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Porque é que decidiu candida-
tar-se a reitor da Universidade 
de Coimbra?

Basicamente, porque mui-
tas pessoas perguntavam se 
ia candidatar-me ou não e eu 
costumava brincar a dizer que 
havia uma boa razão para ser 
candidato e uma boa razão para 
não ser candidato. A boa razão 
para ser candidato é que conhe-
ço muito bem a UC e os desafi os 
que estão pela frente. A boa ra-
zão para não ser candidato é 
que conheço muito bem a UC e 
os desafi os que estão pela fren-
te. Sempre brinquei um pouco 
com isso, até ao momento em 
que tive de tomar uma decisão.  

E a decisão baseou-se nas cir-
cunstâncias em que eu olha-
va para a universidade, para o 
futuro da universidade, para 
aquilo que tinha sido feito, para 
aquilo que serão os próximos 
quatro anos e, embora esteja-
mos num momento eleitoral 
para candidato a reitor do qua-
driénio 2019-23, a verdade é 
que a universidade não pode 
viver em ciclos de quatro anos 
– tem que pensar muito mais 
para a frente. E foi, justamen-
te, por esse olhar mais para a 
frente, que entendi que devia 
colocar a minha experiência 
ao serviço da universidade. 
Sou uma pessoa que encara as 
missões com um espírito ins-
titucional muito forte, muito 
marcado e entendi que, se eu 
vier a ser eleito reitor, no dia a 
seguir estaremos a trabalhar, 
e conheço os serviços, a admi-
nistração, os professores, os in-
vestigadores… Portanto, tenho 
uma maneira muito rápida de 
poder agir e atuar. Eu creio que 
universidade fez um trajeto, 
nestes últimos oito anos, que é 
positivo – não é tudo positivo, 
mas acho que em muitas áreas 
fi zemos um trabalho bastante 
importante. Mas aquilo que é 
a afi rmação da universidade a 
nível local, regional e depois, 
consequentemente, a nível in-
ternacional, não se compade-
ce com um próximo mandato 
que não seja bastante forte e 
bastante ativo. Os próximos 
quatro anos vão ser decisivos 
para universidade porque va-
mos enfrentar uma alteração 

do quadro comunitário, vamos 
enfrentar a alteração do qua-
dro de fi nanciamento europeu 
a nível de investigação e ino-
vação, vamos ter os resultados 
da avaliação das unidades de 
investigação, a implementação 
do roteiro de infraestrutura, um 
conjunto de matérias que vêm 
de trás... E, aqui, já tenho a ex-
periência de saber como é que 
aconteceu no período anterior 
e sei que o  impacto é grande 
na forma de funcionamento da 
universidade. Enfi m, creio que 
estarei, talvez, mais bem prepa-
rado que os meus colegas para 
enfrentar e ultrapassar esses 
desafi os. Conheço-os, sei como 
devo agir e, se for eleito, agirei 
em conformidade e penso que 
isso será positivo para a univer-
sidade.

Um desses desafi os é o declínio 
demográfi co. Como é que se 
pensa enfrentá-lo?

Há, claramente, um declínio 
demográfico, mas creio que, 
muitas vezes, esse declínio de-
mográfi co tem sido chamado à 
coação por excesso. Não pode-
mos fi ngir que ele não existe, 
não podemos trabalhar não 
pensando que ele está aí, mas 
eu acho que o nosso maior pro-
blema não é o declínio demo-
gráfi co, é a atratividade.

 Nós temos que cuidar muito 
bem da universidade no senti-
do de termos mais atratividade 
para todos: para os estudantes, 
mas também para os investi-
gadores para virem para cá, e 
eu creio que temos bons argu-
mentos para aumentar a atra-
tividade, que é um problema 
sério. Nós sabemos que metade 
dos estudantes que terminam 
o secundário não vão para as 
universidades. E esse valor é 
muito superior ao declínio de-
mográfico de que estamos a 
falar. Portanto, se nós formos 
atrativos e se tivermos mais 
procura do que oferta, o declí-
nio demográfico é uma coisa 
com que teremos que viver. A 
Universidade de Coimbra sem-
pre viveu com uma percenta-
gem elevada de estudantes que 
não são de Coimbra: um terço 
é de Coimbra e os restantes são 
de fora. Nós temos que ter a 

capacidade de sermos atrativos 
para os estudantes, de termos 
coisas diferenciadoras, oferta 
pedagógica diferenciadora, 
ofertas a vários níveis – empre-
endedorismo, desporto, cultu-
ra –, um ecossistema próprio 
que faça os estudantes dizer 
“eu quero ir para Coimbra”. Se 
nós tivermos isso, vamos segu-
ramente ter mais estudantes a 
quererem vir para Coimbra do 
que as vagas que temos para 
oferecer. Portanto, a questão 
da demografi a, não sendo uma 
coisa que nós podemos igno-
rar, porque está aí, é um fator 
que não devemos dramatizar 
demasiado.

Haverá uma redução do valor 
das propinas? Onde irá a UC 
conseguir outros fi nanciamen-
tos para suportar a perda dessa 
receita?

Acompanho muito a posição 
que foi tomada pelo nosso Pre-
sidente da República. Eu sou 
do tempo em que não paguei 
propinas, sou do tempo em 
que o governo instituiu as pro-
pinas e, talvez seja do tempo 
em que os governos vão reti-
rar novamente as propinas. Eu 

entendo a luta dos estudantes, 
acompanho essa reivindicação, 
no sentido da Constituição, 
que refere que é um ensino ten-
dencialmente gratuito, acom-
panho essa reivindicação... 
Desde que haja a consciência 
total para todos os atores, in-
cluindo as famílias, o governo, 
as universidades, de que se não 
houver propinas tem de haver 
um envelope compensatório 
do valor das propinas, não é 
uma coisa que me incomoda. O 

Amílcar Falcão
“O nosso maior 
problema é 
a atratividade”
Amílcar Falcão foi o segundo nome a anunciar a 
candidatura à reitoria da Universidade de Coimbra (UC).
O ainda vice-reitor lança algumas críticas à atual gestão 
da instituição e diz que a UC“precisa de uma visão 
estratégica inovadora que lhe permita antecipar o 
futuro”.

“Mais rápido, mais 
alto, mais forte”

perfil Amílcar Celta Falcão Ra-
m os  Fe r re i ra  n a sce u  n a 
Nazaré  há  54  anos,  mas 
cresceu em Alcobaça. Licen-
ciou-se em Ciências Farma-
cêuticas na Universidade de 
Coimbra, onde é atualmen-
te professor catedrático e 
diretor do Instituto de In-

vestigação interdisciplinar. 
Ao longo da sua carreira 
académica desempenhou 
vários cargos no âmbito da 
gestão universitária, tanto 
na componente pedagógica 
da sua faculdade (presiden-
te do Conselho Pedagógi-
co), como na componente 

científica (vice-presidente 
e presidente do Conselho 
Científico), passando ainda 
pelo governo da própria UC, 
onde foi membro do Senado 
e do Conselho Geral. Foi vi-
ce-reitor nos dois mandatos 
de João Gabriel Silva, com as 
pastas da investigação, ino-

vação, fundos estruturais, 
desporto e bibliotecas. In-
vestigador e líder do Grupo 
de Farmacometria do Centro 
de Neurociências e Biolo-
gia Celular da UC, Amílcar 
Falcão é autor e coautor de 
algumas centenas de co-
municações e publicações 

científicas. A sua atividade 
científica tem-lhe valido 
vários prémios, como o de 
“Eminent Sicentist of the 
Year – Clinical Pharmaco-
logy” ( 2006)  e o “Prémio 
Almofariz – Figura do Ano” 
( 2008 ). 

Temos que cuidar 
muito bem da 
universidade no 
sentido de termos 
mais atratividade 
para todos: para os 
estudantes, mas 
também para os 
investigadores para 
virem para cá, e eu 
creio que temos 
bons argumentos 
para aumentar a 
atratividade que é 
um problema sério

Entrevista  Patrícia Cruz Almeida
Fotografi a  Pedro Ramos
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curto e rápido

Combater o 
subfi nanciamento 
Temos de procurar solu-

ções que tragam receitas 
adicionais. Tal pode ser 
conseguido conjugando 
diversas medidas, sendo 
que o incentivo ao aumen-
to da qualidade de produ-
ção científica arrastará 
consigo mais e melhores 
projetos, mais financia-
mento e mas parcerias 
com o tecido empresarial. 
Temos que trabalhar no ali-
nhamento das entidades 
privadas que integram o 
Grupo UC para retirarmos 
em conjunto dividendos de 
políticas comuns e ganhos 
de escala. 

Internacionalização
Devemos distinguir o pro-

cesso de internacionaliza-
ção em duas componentes 
distintas, sendo possível a 
coexistência de ambas: a 
internacionalização com 
forte pendor político;  inter-
nacionalização com forte 
pendor científico. Ter uma 
definição geoestratégica 
bem elaborada relativa-
mente à nossa participa-
ção em organizações in-
ternacionais que envolvam 
parceiros relevantes tam-
bém deve ser prioritário. 
E também é essa a razão 
pela qual incentivarei a rea-
lização de grandes eventos 
internacionais em Coimbra. 

Investigação
A procura de financia-

mento competitivo deverá 
ser estimulada e tudo farei 
para que tal aconteça. A 
simplificação dos proce-
dimentos de gestão dos 
projetos de investigação e 
uma política de proximida-
de são aspetos decisivos 
para que os investigado-
res se sintam apoiados. 
Devemos criar sistemas 
de incentivos para que os 
investigadores se sintam 
recompensados pelo seu 
esforço. A instituição da 
figura do Provedor do In-
vestigador deve contribuir 
para a implementação de 
um sistema mais justo.

Ensino
Racionalizar a oferta 

pedagógica repensando 
“Bolonha” numa lógica 
de eficiência e de estreita 
articulação com a inves-
tigação, promovendo o 
ensino centrado no estu-
dante para a aquisição de 
competências, desenvol-
vendo projetos pedagógi-
cos inovadores capazes de 
aumentar a qualidade do 
processo ensino/aprendi-
zagem e promover a cap-
tação de novos públicos.

que me incomoda, e em qual-
quer universidade, é se retirar-
mos as propinas e não tivermos 
uma compensação em termos 
fi nanceiros correspondente à 
retirada desse valor. Porque 
podem dizer assim: “bom, as 
propinas valem não sei quan-
tos milhões e não se consegue 
o envelope fi nanceiro compen-
satório equivalente exatamen-
te a esse valor. Vocês vivem?” Se 
calhar vivemos, mas estaremos 
a degradar o ensino superior 
e isso é mais um passo na de-
gradação que tem existido nos 
últimos anos. O subfinancia-
mento do ensino superior tem 
sido notório, e se nós continu-
armos a tomar medidas que 
contribuam constantemente 
para esse subfinanciamento, 
não há instituição de ensino 
superior que venha a aguentar 
a médio longo prazo. Em rela-
ção à abolição da propina, te-
mos que perceber para onde é 
que estamos ir e quais serão as 
implicações disto. Temos que 
comparar com outros países, 
ver como é que outros países 
funcionam, ver o que é que os 
outros países dão às universi-
dades em compensação para 
não haver propinas, perceber 
também o impacto da parte da 
ação social que existe. Se calhar 
reforçá-la seria mais prudente 
do que abolir as propinas...

É um assunto para ser pon-
derado, não é o tipo de ma-
téria que se implementa por 
impulso. Aliás, eu acho que, 
geralmente, quando tomamos 

decisões pesadas por impulso, 
a coisa não funciona bem.

Não tenho, propriamente, ne-
nhuma objeção de fundo, não 
fi co chocado, não fi co preocu-
pado com essa medida, é uma 
decisão do governo da Nação. 
Não é uma decisão da universi-
dade, embora ache que o CRUP 
deve manifestar-se sobre esta 

matéria, tentando perceber o 
é que isso signifi ca, que impli-
cações é que essa medida tem, 
como é que podemos mitigar 
esta situação, como é que po-
demos evoluir... Acho que essa 
discussão terá que ser longa e 

terá que ser bem feita, porque 
o assunto é sério.

O CRUP falou recentemente 
da “estagnação” que afetou 
o setor na última década, 
mas universidades foram 
conseguindo gerar receitas 
próprias. Como é que pensa 
fazer isso caso vença eleições?

A capacidade para gerar re-
ceitas próprias é fundamental 
para o desenvolvimento da UC, 
num quadro de subfinancia-
mento crónico por parte do 
Estado. Por essa razão temos 
de procurar soluções que nos 
tragam receitas adicionais. Tal 
pode ser conseguido conjugan-
do diversas medidas, sendo que 
o incentivo ao aumento da qua-
lidade de produção científica 
arrastará consigo mais projetos, 
melhores projetos, mais fi nan-
ciamento, e mais parcerias com 
o tecido empresarial. Creio que 
há um espaço ainda bastante 
grande ao nível da relação com 
as empresas, há um espaço bas-
tante grande em relação aos 
antigos estudantes e temos que 
continuar a melhorar e a procu-
rar ter mais apoio para quem 
faz projetos de investigação, 
projetos com as empresas, para 
podermos ter mais financia-
mento e, a partir daí, conseguir 
que a UC avance nesse sentido 
de ter mais receitas próprias. 
Creio que temos uma margem 
de crescimento ainda muito in-
teressante nessa matéria. Temos 
que explorar melhor algumas 
áreas que não foram exploradas  

como é o caso da comunicação, 
da imagem, da marca UC, mas 
creio que, com um conjunto de 
medidas, podemos melhorar 
ainda bastante, mas bastante, 
a nossa capacidade de criar re-
ceitas próprias.

Mas, se é verdade que temos 
de angariar mais receitas, por 
outro lado temos de reduzir os 
gastos gerais de funcionamento 
da UC. Estou certo de que isso 
se consegue com uma planifi -
cação adequada, eliminação de 
redundâncias e diminuição da 
burocracia. A descentralização 
de alguns processos adminis-
trativos para as unidades orgâ-
nicas trará, certamente, ganhos 
de efi ciência.

Concorda com este processo de 
eleição de reitor?

Eu sou uma pessoa muito 
pragmática e, nestas coisas, 
a questão do concordar ou 
não concordar não faz mui-
to sentido: é o que está. Mas 
alinho muito numa ideia que 
foi uma vez transmitida pelo 
nosso anterior reitor, o pro-
fessor Fernando Seabra Santos. 
Ele dizia uma coisa com a qual 
concordo: o Conselho Geral é 
um órgão de governo muito 
relevante da universidade, mas 
é um órgão de governo dema-
siado grande para tomar certas 
decisões e demasiado pequeno 
para eleger um reitor”. Penso 
que foi um pensamento que 
exprimiu para a comunidade 
académica e que tem todo o 
sentido. 

O que é que faltou nos oito anos 
de mandato de João Gabriel 
Silva? 

Eu não sou uma continuidade 
do professor João Gabriel Sil-
va, não tenho sequer a mesma 
personalidade, como escrevo 
no meu programa. Ao longo 
dos últimos oito anos tivemos 
sempre as nossas posições e, 
como deve calcular, quando 
uma pessoa é reitor e outro 
é vice-reitor, no final o reitor 
ganha. E, portanto, nós tive-
mos algumas divergências de 
opinião, em algumas maté-
rias. Eu tentei sempre atenu-
ar e, efetivamente, consegui 
muitas vezes, com argumentos, 
convencer o reitor a seguir de-
terminados caminhos. Creio 
que na área dos meus pelouros 
evoluímos bastante; podíamos 
ter feito melhor, mas evolu-
ímos bastante: duplicámos, 
triplicámos ou quadruplicá-
mos os indicadores na área da 
inovação, da investigação e do 
desporto – fi zemos os Jogos Eu-
ropeus Universitários e outras 
coisas… Creio que foi feito um 

trabalho bom, num ambiente, 
e do ponto de vista fi nanceiro, 
terrível (durante a troika), com 
um subfi nanciamento bastan-
te grande. Mas houve algumas 
áreas onde manifestamente 
não estivemos tão bem, nome-
adamente ao nível dos recur-
sos humanos. As organizações 
vivem com as pessoas e para as 
pessoas, não vivem contra as 
pessoas, e, portanto, acho que a 
questão dos recursos humanos, 
a todos os níveis, é fundamental. 
Temos que ter um diálogo cons-
tante, temos que perceber os 
anseios das pessoas, temos que 
tentar que haja uma harmonia 
interna o mais sólida possível e, 
por outro lado, também há uma 
coisa que me foi “revoltando” ao 
longo destes anos, que foi ver 
outras instituições parceiras, às 
vezes do nada, a fazerem gran-
des manchetes nas notícias, e 
nós, tantas vezes, com coisas tão 
interessantes, a não conseguir 
aparecer na comunicação social 
da forma a que o trabalho dos 
nossos investigadores, dos estu-
dantes, dos docentes, do nosso 

corpo técnico, merecia. A uni-
versidade deve passar uma ima-
gem moderna, de não estar per-
manentemente a falar de coisas 
que, sendo necessárias, não são 
o foco da nossa missão, como é o 
meu caso o turismo. Acho muito 
bem que tenhamos um turismo 
qualidade, mas temos que cui-
dar do património. Portanto, 
há aqui um conjunto de coisas 
que, ao nível da comunicação, 
não passou – comunicação in-
terna e externa –, e, em alguns 
casos, houve comunicação que 
era escusada. Acho que este é 
um dos pontos críticos dos oito 
anos que passámos.

O que é que ambiciona 
para a UC?

Eu visto completamente a 
camisola da Universidade de 
Coimbra, por completo, desde 
sempre. Eu quero o melhor para 
a UC e ambicionava que a UC 
fosse líder. Não podemos ser 
demagogos, porque não sere-
mos a melhor universidade do 
mundo, nem nas 200 melhores 
estaremos. Mas eu acho que te-

mos condições para estar, a nível 
nacional, bem posicionados. Di-
fi cilmente poderemos superar 
Lisboa e Porto, por questões que 
têm a ver com a lógica de densi-
dade populacional, de número 
de alunos, de lógicas de política, 
mas penso que estaremos muito 
perto delas, poderemos estar a 
lutar com elas pela melhor ins-
tituição portuguesa e creio que 
temos um papel relevante na lu-
sofonia, que temos que manter 
e aprofundar. Acredito que, se 
nós trabalharmos bem, se con-
seguirmos antecipar o futuro ou 
se nós construírmos o futuro, se 
deixamos de ser só reativos para 
sermos proativos, acredito que 
podemos ganhar peso a nível 
nacional, peso na nível regional 
e, consequentemente, ter peso 
internacional. Devemos olhar 
para cima e tentar fazer aquilo 
que é o lema da minha candida-
tura, que é o lema do ideal olím-
pico: “mais rápido, mais alto e 
mais forte”. Porque eu acredito 
fi rmemente que nós devemos ser 
mais rápidos, devemos ir mais 
alto e devemos ser mais fortes.

“Em alguns casos houve 
comunicação que era escusada” 

Eu não sou uma 
continuidade 
do professor 
João Gabriel 
Silva, não tenho 
sequer a mesma 
personalidade, 
como escrevo no 
meu programa. (...)  
Tivemos algumas 
divergências de 
opinião


