acelerado e necessidades de competências em países de expressão portuguesa  

Hoje em dia vários países de expressão portuguesa, como, por exemplo, o Brasil e Angola, 
têm vindo a apresentar taxas de crescimento económico elevadas. Este crescimento tem 
provocado uma procura acelerada de competências em áreas específicas que, devido a 
algumas dificuldades estruturais persistentes, em muitos casos os países não possuem 
capacidade de suprir internamente. Noutros casos, a necessidade de competências não se 
prende exclusivamente com a taxa de crescimento económico, mas sim com especificidades 
territoriais (ex. vulcanologia em Cabo Verde). 

Constitui-se assim como uma oportunidade para a Universidade dos Açores a montagem de 
uma oferta formativa e de serviços que se adeqúe às necessidades identificadas e tire partido 
das áreas de especialização da Universidade e do domínio da língua Portuguesa. 

Neste aspecto, é de referir que a necessidade particular que a Universidade dos Açores tem 
para utilizar meios de ensino e de comunicação à distância, assim como a experiência 
desenvolvida nesta área, motivada pela insularidade e pela tripolaridade, se constituirá neste 
aspecto como uma vantagem suplementar na disponibilização de conteúdos e na 
comunicação com alunos, docentes e investigadores destes países. 

 

Tendência global para recurso a formação à distância e utilização de novas tecnologias na 
formação 

Em todo o mundo, a conciliação das necessidades de qualificações específicas com as 
crescentes exigências do dia-a-dia tem motivado um aumento significativo do recurso a 
programas de formação à distância. Hoje em dia, essas tendências são acompanhadas por 
uma crescente aplicação das tecnologias na formação, em particular da internet, dando 
origem a programas de formação via e-learning (simplesmente através da internet) ou b-
learning (conjugando internet e métodos de formação presenciais). 

A Universidade dos Açores, tendo em conta a insularidade e a tripolaridade tem desenvolvido 
algumas experiências nesta área do ensino a distância. Será sem dúvida uma oportunidade 
para a Universidade a consolidação destas práticas, e a introdução de metodologias que 
permitam à Universidade ter uma oferta estruturada nesta área da formação à distância. 

 

Existência de programas internacionais, nacionais e regionais de apoio à I&D 

No panorama actual, em que as restrições orçamentais impostas às instituições de ensino 
superior público estão cada vez mais na ordem do dia, é importante diversificar as fontes de 
financiamento. Neste aspecto, constitui-se como uma oportunidade para a instituição, o facto 
de as prioridades políticas regionais, nacionais e europeias continuarem a dar particular 
destaque às temáticas da investigação, desenvolvimento e inovação, disponibilizando 
programas de apoio a estas actividades. Merecem particular destaque os programas europeus 
que, apoiando projectos de I&D complexos e avançados, envolvem envelopes financeiros de 
montante considerável. 
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Existência de empresas com potencial de interacção com a Universidade 

Nos Açores, a interacção Universidade-empresa é ainda pouco profícua, resultando num 
gasto privado em I&D muito abaixo da média nacional. Apesar desta envolvente económica 
regional ser, em geral, pouco dinâmica em termos de actividades de I&D (ver ponto seguinte 
“Ameaças”), existem casos de empresas com dimensão suficiente e com interesse em 
realizarem este tipo de actividades e, para tal, recorrerem aos serviços da Universidade. 

Neste aspecto, irá constituir-se seguramente como oportunidade para a Universidade o facto 
de o próximo programa regional para a ciência, tecnologia e inovação vir a incluir incentivos 
às empresas na área da I&D, em particular nas suas interacções com instituições de ensino 
superior. 

 

Dinamização de diferentes iniciativas de Parque de Ciência e Tecnologia 

Neste momento estão a ser dinamizadas nos Açores diferentes iniciativas de Parques de 
Ciência e Tecnologia / Parques Tecnológicos. Encontrando-se em diferentes estados de 
instalação, são de destacar o Azores Parque, o Parque Tecnológico da Lagoa, inserido no 
Tecnoparque e baptizado de Nonagon, ou o Parque Tecnológico da Terceira.  

Em todo o mundo, este tipo de infra-estruturas conta com um papel activo das instituições de 
ensino superior, sendo elementos alavancadores da interface entre o mundo empresarial e o 
mundo académico, pelo que a existência destes parques poderá constituir-se como uma 
oportunidade para a Universidade dos Açores, nomeadamente no seu desígnio de se assumir 
como um motor das actividades de I&D a nível empresarial, de dinamizador da actividade 
empreendedora e da adaptação da oferta formativa às necessidades do mercado. 

 

 

2.4 Ameaças 

 

Restrições ao nível dos financiamentos públicos 

Nos últimos anos o volume de financiamento público para as Universidades tem vindo a ser 
significativamente reduzido. No caso da Universidade dos Açores trata-se de reduções na 
ordem dos 10% nas transferências do Orçamento de Estado, não sendo previsíveis alterações 
positivas nesta área, em virtude do panorama existente a nível nacional.  

Esta realidade irá implicar uma alteração do paradigma reinante, obrigando a uma 
diversificação das fontes de financiamento, incluindo o aumento dos projectos financiados de 
I&D e da prestação de serviços, e a redução da despesa, incluindo a necessária reestruturação 
da Universidade, optimizando recursos e evitando duplicações. 
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Localização (ultra)periférica em relação à Europa 

Encontrando-se numa região ultra-periférica da Europa, a Universidade sofre de desvantagens 
associadas à distância, à insularidade, ou à interacção com um número limitado de sectores 
económicos.  

Estes factos, a não existirem medidas compensatórias, poderão acarretar um afastamento em 
relação à “linha da frente” das actividades de I&D a nível internacional.  

 

Tecido socioeconómico envolvente de reduzida dimensão e pouco dinâmico  

Como consequência da insularidade, o tecido económico dos Açores é de reduzida dimensão, 
concentrando-se num conjunto limitado de sectores. Em particular, no que concerne às 
despesas de I&D da Região em percentagem do PIB, estas são de apenas 0,46% (a média 
nacional é 1,55%), sendo significativo que apenas 14,8% deste valor tenha origem no sector 
privado. 

A falta de um ambiente de inovação e de desenvolvimento de novos produtos, processos e 
serviços, é seguramente um entrave à existência de actividades de I&D em colaboração entre 
a Universidade e o sector privado. 

 

 

Digitalização/virtualização do ensino e entrada de universidades de prestígio  

Constituindo as tecnologias de informação e comunicação (TIC) uma oportunidade, a verdade 
é que as mesmas também podem ser encaradas como uma ameaça que importa ter em 
consideração e antecipar de forma a contrariar a entrada de outras instituições de renome e 
prestígio nacional e internacional. 
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3 LINHAS DE ORIENTAÇÃO 

As Linhas de Orientação Estratégica para o desenvolvimento da Universidade dos Açores no 

período 2012-2015 foram definidas tendo em consideração seis áreas fundamentais para o 

futuro da instituição (Figura 11): 

- Organização e estrutura interna; 

- Ensino; 

- Investigação e desenvolvimento; 

- Prestação de serviços, inovação e envolvimento com a sociedade; 

- Internacionalização e posicionamento global; 

- Financiamento. 

 

 

Figura 11. Áreas consideradas na definição das Linhas de Orientação Estratégica. 

 

Para cada área considerada foram definidas linhas de orientação, correspondentes ao cenário 

prospectivo de longo prazo. Na prática, trata-se de uma visão que fornece pistas sobre o 

caminho a percorrer e provoca reflexões sobre a estratégia. 

Da definição destas Linhas de Orientação Estratégica decorreu a explicitação de vários 

corolários, correspondentes à especificação dos objectivos que se pretendem alcançar através 

da materialização da estratégia. 

Estas Linhas de Orientação estão na base da definição dos diferentes projectos mobilizadores a 

implementar pela Universidade, apresentados no Capítulo 4 deste documento. 
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3.1 Organização e estrutura interna 

Em qualquer instituição, questões relacionadas com a adopção de uma organização e 

estrutura interna adequada, mostram-se fundamentais para o aumento da eficácia da sua 

actividade e para uma maior eficiência na utilização dos recursos. 

Numa instituição como a Universidade dos Açores, existem aspectos muito particulares que 

devem ser abordados no sentido da melhoria e optimização da organização 

Entre estes aspectos destaca-se claramente a elevada fragmentação existente, motivada pela 

coexistência de doze unidades orgânicas  com lógicas de funcionamento independentes e 

autónomas em matérias pedagógicas, científicas e administrativo-financeiras. Esta autonomia 

tem-se reflectido numa elevada estanquicidade de cada Unidade Orgânica, existindo poucas 

experiências de colaboração ou trabalho conjunto, seja na componente de oferta formativa, 

seja na componente de I&D. 

Para além das dificuldades oriundas da própria fragmentação, acrescenta-se o facto de as 

unidades orgânicas  representarem na prática pesos substancialmente diferentes dentro da 

Universidade. A par do Departamento de Economia e Gestão que representa mais de 22% dos 

alunos inscritos, é possível mencionar Geociências e Oceanografia e Pescas com cerca de 1%, 

ou Matemática e Ciências Tecnológicas com 5%. 

Todos estes factores, aliados à reduzida dimensão global da Universidade no panorama 

nacional e internacional, circunscrevem de sobremaneira a capacidade de intervenção global 

da Universidade. 

Por outro lado, no caso da Universidade dos Açores, o desígnio da tripolaridade implica a 

busca de aproximações e soluções adaptadas a esta realidade. A consolidação dos pólos de 

Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, tem vindo a provocar a ocorrência de duplicações 

e sobreposições ao nível de recursos, equipamentos, docentes e até de oferta formativa. 

Importará encontrar os mecanismos adequados para debelar estas ocorrências e aproveitar os 

benefícios que a diversidade motivada pela tripolaridade poderá trazer à instituição. 

Por fim, e ainda no que à organização e estrutura interna diz respeito, importa referir os 

diferentes Serviços e Gabinetes de apoio à actividade da Universidade. Existem necessidades 

relacionadas com áreas específicas como o apoio administrativo à realização de candidaturas a 

programas de apoio nacionais e internacionais na área da I&D (e mesmo a identificação de 

oportunidades no âmbito destes programas), ou a procura e identificação pró-activa de 

actividades de prestação de serviços, transferência de tecnologia e inovação. 

Deste modo, foi definida a linha de orientação estratégica relativa à “Estrutura e Organização 

Interna” da Universidade dos Açores, correspondente ao cenário prospectivo de longo prazo 

pretendido nesta temática: 
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Neste sentido, será necessário criar condições para: 

- Consolidação e racionalização funcional das diferentes unidades orgânicas; 

- Dinamização de actividades conjuntas entre unidades orgânicas, no sentido de ganhar 

escala e minimizar duplicações; 

- Promoção pró-activa das actividades de prestação de serviços; 

- Participação em projectos de I&D de maior complexidade e dimensão. 

 

3.2 Ensino 

Nas sociedades actuais, as Instituições de Ensino Superior têm um papel fundamental na 

resposta às novas solicitações de criação e circulação de conhecimento. Em países como 

Portugal, e em particular numa Região como os Açores, em que existe um atraso estrutural ao 

nível das qualificações da população, a Universidade assume um papel fundamental na 

mudança de paradigma. Assim, mostra-se importante trabalhar paralelamente no sentido de 

responder às necessidades da sociedade e de promover a excelência na formação. 

Analisando então a componente “Ensino”, a Universidade dos Açores apresenta uma oferta 

lectiva diversificada, sendo que, no total, no que se relaciona com formações conferentes de 

grau, a Universidade oferece 9 cursos de especialização tecnológica, 30 de licenciatura, 32 de 

mestrado e 1 de doutoramento. De notar, que esta oferta formativa reflecte mais uma vez a 

estanquicidade existente entre unidades orgânicas , sendo que não existe qualquer oferta 

conjunta. Mesmo entre unidades orgânicas , a oferta disponível é bastante diferenciada.  

Ao nível do 1º ciclo, a oferta existente decalca, em qualquer caso, a oferta existente no 

panorama do sistema público de Ensino Superior. Já nos ciclos mais elevados, Mestrados e 

Doutoramentos é perceptível uma maior diferenciação, com um certo alinhamento da oferta 

com as áreas mais reconhecidas da Região Autónoma dos Açores e com as áreas de 

especialização da Universidade. 

No que diz respeito à procura, os cursos oferecidos pela Universidade dos Açores têm em geral 

pouco poder de atracção. Em 2010-11, para as 683 vagas abertas, a Universidade dos Açores 

apenas conseguiu cativar 481 alunos em 1ª opção. Além disso, dos 27 cursos que abriram 

vagas, apenas 5 apresentaram mais candidatos do que vagas. Pelo contrário, 7 deles atraíram 

apenas 5 ou menos alunos em primeira opção, correspondentes em qualquer caso a menos de 

25% das vagas disponíveis, o que denota fragilidades evidentes. 

Estes dados respeitantes à procura, têm consequências na discrepância existente no número 

final de inscritos por curso. Persistem na Universidade dos Açores 3 Licenciaturas e 10 

Mestrados com menos de 10 alunos inscritos. Paralelamente, existem 12 licenciaturas com 

mais de 100 alunos inscritos (destacando-se Gestão com 445) e 3 mestrados com mais de 50. 

A Universidade dos Açores deverá dotar-se de uma estrutura organizacional que lhe 

permita uma actuação eficaz nas suas diferentes vertentes de intervenção: ensino 

formal, ID e prestação de serviços, inovação e envolvimento com a sociedade. 
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Foi assim definida a linha de orientação estratégica relativa ao tema “Ensino” na Universidade 

dos Açores: 

 

Neste sentido, será necessário criar condições para: 

- Introdução, em todos os ciclos de estudo, de módulos lectivos que proporcionem 

competências transversais facilitadoras da inserção no mercado de trabalho. Nesse 

sentido, importa haver uma maior inserção da área das humanidades na oferta lectiva 

da UAc, proporcionando ao estudante competências nas áreas das relações humanas, 

do pensamento crítico e da criatividade. A formação em empreendedorismo e a 

introdução de uma língua estrangeira nos planos de estudo dos cursos, em especial a 

inglesa, torna-se cada vez mais necessária; 

- Aumento da oferta de cursos de 2º e 3º ciclos num conjunto limitado de áreas, 

interligadas à investigação e às prioridades da Universidade, da Região e do País; 

- Oferta de cursos de 2º e 3º ciclo inter-Universidades, envolvendo instituições 

internacionais (nestes casos, com leccionação em inglês); 

- Reformulação de cursos de 1º ciclo (licenciatura) de forma a incluir uma formação 

abrangente e modular, cobrindo várias matérias de base; 

- Extinção / reformulação / criação de cursos de 1º ciclo em função da procura e das 

prioridades da Universidade, da Região e do País; 

- Reformulação do Ensino Superior Politécnico ministrado na Universidade; 

- Disponibilização de uma oferta de CET adaptada às necessidades da Região, que 

deverá ser alvo de revisão frequente. 

 

3.3 Investigação e desenvolvimento 

É indiscutível o papel que as instituições de ensino superior desempenham na geração de novo 

conhecimento, através da realização de actividades de Investigação e Desenvolvimento. No 

contexto da Região Autónoma dos Açores, o papel da Universidade como promotora das 

actividades de I&D é ainda mais relevante. Conforme já foi referido, os restantes actores da 

Região (sector empresarial, sector estatal, Instituições Privadas sem Fins Lucrativos) não têm 

A Universidade dos Açores deverá ter uma oferta formativa de 2º e 3º ciclos, num 

conjunto limitado de áreas, reconhecidas internacionalmente pela sua qualidade e 

alto nível de especialização. 

A Universidade dos Açores deverá também ter uma oferta formativa de 1º ciclo 

adequada às prioridades da região, garantindo elevados padrões de qualidade, 

aferidos através dos procedimentos de avaliação nacionais e internacionais 

disponíveis. 

A Universidade dos Açores deverá ter uma oferta formativa de CET continuamente 

adaptada às necessidades da Região. 
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demonstrado grande capacidade de assumir um papel mais preponderante neste domínio. De 

facto, enquanto a nível nacional a maior percentagem das despesas em I&D é já realizada 

pelas empresas, nos Açores a contribuição destas é de apenas 14,8%, sendo a Universidade 

responsável por 64,2% do total das despesas em I&D na Região. 

A realização de actividades de I&D está consagrada na missão da Universidade dos Açores, que 

refere, adicionalmente, que a Universidade deve orientar as suas linhas de investigação para 

domínios de interesse universal e domínios que possam contribuir para o desenvolvimento dos 

Açores. 

Actualmente, a Universidade dos Açores integra um conjunto de 7 centros de I&D 

reconhecidos pela FCT, a maioria dos quais classificados como Muito Bons ou Excelentes. Entre 

estes, contam-se centros que desenvolvem actividades em temáticas determinantes para o 

desenvolvimento regional, como o mar, a biodiversidade e recursos genéticos e a vulcanologia 

e avaliação de riscos geológicos. Importa reforçar o potencial de actuação destes Centros, que 

têm revelado capacidade para desenvolver actividades de I&D de excelência, em áreas de 

particular interesse para a Região. 

Contudo, apesar do trabalho meritório desenvolvido por estes Centros, com algumas 

excepções, é ainda incipiente a sua participação em projectos internacionais, sendo premente 

aumentar as parcerias com instituições internacionais de prestígio e promover a integração 

dos Centros em redes de I&D. Estas parcerias permitirão à Universidade reforçar as suas 

capacidades de investigação, aumentar as competências dos seus investigadores e docentes, 

aumentar a sua visibilidade externa e diversificar as suas fontes de financiamento. 

Neste sentido, é também importante fortalecer a capacidade das actuais estruturas de apoio 

às actividades de I&D, de forma a que estas tenham uma actuação optimizada na identificação 

de oportunidades de projectos de investigação com interesse para a Universidade, no apoio 

dos Centros de I&D à preparação e submissão de candidaturas e no acompanhamento dos 

projectos. 

Foi assim definida a linha de orientação estratégica relativa ao tema “Investigação e 

desenvolvimento” na Universidade dos Açores: 

 

Neste sentido, será necessário criar condições para: 

- Consolidação das actividades de I&D através da promoção da interdisciplinaridade e 

da realização de projectos de grande dimensão; 

- Fortalecimento dos centros de I&D nas áreas prioritárias da Universidade; 

- Reforço da interligação entre as actividades de investigação e o ensino ministrado nos 

cursos de 2º e 3º ciclos; 

A Universidade dos Açores deverá realizar actividades de investigação e 

desenvolvimento de excelência, inseridas em redes internacionais e reconhecidas pela 

sua qualidade e alto nível de especialização, tendo como base as competências 

estabelecidas. 
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- Reforço das actividades de I&D em parceria com organizações internacionais e 

aumento da participação em programas internacionais de I&D; 

- Aumento da publicação de artigos em revistas científicas internacionais; 

- Aumento da mobilidade dos docentes e investigadores, facilitando um contacto 

permanente com outras instituições. 

 

3.4 Prestação de serviços, inovação e envolvimento com a sociedade 

A nível global, a questão da ligação da Universidade à sociedade está cada vez mais na ordem 

do dia. Numa altura em que os territórios e regiões competem cada vez mais entre si, uma 

visão tradicional, de uma Universidade enclausurada e voltada sobre si mesmo, deverá dar 

lugar a uma visão mais aberta e intercomunicante com a sociedade, em que a Universidade se 

assume como uma peça fundamental na promoção da competitividade e da inovação. Esta 

ligação com a envolvente pode reflectir-se a vários níveis, incluindo não só a vertente mais 

tradicional da formação dos seus alunos, mas também aspectos mais actuais como a prestação 

de serviços a empresas e instituições, a transferência de tecnologia, a formação ao longo da 

vida, ou a promoção do empreendedorismo qualificado. 

No caso dos Açores, a Universidade, como única instituição de Ensino Superior da Região, tem 

um papel fundamental na dinamização da competitividade regional. A Universidade deverá 

assumir o papel central de um verdadeiro Sistema Regional de Inovação.  

Neste aspecto, destaca-se a oportunidade derivada do facto de o próximo programa regional 

para a ciência, tecnologia e inovação vir a incluir incentivos às empresas na área da I&D, em 

particular nas suas interacções com instituições de ensino superior. 

Complementarmente, e na mesma linha, também a Taxa de Actividade Empreendedora 

denota a falta de dinamismo da envolvente, situando-se entre as mais baixas analisadas a nível 

global. Também no caso do empreendedorismo existem incentivos que deverão ser 

aproveitados para alavancar os resultados obtidos pela Universidade. 

Deste modo, evidencia-se necessidade da própria Universidade assumir um papel pró-activo 

na ligação com a sociedade, em particular com as empresas, no desenvolvimento da Região. 

Foi assim definida a seguinte linha de orientação estratégica relativa ao tema “Prestação de 

serviços, inovação e envolvimento com a sociedade” na Universidade dos Açores: 

 

  

A Universidade dos Açores deverá assumir-se e ser identificada como um elemento 

promotor do desenvolvimento regional, englobando empresas, organizações e 

administrações local e regional. 



 

UNIVERSIDADE DOS AÇORES  
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 2012-2015 

 

 
 

 

   53 

Neste sentido, será necessário criar condições para: 

- Aumento da prestação de serviços em áreas de interesse para instituições da Região; 

- Aumento da capacidade empreendedora e da fixação de novas empresas na Região; 

- Disponibilização de serviços de formação ao longo da vida, que possam incluir a 

vertente de ensino à distância; 

- Promoção da compreensão pública da ciência; 

- Afirmação dos Açores como Região diferenciada num conjunto de áreas. 

 

3.5 Internacionalização e posicionamento global 

Num actual contexto marcado pela globalização, a internacionalização da Universidade 

mostra-se basilar para o desenvolvimento da sua actividade. O estabelecimento de diferentes 

tipos de ligação, ao nível do ensino, da I&D, ou de outras actividades é fundamental para a 

permanente actualização dos conhecimentos e das práticas de docentes e investigadores. 

Neste aspecto, a proximidade histórica existente entre os Açores e os Estados Unidos e o 

Canadá, países com importantes comunidades de emigrantes desta Região, constitui-se 

seguramente como uma oportunidade para a Universidade a vários níveis. A Universidade 

deve evoluir no sentido de se diferenciar, pelo seu posicionamento de “ponte” entre 

instituições Europeias e dos EUA na área da I&D. Importa desenvolver medidas que permitam 

tirar partido desta oportunidade a vários níveis, sendo exemplos disso: ampliação da base de 

alunos para ensino formal e formação ao longo da vida, diversificação das fontes de 

financiamento (incluindo modelos de sponsoring tipicamente americanos), ou a alavancagem 

de projectos e actividades de I&D envolvendo instituições Europeias e dos EUA. 

Complementarmente, ao nível da internacionalização, a necessidade particular que a 

Universidade dos Açores tem para utilizar meios de ensino e de comunicação à distância, assim 

como a experiência desenvolvida nesta área, motivada pela insularidade e pela tripolaridade, 

poderá ser aproveitada na internacionalização da Universidade, em particular na oferta 

formativa e de conteúdos em Língua Portuguesa, focada em países como o Brasil ou Angola. 

Constitui-se como uma oportunidade para a Universidade dos Açores a montagem de uma 

oferta formativa e de serviços que se adeqúe às necessidades identificadas e tire partido das 

áreas de especialização da Universidade e do domínio da língua Portuguesa. Neste ponto, e 

atendendo à qualidade reconhecida internacionalmente de alguns dos Centros de Investigação 

da Universidade dos Açores e mesmo ao facto de algumas dessas áreas serem 

internacionalmente identificadas como sendo diferenciadoras dos Açores, a Universidade dos 

Açores apresenta um potencial acrescido para reforçar o seu posicionamento global. 

Assim, partindo de um conjunto seleccionado de áreas, será importante alinhar as diferentes 

vertentes a partir das quais a Universidade se poderá internacionalizar, sendo de destacar as 

parcerias com instituições de outros países, a focalização dos programas de mobilidade, a 

realização de programas de formação e de projectos de I&D conjuntos com instituições 

internacionais, ou a oferta de programas formativos ou conteúdos multimédia à distância. 
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Deste modo, foi definida a linha de orientação estratégica relativa ao tema 

“Internacionalização e posicionamento global” na Universidade dos Açores: 

 

Neste sentido, será necessário criar condições para: 

- Aumento da mobilidade internacional dos alunos e docentes da Universidade, em 

particular nos EUA e na Europa; 

- Focalização das actividades de intercâmbio, fazendo-as coincidir com as áreas 

prioritárias da Universidade;  

- Atracção de alunos de outros países, provenientes de instituições com que a 

Universidade pretenda reforçar ou estabelecer parcerias estratégicas, incluindo 

instituições nos EUA, nas RUP e em países de língua portuguesa; 

- Desenvolvimento da vertente de ensino à distância e disponibilização de conteúdos 

orientada para o mercado global, dando prioridade aos países de expressão 

portuguesa; 

- Aumento da visibilidade externa da Universidade. 

 

3.6 Financiamento 

A questão do financiamento encontra-se na ordem do dia nas instituições de ensino superior 

público. As dificuldades financeiras, transversais a todo o sector público, têm-se vindo a 

reflectir de uma forma continuada na redução das transferências com origem no Orçamento 

de Estado. A Universidade dos Açores não é excepção, tendo as transferências do Orçamento 

de Estado baixado de 2010 para 2011, prevendo-se uma redução adicional para 2012. Importa 

por isso identificar mecanismos que garantam a sustentabilidade financeira da Universidade, 

seja pela redução da despesa e aumento da eficiência na aplicação dos recursos, já abordados 

em grande parte nas linhas de orientação estratégica anteriores, seja pela diversificação das 

fontes de receitas. 

Importa por isso aprofundar o envolvimento da Universidade com a sociedade, encontrando 

formas para que o conhecimento desenvolvido seja solicitado por empresas e outras 

instituições, permitindo que a Universidade seja consequentemente recompensada 

financeiramente por isso. Entre essas formas de envolvimento que possam ser merecedoras 

A Universidade dos Açores deverá ser internacionalmente reconhecida num conjunto 

de áreas, pela qualidade do seu ensino e das actividades de I&D que desenvolve. 

A Universidade deverá ser reconhecida como elemento privilegiado de ligação entre 

Portugal (e a Europa) e os EUA na I&D e no Ensino Superior, bem como entre as RUP. 

A Universidade dos Açores deverá ser reconhecida nos países de expressão 

portuguesa, em particular em África, pela qualidade da sua oferta formativa e pelo 

desempenho de acções de “cooperação para o desenvolvimento”. 
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de compensação encontram-se aspectos como a prestação de serviços na área da I&D e da 

inovação, a transferência de tecnologia, a formação ao longo da vida (onde se incluirá 

seguramente a formação à distância), ou mesmo a participação em iniciativas de start-ups 

empreendedoras.  

Uma outra forma importante de diversificação das fontes de financiamento será seguramente 

a participação em projectos de I&D apoiados por programas regionais, nacionais e 

internacionais. Neste aspecto, é de referir também que, se para a Universidade a pressão 

financeira por via da redução das transferências é crescente, também é verdade que em 

muitos casos essa pressão não se reflecte ao nível de docentes e investigadores. Havendo um 

número razoável de projectos com financiamentos conseguidos com relativa facilidade junto 

da FCT ou, a nível regional, da DRCT, o estímulo à participação pró-activa em projectos 

internacionais no âmbito de programas europeus ou outros é bastante reduzido. Tendo em 

consideração o volume de financiamento normalmente associado a este tipo de projectos, 

esta será naturalmente uma vertente que importa trabalhar, no caso da Universidade dos 

Açores. 

Atendendo a estes aspectos, foi assim definida a linha de orientação estratégica relativa ao 

tema “Financiamento” na Universidade dos Açores: 

 

Neste sentido, será necessário criar condições para: 

- Aumento da eficiência na utilização dos recursos existentes; 

- Diversificação das fontes de financiamento da Universidade; 

- Aumento do retorno conseguido a partir dos projectos apoiados pela FCT através de 

reformulação da metodologia de cálculo dos overheads; 

- Desenvolvimento de estratégias de fund raising e de sponsoring, nomeadamente junto 

das comunidades açorianas no exterior. 

 

  

A Universidade dos Açores deverá garantir a sustentabilidade financeira das suas 

actividades. 
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4 PROPOSTAS DE ACTUAÇÃO 

A concretização da estratégia de desenvolvimento deverá ser efectuada de modo transversal, 

tendo em consideração as diferentes linhas de orientação estratégica apresentadas. Assim, no 

processo de definição dos projectos a desenvolver, foi dada prioridade a iniciativas 

estruturantes que permitam obter inputs positivos nas diferentes linhas. Deste modo, foi 

definida a seguinte carteira de Projectos estruturantes (Tabela 28). 

 

Tabela 28. Projectos estruturantes propostos. 

1. Estrutura Organizacional 
Criação e animação de grupo de trabalho para a revisão da 
estrutura organizacional da Universidade 

2. Escola de Graduação 
Criação de condições para a implementação de uma Escola 
de Graduação 

3. Estrutura de Formação Contínua 
Reorganização das estruturas responsáveis pela formação 
contínua 

4. 
Unidade de Transferência de 
Conhecimento e de Tecnologia 

Criação e dinamização de Unidade de Transferência de 
conhecimento e de tecnologia 

5. Unidade de Estudos Virtuais Criação e dinamização de Unidade de Estudos Virtuais 

6. 
Gabinete de Apoio a Projectos de 
I&D 

Dinamização do GAIDET enquanto gabinete de apoio a 
projectos de I&D 

7. 
Estrutura de Promoção da 
Empregabilidade 

Criação e dinamização de estrutura responsável pela 
inserção profissional dos alunos da UAc 

8. Reforço do Ensino Politécnico 
Criação de condições para a reorganização e reforço do 
ensino superior politécnico 

9. 
Programa de Clusterização das 
Actividades de I&D 

Criação e implementação de mecanismos de consolidação 
das actividades de I&D em torno de áreas multidisciplinares 
transversais 

10. 
Programa de Certificação da 
Qualidade 

Implementação de procedimentos tendentes à certificação 
de qualidade pela norma ISO 9001:2000 

11. 
Programa de Angariação de 
Fundos 

Criação de um programa destinado a angariar fundos para a 
Universidade 

12. 
Programa de Relacionamento com 
os EUA e Canadá 

Criação e implementação de um programa de promoção do 
relacionamento com os EUA e Canadá 

13. 
Programa de Relacionamento com 
Países de Língua Portuguesa 

Criação e implementação de programa de promoção do 
relacionamento com países de língua portuguesa 

14. 
Programa de Relacionamento com 
Regiões Ultraperiféricas 

Criação e implementação de programa de promoção do 
relacionamento com as regiões ultraperiféricas 

15. 
Programa de Comunicação e 
Imagem 

Criação e implementação de um programa de comunicação 
e imagem 

 

Em seguida apresentam-se, em detalhe, os diversos projectos estruturantes propostos. Para 

cada um deles foi desenvolvida uma “ficha de projecto” onde se destacam os respectivos 

objectivos, a descrição (incluindo a apresentação de casos de estudo nacionais e internacionais 

relacionados), as principais actividades a desenvolver e a sua calendarização.  
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4.1 PROJECTO 1. Estrutura Organizacional 

 

Nome: 

Criação e animação de grupo de trabalho para a revisão da estrutura organizacional da 

Universidade 

 

Objectivos: 

Criar condições para a consolidação das diferentes vertentes de intervenção da Universidade; 

Propor novas opções organizacionais que permitam uma maior racionalização estrutural da 

Universidade; 

Identificar formas de minimização de duplicações e de aumento da eficácia e da eficiência na 

utilização dos recursos; 

Propor mecanismos para aumentar o potencial de dinamização de actividades conjuntas entre 

unidades orgânicas nas suas diferentes vertentes de intervenção, nomeadamente no ensino, 

na I&D e no envolvimento com a sociedade. 

 

Descrição: 

Em qualquer instituição, questões relacionadas com a adopção de uma organização e 

estrutura interna adequadas, mostram-se fundamentais para o aumento da eficácia da sua 

actividade e para uma maior eficiência na utilização dos recursos. Numa instituição como a 

Universidade dos Açores, existem aspectos muito particulares que devem ser abordados no 

sentido da melhoria e optimização da organização. 

Como já foi referido, com aproximadamente 4 300 alunos e cerca de 300 docentes, a 

Universidade dos Açores é uma das Universidades Públicas de menor dimensão a nível 

nacional. Esta reduzida dimensão é ainda aprofundada pela elevada fragmentação existente, 

motivada pela coexistência de doze unidades orgânicas  com lógicas de funcionamento 

independentes e autónomas em matérias pedagógicas, científicas e administrativo-financeiras. 

Esta fragmentação torna-se mais evidente quando se reflecte numa elevada estanquicidade de 

cada Unidade Orgânica e dos respectivos centros de investigação, existindo poucas 

experiências de colaboração ou trabalho conjunto, seja na componente de oferta formativa, 

seja na componente de I&D. A multiplicidade dos centros decisores dificulta a planificação e o 

desenvolvimento institucionais facilitando a preponderância de perspectivas atomizadas e 

individuais. 

Importa também referir que o desígnio da tripolaridade implica a busca de aproximações e 

soluções adaptadas a esta realidade. A consolidação dos pólos de Ponta Delgada, Angra do 

Heroísmo e Horta, tem vindo a provocar a ocorrência de duplicações e sobreposições ao nível 

de recursos, equipamentos, docentes e até de oferta formativa. 
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Importará encontrar os mecanismos que aumentem a interacção entre unidades orgânicas e 

promovam a interdisciplinaridade, facilitando a partilha e a rentabilização dos recursos físicos 

e humanos disponíveis na Universidade. 

Este trabalho implicará uma forte mobilização num processo de discussão profunda. As 

particularidades da Universidade, as relações territoriais e até afectivas, as experiências do 

passado (como a criação da delegação na Terceira do Departamento de Ciências da Educação) 

e as experiências ocorridas noutras instituições, em Portugal ou a nível internacional, deverão 

ser tidas em devida consideração. 

Atendendo a estas considerações e à complexidade das problemáticas associadas, no âmbito 

deste projecto não é apontado o desenho de uma solução final. Propõe-se sim o lançamento 

de um processo que se pretende mobilizador e participado, que permita apontar caminhos e 

definir soluções que permitam à Universidade responder aos desafios do futuro. 

Não existindo um figurino proposto ou um historial de experiências semelhantes em Portugal, 

a selecção de boas práticas neste caso destina-se mais a demonstrar que estas questões estão 

na ordem do dia em várias instituições do que a indicar o caminho a adoptar pela Universidade 

dos Açores. 

 

 

Processo de criação de Escolas - Universidade do Porto 

Em 2008 a Universidade do Porto lançou um processo interno 
de discussão tendente à reorganização da sua estrutura 
orgânica. 

Entre outros aspectos foi considerada a agregação das faculdades em unidades denominadas de 
escolas. As 14 Faculdades e 72 unidades de investigação seriam agregadas em cinco grandes 
escolas: Ciências Físicas e Engenharia, Ciências da Saúde (Dentária, Desporto e Medicina), Ciências 
da Vida (Abel Salazar, Farmácia, Biologia e parte da Engenharia), Ciências Sociais (Direito, 
Economia, Psicologia), Humanidades e Artes. A autonomia das instituições passaria para este nível 
médio de agregações. 

Entre os aspectos favoráveis a esta iniciativa encontravam-se o potencial de promoção de 
interacções mais fortes e de uma maior interdisciplinaridade, assim como a maior rentabilização 
conseguida pela possibilidade de partilhar recursos comuns. 

De notar que este processo se encontra apenas ao nível da discussão, sendo que entretanto as 
prioridades da Universidade em termos organizacionais se concentraram na passagem para a 
forma de Fundação, à luz do novo Regime Jurídico do Ensino Superior. 
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Repositório de recursos sobre processos de integração no âmbito do sistema de ensino 
superior - Leadership Foundation for Higher Education (UK) 

No Reino Unido existe uma experiência significativa no que 
concerne a processos de fusão e integração no sistema de ensino 
superior. Neste aspecto, o final dos anos 80 e o início dos anos 
2000 foram períodos particularmente activos. Estes dois períodos 
deram origem a uma quantidade assinalável de estudos e 
relatórios sobre as diferentes práticas adoptadas, modelos 
seguidos e suas consequências e impactos nas instituições 

Tendo como base estas experiências, a Leadership Foundation for 
Higher Education tem vindo a dedicar-se ao estudo e ao apoio a processos de integração no âmbito 
do sistema de ensino superior.  

A Leadership Foundation for Higher Education é uma instituição que se dedica ao apoio às 
instituições de ensino superior do Reino Unido em questões de organização e governança. É 
responsável pela realização de estudos e análises e pela disponibilização de serviços de formação e 
de consultoria a diferentes instituições de ensino superior britânicas no âmbito de processos de 
alteração estrutural.  

Esta instituição disponibiliza um repositório alargado de recursos, de utilidade para os interessados 
nesta temática:  

www.lfhe.ac.uk/publications/resources/mergers.html 

 

 

 

Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Estrutura Organizacional +++ ++ ++ ++ ++ +++ 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

  

http://www.lfhe.ac.uk/publications/resources/mergers.html/
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Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Criação do Grupo de Trabalho; 

- Definição dos objectivos do Grupo de Trabalho; 

- Selecção dos participantes no Grupo de Trabalho. 

ACTIVIDADE 2. Dinamização de processo mobilizador e participado; 

- Realização de reuniões e sessões de trabalho; 

- Análise de casos de estudo de instituições que passaram por processos semelhantes 

(pode envolver convite a especialistas externos envolvidos nesses processos); 

- Definição de cenários prospectivos. 

ACTIVIDADE 3. Apresentação de propostas de reorganização da estrutura organizacional. 

 

Cronograma: 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 

 



 

UNIVERSIDADE DOS AÇORES  
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 2012-2015 

 

 
 

 

   61 

4.2 PROJECTO 2. Escola de Graduação  

 

Nome: 

Criação de condições para a implementação de uma Escola de Graduação 

 

Objectivos: 

Aumentar a oferta de cursos de 2º e 3º ciclos num conjunto de áreas, com base na 

investigação e prioridades da Universidade, da Região e do País;  

Disponibilizar oferta de cursos de 2º e 3º ciclos inter-Universidades, envolvendo instituições 

internacionais (nestes casos, com leccionação em inglês); 

Aumentar o número de alunos em programas de 2º e 3º ciclos; 

Aumentar o número de alunos estrangeiros em programas de2º e 3º ciclos; 

Reforçar e diversificar as fontes de financiamento; 

Promover a visibilidade internacional da Universidade. 

 

Descrição: 

A recente reforma do Ensino Superior (Processo de Bolonha) tornou mais clara a necessidade 

de alterações ao nível da formação avançada, em particular ao nível dos 2º e 3º ciclos, 

verificando-se, no cenário europeu, uma tendência para a definição de um maior número de 

programas de mestrado e doutoramento com componente lectiva e para a criação de 

estruturas como Escolas Doutorais/ Escolas de Graduação, que fomentem um ambiente de 

investigação dinâmico e permitam o estabelecimento de padrões de qualidade na supervisão e 

apoio aos alunos. 

Alinhada com estas tendências, e tendo em consideração o contexto actual da Universidade 

dos Açores, o presente projecto prevê a criação de condições para a implementação da Escola 

de Graduação da Universidade dos Açores.  

Esta Escola deverá permitir colmatar lacunas identificadas ao nível da formação de 2º e 3º 

ciclos, nomeadamente a inexistência de oferta formativa integrada, tanto inter-departamental 

como inter-universitária, e a reduzida oferta de 2º e 3º ciclos com componente lectiva. A 

oferta formativa avançada deve concentrar-se em áreas de especialização da Universidade dos 

Açores, de relevo no panorama nacional e internacional. Esta Escola deverá procurar o 

estabelecimento de programas de 2º e 3º ciclos inter-departamentais, bem como inter-

universitários. 
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Escola Doutoral – Universidade de Aveiro 

A Escola Doutoral é um conceito no domínio dos estudos 
pós-graduados que tem sido implementado em diversos 
países da Europa, mas que ainda está muito pouco 
desenvolvido em Portugal, tendo merecido interesse 
recente por parte das principais Universidades 
Portuguesas, entre as quais a Universidade de Aveiro, 
que, em Março de 2011, aprovou o regulamento da sua 
Escola Doutoral (Despacho n.º 6403/2011, publicado no 
DR-2.ª série, 14/04/2011). 

A Escola Doutoral da Universidade de Aveiro (EDUA) é uma unidade transversal de ensino e 
investigação, que tem como missão “a coordenação de todas as actividades a nível do terceiro ciclo 
de estudos, interna e externamente, competindo-lhe ainda nesse âmbito emitir pareceres e 
formular propostas perante os órgãos competentes, designadamente sobre novas perspectivas de 
intervenção, cursos inovadores e admissão de alunos. Na prossecução da sua missão, a EDUA 
promove as condições adequadas ao desenvolvimento de programas doutorais de excelência e à 
cooperação, nacional e internacional, bem como à realização de acções específicas, com vista à 
inserção profissional dos seus doutorados, em conformidade com as correspondentes habilitações 
formativas e as exigências de mercado.” 

 

 

A implementação de uma Escola de Graduação deverá permitir criar “massa crítica” e 

fomentar a colaboração entre especialistas de áreas diferentes, embora com afinidades 

temáticas, evitando assim a fragmentação dos programas de mestrado e doutoramento. 

A Escola poderá ter, entre as suas áreas de actuação: 

- Propor aos órgãos competentes a criação, alteração e extinção de cursos de 2º e 3º 

ciclos; 

- Promover a realização de cursos de 2º e 3º ciclos num conjunto limitado de áreas, com 

base nas prioridades da Universidade, da Região e do País;  

- Promover o contacto com outras instituições de ensino superior, nacionais e 

estrangeiras, no sentido de definir cursos de2º e 3º ciclos inter-Universidades, em 

especial como instituições de regiões como relações privilegiadas com os Açores, 

incluindo os EUA e as regiões ultra-periféricas da UE; 

- Fomentar um ambiente educativo pluridisciplinar, que habilite os estudantes com 

diversas valências, designadamente competências de liderança, inovação, 

empreendedorismo e transferência de conhecimento; 

- Divulgar e promover os programas de formação avançada a nível nacional e 

internacional; 

- Monitorizar e avaliar os ciclos de estudo, de modo a contribuir para elevados padrões 

de qualidade, em particular ao nível da orientação e da leccionação; 

- Promover o apoio aos alunos durante o seu período de estudos. 
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Escola de Graduação – Universidade de Brown (EUA) 

A Universidade de Brown, situada no Nordeste dos EUA, é 
uma das mais antigas e reconhecidas Universidades dos EUA. 
Com um corpo docente de cerca de 700 professores, a 
Universidade tem inscritos cerca de 6000 alunos de 
licenciatura, 2000 alunos de mestrado e doutoramento e mais 
de 5000 alunos noutros tipos de acções de formação. 

A oferta formativa avançada nesta Universidade remonta a meados do século XIX, com a 
disponibilização do primeiro mestrado. Em 1903, foi estabelecido um Departamento de 
Graduação, que, em 1927, deu origem à Escola de Graduação (“Graduate School”). A Escola de 
Graduação tem como missão a supervisão da educação graduada (2º e 3º ciclos) na Universidade 
de Brown. Em 2010, recebeu mais de 9000 candidaturas, para um total aproximado de 1000 vagas, 
em áreas científicas diversas. 

Cada departamento que oferece educação de 2º e 3º ciclo tem um Director de Estudos Graduados, 
que é o principal responsável, no departamento, por todos os assuntos relacionados com estes 
ciclos de ensino, estabelecendo também o contacto com a Escola de Graduação. O Director de 
Estudos Graduados é responsável pelo envio de um relatório anual de progresso a cada aluno de 
graduação, sendo também o ponto de contacto dos alunos para assuntos administrativos. 

O Director da Escola de Graduação é responsável pela supervisão de toda a educação graduada da 
Universidade. Em coordenação com o Conselho de Graduação (ao qual preside), toma decisões 
políticas, orçamentais e estabelece objectivos para o número de alunos a admitir, revê as decisões 
de admissão e os assuntos disciplinares.  

 

 

Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Escola de Graduação +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Criação de condições para a implementação de Escola de Graduação 

- Criação de um grupo de trabalho; 

- Definição das áreas de actuação da Escola de Graduação; 

- Definição da estrutura orgânica da Escola (e da sua inserção na orgânica da 

Universidade); 

- Definição da articulação com as unidades orgânicas  da Universidade; 

- Definição dos Recursos Humanos e técnicos necessários ao seu funcionamento; 
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ACTIVIDADE 2. Definição do Plano de Actividades anual 

- Definição/ revisão dos cursos de 2º e 3º ciclo, departamentais e inter-departamentais; 

- Identificação e estabelecimento de contactos com instituições de ensino superior, 

nacionais e estrangeiras, no sentido de definir cursos de 2º e 3º ciclo inter-

Universidades; 

- Definição de módulos formativos de natureza pluridisciplinar (entre os quais gestão, 

liderança, inovação, empreendedorismo e transferência de conhecimento) a 

disponibilizar a alunos e docentes de 2º e 3º ciclo; 

ACTIVIDADE 3. Implementação das actividades definidas 

- Divulgação e promoção dos programas de formação avançada a nível nacional e 

internacional; 

- Implementação dos cursos; 

- Monitorização e avaliação dos ciclos de estudo, de modo a contribuir para elevados 

padrões de qualidade, em particular ao nível da orientação e da leccionação. 

 

Cronograma: 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 
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4.3 PROJECTO 3. Estrutura de Formação Contínua 

 

Nome: 

Reorganização das estruturas responsáveis pela formação contínua 

 

Objectivos: 

Aumentar a oferta de formação contínua; 

Reforçar a qualidade da oferta de formação contínua; 

Aumentar o número de alunos a frequentar acções de formação contínua; 

Adequar permanentemente a oferta formativa às necessidades da Região; 

Reforçar e diversificar as fontes de financiamento. 

 

Descrição: 

Portugal está entre os países Europeus com uma oferta de formação ao longo da vida, 

incluindo oportunidades de formação contínua e de requalificação, mais reduzida. 

A nível europeu, existe um conjunto de iniciativas destinadas a apoiar a formação ao longo da 

vida, actualmente agrupadas no Programa Aprendizagem ao Longo da Vida (LLP), que tem 

como objectivo contribuir, através da aprendizagem ao longo da vida, para o desenvolvimento 

da União Europeia como Sociedade de Conhecimento Avançado, com desenvolvimento 

económico sustentável, mais e melhores empregos e maior coesão social. Em termos gerais, 

este programa pretende fomentar o intercâmbio, cooperação e mobilidade entre os sistemas 

de educação e formação no seio da UE de modo a serem atingidos valores universais de 

referência. 

A Universidade dos Açores tem um importante papel na promoção da formação contínua, 

devendo, de acordo com a sua missão: 

- “Apoiar a aprendizagem ao longo da vida, proporcionando-a a todos quantos, à 

margem dos processos normais de escolaridade, pretendam melhorar a sua 

capacidade profissional ou enriquecer a sua cultura; 

- Promover o desenvolvimento da Região Autónoma dos Açores, quer contribuindo para 

a consolidação da sua identidade, o conhecimento e a valorização do seu património 

cultural, quer propondo, sem prejuízo de acções tendentes a fomentar o seu 

desenvolvimento social e a sua competitividade económica, os modelos de ensino que 

se revelarem adequados a ambientes educacionais diferenciados”. 

As acções de formação contínua realizadas pela Universidade dos Açores incluem: 

- Cursos livres de formação ao longo da vida (entre os quais cursos para públicos 

seniores); 
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- Cursos livres de pós-graduação, de duração reduzida; 

- Formação contínua de professores; 

- Cursos de Verão. 

Verifica-se, contudo, que estas acções têm sido realizadas de forma dispersa, por um vasto 

conjunto de unidades, desde as unidades orgânicas, que têm tido a seu cargo os Cursos de 

pós-graduação, à Pró-Reitoria para a Formação ao Longo da Vida, que organiza os Cursos livres 

de aprendizagem ao longo da vida, ou ao Gabinete de Relações Internacionais, que organiza os 

Cursos de Verão, contando com a participação das unidades orgânicas. 

A reorganização da forma de funcionamento da formação contínua, agrupando todas estas 

formações, permitirá criar sinergias e melhorar o desempenho da Universidade neste domínio. 

 

 

Educação Contínua – Universidade do Porto 

Na Universidade do Porto, a Educação Contínua está 
directamente dependente da Reitoria. Em termos gerais, a 
unidade de Educação Contínua está organizada em dois 
sectores interligados: o da Formação não conferente de grau e 
o da Formação dos Recursos Humanos da U.Porto que, em 
articulação com o Conselho para a Formação Contínua da 
U.Porto (CFCUP), asseguram a gestão da educação contínua na 
U.Porto. 

Neste âmbito, a Universidade tem uma vasta oferta, desde formação multidisciplinar, vocacionada 
tanto para o enriquecimento pessoal e profissional como para o reforço de competências 
profissionais em diferentes domínios, cursos para públicos seniores, cursos intensivos de língua 
para estudantes Erasmus e a Universidade de Verão. 

 

 

Esta estrutura terá como missão alargar e diversificar o leque de oferta de formação contínua, 

de acordo com as necessidades do mercado de trabalho e da sociedade, promovendo a 

elevada qualidade desta oferta formativa. 

Para tal, a estrutura precisará de colaborar com as unidades orgânicas na resposta às 

necessidades de actualização de conhecimentos e de desenvolvimento de novas competências 

por parte dos agentes sociais e económicos, contribuindo para a promoção da aprendizagem 

ao longo da vida e para a cooperação activa das várias unidades orgânicas. 

Esta estrutura deverá ter entre as suas responsabilidades: 

- Promover a sensibilização das unidades orgânicas para a importância da diversificação 

de oferta contínua de elevada qualidade, e, sempre que possível, com ligação a 

ambientes de investigação; 
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- Promover a formação contínua, vocacionada tanto para o enriquecimento pessoal e 

profissional como para o reforço de competências profissionais em diferentes 

domínios; 

- Apoiar as formações transversais, com a colaboração de várias unidades orgânicas da 

Universidade e entidades externas; 

- Dinamizar os Cursos de Verão, com uma oferta formativa atractiva e multidisciplinar 

para vários públicos, em particular para estudantes estrangeiros; 

- Promover a oferta de cursos intensivos de língua para estudantes Erasmus; 

- Organizar cursos para públicos seniores; 

- Apoiar projectos relacionados com a educação contínua, pesquisar e elaborar 

candidaturas a financiamentos comunitários.  

 

 

Gabinete de Formação – Universidade de Évora 

A Universidade de Évora tem um Núcleo de Formação 
(NUFOR), que organiza a formação ao longo da vida, 
promovida pela Reitoria ou pelas Escolas. 

O NUFOR organiza cursos de formação livre, dirigidos a distintos públicos (funcionários da 
Administração Pública, alunos que pretendem ingressar no ensino superior, público em geral), Pós-
graduações e Cursos de Especialização Tecnológica. 

Entre os objectivos do NUFOR encontram-se:  

- Estudar e analisar as necessidades em qualificações profissionais junto do mercado de 
trabalho; 

- Promover e coordenar os programas de Formação Profissional contínua para os 
funcionários não docentes da EU; 

- Promover e coordenar os programas de Formação Profissional contínua para a 
comunidade nos diversos domínios profissionais; 

- Promover e coordenar cursos livres e cursos de Verão; 
- Promover cursos de Formação Pedagógica de Formadores; 
- Promover a ligação em rede com outras Universidades nacionais e estrangeiras no âmbito 

da Formação Contínua. 

 

 

Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Estrutura de Formação 
Contínua 

++ +++  ++  ++ 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 
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Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Criação da Estrutura 

- Definição da estrutura e equipa de recursos humanos associada; 

- Definição fina das competências desta Estrutura; 

- Definição da forma de articulação com as várias unidades orgânicas ; 

ACTIVIDADE 2. Elaboração do Plano Anual de Formação Contínua  

- Avaliação das necessidades de formação; 

- Definição/ revisão dos conteúdos e materiais didácticos para as acções de formação; 

- Definição dos formadores, por acção; 

- Calendarização das acções de formação; 

ACTIVIDADE 3. Implementação do Plano Anual de Formação Contínua 

- Divulgação das acções de formação; 

- Recepção das candidaturas; 

- Selecção dos candidatos; 

- Preparação dos meios necessários ; 

- Realização das acções; 

- Avaliação. 

 

Cronograma: 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 
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4.4 PROJECTO 4. Unidade de Transferência de Conhecimento e de Tecnologia 

 

Nome: 

Criação e Dinamização de Unidade de Transferência de conhecimento e de tecnologia 

 

Objectivos: 

Promover activamente a ligação entre a Universidade e a sociedade envolvente, suas 

empresas e instituições; 

Proceder a um trabalho de prospecção e identificação de necessidades e oportunidades junto 

do tecido socioeconómico envolvente, divulgando-as pela comunidade académica; 

Difundir e facilitar o acesso ao conhecimento gerado na Universidade pela sociedade; 

Valorizar o conhecimento gerado na Universidade, promovendo a sua aplicabilidade; 

Apoiar o processo de gestão e negociação da transferência de conhecimento e de tecnologia. 

 

Descrição: 

É possível constatar que nos Açores existe uma transversal apatia do lado da “procura” das 

empresas no sentido de desenvolverem localmente novos e melhorados produtos, processos 

ou serviços. A região tem despesas de I&D em percentagem do PIB muito reduzidas, (0,46% 

quando a média nacional é 1,55%), sendo significativo que apenas 14,8% deste valor tenha 

origem no sector privado. 

Apesar desta envolvente socioeconómica regional ser, em geral, pouco dinâmica em termos de 

actividades de I&D, existem seguramente casos de empresas e instituições com potencial e 

com dimensão suficiente para realizarem este tipo de actividades e, para tal, recorrerem aos 

serviços da Universidade. 

Importa por isso promover e dinamizar a articulação entre a Universidade e a sociedade, em 

particular as empresas, identificando as necessidades que podem ser colmatadas com base no 

conhecimento existente na Universidade.  

A criação de uma Unidade de Transferência de conhecimento e de tecnologia pretende dar 

resposta a esta necessidade, permitindo a estruturação da Universidade de forma que esta 

assuma um papel dinâmico e pró-activo na busca das interacções possíveis entre a 

Universidade e a sociedade.  

Note-se que, com a opção pela designação “transferência de conhecimento”, se pretende 

fazer transparecer uma abrangência mais lata do que a tradicional “transferência de 

tecnologia” procurando dar corpo à aplicação na sociedade de todo o tipo de conhecimento 

desenvolvido na Universidade. 
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A interacção pretendida para a Unidade de Transferência de conhecimento e de tecnologia é 

bidireccional, podendo realizar-se no sentido de fazer chegar o conhecimento gerado na 

Universidade às necessidades da sociedade (“push”) ou no sentido de fazer chegar as 

necessidades da sociedade à Universidade (“pull”). 

De realçar que a criação desta unidade deverá ter em consideração a existência do Gabinete 

de Apoio à Propriedade Industrial (GAPI), e a reconhecida necessidade de reforço da sua 

capacidade de resposta em matéria de disseminação e valorização económica do 

conhecimento gerado na Universidade. 

 

 

Unidade de Transferência de Tecnologia – Universidade de Aveiro  

A UATEC é a entidade coordenadora e mediadora de todas as 
acções de transferência de tecnologia e de conhecimento 
geradas na Universidade de Aveiro. Na dependência directa da 
Reitoria, esta unidade orienta o seu trabalho para: 

- Prospecção, gestão e negociação das tecnologias;  
- Avaliação e valorização das tecnologias;  
- Protecção da propriedade intelectual;  
- Comercialização das tecnologias desenvolvidas na UA. 

A UATEC identifica e difunde a oferta tecnológica da UA nas empresas, procurando estabelecer 
colaborações com empresas (contratos de prestação de serviços, contratos I&D em consórcio, 
candidaturas a programas de financiamento, etc.).  

Complementarmente, a UATEC identifica também as necessidades e solicitações tecnológicas da 
indústria, promove a sua divulgação na comunidade académica e impulsiona a geração de novas 
soluções tecnológicas que satisfaçam as necessidades das empresas. 

A UATEC tem procedimentos operacionais estabelecidos para 
valorizar as tecnologias geradas na UA (technology-push), e para 
responder às necessidades e solicitações das empresas 
(demand-pull). No primeiro caso destaca-se a iniciativa 
UATEC@Departamentos, realizada em parceria com os 
Departamentos da Universidade de Aveiro, o IAPMEI – Instituto 
de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, o INPI – 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a IEUA – 
Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro.  

Esta iniciativa pretende abrir os Departamentos da Universidade ao tecido empresarial, divulgando 
não só o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos investigadores, mas também as 
competências dos docentes e os equipamentos/laboratórios disponíveis, com vista a responder às 
reais necessidades das empresas.  

É um evento mensal, sendo que em cada mês, a UATEC destaca um Departamento, no qual são 
dinamizadas várias actividades. São exemplos destas actividades a realização de “dias abertos” em 
que é convidado o tecido empresarial para apresentação de infra-estruturas e serviços disponíveis. 
Pretende-se possibilitar o contacto entre as empresas e os docentes/investigadores, promovendo-
se desta forma networking entre os presentes. Nestes dias abertos, reserva-se por norma um 
período para que os técnicos da UATEC possam esclarecer empresários e investigadores em 
diferentes questões. 
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Instituto Pedro Nunes – Universidade de Coimbra 

Criado em 1991 por iniciativa da Universidade de Coimbra, o Instituto 
Pedro Nunes (IPN) - Associação para a Inovação e Desenvolvimento em 
Ciência e Tecnologia - é uma instituição de direito privado, de utilidade 
pública, sem fins lucrativos. 

O IPN tem como missão contribuir para transformar o tecido empresarial, 
e as organizações em geral, promovendo uma cultura de inovação, 
qualidade, rigor e empreendedorismo, assente num sólido 
relacionamento Universidade/empresa.  

O IPN actua em diferentes vertentes que se reforçam e complementam, 
sendo de destacar a consultadoria e os serviços especializados, a 
incubação de ideias e empresas, a formação especializada e a divulgação 
da ciência e da tecnologia. 

O IPN faz parte da rede europeia de Business Innovation Centres (BIC), 
organismos que têm como objectivo contribuir para a criação de novas 
gerações de PME inovadoras. Este facto permite ao instituto alargar o seu 
leque de serviços de apoio a empresas de base tecnológica, facilitando a 
internacionalização e a instalação em novos mercados, através das 
relações privilegiadas com os restantes 150 BIC pertencentes à rede 
europeia EBN - European BIC Network. 

 

 

ISIS Innovation – Universidade de Oxford (Reino Unido) 

A ISIS Innovation foi criada em 1988 pela Universidade de 
Oxford. Trata-se de uma empresa orientada para a aplicação 
comercial do conhecimento desenvolvido nesta instituição. A 
sua actividade organiza-se em três grandes eixos, cada um com 
uma estrutura responsável: 

- Isis Technology Transfer: destinado à comercialização da propriedade intelectual 
desenvolvida na Universidade; 

- Oxford University Consulting: orientado para facilitar o acesso externo ao conhecimento e 
aos recursos existentes na Universidade, numa lógica de prestação de serviços; 

- Isis Enterprise: que disponibiliza serviços de aconselhamento na articulação entre 
fornecedores de conhecimento e as entidades que o procuram. 

A sua actuação engloba diferentes abordagens, incluindo a resolução de problemas claramente 
identificados, a realização de auditorias tecnológicas e avaliações independentes, ou o 
desenvolvimento de estudos prospectivos. 

No sentido de dinamizar as suas actividades, a Isis innovation é extremamente activa na realização 
de eventos de networking, assim como na realização de contactos individuais com potenciais 
interessados, contando para tal com um Business Relationship Manager. 

No global, a Isis innovation atingiu resultados impressionantes, tendo apoiado em média o registo 
de uma patente por semana, apoiado a criação de 70 spin-offs, e negociado mais de 800 acordos 
comerciais. 
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Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Unidade de Transferência 
de Conhecimento e de 
Tecnologia 

++  ++ +++  ++ 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Criação da Unidade de transferência de conhecimento e de tecnologia; 

- Definição da estrutura orgânica; 

- Definição da equipa de recursos humanos associada. 

ACTIVIDADE 2. Preparação dos trabalhos e definição de metodologias; 

- Levantamento das áreas de competência, investigadores e projectos da Universidade; 

- Definição de metodologias e procedimentos adequados à prestação de serviços pela 

comunidade académica; 

- Definição de um plano de comunicação da Unidade; 

ACTIVIDADE 3. Funcionamento pleno da Unidade de transferência de conhecimento e de 

tecnologia; 

- Disseminação das actividades da Unidade; 

- Prospecção e identificação de necessidades e oportunidades junto do tecido 

socioeconómico. 

 

Cronograma: 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 
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4.5 PROJECTO 5. Unidade de Estudos Virtuais 

 

Nome: 

Criação e Dinamização de Unidade de Estudos Virtuais 

 

Objectivos: 

Dotar a Universidade de infra-estruturas e meios apropriados às novas tecnologias no ensino; 

Capacitar e apoiar docentes e discentes na integração das novas tecnologias no ensino; 

Incentivar a utilização do e-learning como ferramenta de ensino corrente na Universidade dos 

Açores; 

Disponibilizar conteúdos digitais de qualidade nas áreas de actuação da Universidade;  

Estruturar uma oferta de cursos e conteúdos de e-learning que possa ser disponibilizada ao 

exterior da Universidade. 

 

Descrição: 

A aplicação das tecnologias na formação, em particular da internet, dando origem a programas 

de formação via e-learning (simplesmente através da internet) ou b-learning (conjugando 

internet e métodos de formação presenciais) apresenta uma tendência crescente a nível 

global. 

A Universidade dos Açores, tendo em conta a insularidade e a tripolaridade, apresenta-se 

como um território natural para a aplicação destas práticas. A Universidade tem realizado 

algumas iniciativas relacionadas com o ensino à distância e com o e-learning. No entanto, as 

exigências necessárias para a utilização do e-learning e das ferramentas relacionadas 

constituem-se ainda como desafios significativos. Na prática, conforme foi apresentado nos 

primeiros capítulos deste documento, as experiências já desenvolvidas apresentam ainda  

debilidades que importa superar. Para que o e-learning seja uma prática corrente na 

Universidade será necessário dar passos qualitativos significativos. 

No sentido de consolidar esta área dentro da Universidade mostra-se relevante a criação de 

uma estrutura com uma equipa dedicada, responsabilidades definidas e objectivos claramente 

delineados.  

A Unidade de Estudos Virtuais deverá procurar dar resposta a esses desafios, tendo como 

missão incentivar e viabilizar iniciativas de ensino aberto e à distância, tirando partido das 

tecnologias de informação e comunicação, em particular da internet. Para tal, esta Unidade 

deverá ser dotada de recursos e competências que lhes permitam oferecer, a alunos e 

docentes da Universidade dos Açores, apoio pedagógico e técnico orientado para a integração 

das novas tecnologias no ensino. 
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Assim, competirá a esta Unidade disponibilizar e gerir um conjunto de recursos e serviços em 

domínios como as infra-estruturas tecnológicas, a aplicação de novas tecnologias na educação, 

os sistemas de informação e as aplicações. 

Para além de assegurar a disponibilização da infra-estrutura tecnológica, a Unidade de Estudos 

Virtuais deverá promover a formação dos docentes nestas áreas, devendo promover acções 

em áreas como a utilização de ferramentas Office básicas, a edição e tratamento de imagem, a 

produção de conteúdos adaptados ao ensino on-line, ou a utilização do Moodle. 

 

 

e-Learning Lab UL – Universidade de Lisboa 

O e-Learning Lab UL actua como unidade de apoio a docentes e 
investigadores da Universidade de Lisboa na integração das tecnologias no 
Ensino e Investigação.  

Esta unidade procura promover a utilização de Learning Management 
Systems e outras aplicações online no suporte a uma formação mais actual 
e inovadora, modernizando o ensino presencial e estimulando o 
desenvolvimento de práticas de b/e-learning. 

Sob uma perspectiva duplamente orientada, focando a dimensão tecnológica e a dimensão 
pedagógica do ensino mediado por ambientes virtuais, a equipa do e-Learning Lab apoia os 
docentes e investigadores na resposta a questões relacionadas com o desenvolvimento dos 
conteúdos, sua estrutura, actividades a desenvolver, etc. 

 

 

Note-se que esta Unidade deverá ter uma atitude colaborativa pró-activa, devendo dispor de 

um serviço de produção multimédia orientada para o apoio aos docentes da Universidade na 

produção de materiais com aplicabilidade on-line, designadamente no Moodle. Poderá ser 

apoiada a elaboração de animações, simulações, jogos, vídeos, ou grafismos, sempre que estes 

se constituam como uma mais-valia para a aprendizagem on-line. 

Pretende-se assim que a Universidade disponha de uma plataforma de e-learning e que os 

docentes disponibilizem conteúdos pedagógicos on-line, fomentando a utilização de recursos 

electrónicos na prática pedagógica. Além disso, pretende-se ampliar o repositório de recursos 

on-line da Universidade, assim como aumentar o impacto do e-learning na melhoria da 

qualidade do ensino. 

Uma vez disponibilizadas as ferramentas tecnológicas e o apoio técnico à elaboração de 

conteúdos, uma das formas que poderá ser utilizada pela Unidade de Estudos Virtuais para o 

incentivo à produção e à qualidade na produção destes materiais será o lançamento de 

concursos promovidos internamente. 
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Prémio Excelência E-Learning – Universidade do Porto 

Os Prémios Excelência E-Learning, promovidos pela Universidade 
do Porto (UP), são orientados para a promoção da qualidade do 
ensino via e-learning nesta instituição. Orientam-se para os 
conteúdos pedagógicos em suporte electrónico disponibilizados 
através das plataformas de e-learning da UP. 

Neste concurso, são avaliados vários aspectos, onde se destacam a 
inovação pedagógica, a qualidade técnica, a promoção da 
aprendizagem activa (active learning), a qualidade científico-
pedagógica do conteúdo, ou o potencial de reutilização e de 
interoperabilidade. 

O concurso, cujo prémio corresponde a um valor pecuniário, tem vindo a ser realizado 
anualmente, desde o ano lectivo 2005-06, tendo distinguido conteúdos das mais diferentes áreas 
do conhecimento. 

 

 

Com o amadurecimento das práticas de e-learning de qualidade no seio da Universidade dos 

Açores, a Unidade de Estudos Virtuais deverá evoluir para a disponibilização de uma oferta 

estruturada de cursos via e-learning, orientada para o exterior. Preferencialmente, e tendo em 

vista o mercado global, deverá ser dada prioridade às áreas de especialização da Universidade 

dos Açores, que são hoje em dia merecedoras de um maior reconhecimento internacional.  

 

 

Educação à distância – Universidade do Arizona (EUA) 

www.ceao.arizona.edu/dist/   

A Universidade do Arizona é uma das poucas Universidades tradicionais 
dos EUA que oferecem formações conferentes de grau a distância. 
Contudo, a abordagem desta Universidade ao ensino à distância está a 
tornar-se cada vez mais frequente nas instituições de ensino superior 
tradicionais, que precisam de aumentar o seu mercado potencial, sem 
o restringir aos alunos que podem frequentar aulas no campus. 

 A Universidade do Arizona oferece cursos a distância que permitem 
obter certificados de formação profissional e graus académicos, disponibilizando ainda formações 
não conferentes de grau. A oferta formativa a distância está disponível para residentes e não 
residentes nos EUA. Os cursos conferentes de grau ou certificado de formação profissional 
incluem: Certificado em Gestão Industrial; Certificado em Saúde Pública; Certificados de 
Empreendedorismo; Licenciatura em Meteorologia, Mestrado em Gestão Industrial e Mestrado em 
Engenharia de Sistemas. Os conteúdos são disponibilizados através da internet ou de DVD, 
enviados por correio. 

 

 

http://www.ceao.arizona.edu/dist/
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Educação à distância – Universidade de Phoenix (EUA) 

www.phoenix.edu 

A Universidade de Phoenix oferece programas de ensino 
presencial e a distância (e-learning). Os programas de ensino 
de e-learning são considerados os mais abrangentes e bem 
sucedidos dos EUA. A Universidade oferece programas de e-
learning de vários graus (desde Licenciaturas a 
Doutoramentos), bem como programas de formação 
contínua. 

A Universidade tem programas em diversas áreas, nomeadamente: Artes, Ciências, Gestão, Direito, 
Segurança, Educação, Recursos Humanos, Enfermagem, Saúde, Psicologia e Tecnologia. Cada área 
tem uma série de cursos que são essencialmente ministrados em regime de e-learning. Alguns dos 
cursos exigem trabalho em ambiente tradicional de sala de aula, o que é conseguido com o apoio 
dos mais de 200 centros que a Universidade detém por todo o País. 

A selecção dos cursos online e o processo de candidatura são bons exemplos de como a 
Universidade de Phoenix se tornou uma das principais instituições de ensino à distância dos EUA. 
Os potenciais alunos respondem a uma série de questões, relacionadas com os seus interesses e os 
níveis de educação completos. Após este processo simples, os potenciais alunos recebem 
informação sobre cursos possíveis e são contactados telefonicamente por um funcionário da 
Universidade, que disponibiliza apoio adicional. 

 

 

Hoje em dia, uma das ferramentas mais frequentemente utilizadas na formação a distância é a 

imagem vídeo. Os vídeos podem ser disponibilizados na forma de transmissão directa (através 

de streaming), ou de forma assíncrona, colocados numa videoteca online, devidamente 

catalogada, que permita a sua visualização assíncrona na internet ou o download via podcast 

para um dispositivo móvel. 

A vulgarização da videoconferência e a transmissão directa de eventos e conferências, 

permitirá um mais fácil envolvimento inter-ilhas, dentro da Universidade, e uma maior 

facilidade de relacionamento com o exterior, permitindo diminuir as barreiras trazidas pela 

insularidade e pela ultra-perifericidade (por exemplo, promovendo conferências tendo como 

participantes especialistas de diferentes partes do globo). 

No âmbito da actividade da Unidade de Estudos Virtuais, a criação de um “canal” permanente 

da Universidade dos Açores, com base na internet, poderá permitir uma maior dinamização e 

organização deste tipo de actividades. A nível visual, a plataforma deste canal deverá permitir 

evidenciar as áreas prioritárias da Universidade, onde será mais forte a disponibilização de 

conteúdos. 

De notar que a banalização dos equipamentos de recolha de vídeos de qualidade (no limite, 

são cada vez mais frequentes telemóveis com equipamento de alta definição) e a melhoria nas 

infra-estruturas de ligação à internet, com maior largura de banda disponível, torna possível 

http://www.phoenix.edu/
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que a própria comunidade estudantil possa ser geradora de conteúdos de vídeo que 

alimentem o referido canal, sob critérios editoriais a definir. 

 

 

TVU. – Universidade do Porto 

www.tv.up.pt 

A TVU., promovida pela Universidade do Porto (UP), é uma plataforma 
para partilha de conteúdos audiovisuais e multimédia de relevância 
científica e cultural. 

Na plataforma são disponibilizadas transmissões directas de eventos, 
assim como gravações de conferências da UP, vídeos de apresentação 
das suas estruturas e trabalhos dos próprios utilizadores, fomentando 
uma atitude participativa e activa da comunidade. 

Os vídeos são catalogados e disponibilizados numa biblioteca digital, acessível em três línguas 
(português, inglês e castelhano), tendo em vista alcançar a comunidade internacional.  

Este projecto insere-se num projecto mais abrangente que inclui ainda o desenvolvimento de uma 
Corporate TV acessível por uma rede de plasmas distribuída pelas diferentes estruturas da UP. 

Online desde 1 de Junho de 2009, o Portal TVU. venceu o Prémio Zon Criatividade em Multimédia 
2009 na categoria Aplicações.  

 

 

Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Unidade de Estudos 
Virtuais 

+ ++  ++ ++ ++ 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Criação da Unidade de Estudos Virtuais. 

- Definição da estrutura orgânica e equipa de recursos humanos associada; 

- Disponibilização das infra-estruturas tecnológicas; 

- Criação de serviço de produção multimédia orientado para o apoio aos docentes; 

ACTIVIDADE 2. Envolvimento da comunidade académica. 

- Definição e implementação de programa de capacitação de docentes e discentes na 

integração das novas tecnologias no ensino; 

http://www.tv.up.pt/
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- Criação e implementação de programa de incentivo à utilização do e-learning como 

ferramenta de ensino corrente na Universidade dos Açores (incluindo concurso); 

ACTIVIDADE 3. Disponibilização de conteúdos e de cursos-piloto. 

- Definição de “mínimos” de conteúdos digitais por unidade curricular; 

- Criação de “canal” de disponibilização de vídeos online pela comunidade universitária; 

- Disponibilização de cursos-piloto via e-learning; 

ACTIVIDADE 4. Criação de oferta estruturada de cursos de e-learning. 

- Disponibilização dos cursos de e-learnig; 

- Disseminação no exterior da Universidade. 

 

Cronograma: 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 

Activ. 4                 
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4.6 PROJECTO 6. Gabinete de Apoio a Projectos de I&D 

 

Nome: 

Dinamização do GAIDET enquanto gabinete de apoio a projectos de I&D 

 

Objectivos: 

Promover a relação da Universidade com as instituições da envolvente (Universidades, Centros 

de I&D, empresas, entidades financiadoras), a nível nacional e internacional; 

Realizar actividades de vigilância tecnológica, detectando oportunidades de projectos de I&D 

nos quais a Universidade poderá colaborar; 

Difundir as potenciais oportunidades pelas várias unidades orgânicas  e Centros de I&D, 

nomeadamente através da realização de sessões de formação interna; 

Apoiar os investigadores na preparação de candidaturas a processos de financiamento; 

Aumentar o número de projectos de I&D, em particular os projectos de I&D com 

financiamento internacional; 

Diversificar as fontes de financiamento da Universidade. 

 

Descrição: 

Em 2006, foi criado o GAIDET - Gabinete de Apoio à Investigação e ao Desenvolvimento 

Experimental e Tecnológico, uma estrutura da Universidade dos Açores, que tem por 

finalidade racionalizar, acrescer e dinamizar o potencial científico da Universidade dos Açores, 

bem como optimizar o seu impacto no sistema sócio-económico. O GAIDET deveria assumir 

funções em áreas como: 

- Recolher e disseminar informação sobre programas e organizações nacionais e 

internacionais que suportem e financiem a investigação científica, o desenvolvimento 

tecnológico e a formação avançada; 

- Recolher e disseminar informação acerca dos programas de bolsas para investigadores 

e estudantes de pós graduação e da existência de suporte financeiro para participação 

em conferências e seminários; 

- Dar apoio técnico e administrativo na formulação de candidaturas a programas 

regionais, nacionais e internacionais de investigação e desenvolvimento multisectoriais 

e a programas de formação e mobilidade de docentes e investigadores; 

- Apoiar e acompanhar administrativamente o desenvolvimento dos projectos de I&D 

após a sua aprovação; 

- Dar apoio logístico aos docentes e investigadores no desenvolvimento de actividades 

de I&D; 

- Facilitar a articulação da Universidade com diferentes organismos públicos; 
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- Melhorar e agilizar a interface com o sector empresarial, permitindo um melhor 

conhecimento e uma confiança mútua, que facilitem múltiplas formas de colaboração. 

 

 

Gabinete de apoio a projectos – Universidade do 
Minho 

A Universidade do Minho tem um Gabinete de Apoio a 
Projectos, que exerce as suas funções no domínio específico 
do apoio às actividades de I&D, competindo-lhe, entre outras 
atribuições, a prospecção de oportunidades de participação 
dos centros de investigação em candidaturas a projectos de 
investigação, apoiar tecnicamente os centros de investigação 
nas candidaturas aos programas de financiamento; recolher e 
tratar a informação relativa à actividade científica dos centros 
de investigação e promover a divulgação sistemática da 
actividade de I&D da Universidade. 

A Universidade do Minho assume-se como uma Universidade de investigação, cuja centralidade 
está suportada em indicadores relevantes: 85% dos seus docentes possuem grau de doutor; dos 29 
Centros financiados pela FCT, 9 têm classificação de Muito Bom e 9 de Excelente; integra 2 
Laboratórios Associados. No âmbito do 6.º Programa Quadro, a Universidade do Minho coordenou 
um conjunto relevante de projectos, que representaram um montante aprovado de cerca de 2,5 
milhões de euros para esta Universidade. 

 

 

Contudo, tal como anteriormente referido, o GAIDET encontra-se condicionado na sua acção, 

não tendo capacidade de resposta à maioria das solicitações nas áreas referidas.  

A acção do GAIDET deverá focar-se na identificação de oportunidades de financiamento de 

projectos a nível nacional e internacional (7º Programa Quadro, programa INTERREG, …) e 

apoio na preparação de candidaturas, em especial nas questões administrativas e financeiras, 

deixando para os grupos de investigação a preparação das componentes mais técnicas das 

candidaturas. 

O GAIDET deverá também assumir um importante papel no acompanhamento dos projectos 

após a sua aprovação. 

Para tal, o GAIDET precisará de contar com uma estrutura reduzida mas especializada em 

gestão de projectos de I&D, dedicada a acompanhar projectos de I&D de maior complexidade, 

em especial os projectos financiados por entidades internacionais. 

Dado que a Universidade dos Açores conta também com a Fundação Gaspar Frutuoso como 

estrutura de gestão de projectos de I&D e de prestação de serviços, deverá ser constituído um 

grupo de trabalho para estudar a melhor forma de articulação entre as duas instituições. 
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Gabinete de apoio a projectos – 
Universidade de Las Palmas de Gran Canaria 
(Espanha) 

A Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, 
lidera a participação desta região no 7º Programa 
Quadro da EU. 

No período 2007-2010, as 16 entidades das Canárias participantes obtiveram 8,5 milhões de Euros, 
num total de 28 projectos. Destes 28 projectos, a Universidade das Canárias, participou em 9.  

O êxito na captação de projectos por parte desta Universidade deve-se, segundo esta entidade, ao 
trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Gestão de Projectos Europeus. A Vice-Reitoria para a 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação desenvolveu várias sessões designadas “Laboratórios de 
preparação de projectos”, destinadas aos investigadores envolvidos na preparação de candidaturas 
às convocatórias daquele programa, com vista a apoiar a redacção da proposta e, desse modo, 
aumentar as possibilidades de sucesso. 

 

 

Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Gabinete de Apoio a 
Projectos de I&D 

+  +++ + +++ +++ 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Redefinição da estrutura e do papel do GAIDET 

- Definição da estrutura orgânica; 

- Definição da equipa de recursos humanos associada e das competências necessárias; 

- Definição da melhor forma de articulação com a Fundação Gaspar Frutuoso; 

- Definição do Plano Anual de Actividades do GAIDET (incluindo eventos em que deverá 

participar e formações que deverá organizar) 

 

ACTIVIDADE 2. Funcionamento do GAIDET 

- Sistematização das actividades de I&D realizadas pela Universidade, que permita 

conhecer em detalhe as fontes de financiamento, as áreas de actuação da 

Universidade, os grupos internacionais com que cada Centro de I&D colabora 

regularmente e aqueles com os quais teria interesse em colaborar; 

- Sistematização das fontes de financiamento nacionais e internacionais relevantes para 

as actividades de I&D desenvolvidas pela Universidade; 
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- Participação em eventos nacionais e internacionais relevantes (por exemplo, os 

eventos organizados pelo Gabinete de Promoção do 7.º Programa Quadro ou pela 

União Europeia, destinados a apresentar as oportunidades no âmbito deste programa 

e a estabelecer contactos com potenciais parceiros; 

- Preparação e implementação de acções internas de divulgação de oportunidades; 

- Identificação, em conjunto com os grupos de investigação, de potenciais 

oportunidades de colaboração com outras entidades e apoio no estabelecimento de 

contactos; 

- Apoio na preparação da componente administrativa e financeira de candidaturas; 

- Apoio na gestão dos projectos (componente administrativa e financeira); 

- Avaliação dos resultados de I&D da Universidade. 

 

Cronograma: 

 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 
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4.7 PROJECTO 7. Estrutura de Promoção da Empregabilidade 

 

Nome: 

Criação e dinamização de estrutura responsável pela inserção profissional dos alunos da UAc. 

 

Objectivos: 

Dotar a Universidade de uma estrutura permanente de apoio à inserção profissional dos seus 

diplomados; 

Estabelecer um elo de ligação entre o aluno, a Universidade e a comunidade empresarial e 

institucional no âmbito da empregabilidade; 

Medir e disseminar indicadores de empregabilidade, de utilidade para os alunos e para a 

instituição. 

 

Descrição: 

Reconhecendo a dimensão e a importância do domínio da empregabilidade para o ensino 

superior, a Lei nº 62/2007 de 10 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das 

instituições de ensino superior, mais concretamente no seu artigo 162º, nº 2, refere que todas 

estas instituições deverão disponibilizar informação precisa e suficiente sobre a 

empregabilidade dos ciclos de estudo ministrados. 

Para uma Universidade, é importante conhecer os dados do enquadramento profissional dos 

seus diplomados. A disponibilidade deste conhecimento terá seguramente reflexos ao nível da 

definição de planos curriculares e das competências a desenvolver, e da ligação à sociedade e 

à Região, tanto ao nível do ensino formal, como da formação contínua e da actividade cultural. 

Ter informação sobre as tipologias de percursos profissionais dos diplomados da Universidade 

permitirá aferir o verdadeiro impacto social, económico e cultural da Universidade. 

Deste modo, será importante que a Estrutura de Empregabilidade aqui proposta, assuma 

algumas funções de “observatório”, realizando actividades ao nível de: 

- Acompanhar os níveis de empregabilidade dos alunos e analisar padrões existentes 

(incluindo empreendedorismo); 

- Avaliar os efeitos da formação nos percursos profissionais dos diplomados; 

- Identificar os factores que condicionam os níveis de empregabilidade; 

- Analisar a ligação entre perfis de formação solicitados pelo mercado e a formação 

ministrada na UAc. 
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Observatório de Empregabilidade do Instituto Superior Técnico 

O Instituto Superior Técnico (IST) reconhece que a colocação no 
mercado de trabalho é um dos factores privilegiados pelos seus 
alunos quando consideram as opções de ingresso no Ensino 
Superior. Neste sentido, e no seguimento de todo o trabalho 
desenvolvido sobre o percurso profissional dos seus diplomados, o 
IST criou uma estrutura de observação regular da situação de 
emprego dos graduados do IST e respectiva divulgação: o 
Observatório de Empregabilidade do Instituto Superior Técnico 
(OEIST).  

O OEIST pretende promover a empregabilidade dos diplomados através da sistematização e análise 
de toda a informação que directa ou indirectamente tenha ligação com o seu percurso profissional. 
Todo este processo materializa-se na recolha sistemática de informação com vista à elaboração de 
séries de dados fiáveis.  

Desta forma, o OEIST assume como objectivos principais: 

- Promover a atractividade dos cursos do IST através da divulgação dos seus níveis de 
Empregabilidade.  

- Observar e avaliar os efeitos da formação nos percursos profissionais dos diplomados.  
- Observar e identificar os padrões de empregabilidade dos graduados do IST, incluindo os 

níveis de empreendedorismo.  
- Analisar os factores críticos que condicionam a evolução do emprego e os níveis de 

empregabilidade.  
- Observar e avaliar a contribuição da formação adquirida no IST para o desempenho da 

actividade profissional dos diplomados, procedendo ao acompanhamento destes últimos 
em exercício profissional.  

- Analisar a coerência entre o perfil de formação proposto e o perfil profissional adquirido.  
- Avaliar a evolução/mobilidade profissional desde a frequência universitária até ao último 

emprego conhecido.  

 

 

Complementarmente, a Estrutura de Empregabilidade aqui proposta deverá assumir o papel 

de orientação e acompanhamento dos alunos e diplomados da Universidade na sua inserção 

profissional. Num mercado cada vez mais competitivo, um dos critérios mais analisados pelos 

candidatos a uma Universidade é seguramente o nível de empregabilidade do curso 

pretendido. Importa por isso que a Universidade esteja dotada de uma estrutura permanente 

orientada para a promoção da empregabilidade dos seus discentes, com ligações privilegiadas 

com o tecido empresarial e institucional envolvente. 

Para tal, esta Estrutura será um elo promotor de um contacto continuado com empresas e 

outras instituições potencialmente empregadoras, com vista à formação de parcerias no 

âmbito da empregabilidade.  
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Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais – Universidade de Aveiro 

O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da Universidade de 
Aveiro (GESP) tem como missão promover a inserção no mercado 
de trabalho dos diplomados da Universidade. 

Fundado em 2003, o GESP tem desenvolvido um leque de 
actividades e criado um conjunto de serviços com vista à 
persecução desta sua missão. Deste modo, o GESP procura: 

- Orientar e acompanhar os alunos e diplomados da Universidade de Aveiro na inserção no 
mercado de trabalho; 

- Estabelecer um contacto permanente com empresas e outras instituições com vista à 
formação de parcerias no âmbito da sua missão;  

- Estabelecer um elo de ligação entre o Aluno, a Universidade de Aveiro e a Comunidade 
Empresarial e Institucional; 

- Procurar financiamento para estágios curriculares e profissionais. 

Assim, a relação com empresas e outras entidades potencialmente empregadoras, bem como a 
orientação dos diplomados para a inserção profissional assumem um papel fundamental para a 
actividade do GESP. 

Entre os serviços disponibilizados, merece particular referência o PORTA - Portal de Ofertas e 
Curricula. Trata-se de um portal com base na internet para os alunos e diplomados da Universidade 
de Aveiro e para empresas e outras entidades empregadoras, que permite fazer o encontro entre a 
procura e oferta de oportunidades de estágio/emprego: Para os alunos e diplomados da 
Universidade de Aveiro é disponibilizado um conjunto de oportunidades permanentemente 
actualizado; para as empresas e outras entidades empregadoras, é disponibilizado um serviço que 
permite a recepção imediata de CV de alunos e/ou diplomados. 

 

 

 

Gabinete de Inserção Profissional - Universidade Nova de Lisboa 

Os Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) são iniciativas 
ligadas ao Instituto do Emprego e da Formação Profissional 
(IEFP), sendo definidos como “Estruturas de apoio ao emprego 
que, em estreita cooperação com os Centros de Emprego, 
prestam apoio a jovens e adultos desempregados para a 
definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou 
reinserção no mercado de trabalho”.  

Por iniciativa da Reitoria, a Universidade Nova de Lisboa constituiu o seu próprio GIP, em parceria 
com o IEFP. Este Gabinete destina-se a promover um conjunto de acções orientadas para a 
promoção da empregabilidade dos diplomados da UNL, servindo de base à produção de 
informação actualizada sobre o percurso de inserção profissional dos seus graduados em qualquer 
das suas unidades orgânicas e ciclos de ensino. 

Em paralelo, o GIP tem nas suas funções a prestação de um relevante apoio à comunidade exterior 
à Universidade, sobretudo à população residente nas proximidades do campus universitário. Este 
apoio, destina-se a ampliar o alcance e o impacto das medidas de apoio ao emprego desenvolvidas 
pelo IEFP.  
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Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Estrutura de Promoção da 
Empregabilidade 

+ ++  +   

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Criação da estrutura responsável pela empregabilidade na UAc; 

- Definição das responsabilidades; 

- Definição da equipa de recursos humanos. 

ACTIVIDADE 2. Definição de mecanismos de recolha e disseminação de dados; 

- Identificação dos indicadores a medir; 

- Definição dos mecanismos de disseminação a serem utilizados (relatórios, brochuras, 

internet, feiras de emprego…); 

- Definição das metodologias e responsabilidades de recolha de dados. 

ACTIVIDADE 3. Desenvolvimento do relacionamento com a envolvente; 

- Desenvolvimento de canais de comunicação com entidades empregadoras (reuniões, 

inquéritos, bolsa de emprego, …); 

- Desenvolvimento de canais de comunicação com alunos e docentes da UAc;  

ACTIVIDADE 4. Funcionamento do Observatório da Empregabilidade; 

- Acompanhamento profissional; 

- Publicação de dados (relatórios, brochuras); 

- Bolsa de emprego com base na internet; 

- Feiras da empregabilidade. 

 

Cronograma: 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 

Activ. 4                 
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4.8 PROJECTO 8. Reforço do Ensino Politécnico 

 

Nome: 

Criação de condições para a reorganização e reforço do ensino superior politécnico  

 

Objectivos: 

Aumentar a oferta de cursos de ensino superior politécnico num conjunto limitado de áreas, 

com base nas prioridades da Universidade, da Região e do País;  

Disponibilizar oferta de cursos de ensino superior politécnico inter-instituições, envolvendo 

instituições nacionais e internacionais; 

Aumentar o número de alunos em cursos de 1º e 2º ciclos e de pós-graduação; 

Aumentar o número de alunos em Cursos de Especialização Tecnológica; 

Reforçar e diversificar as fontes de financiamento; 

Promover a visibilidade da Universidade. 

 

Descrição: 

Para uma procura diversificada, a Universidade dos Açores pretende disponibilizar um sistema 

diversificado, com oferta de alternativas de formação aos jovens e aos adultos que delas 

precisam. Assim, a Universidade dos Açores, além da formação universitária, oferece um 

conjunto de cursos de natureza politécnica da responsabilidade das suas escolas superiores. 

Importa apoiar, dinamizar e coordenar as políticas de formação politécnica, garantindo a 

qualidade deste nível de ensino e a prossecução dos seus objectivos próprios. 

Alinhada com estas tendências, e tendo em consideração o contexto actual da Universidade 

dos Açores, o presente projecto prevê a criação de condições para a reorganização do ensino 

superior politécnico na Universidade dos Açores.  

Esta reorganização do ensino superior politécnico deverá ter em vista uma revisão global das 

necessidades da Região Autónoma quanto a este sistema de ensino, podendo incluir a 

proposta aos órgãos competentes da criação, alteração e extinção de cursos de cariz 

politécnico. 

Além disso, no sentido de aumentar a qualidade, a atractividade e a visibilidade deste tipo de 

ensino, deverá mostrar-se fundamental promover o contacto com outras instituições de 

ensino superior politécnico, nacionais e estrangeiras, no sentido de definir cursos de 1º e 2º 

ciclos interinstitucionais. 
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Mestrados em parceria – Associação dos Institutos 
Politécnicos do Norte de Portugal 

A APNOR - Associação dos Institutos Politécnicos do Norte de 
Portugal promove uma oferta formativa conjunta envolvendo o 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o Politécnico de 
Bragança, o Politécnico do Cávado e Ave e, ainda, o Politécnico do 
Porto.  

Esta oferta assenta no facto de oito das Escolas Superiores de quatro Institutos Politécnicos 
assumirem um compromisso de colaborarem na formação de mestres, aprofundando colaborações 
já existentes, valorizando os recursos científicos e pedagógicos das quatro instituições de ensino 
superior, em favor da qualidade de ensino.  

O primeiro semestre tem lugar em cada uma das instituições, excepto se numa delas não houver 
número suficiente de alunos, caso em que poderão ser convidados a frequentar outra instituição. 
O segundo semestre é organizado de forma modular, módulos desfasados. Os docentes de cada 
módulo deslocar-se-ão aos diversos Institutos. Poderá, ainda, haver sessões conjuntas para todos 
os alunos, sedeados nos vários institutos, num único local, a designar, quando ocorra a intervenção 
de especialistas, designadamente estrangeiros. Por fim o terceiro semestre é vocacionado para o 
desenvolvimento da tese final. 

 

 

 

 

Mestrados internacionais em parceria – Escola Superior Agrária - Instituto Politécnico de 
Bragança 

A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança 
ministra cursos distribuídos por três níveis de formação, todos 
em conformidade com as premissas de Bolonha: Cursos de 
Especialização Tecnológica (CET); Cursos de Licenciatura; e 
Cursos de Mestrado. 

A ESA está inserida num ambicioso programa de cooperação 
com instituições nacionais e internacionais nos domínios de 
mobilidade de alunos e docentes e apoio a instituições congéneres de países de expressão 
portuguesa. Neste aspecto, e no que se refere à oferta lectiva, é de mencionar que, dos 8 
mestrados oferecidos por esta escola, 4 são-no em parceria com universidades Espanholas: 

- Tecnologia Ambiental com a Universidade de León; 
- Gestão de Recursos Florestais com a Universidade de Valladolid; 
- Farmácia e Química de Produtos Naturais com a Universidade de Salamanca. 

É ainda de referir que o Mestrado em Enfermagem Veterinária em Animais de Companhia é 
promovido conjuntamente pelos Institutos Politécnicos de Bragança, Castelo Branco, Portalegre, 
Viana do Castelo e Viseu. 
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Mestrado Europeu conjunto - Instituto Politécnico de Tomar  

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) promove o Mestrado Europeu 
em Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre em conjunto com 
outras quatro instituições de ensino superior europeias. 

O Mestrado integra o Master Europeu Erasmus Mundus em 
Quaternário e Pré-História, o que permite aos alunos realizar 30% do 
curso numa das outras uescolas da rede, e obter no final o Diploma 
Europeu Erasmus Mundus, emitido pelo IPT, Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, Universidade de Ferrara (Itália), o Instituto de 
Paleontologia Humana de Paris (França) e Universidade de Tarragona 
(Espanha). 

  

 

De notar também que, pelo seu perfil, os Institutos Politécnicos têm-se assumido como 

instituições privilegiadas para a realização de Cursos de Especialização Tecnológica. No âmbito 

deste projecto deverá ser equacionado o papel que as Escolas Superiores poderão assumir na 

oferta deste tipo de cursos no seio da Universidade dos Açores. 

 

 

FOR.CET – Instituto Politécnico de Leiria 

O Instituto Politécnico de Leiria (IPL) ministra, desde Janeiro de 2005, 
Cursos de Especialização Tecnológica (CET), na sequência de um 
contrato-programa celebrado com o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior.  

Para desenvolver e implementar este tipo de oferta formativa, o IPL 
criou, em 19 de Fevereiro de 2004, o FOR.CET – Centro de Formação 
para Cursos de Especialização Tecnológica. 

O FOR.CET tem como finalidade dinamizar a criação de formação pós-secundária no seio do IPL, 
bem como implementar e coordenar todas as formações pós-secundárias que envolvam as Escolas 
do IPL e outras entidades com as quais tenham sido estabelecidas parcerias específicas para o 
efeito. No âmbito do FOR.CET é também promovido o estudo e a investigação no âmbito da 
formação profissional.  
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Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Reforço do Ensino 
Politécnico 

++ ++ + + ++ + 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Criação de condições para a reorganização do ensino superior politécnico na 

Universidade dos Açores; 

- Criação de um grupo de trabalho; 

- Definição das áreas de actuação do Ensino Superior Politécnico; 

- Definição da estrutura orgânica para o Ensino superior Politécnico 

- Definição da articulação com as restantes unidades orgânicas  da Universidade; 

 

ACTIVIDADE 2. Definição do Plano de Actividades anual 

- Definição/ revisão dos cursos de cariz politécnico na Universidade dos Açores; 

- Identificação e estabelecimento de contactos com instituições de ensino superior 

politécnico, nacionais e estrangeiras, no sentido de definir possibilidades da 

implementação do ensino interinstitucional; 

 

ACTIVIDADE 3. Implementação das actividades definidas 

- Divulgação e promoção dos programas de formação a nível nacional e internacional; 

- Implementação dos cursos; 

- Monitorização e avaliação dos ciclos de estudo, de modo a contribuir para elevados 

padrões de qualidade, em particular ao nível da orientação e da leccionação. 

 

Cronograma: 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 
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4.9 PROJECTO 9. Programa de Clusterização das Actividades de I&D 

 

Nome: 

Criação e implementação de mecanismos de consolidação das actividades de I&D em torno de 

áreas multidisciplinares transversais 

 

Objectivos: 

Criar condições para a consolidação e aumento de intervenção nos projectos de I&D 

desenvolvidos; 

Fomentar a existência de projectos de investigação com carácter pluridisciplinar; 

Estimular a interacção entre diferentes unidades orgânicas  da Universidade; 

Aumentar a eficácia na utilização dos recursos técnicos e humanos da Universidade; 

Aumentar o impacto socioeconómico potencial das actividades de I&D da Universidade; 

Aumentar a visibilidade externa da Universidade. 

 

Descrição: 

Conforme tem vindo a ser referenciado, assiste-se na Universidade dos Açores a uma elevada 

fragmentação em unidades orgânicas, com autonomia científica, pedagógica e administrativa. 

Esta fragmentação e estanquicidade reflecte-se também ao nível dos Centros de I&D e 

respectivas actividades. 

Hoje em dia, as actividades de investigação e desenvolvimento são realizadas e planeadas de 

forma isolada e de uma forma “de baixo para cima”, em que cada Unidade assume os seus 

objectivos e actividades separadamente, não sendo perceptível uma estratégia global da 

Universidade, que interligue e coordene estas actividades. 

Importa por isso estimular a interacção entre diferentes unidades orgânicas  da Universidade e 

definir mecanismos que permitam a existência de uma orientação destas actividades e 

incentivem a dinamização de projectos de investigação e desenvolvimento de carácter 

multidisciplinar. 

Esta interacção, a ser promovida de forma coordenada, deverá ser tendente à “clusterização” 

das actividades de I&D da Universidade, criando condições para a consolidação em torno de 

um conjunto seleccionado de áreas transversais e para o aumento de intervenção  nos 

projectos de I&D desenvolvidos, aumentando o seu potencial impacto socioeconómico e a sua 

credibilidade e visibilidade externa. 
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O processo de clusterização deverá ser assumido como estratégico para a Universidade dos 

Açores, devendo implicar a criação de grupos de trabalho orientados para a definição dos 

clusters transversais e para a definição dos correspondentes Planos de Acção.  

 

 

Programa de Clusters de I&D – Universidade de Vigo 

A Universidade de Vigo conseguiu em 2010 obter o 
reconhecimento de “Campus de Excelência 
Internacional”, atribuído pelo Ministério da 
Educação espanhol. O objectivo deste projecto, a 
que a Universidade dos Açores se associou, é o de 
criar uma plataforma científica e educacional que se 
constitua como uma referência a nível europeu nas 
áreas científicas relacionadas com os oceanos. 

No sentido de consolidar as suas actividades de investigação, o Campus do Mar desenvolveu o 
“Programa de Clusters de I&D”, cujo objectivo fundamental é o de criar grupos de investigação que 
tenham massa crítica suficiente para obterem visibilidade internacional, credibilidade e excelência 
em áreas consideradas críticas para os oceanos, num contexto de mudança global e de gestão 
sustentável dos seus recursos.  

Estes grupos de investigação multidisciplinares irão ser a base de quatro “clusters” de I&D: 
Observação dos oceanos e mudança global; Uso e gestão sustentável dos recursos marinhos; 
Gestão integral de zonas costeiras; e Competitividade, progresso tecnológico e gestão empresarial. 

Para cada um destes “clusters” estão a ser desenvolvidos planos estratégicos com o objectivo de 
organizar as suas actividades num horizonte temporal de 5 anos. Para além da definição dos 
grupos de trabalho e dos recursos disponíveis, estes planos estratégicos irão incluir um Plano de 
Acção, com a definição precisa das acções a desenvolver. As acções a desenvolver irão ter 
subjacente a criação de massa crítica, a maximização dos impactos na sociedade e o aumento da 
visibilidade externa. 

 

 

Uma das formas normalmente utilizadas para o fomento da multidisciplinaridade é o 

lançamento de concursos ou a disponibilização de financiamentos específicos para actividades 

envolvendo diferentes departamentos/centros. No caso da Universidade dos Açores, 

atendendo às limitações dos orçamentos presentemente disponíveis, a realização de iniciativas 

deste tipo irá implicar a redefinição dos mecanismos de financiamento da Reitoria. Nestes 

casos, há que identificar patrocinadores externos, criando condições para o aumento do 

orçamento da própria Reitoria e, consequentemente, para o lançamento das referidas 

iniciativas de promoção da clusterização das actividades de I&D. 
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Investigação Jovem – Universidade do Porto  

A Universidade do Porto realiza todos os anos 
edições do concurso IJUP para projectos de 
investigação com carácter pluridisciplinar. Este 
concurso tem como principal objectivo estimular a 
interacção entre diferentes áreas / departamentos / 
faculdades e o envolvimento de estudantes na 
investigação científica.  

Paralelamente, este concurso pretende também promover a participação de estudantes de pré-
graduação e de segundo ciclo em projectos de investigação. 

Podem candidatar-se as unidades orgânicas  da Universidade do Porto, Laboratórios Associados e 
outros Centros de Investigação e Desenvolvimento da Universidade, individualmente ou, 
preferencialmente, em associação. Um dos principais critérios de avaliação considerados é 
precisamente a “multidisciplinaridade e envolvimento de diferentes unidades orgânicas ou centros 
de investigação do espaço U.Porto de investigação”. 

O financiamento deste programa é garantido através de um protocolo entre a Universidade e o 
Banco Santander Totta. Em 2011 o programa contou também com financiamentos das empresas  
UNICER, CEREALIS, SOGRAPE, COFANOR e MEDLOG, para projectos que se enquadrem 
especificamente nas suas áreas de interesse. 

 

 

Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Programa de Clusterização 
das Actividades de I&D 

+  +++  ++ + 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Lançamento de programa de incentivo às actividades multidisciplinares de I&D; 

- Revisão dos mecanismos de financiamento da Reitoria; 

- Lançamento de concursos internos de âmbito pluridisciplinar na área de I&D; 

ACTIVIDADE 2. Conceptualização dos Clusters de I&D 

- Definição de grupos de trabalho multidisciplinares; 

- Análise das expectativas dos stakeholders; 

- Definição das áreas temáticas dos Clusters. 

ACTIVIDADE 3. Definição de estratégias de I&D por cluster 

- Definição de âmbito, missão e visão; 
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- Definição de linhas de orientação por cluster; 

- Definição de objectivos específicos e metas a atingir. 

ACTIVIDADE 4. Definição de planos de acção por cluster 

 

Cronograma: 

 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 

Activ. 4                 
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4.10 PROJECTO 10. Programa de Certificação da Qualidade 

 

Nome: 

Implementação de procedimentos tendentes à certificação de qualidade pela norma ISO 

9001:2000. 

 

Objectivos: 

Apoiar a implementação de uma cultura de qualidade na Universidade dos Açores; 

Garantir a eficácia da gestão e a qualidade da informação, numa lógica de prestação de 

serviços; 

Organizar e acompanhar os processos de avaliação interna e externa da Universidade, tendo 

em vista a melhoria contínua; 

Apoiar a padronização de procedimentos e propor medidas que visem a modernização dos 

serviços; 

Criar condições para a certificação externa dos diferentes serviços da Universidade. 

 

Descrição: 

A Norma ISO 9001:2000 especifica os requisitos para um sistema de gestão da qualidade no 

âmbito do qual uma organização deve demonstrar a sua capacidade para fornecer serviços 

que satisfaçam os requisitos dos clientes e, paralelamente, cumprir a legislação e 

regulamentações vigentes.  

O regime jurídico da avaliação do ensino superior em Portugal contempla a “exigência de 

concretização, pelas instituições de ensino superior, de sistemas próprios de garantia da 

qualidade, passíveis de certificação”. Este requisito, expresso na lei, resultou da necessidade 

de compatibilizar o sistema de Ensino Superior Nacional com o sistema de Ensino Superior 

Europeu, no que concerne aos processos de obtenção e atribuição de graus académicos. 

Deste modo, a certificação por esta norma constitui o reconhecimento por parte de entidade 

externa independente do esforço das Estruturas da Universidade em assegurarem eficazmente 

a conformidade legal e regulamentar dos serviços que prestam, a satisfação dos seus 

utilizadores e a sua melhoria contínua.  

Os Estatutos da Universidade dos Açores, nomeadamente o seu artigo 3º, elegem a qualidade 

como dimensão essencial da sua missão, atribuindo particular destaque à necessidade de 

assegurar uma qualificação e formação de alto nível, assim como uma investigação científica 

regida por elevados padrões de qualidade e rigor. Neste sentido, foi recentemente aprovada a 

Política da Universidade dos Açores, que define um conjunto de princípios orientadores e 

objectivos de qualidade. 
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Assim, no caso da Universidade dos Açores, avançar no sentido da certificação dos serviços 

que presta à comunidade académica e exterior, deverá representar o culminar de um processo 

interno de reflexão e análise, que permitam uma constante monitorização dos seus processos 

de trabalho, procurando deste modo a melhoria do seu desempenho organizacional, o 

aumento da confiança nas práticas desenvolvidas e o potenciar dos níveis de satisfação 

atingidos. 

 

 

Serviços de Documentação – Universidade do Minho 

Os Serviços de Documentação da Universidade do Minho 
(SDUM) têm a sua qualidade certificada pela norma ISO 
9001:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade. 

Com esta certificação, os serviços que gerem as bibliotecas da 
Universidade, visam uma monitorização constante dos seus 
processos de trabalho, procurando a melhoria contínua dos 
procedimentos desenvolvidos e da satisfação dos utilizadores 
das bibliotecas da UM. 

A certificação obtida pelos SDUM significa também o reconhecimento por parte de uma entidade 
externa e independente de que os serviços cumprem normas legais e regulamentares de forma 
eficaz. 

Note-se que a concretização do Sistema de Gestão da Qualidade dos SDUM pretendeu promover 
sinergias sistemáticas entre os processos de gestão, processos de suporte à operação, processos de 
realização e processos de análise, com o objectivo de melhoria contínua e prática sustentada. 

A implementação da norma ISO 9001 nos SDUM baseou-se na metodologia Balanced Scorecard 
com a qual se identificou a necessidade de redefinir o plano estratégico dos SDUM, um plano que 
define os objectivos estratégicos e os respectivos indicadores de desempenho dos SDUM. 

 

 

A concretização desta garantia de qualidade, que é o resultado do processo de acreditação por 

parte de uma entidade externa, requer que a Universidade dos Açores desenvolva uma cultura 

de qualidade suportada num sistema de auto-avaliação, cujos procedimentos devem estar 

regulamentados no seu Manual de Qualidade. 

A promoção da certificação da qualidade em toda a organização da Universidade irá 

seguramente potenciar a promoção de sinergias entre os diferentes serviços existentes, 

permitindo uma maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Neste caso, a liderança deste processo deverá ser assumida pela própria Reitoria, criando 

condições para a existência de uma equipa dedicada e para a elaboração e implementação de 

uma estratégia própria, que lhe permita de forma progressiva, orientar as actividades 

tendentes à certificação dos Serviços da Universidade dos Açores pela norma ISO 9001:2000. 
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Gabinete de Avaliação e Qualidade / Serviços de Acção Social – Universidade da 
Madeira  

Na Universidade da Madeira as actividades de promoção e controlo 
de qualidade, a avaliação,  implementação e modernização de 
procedimentos, bem como a sua certificação, são da 
responsabilidade do Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) que, 
para tal, deve cooperar com diferentes órgãos da Universidade. Este 
Gabinete está na dependência directa da Reitoria. 

Fruto do trabalho realizado, os Serviços de Acção Social da 
Universidade da Madeira viram a sua qualidade recentemente certificada pela norma ISO 9001. 

Estes serviços conquistaram o reconhecimento do 1º Nível de Excelência da “European Foundation 
for Quality Management ” (EFQM), distinção dada pela Associação Portuguesa para a Qualidade 
(APQ) , entidade responsável, em Portugal, por assegurar a gestão dos níveis de reconhecimento 
da EFQM. 

 

 

Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Programa de Certificação 
da Qualidade 

++ ++ + ++ + + 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Criação da estrutura responsável pela política de qualidade; 

- Definição das responsabilidades; 

- Definição da equipa de recursos humanos; 

- Criação de comissões de avaliação. 

ACTIVIDADE 2. Análise da situação actual; 

- Levantamento dos procedimentos existentes; 

- Realização de entrevistas. 

- Elaboração de modelos e aplicação de inquéritos de satisfação aos diferentes serviços 

da Universidade (poderão ter base na internet). Os inquéritos serão orientados para 

diferentes públicos (alunos que entram na UAc, alunos a frequentar a UAc, ex-alunos e 

diplomados, docentes, investigadores, funcionários, entidades empregadoras, …); 

- Elaboração de modelos e de relatórios (unidade curricular, curso, unidade de 

investigação, unidade orgânica, serviços administrativos, serviços académicos, serviços 

sociais, …); 
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ACTIVIDADE 3. Preparação dos procedimentos da qualidade; 

- Desenvolvimento de sistema integrado em base de dados; 

- Desenvolvimento de plataforma de divulgação; 

- Envolvimento dos “stakeholders”; 

- Padronização dos procedimentos e dos mecanismos de avaliação; 

- Elaboração do Manual da Qualidade. 

 

ACTIVIDADE 4. Implementação do Manual da Qualidade; 

- Organização dos serviços; 

- Aplicação de inquéritos; 

- Produção de relatórios; 

- Manutenção do sistema de gestão; 

- Implementação de medidas correctivas 

 

Cronograma: 

 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 

Activ. 4                 
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4.11 PROJECTO 11. Programa de Angariação de Fundos 

 

Nome: 

Criação de um programa destinado a angariar fundos para a Universidade 

 

Objectivos: 

Criar um programa destinado a atrair financiamento de diversas fontes: particulares, 

instituições filantrópicas e empresas; 

Diversificar as fontes de financiamento da Universidade. 

 

Descrição: 

As Universidades sentem cada vez mais a necessidade de encontrar formas de financiamento 

alternativas, que lhes permitam continuar a desenvolver as suas actividades dentro de 

elevados padrões de qualidade. 

Para além das formas mais “tradicionais” de obtenção de financiamento, como o Orçamento 

de Estado, as propinas ou a realização de projectos de I&D, tem vindo a tornar-se cada vez 

mais comum o recurso a fontes privadas de financiamento, tanto particulares como empresas. 

Em países anglo-saxónicos, a angariação de fundos pelas instituições de ensino superior junto 

de particulares e empresas é uma prática comum há já várias décadas. 

A este respeito, é de referir que os EUA têm uma longa tradição de filantropia, a nível 

individual. Dos 25 maiores filantropos a nível mundial, cerca de 80% são americanos, a maioria 

empresários bem sucedidos.  

Concretamente no que diz respeito às Universidades, os maiores doadores são os antigos 

alunos. Nos EUA, as 10 universidades com maior financiamento proveniente de antigos alunos 

são privadas, o que pode relacionar-se com a maior relação afectiva estabelecida entre os 

alunos e estas instituições. Poderá considerar-se que este mesmo factor afectivo existe entre 

as comunidades de açorianos e descendentes de açorianos residentes nos EUA e os Açores, e, 

em particular, a Universidade dos Açores. De acordo com os últimos censos realizados nos 

EUA, as maiores comunidades de portugueses e luso-descendentes nos EUA estão localizadas 

nos Estados da Califórnia, Massachusetts, Rhode Island e New Jersey, que, em conjunto, 

totalizam cerca de 800.000 indivíduos (cerca de 2/3 do total de luso-descendentes nos EUA).  

Uma grande parte destes é oriunda dos Açores. Estes laços afectivos podem ser aproveitados 

pela Universidade, através do estabelecimento de iniciativas filantrópicas focadas em 

comunidades açorianas residentes nos EUA e no Canadá. Um programa de filantropia deve 

seguir as práticas comuns em programas de filantropia levados a cabo por Universidades 

americanas, incluindo: 
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- Identificação do mercado-alvo – Tipicamente, o mercado-alvo das Universidades são 

os antigos alunos. No caso da Universidade dos Açores, o mercado-alvo poderão ser as 

comunidades de açorianos e a primeira geração de descendentes de açorianos, que 

têm ligações mais fortes ao arquipélago; 

- Promoção das iniciativas através dos canais mais apropriados – Tipicamente, uma 

universidade americana promove as iniciativas de angariação de fundos através de 

associações de antigos alunos e a nível local, junto de associações empresariais 

regionais. A Universidade dos Açores poderá recorrer a associações e clubes 

portugueses nos EUA e Canadá, tais como “Portuguese American Culture Club of Palm 

Coast”, a “Federation of Portuguese Canadian Business & Professionals” ou a 

“Portuguese US Chamber of Commerce; 

- Atribuição de reconhecimento público pelas doações e definição de potenciais 

vantagens pelas contribuições - Na maioria dos casos, os particulares ou organizações 

que fazem doações a universidades nos EUA têm reconhecimento público, através da 

publicação do seu nome em revistas de antigos alunos, em eventos organizados pela 

universidade ou através da inscrição do nome em monumentos, edifícios, bancos de 

jardim, etc. Em casos de doações de maior valor, a universidade pode atribuir o nome 

do particular ou organização a laboratórios, salas, auditórios ou mesmo a edifícios. A 

universidade pode também definir privilégios para doadores, tais como: tratamento 

preferencial em eventos organizados pela universidade, atribuição de lugares especiais 

em eventos desportivos ou culturais, convites para eventos específicos destinados a 

homenagear os doadores. No mínimo, os doadores recebem um certificado de 

agradecimento pela sua contribuição. 

 

 

Doações – Princeton University 

http://giving.princeton.edu/ag/index.xml 

A Universidade de Princeton tem uma das políticas de doação 
mais eficientes dos EUA, sendo uma das universidades que 
mais dinheiro recebe de antigos alunos. Para tal, a 
Universidade conta com uma estrutura especificamente dedicada a actividades de angariação de 
fundos e com um relevante conjunto de meios de divulgação destas actividades. 

A página da internet da Universidade tem um link directo para “Dar a Princeton”, que redirecciona 
o utilizador para uma página específica onde pode encontrar informações sobre doações. Há várias 
formas de doação possíveis, desde um simples donativo, doações de acções e fundos ou mesmo 
doações em testamento, existindo formas de reconhecimento específico para estas últimas.  

Anualmente, é realizada uma campanha, “Annual Giving”, em que a Universidade recolhe fundos 
junto de alunos e antigos alunos, pais e amigos dos alunos, que contribuem para manter o grau de 
excelência que é reconhecido à Universidade. 

Para além da divulgação através do site da internet e das revistas de antigos alunos, as campanhas 
são também divulgadas através outras ferramentas promocionais, como vídeos online. 

As doações podem ser encaminhadas para fundos gerais da Universidade ou para campanhas ou 
grupos específicos (por exemplo, grupos desportivos, culturais, etc.). 

http://giving.princeton.edu/ag/index.xml
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Para além de doações a nível individual, são também inúmeros os exemplos de empresas que 

financiam instituições de ensino superior, geralmente para finalidades específicas (por 

exemplo, patrocínio de cátedras, construção de novas instalações, patrocínio de bolsas). Como 

forma de reconhecimento, as universidades podem atribuir o nome da empresa (ou, muitas 

vezes, do seu fundador)  a salas, laboratórios, edifícios ou cátedras. 

 

 

Patrocínio de remodelação de Salas de Aula - ISA 

http://www.isa.utl.pt 

Em 2006, o Instituto Superior de Agronomia remodelou 
um conjunto de salas de aulas e laboratórios com 
patrocínio das seguintes empresas: 

- Banco Santander Totta (Gabinete das Universidades), patrocinou a remodelação da sala 
33 (actual Sala Santander Totta); 

- Caixa Geral de Depósitos, patrocinou a remodelação da sala 47 (actual Sala Caixa Geral de 
Depósitos); 

- Galucho - Indústrias Metalomecânicas, S.A., patrocinou a remodelação do Laboratório de 
Física e Hidráulica (actual Sala José Francisco Justino); 

- Grupo Sumol, patrocinou a remodelação da sala 40 (actual Sala Dr. António João Eusébio). 

A cerimónia de inauguração formal das salas foi integrada na "Sessão Solene de Entrega de 
Prémios e Certificados do ISA e de Abertura das Actividades da Sociedade de Ciências Agrárias de 
Portugal (SCAP)". 

 

 

 

Protocolo entre a Unicer e a Universidade do Porto 

A Unicer celebrou, em 2010, um Protocolo de Cooperação com a Universidade do Porto de 
atribuição de bolsas anuais para projectos de investigação no sector das Bebidas, Saúde e Nutrição, 
bem como noutras áreas relacionadas com a actividade da empresa. 

O protocolo surge integrado no programa de promoção à Investigação Jovem da Universidade do 
Porto (IJUP). Este programa destina-se a apoiar a integração e participação de jovens estudantes 
em projectos reais de investigação científica nos mais conceituados laboratórios nacionais. Os 
resultados dos projectos financiados pela Unicer serão apresentados, em sessão pública, na edição 
do encontro anual do IJUP do ano lectivo em curso. 

Esta parceria enquadra-se na política de investigação, desenvolvimento e inovação da Unicer – 
áreas estratégicas para conseguir responder, de forma célere e eficaz, aos desafios permanentes 
da dinâmica do mercado no qual opera – contribuindo para que a empresa seja mais rentável, mais 
ágil e mais competitiva nos mercados interno e externo. 

 

 

http://www.isa.utl.pt/
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É também comum que empresas financiem actividades de I&D. Na maioria dos casos, as 

empresas financiadoras têm um papel importante na definição das prioridades de investigação 

dos grupos que financiam. 

 

Financiamento de uma instalação-piloto num Campus – Universidade do Texas, Austin 

(EUA) 

www.engr.utexas.edu 

Em 2010, a Universidade do Texas recebeu cerca de 300.000 euros de 
financiamento de uma empresa (Emerson Process Management) para 
a melhoria de uma instalação piloto de investigação, reconhecida pelo 
trabalho que desenvolve em estreita colaboração com a indústria. 

Esta empresa tem colaborado frequentemente com a Universidade, 
fornecendo equipamentos a preços reduzidos. Numa visita à instalação 
piloto, um dos vice-presidentes da empresa detectou a necessidade de 
actualização de alguns equipamentos, tendo acordado com a 
Universidade uma doação que permitiu a renovação do edifício, a 
aquisição de novos computadores e novos equipamentos. 

Esta parceria entre a Universidade e a Emerson insere-se na estratégia 
da Universidade e da sua Escola de Engenharia, que advoga o reforço 
da ligação entre os sectores públicos e privado e a fusão das 
actividades de investigação e desenvolvimento, no sentido de 
melhorar a base tecnológica do País. 

 

 

Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Programa de Angariação de 
Fundos 

+ ++ ++ + + +++ 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Estruturação do programa de angariação de fundos 

- Estabelecimento de uma equipa de trabalho com funções de angariação de fundos e 

definição das respectivas responsabilidades; 

- Definição da finalidade da campanha de angariação de fundos (ex: fundos gerais ou 

fundos específicos); 

- Identificação de contrapartidas que a Universidade pode oferecer; 
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- Criação de uma página na internet, com acesso directo a partir da página da 

Universidade, com informação sobre o programa de angariação de fundos, formas de 

doação e contactos. 

ACTIVIDADE 2. Desenvolvimento de um Plano de Marketing para as comunidades açorianas 

nos EUA e Canadá 

- Identificação dos mercados-alvo dentro dos EUA e Canadá (com base em factores 

como a dimensão de luso-descendentes ou as relações já estabelecidas entre a 

Universidade e as comunidades locais); 

- Identificação dos principais canais de comunicação, tais como associações de luso-

descendentes; 

- Identificação dos meios de comunicação prioritários com estas associações (jornais, 

mailing lists, divulgação da Universidade em eventos); 

- Definição dos incentivos específicos a atribuir (ex: certificado, placa a colocar na 

Universidade, menção aos doadores em eventos, etc.)  

- Definição de materiais promocionais adequados ao público-alvo; 

- Cronograma para implementação das acções. 

ACTIVIDADE 3. Desenvolvimento de um Plano de Marketing para particulares e empresas nos 

Açores e em Portugal Continental 

- Identificação de potenciais entidades doadoras a nível nacional e regional (com base 

em factores como a ligação com a Universidade dos Açores ou com a Região 

Autónoma dos Açores, o histórico de doações das entidades ou a afinidade com as 

actividades da Universidade); 

- Identificação dos meios de comunicação prioritários com as entidades identificadas; 

- Definição dos incentivos específicos a atribuir; 

- Definição de materiais promocionais adequados ao público-alvo; 

- Cronograma para implementação das acções. 

ACTIVIDADE 3. Implementação da campanha e avaliação de resultados 

- Implementação das acções definidas nas regiões prioritárias; 

- Avaliação dos resultados de cada campanha, no sentido da melhoria contínua das 

campanhas de angariação de fundos subsequentes. 

 

Cronograma: 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 
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2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 3                 

Activ. 4                 
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4.12 PROJECTO 12. Programa de Relacionamento com os EUA e Canadá 

 

Nome: 

Criação e implementação de um programa de promoção do relacionamento com os EUA e 

Canadá 

 

Objectivos: 

Aumentar o número de alunos oriundos dos EUA e Canadá na Universidade dos Açores; 

Aumentar o número de alunos da Universidade dos Açores em programas de mobilidade em 

Universidades dos EUA e Canadá;  

Aumentar o número de projectos de I&D realizados em parceria com instituições dos EUA e 

Canadá; 

Aumentar o número de docentes e investigadores em programas de mobilidade nos EUA e 

Canadá e vice-versa; 

Reforçar e diversificar as fontes de financiamento; 

Promover a visibilidade internacional da Universidade. 

 

Descrição: 

Os EUA e o Canadá são historicamente grandes destinos de emigração dos Açorianos, 

estimando-se que, actualmente, as comunidades açorianas nestes países representem 

aproximadamente um milhão de pessoas, cerca de quatro vezes mais do que a população do 

arquipélago. 

Estas comunidades mantêm laços muito fortes com o arquipélago, que visitam 

frequentemente, havendo ligações aéreas regulares entre os Açores e os EUA (incluindo, entre 

outras, as cidades de Boston, Chicago, Miami, Nova Iorque e São Francisco) ou o Canadá 

(Toronto e Montreal). 

As instituições de ensino superior e investigação nestes países estão entre as melhores 

classificadas do mundo, sendo importante que a Universidade dos Açores tire partido da 

vantagem competitiva que poderá ter sobre outras congéneres, pelo facto de algumas regiões 

dos EUA e do Canadá (e de algumas Universidades de reconhecida qualidade) contarem com 

fortes comunidades açorianas. 

As experiências de relacionamento da Universidade dos Açores com instituições de ensino 

superior dos EUA e Canadá são ainda incipientes. Merece referência a existência de um Acordo 

de Mobilidade Antero de Quental, assinado entre a Universidade dos Açores e um conjunto de 

Universidades norte-americanas sediadas em regiões onde existem importantes comunidades 

portuguesas, com vista à promoção do intercâmbio de professores e estudantes entre os 
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Açores e os Estados Unidos. Contudo, como referido anteriormente, o programa não está a ser 

devidamente aproveitado na vertente da mobilidade de estudantes, devido à falta de 

equivalência académica atribuída à formação obtida nos Estados Unidos. 

Merece também referência o recente lançamento da Rede Prestige Azores. Esta Rede visa criar 

uma comunidade de açorianos, descendentes de açorianos ou pessoas que estejam 

directamente envolvidas com os Açores, residentes fora da Região e cujo trabalho tenha 

relevância em diferentes áreas. Nesta medida, a Rede poderá ser utilizada pela Universidade 

como uma ferramenta de trabalho, no que se relaciona com a sua internacionalização, em 

particular em países com os Estados Unidos e o Canadá.  

O estabelecimento de parcerias bem sucedidas com um conjunto seleccionado de instituições 

de ensino superior e investigação norte-americanas poderá incidir sobre: 

- A mobilidade de alunos; 

- A mobilidade de docentes/ investigadores; 

- A realização de projectos de I&D em colaboração. 

O estabelecimento de um programa de relacionamento com as instituições norte-americanas 

deverá possibilitar aos alunos da Universidade dos Açores uma experiência internacional 

enriquecedora, promover o reforço das competências de docentes e investigadores, através da 

partilha de experiências e aquisição de novos conhecimentos, aumentar o número de 

publicações em revistas científicas reconhecidas e, de forma geral, aumentar a visibilidade 

internacional da Universidade. 

 

Exemplos de Universidades nos EUA com as quais poderão ser analisadas possibilidades 
de colaboração 

Tomando como exemplo a temática do mar, entre as Universidades com Faculdades ou Centros de 
I&D de maior reputação nesta área, incluem-se:  

- A Universidade de Washington, que conta com seis departamentos/ centros de 
investigação nas temáticas de oceanografia, alterações climáticas e saúde pública (e a sua 
relação com o mar); 

- A Universidade de Califórnia, San Diego, com quatro centros de I&D nas temáticas da 
oceanografia, pescas, biodiversidade marinha e biologia marinha; 

- O Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), o maior centro privado de ensino e I&D 
na temática  da oceanografia a nível mundial;  

- A Universidade Estadual de Oregon, que recebeu um financiamento muito elevado (275 
milhões de dólares) nos últimos dois anos para actividades de investigação, contando com 
cinco centros de I&D na área da oceanografia, água e energias renováveis. 

Noutra área temática, geociências, podem ser referenciadas as seguintes instituições: 

- O já mencionado Woods Hole Oceanographic Institution;  
- A Universidade do Arizona, que conta com quatro centros com actividade relevante na 

área das biociências, recursos minerais, ciências da Terra e do ambiente; 
- O California Institute of Technology, que conta com três centros de investigação nas áreas 

da geologia, tectónica e ciências ambientais. 
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Actualmente, no que respeita aos alunos oriundos dos EUA e Canadá, na Universidade dos 

Açores, tal como em geral em Portugal, o número é muito reduzido. De acordo com 

informação disponibilizada pela FLAD na sessão de apresentação do programa Study in 

Portugal (apresentado posteriormente nesta ficha de projecto), Portugal recebe anualmente 

cerca de 240 alunos americanos (FLAD, 2011), o que representa menos de 0,1% do total de 

alunos americanos que estudam no exterior anualmente (Institute of Internacional Education, 

2011). A Universidade dos Açores recebeu, em 2010, menos de 10 alunos do continente 

americano. 

A Universidade dos Açores tem condições para atrair um número muito superior de alunos da 

América do Norte. Questões como a qualidade da educação e da investigação realizada em 

áreas temáticas específicas, o custo de vida competitivo, a beleza paisagística, e, no caso 

específico das comunidades luso-descendentes, os laços culturais e afectivos, devem ser 

utilizados para promover a Universidade nestes importantes mercados. 

Para incrementar o número de alunos estrangeiros na Universidade dos Açores, é necessário 

definir e implementar um plano de relacionamento com as instituições e comunidades 

açorianas residentes nos EUA e Canadá, que preveja: 

- A realização de acções de promoção da Universidade em eventos e locais específicos; 

- O estabelecimento de acções de parceria (nomeadamente através do estabelecimento 

de protocolos) com um conjunto reduzido de instituições, a identificar; 

- A promoção de cursos/ módulos em língua inglesa (cursos de curta duração, 

componentes curriculares de mestrados e doutoramentos); 

- A equivalência de disciplinas (ou de créditos) em cursos ministrados na Universidade 

dos Açores e nas Universidades dos EUA e Canadá. 

 

 

Programa “Education in Ireland” (Irlanda) 

www.educationireland.ie  

O número de estudantes estrangeiros nas Universidades 
irlandesas (e, em particular, o número de estudantes norte-
americanos) tem vindo a aumentar de forma consistente, sendo 
intenção do Governo Irlandês a duplicação do actual número de 
cerca de 25.000 alunos nos próximos 5 anos. Destes, os alunos 
oriundos dos EUA representam a maior fatia de alunos 
estrangeiros, mais de 4000. 

Para o reforço da promoção da educação na Irlanda nos mercados externos, foi criado o Programa 
“Education in Ireland”, no âmbito da “Entreprise Ireland”, uma organização governamental que 
tem como missão o desenvolvimento de empresas irlandesas nos mercados externos.  

O “Education in Ireland” tem como principais objectivos promover a Irlanda como um destino de 
qualidade para os estudantes e apoiar as actividades internacionais das instituições irlandesas de 
ensino.  

Este programa prevê a realização e participação em eventos em países considerados prioritários, 
incluindo a China, Índia, Arábia Saudita, Brasil e Estados Unidos. A título de exemplo, durante a 

http://www.educationireland.ie/
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Semana Internacional da Educação (14-18 de Novembro de 2011), membros do Governo e 
representantes das Universidades irlandesas participaram numa série de eventos de divulgação em 
cidades como Nova Iorque, São Francisco ou Boston. 

Uma das mais recentes iniciativas consiste no recurso a actuais estudantes norte-americanos a 
estudar na Irlanda, que funcionam como “embaixadores” das Universidades irlandesas, colocando-
os em contacto com potenciais estudantes, através das redes sociais. 

 

 

Neste âmbito, é ainda de destacar que a Universidade poderá tirar partido do programa Study 

in Portugal, apresentado recentemente, que tem como objectivo a projecção do ensino 

superior português nos EUA. Na prática, pretende-se aumentar o número de alunos norte-

americanos que escolhem fazer a sua formação em Universidades portuguesas. O programa 

Study in Portugal resulta de uma parceria entre a Fundação Luso-Americana (FLAD), o 

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), a Comissão Fulbright Portugal, o 

Turismo de Portugal e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). 

No que se refere à mobilidade de docentes, é muito reduzido o número de docentes e 

investigadores em programas de mobilidade, mesmo considerando a existência de um Acordo 

de Mobilidade entre a Universidade dos Açores e instituições de ensino superior norte-

americanas. 

A mobilidade de docentes é uma actividade central na cooperação interuniversitária, que visa 

contribuir para a promoção da dimensão internacional e da qualidade do ensino superior. 

Permite, por um lado, a valorização profissional e pessoal dos docentes da Universidade dos 

Açores que visitam outras instituições e, por outro, proporciona aos alunos da Universidade 

dos Açores o contacto com docentes convidados, que trarão novos conhecimentos, 

metodologias de ensino e aptidões. A mobilidade de docentes e investigadores permite 

também reforçar os laços entre os grupos de investigação e as instituições, facilitando o 

desenvolvimento de actividades conjuntas. 

No sentido de aumentar o número de docentes e investigadores envolvidos em programas de 

mobilidade, importa: 

- Promover a divulgação alargada dos programas de mobilidade existentes; 

- Criar um conjunto de incentivos adicionais para os docentes e investigadores com 

interesse na participação em programas de mobilidade com instituições norte-

americanas. 

É também muito importante fortalecer as ligações com instituições de ensino e investigação 

norte-americanas no âmbito da investigação, em áreas estratégicas para a Universidade e para 

a Região. 

A realização de actividades de I&D em parceria com instituições de investigação de qualidade 

reconhecida é importante a vários níveis: promove o aumento da qualificação dos 

investigadores da Universidade dos Açores; aumenta o número de publicações em revistas 

científicas de referência; tem um grande potencial de impacto no reconhecimento do trabalho 
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desenvolvido pela Universidade; por último, constitui uma fonte de financiamento adicional 

das actividades de I&D da Universidade. 

 

Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Programa de 
Relacionamento com os 
EUA e Canadá 

 ++ ++  +++ ++ 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Estruturação do programa de relacionamento com os EUA e Canadá 

- Definição do grupo de trabalho responsável pelo programa de promoção do 

relacionamento com os EUA e Canadá; 

- Revisão das colaborações existentes com instituições dos EUA e Canadá; 

- Definição das áreas temáticas prioritárias no relacionamento com os EUA e Canadá; 

- Definição das instituições prioritárias para o relacionamento com os EUA e Canadá; 

- Identificação de instituições representantes das comunidades açorianas; 

- Identificação de potenciais fontes de financiamento de projectos de investigação em 

parceria com instituições dos EUA e Canadá; 

- Identificação dos conteúdos a disponibilizar em língua inglesa; 

- Definição de mecanismos de acolhimento de docentes e discentes oriundos dos EUA e 

Canadá. 

ACTIVIDADE 2. Elaboração de um Plano de Comunicação da Universidade dos Açores nos EUA 

e Canadá 

- Definição/revisão de um calendário de actividades (incluindo a participação em 

eventos); 

- Definição/revisão dos materiais comunicacionais relevantes para as diferentes 

actividades; 

- Definição de orçamento para a realização de actividades de promoção da Universidade 

nos EUA e Canadá. 

ACTIVIDADE 3. Implementação das acções definidas 

- Estabelecimento de contactos com as entidades definidas; 

- Preparação dos conteúdos em inglês; 

- Preparação dos materiais comunicacionais definidos; 

- Participação em eventos. 
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Cronograma: 

 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 
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4.13 PROJECTO 13. Programa de Relacionamento com Países de Língua Portuguesa 

 

Nome: 

Criação e implementação de programa de promoção do relacionamento com países de língua 

portuguesa 

 

Objectivos: 

Aumentar o número de alunos oriundos dos países de língua portuguesa na Universidade dos 

Açores; 

Promover a prestação de serviços por unidades orgânicas e Centros de I&D; 

Reforçar e diversificar as fontes de financiamento; 

Promover a visibilidade internacional da Universidade. 

 

Descrição: 

Tal como referido anteriormente, vários países de expressão portuguesa têm vindo a 

apresentar taxas de crescimento económico elevadas, provocando uma procura acelerada de 

competências, nem sempre acompanhada pelos respectivos sistemas de ensino superior e 

investigação. 

Constitui-se assim como uma oportunidade para a Universidade dos Açores a estruturação de 

uma oferta formativa e de serviços que se adeqúe às necessidades identificadas e tire partido 

das áreas de especialização da Universidade e do domínio da língua Portuguesa. 

No que se refere ao Brasil, existe um protocolo de mobilidade com uma Universidade 

(UNIVALI) situada no Estado de Santa Catarina, um dos estados brasileiros com uma maior 

comunidade de descendentes de açorianos. A UNIVALI tem uma oferta forte em áreas com 

afinidade com as prioridades da Universidade dos Açores, em especial na área do mar, em que 

oferece licenciaturas em Oceanografia, Construção Naval e Gestão Portuária. Nos últimos 

anos, tem-se registado intercâmbio de alunos entre a Universidade dos Açores e a UNIVALI ao 

abrigo deste programa, mas em número reduzido (1 a 2 alunos por ano). 

Importa reforçar a promoção da Universidade dos Açores nos países de língua oficial 

portuguesa, no sentido de atrair um número crescente de alunos, em especial em áreas nas 

quais os países de origem possam ter carências, e de disponibilizar serviços especializados 

nestes mercados. 
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Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional (NMCI) – Instituto 
Superior Técnico   

Na sequência da política nacional de cooperação e à imagem de outras instituições 
portuguesas, o Instituto Superior Técnico (IST) tem colocado a cooperação como 
uma das frentes de acção prioritárias nas relações internacionais, tendo 
desenvolvido, desde 1986, os seus laços com as Faculdades de Engenharia das 
Universidades Agostinho Neto (UAN) de Angola e Eduardo Mondlane (UEM) de 
Moçambique e mais tarde com o Governo da República de Cabo Verde na 
consolidação do Ensino Superior na área da Engenharia. 

Os estudantes  PALOP podem candidatar-se ao IST através do regime geral, regimes especiais ou 
protocolos ou contratos estabelecidos com o IST. O apoio aos PALOP através do NMCI inclui as 
seguintes actividades: 

- Funções administrativas no âmbito da gestão dos projectos de cooperação; 
- Apoio aos docentes provenientes dos países africanos; 
- Apoio aos estudantes africanos que ingressam no IST; 
- Formação no IST de estudantes dos PALOP, como complemento da formação realizada no 

seu país, quando o grau ou a especialidade aí não exista; 
- Apoio na formação do corpo docente e não docente através de estágios com objectivos 

específicos e formação pós-graduada (Mestrado e Doutoramento). 

O NMCI apoia todos os estudantes PALOP, ajudando-os na sua inserção na vida da escola, na vida 
académica em particular e ainda na sociedade portuguesa. Este trabalho é realizado em 
colaboração com outros gabinetes e núcleos, tais com o Tutorado e o Núcleo de Apoio ao 
Estudante.  

 

 

Merece referência uma recente experiência bem sucedida da Universidade dos Açores de 

captação de alunos de outros países de língua oficial portuguesa. No corrente ano lectivo, 

metade dos alunos do mestrado em Vulcanologia e Riscos Geológicos da Universidade dos 

Açores, único da especialidade em Portugal, são originários de Cabo Verde. 

A Universidade poderá também definir um conjunto de acções de formação (previsivelmente 

pós-graduações não conferentes de grau e mestrados) que poderá disponibilizar 

conjuntamente com instituições dos países de origem dos alunos. 
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Cooperação da Universidade Carlos III de Madrid com a Universidade do Panamá 

A Universidade Carlos III de Madrid 
(UC3M) tem um projecto de 
colaboração com a Universidade do 
Panamá, oferecendo, através do 
Departamento de Informática, um 
Programa de Especialização em 
Gestão e Tecnologia do 
Conhecimento.  

O curso é realizado em regime semi-presencial, na Universidade do Panamá, sendo as aulas 
presenciais ministradas por profissionais de ambas as instituições na Cidade do Panamá. O grau é 
atribuído pela UC3M. 

 

 

As acções definidas poderão ser ministradas presencialmente, a distância, ou, tal como no 

exemplo apresentado, num regime misto. 

Para reforçar o número de alunos oriundos dos países de língua portuguesa na Universidade 

dos Açores, é necessário definir e implementar um plano de relacionamento com as 

instituições destes países, que preveja o estabelecimento de acções de parceria com 

instituições a identificar e a realização de acções de promoção da Universidade em eventos e 

locais específicos. 

 

Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Programa de 
Relacionamento com 
Países de Língua 
Portuguesa 

 ++ + + +++ + 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Estruturação do programa de relacionamento com países de língua portuguesa 

- Definição do grupo de trabalho responsável pelo programa de promoção do 

relacionamento com países de língua portuguesa; 

- Revisão das colaborações existentes com instituições desses países; 

- Definição dos países, instituições e áreas temáticas prioritárias no relacionamento da 

Universidade dos Açores com os países de língua portuguesa; 
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- Identificação de potenciais fontes de financiamento de projectos em colaboração com 

estes países; 

- Definição de mecanismos de acolhimento de docentes e discentes oriundos dos países 

de língua portuguesa. 

ACTIVIDADE 2. Elaboração de um Plano de Comunicação da Universidade dos Açores nos 

países de língua portuguesa 

- Definição/revisão de um calendário de actividades (incluindo a participação em 

eventos); 

- Definição/revisão dos materiais comunicacionais relevantes para as diferentes 

actividades; 

- Definição de orçamento para a realização de actividades de promoção da Universidade 

nos países de língua portuguesa. 

ACTIVIDADE 3. Implementação das acções definidas 

- Estabelecimento de contactos com as entidades definidas; 

- Preparação das acções de formação definidas; 

- Preparação dos materiais comunicacionais definidos; 

- Participação em eventos. 

 

Cronograma: 

 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 
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4.14 PROJECTO 14. Programa de Relacionamento com Regiões Ultraperiféricas  

 

Nome: 

Criação e implementação de programa de promoção do relacionamento com as regiões 

ultraperiféricas (RUP) 

 

Objectivos: 

Aumentar a partilha de experiências entre Instituições de Ensino Superior de regiões 

ultraperiféricas; 

Aumentar o número de projectos de I&D realizados em parceria com instituições das regiões 

ultraperiféricas; 

Aumentar o número de alunos da Universidade dos Açores em programas de mobilidade em 

Universidades das regiões ultraperiféricas; 

Aumentar o número de docentes e investigadores em programas de mobilidade nas Canárias e 

nas outras regiões ultraperiféricas e vice-versa; 

Aumentar o número de alunos estrangeiros na Universidade dos Açores; 

Reforçar e diversificar as fontes de financiamento; 

Promover a visibilidade internacional da Universidade. 

 

Descrição: 

O posicionamento ultraperiférico e as características geográficas, biológicas e mesmo 

socioeconómicas muito específicas, são elementos enquadradores dos quais a Universidade 

não se pode alhear. Se, por um lado, estas características podem ser limitadoras em termos 

das restrições como a dimensão e o dinamismo da envolvente socioeconómica, por outro lado, 

elas fazem dos Açores um verdadeiro laboratório natural para a investigação e para a aplicação 

de métodos inovadores e originais.  

Consciente de que esta especificidade é partilhada por outras instituições de ensino superior, 

localizadas noutras regiões ultraperiféricas, importa à Universidade dos Açores promover 

activamente o relacionamento com as mesmas, no sentido de facilitar a troca de experiências 

e a aprendizagem mútua.  

Neste particular, merece referência a rede Unamuno - Outermost European Universities 

Network, de que a Universidade dos Açores é parte integrante. 
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Rede UNAMUNO - Outermost European Universities Network 

A Rede Unamuno é a primeira iniciativa de cooperação conjunta 
entre todas as instituições de ensino superior das Regiões 
Ultraperiféricas da União Europeia. Além da Universidade dos 
Açores, fazem parte desta rede a Universidade da Madeira, as 
Universidades espanholas de Las Palmas de Gran Canaria e La Laguna 
e as universidades Francesas de Reunião, Guadalupe, Martinica e 
Guiana. 

A rede Unamuno promove a interacção e coordenação entre os seus membros, através da 
realização de diversos fóruns e reuniões, tendo em vista a criação de um espaço comum de 
investigação, desenvolvimento, cultura e educação. 

A rede tem em vista a elaboração de estratégias comuns, considerando a confiança, a transferência 
de informação, conhecimento e experiência como elementos fundamentais para o 
desenvolvimento das regiões ultraperiféricas. Deste modo, assume como objectivos: 

- Promoção da cooperação nas áreas do ensino, investigação; 
- Promoção da visibilidade das universidades das RUP nos fóruns europeus de interesse 

comum; 
- Criação da rede universitária RUP / Luso - Hispano – Francesa; 
- Incremento da eficácia na gestão/distribuição da informação recebida da UE; 
- Realização de estudos comuns sobre a realidade actual dos arquipélagos da Macaronésia 

e das suas universidades em particular. 

 

 

Paralelamente, sendo uma região ultraperiférica da Europa, os Açores têm disponível um 

conjunto de financiamentos europeus específicos para este tipo de regiões, que se constituem 

como oportunidades cujo aproveitamento deverá ser optimizado pela Universidade.  

Com o conjunto de apoios existente, o estabelecimento de um relacionamento regular e 

frutífero com as instituições de ensino superior e investigação das regiões ultra-periféricas 

poderá incidir sobre: 

- A mobilidade de alunos; 

- A mobilidade de docentes/ investigadores; 

- A realização de projectos de I&D em colaboração. 

A dinamização de um programa optimizado de relacionamento com as instituições das RUP, 

tendo por base as várias experiências de colaboração já concretizadas, poderá possibilitar aos 

alunos, docentes e investigadores da Universidade dos Açores uma experiência internacional 

enriquecedora, reforçando as suas competências, através da partilha de experiências e 

aquisição de novos conhecimentos, em áreas específicas relacionadas com territórios como a 

Região Autónoma dos Açores. 
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Programa de Cooperação Transnacional Madeira, Açores e Canárias  
Programa MAC 2007-2013 

O Programa de Cooperação Transnacional Madeira, Açores e Canárias, 
para o período de programação 2007-2013, constitui uma aposta na 
cooperação como elemento de valor para o desenvolvimento 
integrado das regiões envolvidas e destas com os países terceiros 
circunvizinhos. 

O objectivo global que sustenta a estratégia adoptada no programa 
consiste em, por um lado, incrementar os níveis de desenvolvimento e 
de integração socioeconómica dos três arquipélagos, fomentando 
uma estratégia que visará o impulso da sociedade do conhecimento e 
do desenvolvimento sustentável, e, por outro, melhorar os níveis de 
integração socioeconómica do espaço de cooperação com os países de 
proximidade geográfica e cultural. 

Os objectivos específicos que contribuirão para alcançar os eixos estratégicos do Programa, em 
coerência com o objectivo global, são os seguintes: 

1. Promover a I&D para superar o atraso das regiões do espaço em relação ao continente; 
2. Aumentar o nível de protecção e melhorar a gestão das zonas costeiras e dos recursos 

marinhos; 
3. Melhorar a gestão sustentável dos recursos hídricos, da energia (especialmente renováveis) e 

dos resíduos; 
4. Prevenir os riscos sísmicos, vulcânicos, marítimos, climáticos e outras catástrofes naturais; 
5. Favorecer o desenvolvimento dos países terceiros vizinhos; 
6. Reforçar a capacidade institucional dos agentes públicos das três regiões e dos países terceiros 

vizinhos.  

 

 

 

Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Programa de 
Relacionamento com 
Regiões Ultraperiféricas 

 ++ ++  +++ + 

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 
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Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Estruturação do programa de relacionamento com as RUP 

- Definição do grupo de trabalho responsável pelo programa de promoção e de 

relacionamento com as RUP; 

- Revisão das colaborações existentes com instituições das RUP; 

- Definição das áreas temáticas prioritárias no relacionamento com as RUP; 

- Definição das instituições prioritárias para o relacionamento com as RUP; 

- Identificação de potenciais fontes de financiamento de projectos de investigação em 

parceria com instituições das RUP; 

- Definição de mecanismos de acolhimento de docentes e discentes. 

ACTIVIDADE 2. Elaboração de um Plano de Comunicação da Universidade dos Açores com as 

RUP 

- Definição/revisão de um calendário de actividades (incluindo a participação em 

eventos); 

- Definição/revisão dos materiais comunicacionais relevantes para as diferentes 

actividades; 

ACTIVIDADE 3. Implementação das acções definidas 

- Estabelecimento de contactos com entidades definidas; 

- Preparação das acções de formação, em especial cursos de 2º e 3º ciclos; 

- Preparação dos materiais comunicacionais definidos; 

- Participação em eventos. 

 

Cronograma: 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 
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4.15 PROJECTO 15. Programa de comunicação e imagem 

 

Nome: 

Criação e implementação de um programa de comunicação e imagem 

 

Objectivos: 

Consolidar a imagem (marca) da Universidade dos Açores e uniformizar as suas aplicações; 

Reforçar a presença da Universidade dos Açores na internet, através do desenvolvimento de 

uma página Web de grande qualidade, no mínimo, bilingue; 

Desenvolver materiais promocionais de qualidade, com informação relevante, que deverão, 

sempre que adequado, ser bilingues; 

Definir uma agenda de participação em eventos relevantes, a nível nacional e internacional; 

Melhorar a difusão da imagem da Universidade dos Açores, em vários meios de comunicação 

de âmbito regional, nacional e internacional e, por extensão, o seu reconhecimento no 

exterior. 

 

Descrição: 

A comunicação e a identidade nas Universidades públicas portuguesas registaram grandes 

alterações ao longo dos últimos 30 anos, tendo evoluído de formatos de comunicação de elite 

(característicos das organizações de princípios do século XX) para modelos de comunicação de 

massa (desenvolvidos nos anos 80 e 90) e sistemas de comunicação estratégica (já no novo 

século). 

A identidade da Universidade, clara e bem comunicada, pode ser extremamente importante 

em tempos de mudança. Uma Universidade é uma organização complexa, que, com o 

crescimento das faculdades, departamentos, centros de investigação e outros institutos, pode 

ver-se transformada num conjunto vasto e heterogéneo de nomes e logotipos. Segundo alguns 

autores, muitos estudantes e membros do staff podem acabar por se identificar mais com um 

departamento em concreto, e não com a Universidade no seu todo. 

A criação de uma identidade visual, utilizada de forma homogénea nos diversos suportes de 

comunicação, desde materiais gráficos (cartões de visita, papel de carta, envelopes, brochuras, 

cartazes, etc.), materiais editoriais (livros, revistas, etc.), merchandising (t-shirts, canetas, 

porta-chaves, etc.), frota de veículos, uniformes, e outros, reforça a imagem da instituição na 

comunicação com os diversos públicos, internos e externos. 

Nesse sentido, sugere-se a criação de um Manual de Identidade Visual, isto é, um documento 

com a definição de todas as regras de comunicação gráfica. 
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Manual de Identidade Visual  

A imagem corporativa é uma expressão visual da estrutura, 
actividades e imagem de qualquer instituição, incluindo uma 
Universidade. O Manual de Identidade Visual pretende ser um 
guia para uma utilização correcta da imagem, promovendo uma 
comunicação clara e consistente.  

O Manual de Identidade Visual da Universidade de Coimbra 
apresenta: 

- As normas para o sistema de identidade visual - o logotipo da Universidade, as dimensões 
máximas e mínimas para a sua utilização, as regras quanto à área de envolvimento, a sua 
aplicação em fundo monocromático e em fundos de cor: 

- As cores identificativas e fontes da Reitoria/ Estrutura Central e das Faculdades / unidades 
orgânicas  de Ensino e/ou Investigação 

- A aplicação da marca em papel timbrado, envelope e cartões; 
- As orientações normativas para utilização em suportes diferenciados (capas de 

dissertações, comunicação multimédia, posters e certidões); 
- Logotipo nos vários formatos em que pode ser utilizado (cores, preto, sobre um fundo 

branco ou de cor, para a Universidade e várias Faculdades, etc.) 

 

 

Um dos canais privilegiados de comunicação com o exterior, é, indubitavelmente, a internet.  

Neste sentido, é essencial que a Universidade utilize a sua página Web para transmitir aos 

públicos internos e externos a mensagem sobre a instituição, o trabalho que desenvolve e as 

oportunidades relevantes para os diferentes públicos, de forma clara e actualizada.  

A página deverá ser bilingue, atendendo aos objectivos de internacionalização assumidos pela 

Universidade.  

Em termos de conteúdo, deverá, no mínimo, apresentar informação sobre a organização, a 

oferta formativa, os interesses e projectos de I&D desenvolvidos e os serviços que presta ao 

exterior e outras formas de interacção com a sociedade. 
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Página Web – Universidade do Minho 

A identidade visual da Universidade do Minho foi consolidada 
na última década, com a aprovação do actual logótipo em 2001. 

Em termos de presença na internet, a página Web da 
Universidade tem um design jovem e é muito dinâmica (valores 
associados à Universidade do Minho). A informação é 
apresentada de forma clara, estando organizada nos seguintes 
temas principais: 

- Universidade do Minho 
- Estudar 
- Investigar 
- Viver 

De referir ainda a existência de um acesso rápido aos destaques e à agenda de eventos, a 
possibilidade de pesquisa dentro da página e o facto de estar disponível em duas línguas 
(Português e Inglês).  

 

 

 

Para além da página da internet, devem ser preparados materiais de divulgação da 

Universidade (brochuras, folhetos, etc.) de qualidade, tendo em atenção o público a que se 

destinam. Por exemplo, para efeitos de divulgação na Universidade em países de língua 

inglesa, ou, de forma geral, junto de públicos que não falam português, deverá haver a 

preocupação de desenvolver materiais em língua inglesa (por exemplo, brochuras, manuais de 

acolhimento de alunos estrangeiros). 
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De referir também a importância de participação em eventos para promoção dos cursos, 

unidades orgânicas  ou Centros de I&D, em particular em mercados definidos como 

estratégicos, nomeadamente os EUA, Canadá e países de língua portuguesa. 

Entre os eventos em que a Universidade deverá tentar assegurar a participação, referem-se: 

- A feira anual da educação, promovida pela NAFSA – Association of International 

Educators que, em 2012, terá lugar em Houston, no Texas, EUA. No âmbito do 

anteriormente referido programa Study in Portugal, está prevista a participação de 

Universidades Portuguesas neste evento, devendo a Universidade dos Açores associar-

se desde já a esta iniciativa; 

- O evento de promoção da interacção entre instituições de ensino europeias e 

brasileiras Euro-Pós. Este evento, que ocorreu pela primeira vez em São Paulo em 

2011, é promovido conjuntamente por instituições europeias com a finalidade de 

fomentar a interacção entre instituições de ensino europeias e brasileiras e de divulgar 

as instituições europeias junto dos estudantes brasileiros. 2011 foi o ano da primeira 

edição brasileira do evento, que tem vindo a ser realizado noutros países da América 

Latina sob a designação Euro-Posgrados. 

 

 

EuroPosgrados 

A feira EuroPosgrados é a principal feira de pós-
graduações europeias realizada na América 
Latina, contando com a presença de instituições 
de ensino superior de vários países europeus. 
Nos últimos anos, tem sido realizada na 
Argentina, Chile, Colômbia e México. 

Na Argentina, realiza-se desde 2005 por iniciativa da Delegação da União Europeia e de instituições 
ligadas à Educação Superior em diversos países europeus (Alemanha, Espanha, França, Reino 
Unido, Itália e Holanda), tendo como finalidade criar um espaço de interacção entre instituições de 
ensino superior argentinas e europeias, com os objectivos de fomentar a mobilidade e formação 
de estudantes, docentes e investigadores. Este evento conta com a participação de mais de 7000 
pessoas todos os anos. 

O EuroPosgrados está organizado em três eixos: 
- Exposição de Universidades europeias: salão de exposição com mais de 100 Universidades e 

delegações diplomáticas europeias; 
- Seminário: intercâmbio a nível institucional entre representantes políticos, universitários e 

científicos da Argentina e da União Europeia. 
- Cooperação universitária: encontros inter-universitários para fomentar os acordos de 

cooperação e promover novas iniciativas. 
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Impacto esperado por Linha de Orientação Estratégica: 

 
Organ. Ensino I&D 

Prest. 
Serviços 

Intern. Financ. 

Programa de Comunicação 
e Imagem 

+ ++ + ++ ++  

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 

 

Actividades: 

ACTIVIDADE 1. Elaboração do Manual de Identidade Visual  

- Definição do grupo de trabalho responsável pelas questões da imagem; 

- Recolha de logótipos e suas aplicações, actualmente em uso na Universidade, nas 

várias unidades orgânicas , Centros de I&D e outros serviços; 

- Elaboração de versão provisória de Manual de Identidade Visual; 

- Discussão do Manual de Identidade Visual com as diversas unidades orgânicas , 

Centros de I&D e outros serviços; 

- Aprovação do Manual de Identidade Visual. 

ACTIVIDADE 2. Definição de um conjunto prioritário de materiais promocionais 

- Recolha dos materiais promocionais actualmente utilizados pelas diversas unidades 

orgânicas , Centros de I&D e outros serviços; 

- Selecção dos materiais mais relevantes; 

- Reformulação dos materiais mais relevantes, de acordo com as regras definidas no 

Manual de Identidade Visual e tendo em atenção, nomeadamente, a necessidade de 

preparar alguns destes materiais em língua inglesa ou desenvolver edições bilingues. 

ACTIVIDADE 3. Revisão da página Web  

- Definição da organização da página Web; 

- Definição do conteúdo da página Web; 

- Elaboração da nova versão da página Web. 

ACTIVIDADE 4. Participação em eventos internacionais  

- Definição de eventos internacionais relevantes para promoção de instituições de 

ensino superior, em especial em mercados estratégicos; 

- Participação nos eventos definidos. 
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Cronograma: 

 
2012 2013 2014 2015 

Trim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1                 

Activ. 2                 

Activ. 3                 

Activ. 4                 

  



 

UNIVERSIDADE DOS AÇORES  
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 2012-2015 

 

 
 

 

   125 

4.16 Síntese 

Não obstante cada um dos projectos poder ser mais identificado com determinada área 

estratégica, alguns deles (senão a maior parte) apresentam alguma transversalidade em 

relação à concretização da estratégia de desenvolvimento.  

Neste sentido, é possível estruturar uma matriz onde se identificam os diferentes níveis de 

correlação entre os projectos mobilizadores e as áreas estratégicas definidas (Tabela 29). 

 

Tabela 29. Síntese da relação entre os projectos e as áreas estratégicas consideradas. 

# Projecto Organ. Ensino I&D 
Prest. 
Serv. 

Intern. Financ. 

1. Estrutura Organizacional +++ ++ ++ ++ ++ +++ 

2. Escola de Graduação +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

3. Estrutura de Formação Contínua ++ +++  ++  ++ 

4. 
Unidade de Transferência de 
Conhecimento e de Tecnologia 

++  ++ +++  ++ 

5. Unidade de Estudos Virtuais + ++  ++ ++ ++ 

6. 
Gabinete de Apoio a Projectos de 
I&D 

+  +++ + +++ +++ 

7. 
Estrutura de Promoção da 
Empregabilidade 

+ ++  +   

8. Reforço do Ensino Politécnico ++ ++ + + ++ + 

9. 
Programa de Clusterização das 
Actividades de I&D 

+  +++  ++ + 

10. 
Programa de Certificação da 
Qualidade 

++ ++ + ++ + + 

11. Programa de Angariação de Fundos + ++ ++ + + +++ 

12. 
Programa de Relacionamento com os 
EUA e Canadá 

 ++ ++  +++ ++ 

13. 
Programa de Relacionamento com 
Países de Língua Portuguesa 

 ++ + + +++ + 

14. 
Programa de Relacionamento com 
Regiões Ultraperiféricas 

 ++ ++  +++ + 

15. Programa de Comunicação e Imagem + ++ + ++ ++  

+++ - impacto forte; ++ - impacto médio; + -  impacto reduzido 
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4.17 Indicadores de acompanhamento 

A monitorização da implementação do presente Plano Estratégico deverá ser realizada a dois 

níveis: 

- Execução física e financeira dos projectos individuais; 

- Impacto da estratégia definida. 

No que respeita à execução dos projectos individuais, cada um deles prevê a criação de uma 

equipa ou grupo de trabalho, que será responsável pela gestão do projecto. Para apoio à 

gestão física e financeira dos projectos será aconselhável o recurso a ferramentas informáticas 

apropriadas (por exemplo, Microsoft Project). No sentido de monitorizar a implementação da 

estratégia delineada, é sugerido um conjunto de indicadores que deverá ser acompanhado de 

forma continuada. Pretendeu-se que este conjunto de indicadores fosse limitado e abrangesse 

de forma integrada as áreas fundamentais de actuação da Universidade (Ensino, Investigação e 

Desenvolvimento e Envolvimento com a Sociedade) e as seis linhas de orientação estratégica 

definidas (Tabela 30).  

 

Tabela 30. Principais indicadores de acompanhamento do Plano. 

Ensino 

Nº total de alunos inscritos 

Nº de alunos inscritos em cursos, por ciclo de ensino 

Índice da satisfação da procura 

Média de entrada 

Nº de alunos outgoing ao abrigo de programas de mobilidade 

Nº de alunos estrangeiros inscritos, por ciclo de ensino 

Taxa de empregabilidade dos diplomados 

Remuneração média dos diplomados 

Investigação e 
Desenvolvimento 

Nº total de projectos de I&D em curso 

Nº de projectos de I&D com financiamento internacional 

Orçamento médio dos projectos de I&D 

Total das receitas da Universidade proveniente de projectos de I&D 

Nº total de publicações em revistas SJR 

Nº total de publicações em colaboração com instituições de outros países 

Nº de entidades parceiras em projectos activos 

Nº de entidades internacionais parceiras em projectos activos 

Envolvimento com a 
sociedade 

Nº de entidades a quem a UAc presta serviços, por tipologia (empresas, 
autarquias, governo regional, etc.) 

Total das receitas da Universidade proveniente da prestação de serviços 
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Nº de cursos de formação à distância disponibilizados 

Nº de alunos participantes em iniciativas de ensino à distância 

Nº de cursos de formação ao longo da vida disponibilizados 

Nº de alunos inscritos em acções de formação ao longo da vida 

Nº de spin-offs geradas a partir da UAc 

Nº de registos de propriedade industrial apoiados 

 

Os dados relativos a estes indicadores serão recolhidos anualmente por diferentes serviços da 

Universidade, entre os quais os Serviços Académicos, os Serviços Administrativos, o Gabinete 

de Relações Internacionais e a Unidade Económica e Financeira. Estes dados deverão motivar 

um processo de reflexão por parte da reitoria, de modo a que seja possível corrigir trajectórias 

ou alterar procedimentos no sentido de se proceder à implementação do plano com sucesso. 

O conjunto de indicadores aqui apresentado deverá poder ser completado com outros que a 

execução dos diferentes projectos venha a justificar. 
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