
Citius, Altius, Fortius

Coimbra, janeiro de 2019

PROGRAMA  
DE AÇÃO



2

candidatura



3

amilcar

CANDIDATURA A REITOR DA UNIVERSIDADE
DE COIMBRA 2019/2023

Citius,  
Altius,  
Fortius

Tiragem: 200 exemplares





5

Índice

4. Orientações Programáticas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    46
4.1. Visão Estratégica  • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •    48 
4.2. Objetivos Programáticos • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •    50 
4.3. Plano de Ação • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  • • • • • • • •   56

5. Considerações finais  • • • • • •  • • • • • • • • • •  • • • • • • •   70

6. Bibliografia  • • • • • •  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • •   72
7. Agradecimentos • • • •  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • •   74



6

candidatura

CANDIDATURA



7

Candidatura

A minha ligação à Universidade de Coimbra come-
ça nos anos 80 enquanto estudante da Licencia-
tura em Ciências Farmacêuticas. Era uma época 

muito diferente dos dias que hoje vivemos. Nessa altura 
a Universidade de Coimbra não sentia verdadeiramen-
te a pressão resultante da competitividade nacional e 
internacional com que atualmente convivemos.

A minha ligação à Universidade de Coimbra, já não 
apenas como estudante, iniciou-se no 4º ano da mi-
nha licenciatura quando assumi as funções de Moni-
tor (1987-1989). Depois de concluir a Licenciatura em 
Ciências Farmacêuticas (1989) fui contratado como 
Assistente-Estagiário pela Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Coimbra (FFUC). Já na qualidade de 
Assistente (1992-1995), desenvolvi parte do trabalho 
laboratorial conducente à obtenção do grau de Doutor 
na Universidade de Salamanca. No ano em que concluí 
o meu doutoramento (1995) fui contratado como Pro-
fessor Auxiliar, tendo obtido a nomeação definitiva em 
2000. Em 2001 apresentei as minhas Provas de Agrega-
ção (Especialidade de Farmacologia), tendo ascendido 
a Professor Associado com Agregação em 2002. Em 
2007 assumi as funções de Professor Catedrático.

Durante a década de 90, fui vivenciando a forma como 
a Universidade de Coimbra ia evoluindo, embora o meu 
contributo para a gestão da Instituição tenha sido pro-
porcional à minha juventude (Comissões de Equivalên-
cias, Membro da Assembleia de Representantes, Vice-
-Coordenador do Gabinete de Relações Internacionais, 
e Membro do Conselho Diretivo).

O meu primeiro embate mais a sério ocorre em 1998 
quando assumi a Presidência do Conselho Pedagógico 
(1998-2000). Durante esse mandato foram introduzi-
das alterações profundas na forma de funcionamento 
da componente letiva da FFUC. O Conselho Pedagógico 

era um órgão paritário (Estudantes e Docentes) onde o 
seu Presidente podia exercer o voto de qualidade. Or-
gulho-me de ter liderado um grupo de trabalho que al-
terou de forma significativa o modelo pedagógico em 
vigor na FFUC, tendo todas as decisões sido tomadas 
pela unanimidade dos seus membros.
 
O trabalho por mim desenvolvido no Conselho Pedagó-
gico acabou por se tornar incómodo para alguns supe-
riores hierárquicos e, não obstante ter sido convidado a 
continuar, rejeitei essa hipótese por não estar disposto 
a alterar o meu comportamento e as minhas convic-
ções apenas para me manter no cargo.

Se enquanto estudante já era bastante crítico em rela-
ção à forma como via o exercício do poder e a sobrance-
ria reinante, após a minha experiência como Presidente 
do Conselho Pedagógico, senti que não me devia resig-
nar e que era minha responsabilidade ser uma voz ativa 
no sentido de fazer valer as minhas ideias. Foi com esse 
espírito construtivo, mas irreverente, que fui eleito 
Membro da Assembleia da Universidade (2000-2002) 
e do Senado (2000-2002).

A minha verdadeira prova de fogo surge com a im-
plementação do Processo de Bolonha (2006-2007). 
Assumo a Vice-Presidência do Conselho Científico 
da FFUC com a competência delegada para tratar do 
dossier “Bolonha”. A FFUC inicia o seu trabalho tendo 
um portefólio onde constavam apenas a Licenciatura 
em Ciências Farmacêuticas, o Mestrado em Tecnolo-
gias do Medicamento e o Doutoramento em Farmácia. 
Sob minha responsabilidade e coordenação, a FFUC 
termina o seu processo de adaptação a “Bolonha” com 
duas Licenciaturas (Ciências Bioanalíticas e Farmácia 
Biomédica), um Mestrado Integrado em Ciências Far-
macêuticas, seis Mestrados Científicos (Tecnologia do 
Medicamento, Biotecnologia Farmacêutica, Análises 

CONTEXTO  
DA CANDIDATURA
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Clínicas, Farmacologia Aplicada, Química Farmacêutica 
Industrial e Design e Desenvolvimento de Fármacos), e 
um Doutoramento em Ciências Farmacêuticas. Foi uma 
reforma com uma profundidade e dimensão estratégica 
tão relevante que constituiu inevitavelmente uma rutura 
com o passado. Deu muito trabalho, mas o envolvimento 
de toda a FFUC (Estudantes, Corpo Técnico, Investigado-
res e Docentes) foi total. Todos sentimos que estávamos 
a fazer algo de novo e diferenciador. O tempo veio provar 
que assim foi.

Em 2008 sou eleito para o primeiro Conselho Geral da 
Universidade de Coimbra, cargo que tive de abandonar 
em 2010 para assumir as funções de Diretor da FFUC. 
Enquanto Diretor da FFUC concluiu-se a mudança de ins-
talações do Polo I para o Polo III, tínhamos a nossa oferta 
formativa a funcionar em pleno, e vi-me envolvido em dois 
processos cruciais (ainda hoje) para a Universidade de 
Coimbra: (1) desenvolvimento do Centro de Serviços Co-
muns (CSC); e (2) elaboração do RADDUC (Regulamento 
de Avaliação de Desempenho dos Docente da Universida-
de de Coimbra).

Em 2011 assumo as funções de Vice-Reitor da Universi-
dade de Coimbra, inicialmente com o Pelouro da Inves-
tigação e 3º Ciclo, tendo progressivamente alargado a 
minha responsabilidade a outras áreas como a Inovação, 
o Empreendedorismo, os Fundos Estruturais, Bibliotecas, 
Associações Privadas sem Fins Lucrativos e Desporto. 
Em 2013 inicio as funções de Diretor do Instituto de Inves-
tigação Interdisciplinar (IIIUC), cargo que tenho mantido 
em acumulação com o de Vice-Reitor. A minha experiência 
na gestão universitária fica ainda marcada pela presença no 
Conselho de Gestão da Universidade de Coimbra (2015-2017).

A contextualização que acabo de fazer demonstra que 
sempre fui uma pessoa atenta, empenhada, construti-
va, ativa, resiliente, capaz de liderar pessoas e proces-
sos, empreendedora, fiável e que cumpre os seus com-
promissos.

MOTIVAÇÃO 

Pelo meu percurso pessoal, académico e profissional, 
senti o dever de me candidatar a Reitor da Universi-
dade de Coimbra. Candidato-me porque tenho a ex-

periência necessária ao exercício do cargo, porque conhe-
ço os desafios que estão no horizonte e porque sou capaz 
de reunir uma equipa competente que contribuirá para 
o sucesso da honrosa missão de liderar a nossa secular 
e prestigiada Universidade de Coimbra. Ao longo da minha 
carreira dei provas da minha capacidade de liderança e de 
trabalho, fiabilidade, resiliência, diálogo e bom senso. Cum-
pro o que prometo e assumo os meus compromissos até ao 
fim. Os resultados obtidos nos últimos anos nas pastas que, 
enquanto Vice-Reitor, tive oportunidade de gerir falam por si. 
A Universidade de Coimbra está, atualmente, mais bem pre-
parada e posicionada ao nível da Investigação, da Inovação, 
do Empreendedorismo e do Desporto.

Porque é sempre possível fazer mais e melhor, a Univer-
sidade de Coimbra, enquanto instituição de referência, 
precisa de uma visão estratégica inovadora, moderna e 
criativa que lhe permita antecipar o futuro, porque só 
dessa forma conseguirá atingir patamares de qualida-
de mais elevados e consistentes. O próximo Reitor vai 
ter de lidar com múltiplos desafios internos e externos 
e, por isso, os próximos 4 anos serão decisivos para o 
futuro da Universidade de Coimbra. Considero que é 
dever moral de um Reitor deixar a Instituição melhor do 
que a encontrou e preparar a Instituição para que quem 
vier a seguir consiga fazer mais e melhor.

É inegável que o Reitor da Universidade de Coimbra de-
sempenha um papel fulcral no Governo da Instituição, 
mas não é em si mesmo o Governo da Instituição. Pede-
-se competência, experiência, cultura do diálogo, bom 
senso, perseverança e capacidade de articulação com 
os restantes órgãos de governo e a academia no geral. 
Só uma liderança forte, emocionalmente equilibrada, e 
com forte pendor humanístico, será capaz de mobilizar 
as vontades necessárias para que tenhamos uma Uni-
versidade de Coimbra capaz de enfrentar os obstácu-
los que sucessivamente vai ter de transpor.
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VISÃO 

Uma candidatura a Reitor deve, no meu entendi-
mento, ser acompanhada por um plano de ação 
cujas premissas o tornem credível e exequível, 

mas simultaneamente ambicioso e mobilizador.

Os Estatutos da Universidade de Coimbra são muito 
claros ao considerarem que estamos perante uma “ins-
tituição de criação, análise crítica, transmissão e difu-
são de cultura, de ciência e de tecnologia que, através 
da investigação, do ensino e da prestação de serviços 
à comunidade, contribui para o desenvolvimento eco-
nómico e social, para a defesa do ambiente, para a 
promoção da justiça social e da cidadania esclarecida 
e responsável e para a consolidação da soberania as-
sente no conhecimento”. Acrescentaria eu que, no cum-
primento da sua missão, a Universidade de Coimbra 
deve pautar-se pela excelência em todos os seus domí-
nios, liberdade de pensamento, liberdade de expressão 
e tolerância zero relativamente a quaisquer tipos de 
discriminação socialmente reprováveis.

É por isso incontornável que a Universidade de Coimbra 
se tenha de afirmar globalmente enquanto universida-
de de investigação, porque só dessa forma conseguire-
mos ser verdadeiramente competitivos no panorama 
nacional e internacional. Com uma aposta forte na in-
vestigação, o ensino e a transferência do conhecimento 
sairão reforçados e ganharão outra dimensão. Não se 
ensina o que não se sabe e não se transfere o que não 
se tem. Temos de formar pessoas competentes e ser 
pró-ativos na ligação à sociedade (cultura, associações 
setoriais, autarquias e tecido empresarial). A abertura 
da Universidade à sociedade tem de ser estimulada e 
valorizada.

A Universidade de Coimbra dever manter a sua ma-
triz de espectro alargado, não devendo isso constituir 
um impedimento para o reconhecimento e aposta em 

áreas estratégicas. O exemplo dado pelos Órgãos de 
Governo da Universidade de Coimbra relativamente à 
Área da Saúde deve ser replicado e trabalhado naquilo 
que serão os detalhes inerentes à sua implementação.
A ligação da Universidade à Cidade deve ser uma prio-
ridade. A projeção regional, nacional e internacional da 
Universidade de Coimbra deve ser o resultado de uma 
consciência e empenhamento coletivos dessa necessi-
dade.

A Universidade de Coimbra tem de voltar a fazer va-
ler as suas posições nas políticas de âmbito nacional. 
O progressivo afastamento dos centros de decisão é 
um caminho a evitar. Devemos estar onde se decide e 
ter uma voz para influenciar as decisões. Com a minha 
liderança teremos a vontade e a capacidade de o fazer.
A Universidade de Coimbra tem de melhorar substan-
cialmente a sua atratividade. Para o conseguirmos, 
muito trabalho tem de ser feito nas mais variadas ver-
tentes, mas devemos começar por valorizar e cuidar 
da comunidade académica. Ouvir o que pensam os es-
tudantes e valorizar as suas posições é fundamental; 
perceber e acompanhar as ambições do corpo técnico 
é o caminho mais curto para o aumento da eficiência da 
nossa instituição; é vital contratar investigadores de 
qualidade e proporcionar-lhes boas condições de tra-
balho; é incontornável lutar pela dignificação e revalo-
rização da carreira docente universitária. 

Temos de fazer uma gestão equilibrada dos nossos re-
cursos. O despesismo e a demagogia não constituem 
caminho. Investimentos que permitam retorno (tan-
gível e intangível) devem ser a nossa prioridade. Para 
isso é necessário diálogo, análise de risco, capacidade 
de decisão e decisão em tempo útil.

Estou por isso convicto que o futuro da Universidade 
de Coimbra está nas nossas mãos.
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Durante os últimos 8 anos a Universidade de Coimbra teve como Reitor o Prof. Doutor João Gabriel Silva, que 
venceu as eleições em 2011 tendo como lema “UC - Espaço de saber e iniciativa”, tendo sido reeleito em 2015, 
mas então já com o lema “Coimbra – Universidade Global”. Foram 8 anos tremendamente difíceis porque a 

conjuntura nacional e internacional foi profundamente adversa. O primeiro mandato ocorreu com a “troika” ins-
talada no nosso país. O segundo mandato decorreu sob os auspícios daquilo que poderemos designar por “troika 
encapotada”. Em qualquer dos casos houve uma marcada desorçamentação do ensino superior, tendo sido neces-
sária muita coragem e competência para equilibrar as contas e conseguir resultados em manifesto contraciclo 
com a situação financeira que o país viveu (Figuras 2.1 e 2.2).

PERÍODO  
2011-2019

Figura 2.1 – Evolução do financiamento do Estado à UC.

Figura 2.2 – Saldo de gerência da UC (com os Serviços de Ação Social da UC).
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É claro que, durante todo este período, a Universidade 
de Coimbra teve de enfrentar uma conjuntura muito 
adversa e que exigiu grande esforço para conseguir 
ser ultrapassada, sendo certo que saiu dele mais for-
te, mais organizada e mais competitiva. Fiz parte da 
equipa do Reitor João Gabriel Silva e, muito embo-
ra tenha havido divergências entre ambos relativa-
mente a várias matérias (diferentes visões e fortes 
personalidades), orgulho-me do meu trajeto e de ter 
trabalhado afincadamente para ultrapassar muitos 
momentos difíceis, chegando até ao final do manda-
to cujo compromisso assumi. Aprendi muito, traba-
lhei muito, mantive-me sempre firme em relação aos 
meus princípios, leal ao meu líder e coloquei sempre 
o interesse institucional acima do interesse pessoal. 

O meu percurso enquanto Vice-Reitor foi-me permi-
tindo a acumulação de pastas chave que, no final do 
mandato, me permitem fazer parte de um grupo muito 
restrito das pessoas que melhor conhece a realidade 
da UC.

Nesta breve passagem que irei fazer pelo período 
compreendido entre 2011 e 2019, abordarei apenas os 
aspetos que me parecem mais relevantes para que se 
perceba qual a base de partida para o quadriénio 2019-
2023, revisitando um trajeto que tinha de ser cumprido 
para podermos agora perspetivar um futuro melhor. A 
Universidade de Coimbra possui atualmente um siste-
ma interno de garantia da qualidade acreditado pela 
A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior). É seguramente um selo de qualidade, cor-
respondeu a um esforço intenso, muito embora tenha 
ficado no final de todo o processo uma certa desilusão 
basicamente por duas razões: (1) ao esforço feito não 
correspondeu na plenitude as expectativas criadas 
pela tutela; (2) o esforço feito consumiu muitos recur-
sos e complexificou (nalguns casos em demasia) a vida 
de todos nós.

A área académica foi seguramente o setor onde o es-
forço de padronização exigido pelo sistema interno 
de garantia de qualidade mais se fez sentir, tendo sido 
múltiplos os Regulamentos criados de origem (cursos 

não conferentes de grau, Programa de Apoio Social a 
Estudantes através de atividades a tempo Parcial [PA-
SEP], disciplinar, estudante internacional, e creditação) 
ou profundamente alterados (académico, pedagógico, 
direitos especiais, estudante atleta, estudante com 
atividade cultural e prescrições). No entanto, impor -
ta reconhecer que a área académica fica marcada por 
uma evolução administrativa notável com a introdução 
em pleno do Nónio (sistema informático para gestão 
académica). Havendo certamente pontos a melhorar, 
é ainda assim indiscutível que partimos para o próxi-
mo quadriénio com a esmagadora maioria da gestão 
académica praticamente desmaterializada e com uma 
gestão partilhada por todos os envolvidos (estudantes, 
pessoal técnico e docentes). 

No que diz respeito ao Ensino, a oferta formativa da 
UC tem mantido alguma estabilidade. Houve ao longo 
dos últimos oito anos a extinção e a criação de alguns 
cursos, mas o único ciclo de estudos onde as diferenças 
são expressivas é o Doutoramento (Tabela 2.1)

Tabela 2.1 – Número de cursos por Ciclo de estudos na UC.

Ciclo de Estudo Ano Letivo 
2010/2011

Ano Letivo 
2017/2018

38 35 -3

+1

-5

-31

-38

11 12

113

99

261

108

68

223

Diferença

Licenciatura

Mestrado Integrado

Mestrado  
Especialização

Doutoramento

Total
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Figura 2.3 – Número de estudantes da UC.

Quando se compara o número total de cursos, veri-
fica-se que no ano letivo 2017/2018 existiam menos 
38 cursos por comparação com o ano 2010/2011. Esta 
diminuição deve-se essencialmente à redução de ci-
clos de estudos de doutoramento (-31). Este facto diz 
respeito ao processo de extinção definitiva dos cursos 
Pré-Bolonha cujo programa foi operacionalizado por 
mim próprio logo em 2011 e cuja execução previa um 
período de transição que se encontra concluído. Ainda 
assim, o número de estudantes de doutoramento é hoje 
superior ao de então (2109 em 2010/2011 versus 2493 
em 2017/2018). Este aumento, embora não nos coloque 
com um número de estudantes de terceiro ciclo que de-
sejaríamos ter, corresponde ainda assim a um desem-
penho positivo porque a quebra de estudantes resul-
tante da extinção dos cursos Pré-Bolonha e a alteração 
da política de atribuição de bolsas de doutoramento 
por parte da FCT ao longo dos últimos anos antecipa-
vam um cenário mais cinzento do que aquele que veio a 
ocorrer na realidade. A médio/longo prazo seria desejá-
vel duplicar o número de estudantes de doutoramento.  

No entanto, quando olhamos para estes números, tal-
vez que a maior preocupação resida na estabilidade do 
número de estudantes de terceiro ciclo dos últimos 
anos (cerca de 2500), quando comparado com o núme-
ro de estudantes que anualmente conseguem obter o 
grau de doutor (cerca de 250). Considerando cinco anos 
como um período aceitável para a conclusão de um 
doutoramento, estamos com uma quebra de cerca de 
50%, o que nos deve fazer refletir sobre o que estará 
realmente a acontecer (voltarei a este aspeto no capí-
tulo 3).

Estamos conscientes do inverno demográfico que já se 
começou a instalar e tende a agudizar-se nos próximos 
anos. Ainda assim, importa realçar que os danos deste 
inverno demográfico, até ao momento, têm sido con-
tidos através da conjugação de novas ofertas forma-
tivas, mobilidade (Erasmus e programas similares) e 
rentabilização do Estatuto de Estudante Internacional 
(Decreto-Lei 36/2014, de 10 de março), como se pode 
observar na Figura 2.3.
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Embora não devamos dramatizar em demasia a ques-
tão demográfica, é óbvio que temos de continuar a 
procurar soluções alternativas, sendo que a criação 
de fatores de atratividade para os Estudantes In-
ternacionais é seguramente uma delas (Figura 2.4).  

Figura 2.4 – Evolução do número de Estudantes Internacionais na UC 
(Decreto-Lei 36/2014, de 10 de março).

Figura 2.5 – Evolução da mobilidade de estudantes  
(incoming e outgoing).

A mobilidade de estudantes é igualmente uma compo-
nente desta equação, pelo que devemos estar atentos 
à sua evolução (Figura 2.5).

488

992 10 64

250

516

727

238

476
337

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Total Licenciaturas e Mestrados integrados Outros 2º ciclos

1401 1384 1497
1729

533 549
831 803

0

500

1000

1500

2000

In Out



15

Universidade de Coimbra

Como se pode ver, temos mais do dobro de estudan-
tes em mobilidade incoming por comparação com os 
outgoing. Este será seguramente um aspeto a rever até 
porque a quebra entre os que mostram vontade de sair 
e aqueles que realmente saem, é muito grande, concre-
tizando-se apenas metade das intenções.

Ainda assim, quando olhamos para o panorama geral, 
podemos destacar alguns aspetos que nos fazem ter 
confiança no futuro da UC:
1. Frequentam a UC estudantes provenientes de mais 
de 100 países diferentes;
2. Cerca de 20% dos estudantes da UC são estrangei-
ros;
3. Somos a universidade com mais estudantes brasilei-
ros fora do Brasil;
4. Somos a universidade portuguesa com mais estu-
dantes ao abrigo do Decreto-Lei 36/2014, de 10 de mar-
ço (Estudante Internacional).

Provavelmente o ponto de maior fragilidade (e preo-
cupante) onde não se conseguiram progressos sig-
nificativos ao longo dos últimos oito anos terá sido a 
atratividade da UC para os estudantes portugueses. 
Se olharmos para o ano de 2017, a taxa de ocupação foi 
de 99.6% na 1ª Fase, o que corresponde praticamente 
à totalidade das vagas disponíveis (o que é ótimo), mas, 
infelizmente, a UC ocupou apenas a 5ª posição (UPor-
to, ULisboa, UNova e UMinho) no que diz respeito à 
escolha como primeira opção, correspondendo apenas 
a 8.9% do total dos candidatos às universidades públi-
cas. A UC sobe para o 4º lugar (trocando com a UMinho) 
quando consideramos a captação dos 25% melho-
res candidatos ao ensino superior, como uma taxa de 
8.29%.

Sendo a atratividade um problema bem identificado 
(na minha modesta opinião mais grave do que o inver-
no demográfico), o desempenho da investigação na UC 
torna-se por isso ainda mais estratégico.

Em 2010, o escasso apoio que a UC dava à generalidade 
dos seus investigadores para a preparação e submis-
são de projetos estava centralizada na então AGCP 

(Apoio a Candidaturas e Gestão de Projetos) que se en-
contrava integrada na Divisão Financeira. À época a Fa-
culdade de Medicina e a Faculdade de Ciências e Tecno-
logia possuíam autonomia administrativa e financeira.
A tomada de posse da atual equipa Reitoral coincidiu 
com a entrada em funcionamento do Centro de Servi-
ços Comuns (CSC) e, com isso, a perda de autonomia 
da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia. Com a entrada da nova equipa Reitoral, em 
2011, foi criada a DCPA (Divisão de Candidaturas, Proje-
tos e Atividades) que, não obstante os seus esforços, 
fazia fundamentalmente o acompanhamento da execu-
ção de projetos, dando no entretanto lugar à atual DPA 
(Divisão de Projetos e Atividades). Portanto, em 2011, o 
único serviço realmente focado na preparação e sub-
missão de candidaturas a projetos era o SAPI (Serviço 
de Apoio a Projetos de Investigação) que estava inte-
grado na Faculdade de Ciências e Tecnologia e que ser-
via por isso apenas os investigadores dessa Unidade 
Orgânica. No entanto, foi precisamente o SAPI que veio 
a funcionar como o embrião da atual DAPI (Divisão de 
Apoio e Promoção da Investigação), mas apenas após 
um período preparatório que durou sensivelmente dois 
anos, pelo que a sua entrada em funções se efetivou 
algures entre o final de 2012 e o início de 2013. Esta foi 
uma evolução relevante porque é a partir deste mo-
mento que verdadeiramente toda a UC passa a dispor 
de algum tipo de apoio para a preparação e submissão 
de projetos a que, até então, a maioria dos investigado-
res da UC não tinha acesso.

Em 2012, após recolha de informação, tornou-se muito 
claro que tínhamos um problema grave na organização 
da informação que estava relacionada com a investiga-
ção (e, consequentemente, com a resposta aos rankin-
gs). Nessa altura é tomada a decisão de se efetuar uma 
auditoria externa executada pela empresa Quacquarel-
li Symonds (QS Stars – Rated for Excellence). Em 2013 
a UC trabalhou afincadamente nessa auditoria e, após a 
recolha de mais de 80 indicadores, a UC obteve a clas-
sificação global de 4 estrelas, tendo obtido 5 estrelas 
nalgumas categorias como a Investigação, Inovação, In-
ternacionalização, Instalações e Acessibilidades. Este 
mesmo exercício, repetido em 2018, permitiu verificar 
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como o nosso sistema tinha evoluído, uma vez que obtive-
mos uma classificação global de 5 estrelas (com 5 estre-
las em todas as categorias consideradas pelo rating).

Ainda em 2012, ao analisarmos a situação global da 
UC, verificamos que tínhamos uma enorme fragilidade 
que urgia ser solucionada. Devido ao facto de sermos 
uma universidade de banda larga, uma parte relevante 
das publicações de algumas áreas (nomeadamente as 
Ciências Sociais e as Humanidades) tinham um impac-
to internacional modesto porque não publicavam em 
revistas indexadas (com um consequente número de 
citações praticamente inexistente). Constatou-se que 
parte importante dos artigos relativos às áreas supra-
citadas eram publicados em revistas editadas local-
mente, em língua portuguesa, com uma tiragem muito 
reduzida e circulação muito limitada. Os corpos edito-
riais das revistas foram incentivados a fazer um esfor-
ço para adotarem as regras específicas de indexação. 
Com o intuito de aumentar o impacto dos artigos pu-
blicados nessas revistas, e dos livros publicados pela 
Universidade de Coimbra, criou-se então o projeto UC 
Digitalis (https://digitalis.uc.pt/). A UC Digitalis consis-
te numa plataforma digital de acesso livre que permite 
a partilha do conhecimento entre a comunidade cientí-
fica e a sociedade, possibilitando desta forma amplifi-
car o seu reconhecimento e impacto, estando perfeita-
mente alinhada com a Política Nacional e Europeia de 
Ciência Aberta. Neste momento já estão cerca de 6000 
documentos indexados na Web of Science acessível 
através da Biblioteca do Conhecimento Online (B-On), 
estando o número de citações das publicações a au-
mentar exponencialmente desde o lançamento da pla-
taforma e que tem vindo a transformar radicalmente o 
panorama existente.

A Universidade de Coimbra possui Unidades de Inves-
tigação e Desenvolvimento (I&D) integradas e outras 
que assumem entidade jurídica própria (Associações 
Privadas sem Fins Lucrativos). A Fundação para a Ciên-
cia e Tecnologia (FCT) procede a avaliações periódicas 
(tipicamente quinquenais), sendo que em 2008 a UC se 
apresentou com 37 Unidades de I&D, tendo 48.6% ob-
tido uma classificação igual ou superior a Muito Bom. 

Na avaliação que se iniciou em 2013, a UC apresentou-
-se com 40 Unidades de I&D, tendo 62.5% obtido uma 
classificação igual ou superior a Muito Bom. Em 2018 
iniciou-se um novo período de avaliação, que se en-
contra em curso, e no qual a UC se apresentou com 42 
Unidades de I&D (houve entretanto a criação de duas 
novas Unidades de I&D, o CeBer – Center for Business 
and Economics Research e o CIBIT - Coimbra Institute 
for Biomedical Imaging and Translational Research), 
aguardando-se agora os resultados.

O investimento em equipamento científico pesado 
durante estes oito anos foi bastante elevado, atingin-
do valores na ordem dos 16.8M€ (excluindo as infraes-
truturas científicas da FCT). Alavancadas por fundos 
estruturais (QREN e Centro 2020), foram feitas aqui-
sições importantes que permitiram equipar (ou atuali-
zar) várias Plataformas Tecnológicas da Universidade 
de Coimbra (PTUCs). No âmbito do Roteiro Nacional 
das Infraestruturas de Investigação (a UC está presen-
te em 18 das 40 mapeadas e é polo único em 3 casos), 
o investimento até ao momento totalizou mais cerca 
de 8.8M€, pelo que o resultado global do investimento 
efetuado em equipamento pesado superou os 25M€ 
durante os oito anos em avaliação.

A este investimento em equipamento, temos de somar 
a contratualização de projetos estratégicos (2013 e 
2016) cofinanciados pelos fundos estruturais (CCDRC 
- Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Re-
gional do Centro) que somaram no seu conjunto cerca 
de 20 M€. No âmbito da captação de financiamento 
internacional (esmagadoramente proveniente do Ho-
rizon 2020), o aumento de competitividade da UC é 
assinalável, tendo nestes oito anos praticamente mul-
tiplicado por 4 o número de projetos aprovados e por 
cerca de 8.5 o financiamento angariado (Figura 2.6). Um 
aspeto que merece ser realçado é que, no passado, o 
financiamento europeu (já dos programas anteriores 
como o FP7) era quase exclusivamente angariado pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, o que atualmente já 
não acontece, significando isso que entraram mais inves-
tigadores na corrida por este tipo de projetos/financia-
mento e investigadores de outras áreas do saber.
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A evolução global dos projetos de investigação e respetivo financiamento associado angariado pela UC cresceu 
de forma igualmente impressionante nestes últimos oito anos (Figura 2.7). Como se pode ver, os projetos aprova-
dos mais do que duplicaram nos últimos oitos anos, sendo que o financiamento associado praticamente triplicou. 

Figura 2.6 – Investigação com financiamento internacional.

Figura 2.7 – Execução anual do financiamento competitivo angariado pela UC (projetos de investigação).
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Um aspeto que merece ser salientado é que estes nú-
meros, já de si importantes, representam uma visão re-
dutora da realidade. Na verdade, uma coisa é a UC outra 
completamente diferente é o Grupo UC. Acontece que 
nos Relatórios de Gestão e Contas Consolidadas da 
UC, a consolidação financeira é a única que transpare-
ce, escondendo uma realidade que nos diz que a capta-
ção de financiamento competitivo é significativamente 
superior quando consideramos o Grupo UC como um 
todo. Numa recolha efetuada para os anos 2015-2017, é 
possível verificar que, em geral, o valor global de finan-
ciamento angariado pelo Grupo UC é cerca de 1.6 vezes 
superior ao que é angariado apenas pela UC, elevando 
os valores médios da ordem dos 25M€/ano para mais 
de 40M€/ano.

A evolução da produção de conhecimento ao longo 
dos últimos oito anos também progrediu imenso (Ta-
bela 2.2). Como será fácil de perceber, com o aumento 
substancial que houve na captação de financiamento 
competitivo, os resultados teriam de aparecer.

Tabela 2.2 – Bibliometria da UC entre 2010 e 2017  
(notar que 2017 não pode ainda ser considerado um ano fechado).

Artigo

2010

1343 1635 2001 2138 2357 2307 2470 2379

77 86 105 108 128 137 173 160

405 416 444 446 504 578 491 410

151 172 142 120 331 136 241 202

1976 2309 2694 2812 3320 3158 3375 3151

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Revisão

Atas de Congressos

Capítulos de Livro

TOTAL
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Tabela 2.3 – Evolução do número de artigos publicados comparando 2010 
com 2016, para a UC, ULisboa e UPorto.

Tabela 2.4 – Análise bibliométrica comparativa (UC) entre 2010 e 2016 
(Web of Science).

Não obstante a extraordinária evolução da UC, suce-
de que não estamos isolados do mundo e, quando nos 
comparamos com as outras universidades, nomeada-
mente aquelas que estão mais próximas de nós pela 
sua tipologia, embora o nosso desempenho seja hon-
roso, ainda assim manifesta-se insuficiente para que 
possamos descolar dos nossos parceiros (Tabela 2.3).

Embora o número de artigos publicados seja apenas um 
dos indicadores a que podemos recorrer para avaliar a 
evolução da produção de conhecimento de uma univer-
sidade, existem outros parâmetros bibliométricos que 
devem também merecer a nossa atenção (Tabela 2.4).

Artigos ICN* DPR* CI%

Artigos 2010

1343 2470 x1.8

x1.6

x1.7

3085 4845

1343

2470

0.97

1.19

1.02

1.13

44.1

53.8

2178 3708

2016

2010

2016

UC

ULisboa

UPorto

ICN - Impacto das citações normalizadas por área cientifica e ano de publicação 
 
DPR - Desempenho de uma publicação numa determinada revista
CI(%) - Colaboração Internacional (expressa em percentagem)
*a unidade representa a média internacional e funciona como referência
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Como se pode verificar, comparando 2010 com 2016, o 
impacto normalizado das citações aumentou, o mesmo 
acontecendo com o desempenho dos nossos artigos 
nas revistas onde foram publicados. A colaboração 
internacional também aumentou, o que não será alheio 
aos resultados globais alcançados.

Toda esta análise pode ser corroborada pelo Ranking 
de Leiden, no qual a UC aparece em primeiro lugar entre 
as universidades portuguesas nos artigos situados no 
Top 1%, sendo de destacar a duplicação deste valor 
precisamente durante os últimos oito anos (Figura 2.8).

Figura 2.8 – Evolução da UC no Ranking de Leiden (Top 1%).

Os resultados que o Ranking de Leiden nos mostra 
podem ser confirmados quando olhamos para o 
Essential Science Indicators (ESI Ranking), que 
cobre 22 áreas científicas e destaca as entidades que 
conseguem publicar no Top 1% das respetivas áreas, 
verificamos que em agosto de 2018, a UC aparece em 14 
das 22 áreas (em 2011 aparecia em 10 áreas científicas), 
apenas atrás da ULisboa (19) e da UPorto (16).

Ainda assim, a este respeito, talvez fosse bom recordar 
as palavras sábias do atual Presidente do Conselho 
Geral da Universidade de Coimbra, Doutor João Caraça, 
quando escreve que “Mais do que olhar os resultados 
dos rankings, importa definir e desenvolver uma 
estratégia para o futuro em que a investigação caminhe 
a par do ensino como nas melhores universidades de 
investigação do mundo. É esta atitude de investimento 
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Tabela 2.5 – Desempenho do Consórcio INOV C.

no conhecimento, esta cultura de acção, este acreditar 
no futuro, que fará a diferença” (Público, 23 de agosto 
2018).

Efetivamente, penso ser legítimo concluir que, no que 
diz respeito à qualidade e quantidade de produção 
de conhecimento, a UC se encontra numa posição 
semelhante às restantes universidades portuguesas, 
sendo que a diferença essencial reside na dimensão 
de cada instituição (ULisboa e UPorto ligeiramente 
acima e UNova, UMinho e UAveiro ligeiramente abaixo). 
Significa isto que a nossa base é suficientemente 
sólida para que possamos implementar políticas que 
nos permitam subir de patamar. O certo é que há oito 
anos atrás a situação era substancialmente diferente, 
porque nessa altura pelas razões já descritas, o nosso 
patamar era bastante inferior e o nosso objetivo era 
o de não ficarmos para trás, tendo por comparação as 
outras universidades portuguesas, já então muito mais 
bem preparadas/estruturadas do que a UC.

A Universidade de Coimbra tem um caminho percorrido 
na área da Inovação e do Empreendedorismo que lhe 
permite olhar para o futuro com confiança e otimismo.

Quando agora se fala dos Ecossistemas de Inovação, 
talvez seja conveniente relembrar que o INOV C, o 
primeiro de entre os portugueses, nasceu em 2010 
com a liderança da UC. A primeira versão do INOV C 
vigorou entre 2010 e 2015, tendo tido um orçamento 
total de cerca de 45M€, integrando 10 parceiros 
nucleares e mais de 500 parceiros complementares. 
Geograficamente a zona de influência do INOV C 
nasceu com base no eixo Coimbra-Leiria e no território 
que se estendia até às estruturas e entidades de apoio 
ao empreendedorismo e inovação circundantes que 
estivessem sensivelmente a 30 minutos desse eixo. 
Com um financiamento de cerca de 45M€, a maior fatia 
de (41.5M€) foi utilizada em Projetos Materiais (ex. 
Aceleradora TECBIS do IPN, Biocant II e III, e Parque 
Tecnológico de Óbidos, entre outros), tendo o restante 
financiamento sido dividido pelos seguintes Projetos 
Imateriais: (1) Gestão, Dinamização e Monitorização 
do Ecossistema; (2) Promoção do Empreendedorismo 

e Inovação; e (3) Contributos da Inovação para o 
Desenvolvimento Local e Regional.

Com uma execução praticamente de 100 %, o INOV 
C veio trazer uma dinâmica à região que ultrapassou 
as melhores expectativas (Tabela 2.5), tendo sido 
reconhecido nacional e internacionalmente como um 
exemplo de boas práticas (foi considerado de Best 
Project for Promoting the Entrepreneurial Spirit 
no European Entreprise Promotion Awards 2015).  

Universidade de Coimbra

Nº de Invention Disclosures

Indicadores Média 
anual

49

53

457

50

88

38

17

8

83%

47%

75

Nº de patentes  
e pedidos de patente

Nº candidaturas a concurso de ideias de 
negócio (Empreendedorismo e Inovação)

Nº total de propostas  
de valor desenvolvidas

Nº total de planos  
de negócio desenvolvidos

Nº de novas empresas criadas

Nº de empresas de base tecnológica criadas 
(spin-off)

Nº de licenças de propriedade industrial

Taxa de ocupação de espaços 
(% da área útil indoor)

Taxa de ocupação de espaços 
(% da área útil outdoor)

Nº postos de trabalho qualificados em novas 
empresas (em empresas criadas ou instala-
das há menos de 3 anos)
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O entusiasmo pelo trabalho efetuado e pelos 
resultados obtidos foi tal que as solicitações para 
darmos continuidade ao projeto vieram de diferentes 
quadrantes, pelo que fomos estimulados a desenhar a 
continuidade do INOV C (INOVC 2020 atualmente em 
vigor), com uma alteração da geometria original, tendo 
os parceiros nucleares passado de 10 a 13, com a entrada 
do Tagus Valley (Abrantes), do Instituto Politécnico 
de Tomar e do SerQ (Sertã). Houve, portanto, um 
alargamento da zona de influência num consórcio 
liderado pela UC (Tabela 2.6) e assente numa visão 
partilhada por todos os parceiros de “Projetar a região 
enquanto referência nacional na criação de novos 
produtos e serviços resultantes de atividades de I&D”. 

Tabela 2.6 – Caraterização do Ecossistema de Inovação INOV C 2020.

Baixo Mondego 332 306 2 062 35 808 36 561 7 019 885

260 924 1 741 29 851 6 861 7 589 130

131 371 2 617 11 679 253 2 071 968

360 732 2 220 38 652 2 508 7 890 301

220 660 2 283 20 070 2 019 5 802 333

1 305 993 10 923 136 060 48 202 30 373 617

2327755 28405 230 274 84 304 51 916 447

56% 38% 59% 57% 59%

População

Empresas  
não  
financeiras

Alunos  
do ensino 
superior

Volume de 
negócios das 
empresas não 
financeiras 
(milhares €)

Área 
(km²)

Pinhal Litoral

Pinhal Interior Norte

Oeste

Médio Tejo

Total

Centro

INOV C/Centro
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Tabela 2.7 – Indicadores mais relevantes resultantes da atividade da Divisão de Inovação e Transferências do Saber (DITS).

Entre as atividades mais visíveis do INOV C, destaca-se 
claramente o concurso de Ideias e Planos de Negócios 
“Arrisca C”. Tendo começado em 2008 com apenas 
5000€ em prémios (ainda antes da existência do próprio 
INOV C, onde foi mais tarde incorporado), encontra-se 
já a decorrer a 10ª Edição do Arrisca C (2018), com mais 
de 100 candidaturas e com prémios que ultrapassarão 
os 150000€, assumindo-se na atualidade como um 
radar nacional e ponto de passagem incontornável para 
muitos dos melhores projetos nacionais no âmbito do 
empreendedorismo.

O INOV C não se resume ao Arrisca C, havendo muitas 
outras atividades colaborativas donde se destacam as 
“Bolsas de ignição”, o apoio às “Provas de Conceito”, e 

a “Rede de Apoio ao Empreendedorismo e Inovação 
INOV C 2020”. 

No entanto, a atividade da UC na área do 
empreendedorismo não se esgota no INOV C. A nossa 
Divisão de Inovação e Transferências do Saber (DITS), 
tem dinamizado outras iniciativas cujos indicadores 
falam por si quer a nível nacional como internacional 
(Tabela 2.7). A título de exemplo, a UC foi a universidade 
portuguesa escolhida pelo Banco Santander para 
acolher em 2018 o primeiro “Centro Explorer”  no 
nosso país (programa que vem dar sequência ao 
“RedEmprendia – Empreendedorismo Universitário” 
do qual a UC fazia igualmente parte desde o seu 
lançamento há cerca de 15 anos).

Número de oportunidades identificadas 
pelas DITS em parceria com entidades 
externas à UC
Número de oportunidades 
concretizadas em parceria com 
entidades externas

Captação financiamento PSE's (K€)

Número de Invention Disclosures

Número total de patentes submetidas

Número cumulativo de patentes ativas

Receita de PI (inclui custos 
suportados pelas licenciadas de 
patentes da UC) K€
Número de propostas de valor de 
negócio desenvolvidas e apoiads pela 
DITS

Número de spin-offs e star-up criadas

Grau de satisfação  
dos formandos (0-5)

Número de candidaturas a prémios  
de estímulo ao empreendedorismo  
e Inovação

Número de participantes em eventos 
na área da DITS

Indicador/Dado 
Designação

52 60 126 149 137 253 122 184

33 38 60 63 48 72 69 106

604 801 1568 2310 907 1247 787 1715

22 29 13 18 28 26 30 29

24

36 12 52 45

4,3 4,0 4,6 4,4

240 400 152 141

1657 2193 4080 2397

5 9 7 4

- - -

- - - - -

22 16 21

117

30

130

16

7

4,4

64

2832

49

156

117

39

5

4,7

112

4665

51

184 207

159 90

44 49

5 5

4,5 4,7

114 567

5131 8868

35

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Entre muitas outras iniciativas, importa destacar o 
projeto “Académica Start UC - Rede de Embaixadores 
para o Empreendedorismo”, organizada em estreita 
parceria com a Associação Académica de Coimbra 
(AAC).

Lançado em setembro de 2016, o “Académica Start UC” 
tem por objetivo promover a sensibilização, educação 
e formação dos estudantes da UC para a inovação e 
empreendedorismo, encontrando-se neste momento 
na sua 3ª edição. Trata-se de um projeto mobilizador que 
envolve os 26 Núcleos de Estudantes representativos 
das Unidades Orgânicas da UC, criando assim uma 
rede de 26 estudantes embaixadores coordenados e 
acompanhados por um secretariado que conta com 
dois representantes da UC e dois representantes da 
AAC. Para além do secretariado, que representa os 
parceiros nucleares do projeto, dos embaixadores, dos 
mentores e dos núcleos de estudantes da AAC, tem 
sido fundamental o apoio da sociedade civil – parceiros 
complementares do projeto. Os resultados têm sido 
surpreendentes e acreditamos que este projeto, único 
a nível nacional (e já com universidades estrangeiras 
a quererem replicar), é um exemplo de como se pode 
melhorar a atratividade da UC através da oferta de 
formação extracurricular com impacto real no futuro 
profissional dos nossos estudantes (Tabela 2.8).  

Tabela 2.8 – Indicadores de desempenho do “Académica Start UC”.

O “Académica Start UC” tem contribuído de forma 
marcada para o sentimento de pertença dos estudantes 
à UC, dado que estudantes, provenientes de todas 
as áreas do saber, se agregam num grupo altamente 
interdisciplinar. A maioria dos embaixadores (e ex-
embaixadores) acaba por se tornar dirigente da AAC 
e de outras estruturas, comprovando a capacidade do 
projeto para ajudar a captar e desenvolver talento a 
vários níveis, nomeadamente aptidões de liderança e 
gestão.

A incubação e aceleração de empresas tem sido 
uma preocupação da UC desde há muitos anos. O 
Instituto Pedro Nunes (IPN), criado por iniciativa da 
Universidade de Coimbra em 1991, é uma instituição 
privada sem fins lucrativos (pertencente ao Grupo 
UC), que visa promover a inovação e a transferência 
de tecnologia, estabelecendo a ligação entre o meio 
científico e tecnológico e o tecido produtivo.

Entre os inúmeros prémios que o IPN recebeu, destaca-
se o prémio internacional de Melhor Incubadora de Base 
Tecnológica do Mundo (2010) e, mais recentemente 
(2018), o IPN acaba de alcançar o 5.º lugar num ranking 
das melhores incubadoras de base universitária do 
mundo, conduzido pela UBI Global, e atribuído na World 
Incubation Summit 2018. No entretanto, dezenas de 

Indicadores 2016/2017

26

26

150

-

3300

26

40

280

67

4386

52

66

430

67

7686

2017/2018 Total

Embaixadores capacitados

Eventos realizados pelos Embaixadores

Participantes nos Eventos

Empreendedores captados pelos embaixadores*

Parceiros Complementares

* Na 1ª Edição este objetivo não constava do inicialmente proposto como metas a cumprir
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empresas (incubadas) e projetos (desenvolvidos) 
foram igualmente premiados, fazendo do IPN uma 
referência (nacional e internacional) no estímulo ao 
empreendedorismo.

A relação entre o IPN e a UC, para além de 
estatutariamente umbilical, tem sido cada vez mais 
aprofundada, encontrando-se neste momento 
perfeitamente estabilizado aquilo que a UC deve fazer, 
o que a UC deve fazer em conjunto com o IPN, e o que 
a UC deve transferir para que o IPN dê a respetiva 
continuidade. Utilizando a terminologia adotada pelo 
próprio programa Horizon 2020 (TRL - Technology 
readiness levels), a UC deve focar-se nos TRL 1 e 2, 
desenvolver em conjunto com o IPN os TRL 3 e 4, e 
transferir para o IPN os projetos quando são atingidos 
TRL superiores (5 ou mais).

Sendo o IPN uma incubadora (e aceleradora) de 
projetos de base tecnológica, onde as Tecnologias de 
Informação (TI) predominam, era importante que a UC 
criasse ligações fortes com estruturas que pudessem 
contemplar de forma mais específica outras áreas de 
negócio. Nos últimos oito anos aprofundaram-se e 
criaram-se ligações importantes com outras estruturas 
que permitem à UC ter agora uma rede de parceiros 
muito próximos que, abrangendo áreas de negócio que 
não são o core business do IPN, possam acolher spin-
offs da UC.

Temos assim o Biocant (Cantanhede), especializado 
na área da Biotecnologia e que funciona como um 
polo nacional (e internacional) para empresas desse 
setor, estando a presença da UC a cargo do UC Biotech 
(edifício de I&D pertencente à UC). Temos também o 
SerQ (Sertã), especializado na área da Floresta, e que 
recebe empresas do setor precisamente onde elas 
têm interesse em operar (a UC é a responsável pela 
gestão da componente de I&D). Temos a Incubadora 
do Mar & Indústria (Figueira da Foz), que se dedica à 
incubação de empresas que se movem na Economia do 
Mar, e onde a UC mantém presença física através de 
um laboratório seu (Marefoz).

A existência deste eixo de incubadoras que abrangem 
áreas tão relevantes como as Tecnologias de 

Informação (transversal a empresas de informática, 
saúde, espaço, etc.), Biotecnologia, Floresta, e Mar, 
coloca a UC numa posição confortável para estimular 
e dar boas condições às spin-offs originárias no seu 
seio. Acresce que, este eixo, para além da oferta 
diversificada que apresenta, encontra-se em estreita 
articulação com a UC (uma vez que temos presença 
e palavra ativa em todas elas) e com o IPN (que, pelo 
seu histórico, partilha a sua experiência promovendo 
ganhos de escala e evitando duplicações de estruturas/
serviços).

Termino esta breve viagem pelo período 2011-
2019 fazendo referência ao facto da UC ser a única 
universidade portuguesa com medicamentos no 
mercado (radiofármacos). Através do ICNAS Produção, 
Unipessoal (empresa detida a 100% pela UC), que em 
2011 apenas se limitava a prestar serviços na área da 
imagem médica, a UC consegue logo em 2012 lançar no 
mercado a Fluodesoxiglucose [18F] UC, o radiofármaco 
à época mais utilizado em oncologia, até então 
importado de Espanha e que custava ao país cerca de 5 
milhões de euros por ano (dados do tribunal de contas 
de 2010). Atualmente, na vertente de produção de 
radiofármacos, o ICNAS Produção, Unipessoal é hoje 
claramente o líder nacional com 15 radiofármacos em 
produção dos quais 5 estão aprovados pelo INFARMED 
para distribuição. Recentemente, a Fluorocolina 
[18F] UC foi aprovada pela agência espanhola do 
medicamento (AEMPS), o que significa que em pouco 
mais de 6 anos passámos de um país 100% importador 
a um país que está à beira de começar a exportar 
radiofármacos. 

Para além da vertente de produção, estão atualmente 
em curso dezassete ensaios clínicos nas nossas 
instalações, incluindo um ensaio clínico da iniciativa do 
investigador aprovado em dezembro de 2017 pela CEIC 
(Comissão de Ética para a Investigação Clínica). Entre 
as empresas farmacêuticas envolvidas contam-se, 
entre outras, grandes multinacionais como a Roche, a 
Bayer, a Sanofi, a Pfizer, a Eli Lilly ou a Novartis. Ainda 
no campo da transferência de tecnologia, o ICNAS 
Produção, Unipessoal tem já patentes nacionais e 
internacionais que estão a gerar receita para a UC, 
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tendo feito recentemente transferência de tecnologia 
para a produção de Gálio-68 em ciclotrão (processo 
patenteado) para o Reino Unido, a Finlândia e a China.

Não gostaria de terminar esta viagem pelo período 
2011-2019 sem deixar uma palavra de apreço para 
a evolução notável que se verificou ao nível dos 
Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra 
(SASUC), que durante estes oito anos sofreram 
profundas alterações (algumas por obrigação e outras 
por opção), e que continuam a prestar um serviço de 
qualidade à comunidade académica. Na mesma linha, 
uma referência para a evolução verificada ao nível 
do Desporto Universitário, onde os Jogos Europeus 
Universitários 2018 foram apenas o culminar de 
uma alteração profunda na forma como o Desporto 
Universitário é atualmente encarado quer pela UC, quer 
pelo seu parceiro natural, a Associação Académica de 
Coimbra (AAC).

Muito mais haveria para dizer e para realçar se 
fossemos olhar para as árvores e não nos ficássemos 
apenas pela floresta. No entanto, com este breve 
trajeto pelo período 2011-2019, apenas me atrevi a 
fazer uma análise macro da evolução e da forma como 
essa evolução irá condicionar o próximo quadriénio. 
As condições com que contamos atualmente são 
substancialmente diferentes das existentes há oito 
anos atrás. É importante que isso seja conhecido, 
reconhecido, e que quem vier a seguir tenha essa 
consciência. A Universidade de Coimbra tem de se 
manter viva e ativa, pelo que é importante que o legado 
de cada ciclo de governação deixe ao seguinte melhores 
condições do que aquelas que encontrou. Foi assim no 
passado e assim terá de ser no futuro.

Não obstante ser minha obrigação no âmbito 
da presente candidatura focar-me no quadrié-
nio 2019-2013, convirá não esquecer que para 

a Universidade de Coimbra um período temporal de 4 
anos é uma pequena fração de tempo da sua história. 
E, para além disso, 4 anos é um período demasiado cur-
to quando nos queremos posicionar estrategicamente 
como uma universidade de investigação. Por esse mo-
tivo, o horizonte temporal em relação ao qual devemos 
apontar as opções estratégicas deve ser superior aos 
mandatos considerados individualmente (as pessoas 
passam, a instituição fica), devendo ser acompanhado 
de uma atitude coletiva inspirada no lema adotado por 
Pierre de Coubertin relativamente ao Olimpismo: “Citius, 
Altius, Fortius” ("mais rápido, mais alto, mais forte").

Terei oportunidade de abordar mais adiante (capítu-
lo 3) alguns aspetos cruciais relativamente à minha 
reflexão sobre a estratégia a adotar para o futuro da 
Universidade de Coimbra, sendo que neste momento 
me parece mais relevante destacar aspetos que irão 
marcar o quadriénio 2019-2023 e em relação aos quais 
pretendo realçar a sua influência na estratégia a adotar 
para os próximos 4 anos.

O Governo de uma instituição como a Universidade de 
Coimbra tem de saber conviver com o resultado dos 
inúmeros ciclos eleitorais locais, regionais, nacionais 
e europeus que se sucedem a um ritmo vertiginoso. 
Defendo por isso, convictamente, que num estado de 
direito democrático como o nosso, a Universidade de 
Coimbra se deve posicionar como sendo uma institui-
ção ideologicamente equidistante, socialmente res-
ponsável e inclusiva. Não sabendo efetivamente o que 
nos espera, devemos moderar o nosso otimismo, espe-
rando sempre o melhor, mas estando preparados para 
o pior.

Começaria por isso esta análise macro do quadriénio 
2019-2023 por enfatizar a necessidade de aproveitar o 

PERÍODO  
2019-2023
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que de positivo foi feito nos últimos 8 anos, corrigir o 
que de menos bom aconteceu, e lançar novas ideias e 
caminhos que deverão projetar-se no tempo. A Univer-
sidade de Coimbra, enquanto universidade de investi-
gação, tem atualmente um desempenho muito seme-
lhante às suas congéneres nacionais (nomeadamente 
à Universidade de Lisboa e à Universidade do Porto, 
as mais diretamente comparáveis connosco), pelo que 
devemos evitar experimentalismos ou promover fratu-
ras. Não preconizo uma evolução na continuidade, mas 
entendo que devemos valorizar o que temos e demons-
trar vontade e capacidade para fazer mais e melhor 
do que os nossos parceiros. O nosso ponto de partida 
atualmente é francamente mais interessante do que 
aquele que tínhamos em 2011 quando o Reitor João 
Gabriel Silva foi eleito. Estamos mais fortes, mais com-
petitivos, mas ainda podemos melhorar. É essa a minha 
ambição e é esse o meu compromisso com a academia.

Em 2019 vamos conhecer os resultados do processo de 
Avaliação das Unidades de I&D em curso por parte da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Vamos 
aguardar calmamente pelos resultados e esperar que 
não se repita a deriva que teve lugar na última avaliação 
levada a cabo pela FCT em 2015. Houve de tudo um pou-
co e, no final, quem perdeu foi a ciência. Também será 
em 2019 que, provavelmente, iremos ver resultados 
concretos relativamente ao Roteiro Nacional das In-
fraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico 
(RNIE), lançado em 2013 e revisto umas quantas vezes 
nos anos que se seguiram.

O próximo quadriénio será também aquele onde os La-
boratórios Colaborativos terão de provar a sua razão 
de existir. Ao contrário do que muitos pensam, embora 
inspirados em modelos funcionais existentes em paí-
ses como a Inglaterra (Catapult Institutes), a França 
(Carnot Institutes) e a Alemanha (Fraunhofer Institu-
tes), a grande diferença é que nos locais que serviram 
de fonte inspiração o estado investiu fortemente nes-

se tipo de estruturas e o tecido empresarial tem um 
músculo financeiro que não pode ser comparado ao do 
nosso país. A Universidade de Coimbra está envolvida 
em vários Laboratórios Colaborativos, irá empenhar-se 
no seu sucesso, mas devemos estar conscientes das 
premissas e compromissos que subjazem à sua consti-
tuição.

Será também no quadriénio 2019-2023 que vamos per-
ceber o real impacto do denominado Emprego Científi-
co. Sendo eu um apoiante incondicional de uma medida 
que valoriza e dignifica os nossos investigadores, esse 
facto não me impede de estar expectante acerca do 
que irá acontecer quando se aproximarem os momen-
tos do término e/ou renovação dos respetivos con-
tratos. Acresce que, no entretanto, se criará um hiato 
geracional que dificultará a entrada de novos investi-
gadores no sistema. Neste âmbito, como assumirei na 
plenitude a investigação como fulcro da atividade da 
UC, estarei muito atento a este fenómeno e agirei em 
conformidade.

O próximo quadriénio também não nos trará boas notí-
cias relativamente ao que podemos designar como in-
verno demográfico. Na verdade, iremos conviver conse-
cutivamente com um número menor de jovens em idade 
de entrar para o ensino superior. Também neste aspeto 
a Universidade de Coimbra terá de se saber adaptar e 
criar novas dinâmicas que lhe permita ultrapassar este 
obstáculo sem que isso comprometa a sua competiti-
vidade.

Os quadros comunitários de apoio têm sido decisivos 
para o progresso do país, sendo certo que as universi-
dades não escapam a esta lógica e devem por isso pro-
curar alinhar a sua estratégia com o intuito de maximi-
zar os investimentos que possam ser alvo de comparti-
cipação por parte destes fundos.

Quem como eu já vivenciou por dentro a transição de 
quadros comunitários de apoio, como aconteceu com 
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o quadro de apoio 2007-2013 (QREN) para o quadro de 
apoio 2014-2020 (Portugal 2020), sabe bem o que isso 
significa. Quando um quadro de apoio está a terminar e 
outro se está a iniciar, nem funciona um nem o outro. O 
resultado é que se estão a fechar à pressa projetos e, 
no entretanto, não estão a ser abertos projetos. A tran-
sição a que me refiro (2013 para 2014) resultou numa 
redução significativa de projetos em execução durante 
praticamente dois anos. Para uma instituição como a 
Universidade de Coimbra esta quebra no financiamen-
to tem consequências muito severas. Como aconteceu 
à época, também na mudança de quadro que se aproxi-
ma (2020 para 2021), temos de ser muito cuidadosos e 
dedicar muita energia à execução do que vem do qua-
dro anterior, e à preparação do novo quadro.

Foi recentemente aprovada uma reprogramação do 
Portugal 2020. No abstrato é aquilo que se pode de-
signar por uma boa notícia. A parte menos boa é que 
as execuções não poderão ultrapassar o final de 2021 e 
como a aprovação de projetos não é instantânea (longe 
disso), esta reprogramação tem na realidade um prazo 
de validade que cria muitos obstáculos às instituições 
que dela queiram retirar benefícios.

Como se percebe, a execução até ao final de 2021 irá 
colidir com o próximo quadro de apoio que irá vigorar 
entre 2021-2027. Repare-se que acabámos de repro-
gramar o quadro 2014-2020 no final de 2018. Pelas limi-
tações já mencionadas, iremos ter uma sobreposição 
inevitável entre o início do novo quadro de apoio a co-
meçar no início de 2021 com o final do quadro anterior 
que irá ter de ser fechado precisamente no final desse 
mesmo ano. Significa isto que os projetos a apoiar no 
âmbito do futuro quadro de apoio 2021-2027 irão mui-
to provavelmente ter início no final de 2022. Colocadas 
as coisas desta forma, o quadriénio 2019-2023 irá ser 
marcado por uma transição de quadro comunitário que 
será tudo menos vantajosa para que se possa ter uma 
planificação adequada. Resta-nos aproveitar a repro-
gramação, executar o mais que pudermos com a maior 
eficiência, e contar com todo o apoio, diálogo e com-
preensão da Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro (CCDRC).

A juntar a esta complexidade na gestão dos quadros 

comunitários, existe ainda uma interpretação muito 
curiosa daquilo que se entende por fundos estruturais 
para o apoio a regiões de convergência. Teoricamente 
existentes para funcionar com um suplemento ao Or-
çamento de Estado para as regiões cujo rendimento 
per capita justifique esse apoio adicional (para a dita 
convergência), a verdade é que temos vindo a assis-
tir à sua utilização não como apoio adicional, mas sim 
como se de orçamento de estado se tratasse. Não me 
irei alongar sobre este assunto porque penso não ser o 
momento próprio, mas que fique claro que me irei bater 
para que este tipo de discriminação negativa seja pelo 
menos reconhecida e, se possível, esbatida.

Ainda no quadriénio 2019-2023, iremos ter também al-
teração do Programa de Apoio da União Europeia para 
a Ciência, com a transição do atual Horizon 2020 para o 
futuro Horizon Europe (2021-2027). Embora neste caso 
a transição de programa de apoio não seja tão complexa 
(nós conseguimos ser mais competentes a criar buro-
cracia onde ela não existe), o certo é que o Horizon Eu-
rope traz algumas novidades, sendo que uma das prin-
cipais diz respeito à criação do European Innovation 
Council (EIC) que assim se junta ao European Research 
Council (ERC). Esta alteração é um sinal claro de que o 
próximo programa de apoio irá olhar com mais atenção 
para a inovação e para o envolvimento das empresas 
nos projetos e redes europeias. Para um programa que 
irá começar em 2021, isso significa que começar a tra-
balhar nele em 2019 já não é propriamente o melhor dos 
cenários. Portanto, sendo certo que a Universidade de 
Coimbra tem vindo num crescendo na obtenção de fi-
nanciamento competitivo proveniente de projetos eu-
ropeus (Horizon 2020), temos obrigação de fazer mais 
e melhor relativamente ao Horizon Europe.

Em simultâneo, tudo isto tem de ser gerido consideran-
do a estratégia de especialização inteligente (RIS3), os 
clusters considerados estratégicos no âmbito da polí-
tica europeia para a ciência e a inovação, e em perfeito 
alinhamento com a Agenda 2030 das Nações Unidas 
(Desenvolvimento Sustentável).

É neste quadro complexo e tremendamente exigente 
que a Universidade de Coimbra se terá de movimentar 
se quiser ganhar o futuro e afirmar-se como uma uni-



29

Universidade de Coimbra

versidade de investigação. Só conseguiremos atingir 
este desiderato se apostarmos numa política de inter-
nacionalização cada vez mais ativa e que nos permita 
que uma percentagem considerável do nosso esforço 
e resultados não fique dependente apenas do que se 
passa no nosso país. A crise financeira que o país recen-
temente atravessou trouxe problemas sérios, mas é 
certo que quem se adaptou e sobreviveu saiu mais for-
te e, se houver nova (anunciada) crise, quem aprendeu e 
evoluiu com a primeira sofrerá menos quando surgirem 
novas réplicas. E a Universidade de Coimbra faz parte 
das entidades que se adaptaram e saíram mais fortes, 
o que nos deve dar a confiança e motivação necessá-
rias para seguirmos o nosso caminho sabendo que há 
vida para além das crises.
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Quando as Organizações procuram estratégias 
inovadoras, fazem-no após uma reflexão pro-
funda e amadurecida sobre o que se pretende 

alcançar e a melhor forma de o conseguir. O tamanho e 
a complexidade das Organizações condicionam a pro-
fundidade da reflexão e o tempo de amadurecimento 
necessários para que a estratégia seja concebida e, tão 
ou mais importante, seja compreendida e operaciona-
lizada.

Pelas razões aduzidas, a definição de uma estratégia 
para uma Organização exige ideias claras, conheci-
mento das forças e fraquezas da instituição, capaci-
dade para agarrar as oportunidades e antecipação 
das potenciais ameaças a que poderá estar sujeita. As 
Organizações não vivem isoladas, mas sim inseridas 
num contexto mais global, razão pela qual a definição 
da sua estratégia deverá sempre ser acompanhada de 
uma análise comparada e ter associada uma análise de 
risco. Facilmente se conclui que a experiência, o conhe-
cimento e a planificação são elementos absolutamente 
determinantes para a definição de uma estratégia ven-
cedora.

Por mais bem definida que uma estratégia seja, ela 
estará sempre condenada ao fracasso se a sua opera-
cionalização não for devidamente implementada e, por 
melhor que uma definição estratégica seja concebida, 
ela só terá sucesso se for implementada com as pes-
soas e não para as pessoas.

As pessoas que fazem parte de uma Organização são, 
por isso, a componente mais importante da estratégia 
adotada. E todas as pessoas são importantes para que 
se atinja o sucesso de uma Organização. É por isso que 
as pessoas devem ser ouvidas, valorizadas, e informa-
das. Se cada um se sentir parte da estratégia, então a 
força do coletivo sairá reforçada.

A mudança constitui sempre um fator de desconforto. 
Mas a mudança é inevitável quando pretendemos al-
terar o rumo dos acontecimentos. A Universidade de 
Coimbra tem de fazer opções e para isso tem de definir 
uma estratégia muito clara. Obviamente que a defini-
ção estratégica e respetiva operacionalização exigem 
liderança. Considerando a dimensão e complexidade 

da Universidade de Coimbra, a liderança tem de trans-
mitir confiança, ser mobilizadora, serena, resiliente, e 
exercida por alguém que tenha experiência e um conhe-
cimento profundo da instituição, mas que seja simul-
taneamente capaz de lidar com as pessoas de forma 
transparente, justa e humana.
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A forma como a Universidade de Coimbra se posi-
ciona em relação ao mundo em seu redor implica 
que ela própria tenha uma organização interna 

que lhe permita cumprir a sua missão. Resulta claro da 
leitura dos Estatutos da Universidade de Coimbra (con-
jugação dos artigo 2º e 5), que a formação de nível su-
perior, a produção de conhecimento, e a transmissão e 
difusão desse conhecimento para a sociedade, aquém 
e além-fronteiras, se devem constituir como Pilares de 
Missão da UC.

Sem grande surpresa, à formação de nível superior as-
sociamos o Pilar do Ensino. Não se prestando a equí-
vocos, é talvez o Pilar de Missão mais solidamente 
ligado aos primórdios da universidade. Acontece que 
num mundo em constante mudança, o Ensino enfrenta 
atualmente desafios enormes, quer no que respeita à 
introdução de novas metodologias, onde as tecnologias 
da informação jogam um papel decisivo, mas também 
porque vivemos um tempo onde as profissões tendem 
a desaparecer e a dar o seu lugar a oportunidades de 
trabalho onde as competências de cada pessoa são in-
dividualmente aferidas, sendo que a sua aquisição não 
resulta necessariamente de um trajeto académico co-
mum (ou curso).

A produção de conhecimento é também um Pilar de 
Missão que não oferece dúvidas. Na universidade mo-
derna, produzir conhecimento é o que realmente tem 
feito a diferença. As universidades onde a produção 
de conhecimento é mais intensa e internacionalmente 
reconhecida, são também as mais prestigiadas e que 
angariam mais financiamento. Por isso o Pilar da Inves-
tigação & Inovação é estratégico para que as univer-
sidades assumam um papel absolutamente decisivo 
enquanto agentes dinamizadores da sociedade, trans-
formando a vida dos indivíduos, e impulsionando áreas 
como a educação, a ciência e tecnologia, a cultura, o 
desporto, a economia, a justiça e a saúde, entre outras.

A transmissão e difusão do conhecimento para a so-
ciedade é, nos dias que correm, uma prioridade para 
qualquer universidade que se queira posicionar entre a 

elite. Sucede que a designação adotada para este Pilar 
de Missão revela muito daquilo que é o posicionamento 
da universidade relativamente à sociedade civil. Uma uni-
versidade que pretende ser aberta e global deve aceitar 
como Pilar de Missão os Desafios Societais, sendo que 
esta escolha subentende uma partilha do conhecimento 
e uma vontade de responder a problemas que são preo-
cupações para a sociedade, tal como preconizado pela 
Agenda 2030 das Nações Unidas.

Assim sendo, o Ensino, a Investigação & Inovação, e 
os Desafios Societais devem ser considerados como 
os Pilares de Missão nucleares que, no seu conjunto, 
constituem a força motriz da Universidade de Coim-
bra. Adicionalmente, tendo nós a ambição de ser uma 
universidade de investigação (e, por via disso, global), 
é inevitável que a internacionalização deva constar das 
nossas prioridades. A Internacionalização deverá ser, 
precisamente por isso, um Pilar de Missão que, não 
sendo nuclear per si, deverá cruzar os restantes Pilares 
de Missão se queremos uma UC com maior reconheci-
mento internacional.

Considerando a visão estratégica expressa nos pará-
grafos anteriores, defendo a existência de três Pilares 
de Missão nucleares (Ensino; Investigação & Inovação; 
Desafios Societais), a que se soma um outro (Interna-
cionalização) que os interseta perpendicularmente  
(Figura 3.1).

PILARES  
DE MISSÃO

Figura 3.1 – Pilares de Missão da UC.
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O processo ensino/aprendizagem tem vindo a 
alterar-se substancialmente ao longo dos tem-
pos. E assim vai continuar, porque as novas tec-

nologias o irão impor e também porque a necessidade 
de irmos adaptando as nossas competências aos desa-
fios com que iremos ser confrontados ao longo da vida 
assim o exige.

Temos por isso de olhar para a inovação pedagógica 
como um caminho inevitável para sermos competitivos 
enquanto instituição que tem como uma das suas gran-
des missões o processo educativo de nível superior. 
É por isso fundamental que consigamos inovar, criar 
projetos piloto e valorizar quem se dedica de forma 
empenhada a dar o seu melhor para que os nossos es-
tudantes se sintam motivados e que no final dos seus 
percursos formativos sejam bem recebidos pelo mer-
cado de trabalho e estejam preparados para os desa-
fios do futuro.

A competitividade entre instituições e a conjuntura ad-
versa no que diz respeito ao número de jovens com ida-
de para ingressar no ensino superior deve-nos fazer re-
fletir no sentido de criarmos uma oferta formativa que 
seja mais diversificada e atrativa. Isso consegue-se de 
várias formas, razão pela qual devemos olhar para este 
Pilar de Missão como absolutamente estruturante. O 
investimento nas infraestruturas pedagógicas que, 
promovam um ensino colaborativo e inovador, tem de 
ser um objetivo a alcançar. Os estudantes são o bem 
mais precioso da UC e devemos por isso tudo fazer 
para que a UC os acolha da melhor forma e que na UC 
obtenham uma boa formação e preparação de excelên-
cia para a sua vida pessoal e profissional, tornando-se 
cidadãos críticos e interventivos na sociedade, e que 
assim se transformem nos verdadeiros embaixadores 
da UC.

Mais de uma década após a implementação do Processo 
de Bolonha, temos de ter a humildade de reconhecer que 

ENSINO
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não soubemos aproveitar na sua plenitude aquilo que foi 
uma grande oportunidade para reformar o ensino su-
perior no nosso país. Urge por isso revisitar o Processo 
de Bolonha, centrando realmente o processo ensino/
aprendizagem no estudante. Devemos procurar rever 
os currículos dos nossos cursos e propor soluções ino-
vadoras que conjuguem a aposta no conhecimento dis-
ciplinar com a aquisição de competências imprescindí-
veis, entre as quais as designadas soft skills, aos novos 
desafios da sociedade. Simultaneamente, a ligação do 
ensino à investigação deve ser igualmente reforçada e 
estimulada, devendo existir uma consciência coletiva 
que esta mudança comportamental trará benefícios 
para os estudantes, para a instituição e potencialmen-
te para a sociedade.

Proponho por isso a criação do “Observatório das Ati-
vidades Pedagógicas” e de uma “Iniciativa para a Ino-
vação e Melhoria da Aprendizagem”. No primeiro caso 
pretende-se um sistema de monitorização do percurso 
escolar dos estudantes com vista à otimização do pro-
cesso de melhoria contínua. No segundo caso, o foco 
estará apontado para o desenvolvimento de projetos 
pedagógicos inovadores, formação pedagógica dos 
docentes, e reconhecimento e divulgação da excelên-
cia pedagógica da UC.

Numa universidade de investigação os estudantes do 
terceiro ciclo desempenham um papel muito relevante 
na produção de conhecimento. Como bem sabemos, 
nesta fase da formação individual estes estudantes 
são um misto de estudantes e investigadores. É cer-
to que ainda estão num estadio precoce enquanto in-
vestigadores e dificilmente conseguem ter um grau 
de autonomia suficiente para conduzirem projetos de 
investigação (por isso são estudantes e também por 
isso têm consigo investigadores mais experientes que 
os apoiam e orientam). No entanto, constituem a base 
da pirâmide de investigação que se desenvolve nas uni-
versidades. Por esse motivo, a UC tem de se preocupar 

em recrutar cada vez mais e melhores estudantes de 
doutoramento. Para o conseguir tem de aumentar os 
fatores de atratividade que levem os estudantes a que-
rerem vir para Coimbra. Isso consegue-se fundamen-
talmente por duas vias: (1) ter uma investigação com 
maior reconhecimento internacional (investigadores e 
grupos/áreas de referência); (2) criar boas condições 
de acolhimento (bolsas de investigação, formação 
complementar em competências transferíveis, progra-
mas doutorais bem estruturados, boas condições de 
trabalho, qualidade de vida). Estas condições são re-
levantes quer para os estudantes nacionais quer para 
os internacionais. Em ambos os casos, a criação de par-
cerias e a presença em redes internacionais devem ser 
consideradas como ferramentas estratégicas para o 
aumento da atratividade.

Por isso mesmo, uma última ideia estruturante vai no 
sentido promoção da qualidade da formação dos estu-
dantes de doutoramento. Não podemos continuar a ad-
mitir anualmente cerca de 500 estudantes de terceiro 
ciclo e a conferir o grau de Doutor a cerca de metade du-
rante o mesmo período de tempo. Esta quebra de cerca 
de 50% terá seguramente muitas explicações, sendo 
que a mais relevante é a elevada taxa de desistência. 
Uma universidade de investigação não pode olhar para 
este problema de forma passiva. Temos de fazer mais 
e melhor. Temos de estar mais bem organizados, criar 
sinergias na forma de Escolas Doutorais (capítulo 4). 
Temos ainda de elaborar um quadro de referência que 
estabeleça de forma clara os direitos e os deveres de 
todos os envolvidos.

Em resumo, existe muito trabalho pela frente na área 
do Ensino e, por isso mesmo, a sua interação com os 
restantes Pilares de Missão nucleares deve ser marca-
damente dinâmica e nos dois sentidos. 
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Olhando para o panorama internacional, é absoluta-
mente claro que as universidades com maior pres-
tígio são as que lideram a investigação com maior 

impacto na sociedade. São elas que atraem os melhores 
estudantes. São elas que conseguem ter e reter Prémios 
Nobel. São elas que estabelecem mais parcerias com em-
presas relevantes. São elas quem têm mais financiamen-
to. São elas que ditam as regras e originam as tendências.

Quando se assume que a opção estratégica pretendida 
para a Universidade de Coimbra é a de que ela seja reco-
nhecida como sendo uma universidade de investigação, te-
mos de ser consequentes com essa escolha. Não podemos 
pretender ser reconhecidos com sendo uma universidade 
de investigação e depois não investirmos para a concreti-
zação dessa ambição. Significa isso que temos de investir 
no sentido de serem criadas as condições para podermos 
ambicionar ter uma produção de conhecimento de quali-
dade, internacionalmente reconhecida e com elevado im-
pacto para a sociedade.

A Universidade de Coimbra tem recursos limitados, pelo 
que o investimento tem de ser criterioso e diversificado. A 
procura de financiamento competitivo deverá ser estimu-
lada e tudo farei para que tal aconteça. Isso implica que o 
corpo técnico seja reforçado cirurgicamente e que se avan-
ce no sentido de haver um apoio mais efetivo aos inves-
tigadores na preparação das suas candidaturas, nomea-
damente criando as condições para estarmos presentes 
em sedes de decisão internacionais (exercendo atividade 
de lobbying) e envolvendo investigadores com experiên-
cia num processo de mentoring relativamente aos mais 
jovens. Temos também de avançar muito no campo das 
candidaturas institucionais onde a força da UC e a inter-
disciplinaridade possam melhorar a qualidade das nossas 
propostas. A diversificação das fontes de financiamento 
terá de ser outra das preocupações, sendo mandatório 
uma menor dependência dos financiamentos atribuídos 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). A UC 
tem de cada vez mais procurar financiamento de outras 

INVESTIGAÇÃO  
& INOVAÇÃO

proveniências, o que pode ser facilitado pelo desenvolvi-
mento de parcerias (públicas e privadas) e participação em 
redes (nacionais e internacionais). Embora os indicadores 
nos digam que temos vindo a percorrer o caminho correto 
nesse sentido, essa aposta tem de ser intensificada, quer 
em número (e escolha seletiva) de parceiros, projetos e 
volume de financiamento. Sabemos como fazer, mas pre-
cisamos de investir mais para poder multiplicar o retorno 
desse investimento.

O tempo em que a existência de áreas disciplinares era 
suficiente para que uma universidade se pudesse afirmar 
como sendo uma universidade de investigação, está esgo-
tado. Isso não significa que deixou de haver espaço para 
as múltiplas áreas disciplinares, muito antes pelo contrá-
rio. As áreas disciplinares continuam a ser os alicerces de 
uma universidade de investigação. Acontece que cada vez 
mais a sociedade civil (e bem) exige saber como é utilizado 
o dinheiro dos seus impostos e, no caso da produção de 
conhecimento, é absolutamente decisivo que consigamos 
responder aos desafios societais.

Os desafios societais mais não são do que problemas para 
os quais a sociedade exige a procura de soluções. Para o 
sistema científico e tecnológico esta exigência deve ser 
encarada como uma enorme oportunidade. Por um lado, 
permite à universidade devolver em conhecimento o di-
nheiro nela investida. Por outro, abre perspetivas fantásti-
cas no relacionamento com a sociedade civil.

Os desafios societais exigem uma abordagem multidisci-
plinar, mas se queremos verdadeiramente contribuir para 
a sua resolução então teremos de passar para o patamar 
da interdisciplinaridade. Por esse motivo, é necessário ter 
a capacidade de agregar áreas disciplinares e promover a 
interdisciplinaridade para que a produção de conhecimen-
to seja mais criativa, consistente e disruptiva, sendo dessa 
forma capaz de responder aos desafios societais (temá-
ticos). Por isso, o cruzamento fértil de distintas áreas do 
saber deve ser um dos principais vetores estratégicos de 
uma universidade de investigação de espectro alargado.
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Não estando em causa a existência de Unidades de I&D 
disciplinares, é necessário que cada vez mais que elas 
comuniquem entre si. Por essa razão, defendo de forma 
muito enfática a criação de Áreas Estratégicas que terão 
de ser interdisciplinares por natureza e temáticas por vo-
cação. Nesse sentido, teremos de realizar um exercício co-
letivo e agregador na definição de Áreas Estratégicas que 
estejam alinhadas com o potencial da UC, com as necessi-
dades da região, da europa e do mundo.

Apesar de ser ainda pouco conhecido, a Universidade de 
Coimbra tem feito um caminho muito interessante em re-
lação àquilo que poderemos considerar como sendo o em-
brião de potenciais Áreas Estratégicas que se encontram 
em diferentes estadios de desenvolvimento: Saúde, Ener-
gia, Mar, Floresta, Ambiente, Espaço, e Património. Para a 
sua consolidação, estas Áreas Estratégicas necessitam 
de um apoio institucional estruturado, alocando pessoas 
qualificadas (Gestores de Área Estratégica), agregando 
Unidades de I&D (interdisciplinaridade), promovendo a 
internacionalização, e procurando financiamento. À Rei-
toria cabe assim criar as condições para que se definam 
corretamente as Áreas Estratégicas. Uma vez definidas, 
é obrigação da Reitoria investir no seu desenvolvimento, 
nunca se devendo perder de vista a procura de soluções 
que conduzam à sua autossustentabilidade.

As Áreas Estratégicas devem ser monitorizadas anual-
mente (plano estratégico), devendo ser encaradas como 
estruturas essencialmente virtuais (correspondem efeti-
vamente a um nível superior de organização) e adaptativas 
(o seu sucesso está diretamente correlacionado com a sua 
flexibilidade). Temos de estar conscientes de que as áreas 
estratégicas terão os seus ciclos de vida mais ou menos 
longos, pelo que não devem ser consideradas imutáveis 
sob pena de cristalizarem e se tornarem inoperantes, ob-
soletas e não competitivas. Por isso o aparecimento e o 
desaparecimento de Áreas Estratégicas devem ser enca-
rados com naturalidade e acompanharão a dinâmica dos 
tempos (monitorização e análise de risco).

As Áreas Estratégicas devem integrar no seu plano es-
tratégico Escolas Doutorais, permitindo um aumento da 
eficiência na formação dos estudantes de terceiro ciclo. 
Nestas escolas doutorais deve haver espaço para a dis-
ciplinaridade e para a interdisciplinaridade, e devem ser 
estimuladas as parcerias com outras entidades (públicas 
e privadas).

Criar níveis de organização mais eficientes, como propos-
to acima, é muito relevante, mas seria necessariamente 
curto. Temos de reforçar as nossas equipas que apoiam 
a preparação, submissão e execução de projetos. A sim-
plificação dos procedimentos de gestão dos projetos de 
investigação e uma política de proximidade são aspetos 
absolutamente decisivos para que os investigadores se 
sintam apoiados e não percam o seu tempo em tarefas ad-
ministrativas.

Devemos criar sistemas de incentivos para que os inves-
tigadores se sintam recompensados pelo seu esforço. A 
instituição da figura do Provedor do Investigador deve 
contribuir para a implementação de um sistema mais 
transparente e mais justo. 

A presença da UC em redes internacionais deverá ser re-
forçada. Questões como a afiliação, proteção dos resulta-
dos da investigação, apoio ao empreendedorismo e cria-
ção de spin-offs devem fazer parte da agenda da Investi-
gação & Inovação da UC.

Devemos também ter muito clara a noção de que existem 
parceiros privilegiados no âmbito da Inovação com quem 
devemos fazer pontes e criar uma estreita articulação. É o 
caso óbvio do Instituto Pedro Nunes (IPN), mas também o 
de outras entidades parceiras da região (Coimbra, Canta-
nhede, Sertã e Figueira da Foz), não esquecendo o papel 
relevante que podem ter as autarquias, as associações se-
toriais e o tecido empresarial.
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Os Desafios Societais aparecem de forma em-
blemática no maior programa de Investigação 
& Inovação alguma vez apoiado pela União Eu-

ropeia, o Horizonte 2020. Tipicamente existem vários 
desafios que cruzam transversalmente todas as áreas 
do saber e que se agrupam por grandes temas que 
constituem preocupações partilhadas pela comunida-
de internacional.

Na minha opinião a utilização da expressão “Desafios 
Societais” dá força à ideia de como uma universidade 
de investigação se deve posicionar em relação à so-
ciedade. Nesse sentido, e independentemente da área 
temática considerada (Saúde, Ambiente, Mar, Energia, 
etc.), devemos estar preparados para agir, reagir e in-
teragir com a sociedade através da partilha de conhe-
cimento, contribuindo sem reservas para o desenvolvi-
mento sustentável na linha do preconizado pela Agen-
da 2030 das Nações Unidas.

Uma universidade de investigação deve agir antecipan-
do desafios, deve reagir detetando desafios, e deve in-
teragir ajudando a ultrapassar desafios. E os desafios 
com que somos confrontados requerem com frequên-
cia o envolvimento de várias áreas do saber, a criação 
de redes colaborativas, e uma densificação da presen-
ça institucional da UC no território.

A diversidade dos Desafios Societais é imensa e a so-
licitação de uma universidade de investigação para se 
envolver na procura de soluções é, também ela, uma 
oportunidade imensa. A contribuição e o envolvimento 
da UC para a resolução de alguns desafios relevantes já 
está a decorrer, mas tem de ser potenciada. A título de 
exemplo, gostaria de salientar a dinamização do Cen-
tro Académico Clínico de Coimbra (CoimbraHealth) e 
vários projetos em curso com a Associação Académica 
de Coimbra (AAC). A Cultura, o Desporto, o Ambiente e 
o Património são outras das áreas incluídas em diver-
sos desafios societais e em que a UC de uma forma 

DESAFIOS   
SOCIETAIS

organizada poderá contribuir de uma forma muito rele-
vante e disruptiva.

Para além das oportunidades definidas pelos Desafios 
Societais, importa também perceber as portas que se 
abrem no campo da interação institucional. No caso de 
Coimbra, a tríade constituída pela Câmara Municipal 
de Coimbra (CMC), Universidade de Coimbra (UC), e 
Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC), é 
absolutamente estratégica. Farei tudo o que estiver ao 
meu alcance para que estas três instituições de refe-
rência da cidade se unam em torno de projetos comuns 
de interesse local, regional e nacional.

Para que a UC possa assumir um papel de relevo na 
promoção da região, defendo igualmente uma relação 
estreita com a Comunidade Intermunicipal de Coimbra 
(CIM), com a Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro (CCDRC), com as Associa-
ções Setoriais e com as Empresas. Defendo igualmen-
te uma relação de estreita parceria com as outras insti-
tuições de ensino superior da cidade e da região (onde 
o eixo Viseu-Coimbra-Leiria deve ser explorado em 
todas as suas vertentes), como acontece com a Escola 
de Enfermagem de Coimbra, as Universidades (Aveiro 
e Beira Interior) e os Institutos Politécnicos (Coimbra, 
Viseu, Leiria e Tomar). 

Porque a área de influência da UC não se esgota nem 
se limita à região centro, proponho um “Observatório 
para as Políticas Públicas”, em articulação com as Uni-
dades de I&D, um reforço dos Alumni na vida da UC e a 
avaliação do interesse da presença física da UC fora do 
território nacional.
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INTERNACIONALIZAÇÃO  

A Internacionalização deve ser um Pilar de Missão 
que contribui para os Pilares de Missão nucleares. 
Na verdade, a Internacionalização per si corres-

ponde a uma ferramenta estratégica e, enquanto tal, deve 
estar presente de forma transversal no funcionamento 
da instituição. É uma ferramenta estratégica porque a 
sua definição condiciona e carateriza o modelo de gestão 
de uma qualquer Organização. A sua transversalidade re-
sulta do facto de não podermos ambicionar ser uma Or-
ganização global se a componente da internacionalização 
não invadir todos os setores.

Uma universidade de investigação é, por natureza, uma 
universidade onde a internacionalização de pessoas e 
projetos atinge níveis muito elevados. Por isso, investir 
na internacionalização é uma prioridade para a UC. E é 
também por isso que a Internacionalização constitui um 
Pilar de Missão da UC.

A forma como a UC conduz a sua política de Internacio-
nalização deve ser muito criteriosa. Devemos claramen-
te distinguir o processo de internacionalização em duas 
componentes distintas, sendo possível a coexistência de 
ambas: (1) internacionalização com forte pendor político; 
(2) internacionalização com forte pendor científico.Quan-
do me refiro ao pendor político, estou a pensar por exemplo 
nas nossas relações com os países da CPLP (Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa). A promoção da lusofonia 
é uma responsabilidade que a UC não pode deixar nas mãos 
de terceiros. A Universidade de Coimbra tem um lastro his-
tórico único e insubstituível no âmbito da lusofonia. A UC 
deve continuar e reforçar as suas responsabilidades nesta 
matéria tão sensível para a cultura e a matriz identitária de 
mais 200 milhões de pessoas que, em diferentes continen-
tes, partilham o mesmo idioma.

Já quando pensamos na internacionalização numa lógi-
ca mais vocacionada para a produção de conhecimento 
com elevados padrões de qualidade, teremos de olhar 
para critérios diferenciados. Alguns estudos e dados bi-
bliométricos têm mostrado que a qualidade da nossa in-
vestigação é proporcional à qualidade dos parceiros com 
quem nos envolvemos. Assim sendo, temos de revisitar 
a nossa política de internacionalização da Investigação, e 

também do Ensino, à luz desta realidade. É por isso que 
o estabelecimento de parceiras estratégicas bilaterais 
com instituições de referência deve ser uma prioridade. 
É também por isso que ter uma definição geoestratégica 
bem elaborada relativamente à nossa participação em 
organizações internacionais que envolvam parceiros re-
levantes também deve ser prioritário. E também é essa a 
razão pela qual incentivarei a realização de grandes even-
tos internacionais em Coimbra. 

A contaminação dos Pilares de Missão nucleares pela In-
ternacionalização resultará numa universidade toda ela 
mais virada para o exterior. Esta maior exposição inter-
nacional da UC aumentará os seus níveis de atratividade. 
Este aumento de atratividade irá fazer-se sentir no Ensi-
no (mais estudantes internacionais, mais cursos com in-
ternacionalização, mais docentes com experiência peda-
gógica internacional), na Investigação & Inovação (mais 
projetos de qualidade, atração de mais investigadores 
e docentes de elevada qualidade, mais financiamento 
e mais reconhecimento internacional), e nos Desafios 
Societais (partilha de conhecimento e contribuição para 
uma sociedade mais justa e global).

A mobilidade das pessoas é obviamente a face mais visí-
vel de uma política de Internacionalização com as carate-
rísticas anteriormente mencionadas. Reconhecendo que 
estamos já num patamar muito interessante (especial-
mente no que diz respeito aos estudantes que ao abrigo 
do Programa Erasmus escolhem vir fazer parte da sua 
formação académica na UC), entendo que ainda temos 
bastante espaço para aumentar essa mobilidade, espe-
cialmente no que diz respeito ao corpo técnico e aos do-
centes/investigadores. E quando me refiro ao corpo téc-
nico e aos docentes/investigadores, refiro-me aos que 
nos poderão visitar, mas sobretudo aos nossos quadros a 
quem o contacto com novas realidades só poderá trazer 
benefícios para o futuro da UC.

Estou consciente de que a política de internacionalização da 
UC tem de ser revisitada e potenciada, sendo crucial sensibi-
lizar toda a comunidade académica sobre a sua importância 
para o nosso futuro. Por isso a UC fará uma aposta estratégica 
e massiva na Internacionalização como Pilar de Missão.
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Quando a estratégia está bem definida e os Pilares de Missão perfeitamente identificados, temos de nos preocu-
par então com os aspetos operacionais que poderão dar corpo às opções propostas.

  Os recursos operacionais devem por isso estar à inteira disposição da instituição, pelo que podem ser 
classificados como Eixos de Missão (Figura 3.3).

As pessoas são o ativo mais importante de uma 
qualquer Organização, pelo que devemos sem 
hesitações valorizar e cuidar da comunidade 

académica. 

A idade, o género, a raça, a ideologia, a religião, ou ou-
tra qualquer caraterística que possamos imaginar, não 
podem ser utilizadas para o exercício de qualquer tipo 
de discriminação. A UC só pode defender e garantir a 
igualdade de oportunidades. A UC só pode promover 
políticas de igualdade de género e inclusão de minorias. 
A UC deve obrigar-se a adotar como seus os princípios 
conducentes a uma sociedade civilizacionalmente 
avançada.

Na UC tem de existir completa liberdade de pensamen-
to e de expressão. O direito à diferença deve ser res-
peitado. O direito à indignação deve ser respeitado. O 
direito a ter direitos deve ser respeitado.

A UC só conseguirá verdadeiramente evoluir se todos 

EIXOS  
DE  MISSÃO

PESSOAS 

Figura 3.3 – Eixos de Missão da UC.

nos empenharmos para que isso aconteça.

Devemos reconhecer e premiar o mérito, mas o mérito 
deve resultar do trabalho de cada um de nós e não do 
aproveitamento do trabalho dos outros. Por isso irei 
pugnar para que haja respeito e não sobranceria, que 
haja bom ambiente e não clima de medo, que haja ins-
truções e não ordens.

Quando nos debruçamos sobre a comunidade acadé-
mica da UC, normalmente criamos uma divisão entre 
estudantes, corpo técnico, investigadores e docentes. 
No entanto, numa Organização não devem existir estas 
divisões. É certo que estamos a falar de pessoas com 
idades, funções e experiências diferentes, mas é esta 
diversidade que faz da nossa instituição uma universi-
dade.

Ao longo do meu percurso académico tenha tido a 
oportunidade de interagir frequentemente com os es-
tudantes. Essas interações reforçaram a minha visão 
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de que os estudantes são o maior ativo da UC. A título 
de exemplo, Coimbra só conseguiu vencer com brilhan-
tismo o desafio de organizar o maior evento multi-
desportivo alguma vez realizado no nosso país (Jogos 
Europeus Universitários 2018) porque desde a candida-
tura até à realização dos mesmos, os estudantes (AAC) 
estiveram no seu epicentro.

Os estudantes serão a força motriz para transformar a 
UC numa instituição cada vez melhor. Para isso temos 
de ouvir o que nos têm para dizer. O choque geracional 
é inevitável, mas nunca nos devemos esquecer que a 
energia, o voluntarismo, o empreendedorismo, a dis-
rupção e outras qualidades que a juventude potencia, 
não tendem a manifestar-se de forma tão intensa à 
medida que a idade avança. A UC deverá diversificar 
o tipo de estudantes, como acontece com a promoção 
da aprendizagem ao longo da vida, trazendo para a co-
munidade académica estudantes menos jovens e com 
outras experiências. E com esses estudantes, a UC vai 
também certamente beneficiar das suas experiências 
diversificadas, das suas redes de contacto e das suas 
sugestões e ideias. É assim nosso dever acolher e ouvir 
todos os estudantes, porque só novas ideias, formas 
de pensar e de agir, poderão manter a dinâmica de uma 
instituição secular como a Universidade de Coimbra.

O corpo técnico é frequentemente (e quantas vezes 
injustamente) desvalorizado. É importante cada um fa-
zer bem aquilo que tem de fazer e orgulhar-se de estar 
dessa forma a contribuir para o objetivo comum de tor-
nar a UC uma instituição mais forte. O desinvestimento 
no corpo técnico tem sido muito visível e o resultado 
dessa política corrompe de forma sistémica os índices 
de produtividade. Temos de apostar num plano de for-
mação conducente ao aumento da produtividade, re-
juvenescer o corpo técnico, investir na contratação de 
novos elementos para atividades críticas, melhorar as 
condições de trabalho, promover um ambiente de tra-
balho recompensador e instituir a figura do Provedor 
do Corpo Técnico.

Relativamente aos investigadores, temos de começar 
por reconhecer o seu papel crucial naquilo que será 
uma estratégia ganhadora para que sejamos inequi-

vocamente uma universidade de investigação. Para isso 
temos de lhes proporcionar boas condições de trabalho. 
É igualmente necessário apoiar o emprego científico, 
não esquecendo porém que quando falamos de Investi-
gadores temos de ter presente que esta é uma categoria 
bastante heterogénea. Os estudantes de doutoramento 
podem perfeitamente ser enquadrados nesta categoria, 
o mesmo devendo acontecer com outras tipologias de in-
vestigadores que não se encontram contratados no âmbi-
to do Decreto–Lei 57/2016 (Emprego Científico). Acresce 
que todos os docentes da UC incorporam igualmente uma 
componente de investigação que, inclusivamente, é ava-
liada no âmbito do Regulamento de Avaliação do Desem-
penho dos Docentes da UC. A instituição de um Provedor 
do Investigador é uma necessidade que se tem vindo a 
revelar cada vez mais premente. Situações de conflito 
entre pessoas, utilização de espaços e equipamentos, 
propriedade intelectual, entre outros, são temas que vão 
surgindo com frequência e que devem ser tratados de for-
ma independente protegendo os direitos e os deveres dos 
intervenientes.

Relativamente ao corpo docente (com forte partici-
pação na investigação que se desenvolve na UC), uma 
palavra de confiança pela responsabilidade que recai 
sobre os seus ombros. Trabalhar no sentido de digni-
ficar e revalorizar a carreira docente universitária pa-
rece-me ser o mínimo que se pode pedir ao Reitor. O 
seu trabalho tem de ser reconhecido e justamente va-
lorizado. Do mesmo modo, a inovação pedagógica e as 
boas práticas devem ser devidamente reconhecidas e 
recompensadas. Temos igualmente de melhorar as con-
dições de trabalho, promover um ambiente de trabalho 
recompensador e instituir o Provedor do Docente. O 
rejuvenescimento do corpo docente tem de continuar 
a preocupar a UC, mas sem deixar de valorizar os que 
já cá estão. Sem se cometerem excessos, devemos no 
entanto manter presente que o processo de contratação 
de docentes é um procedimento crítico para o futuro da 
UC. Quando se contrata alguém de novo devemos pensar 
no que gostaríamos que fosse a UC muito depois da nos-
sa saída. Teremos de contratar os melhores, dar-lhes as 
condições necessárias para que contribuam para UC mais 
internacional, mais justa, com melhor ensino e com mais e 
melhor investigação.
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Para se atingirem patamares de excelência temos 
de garantir a qualidade em todos os processos e 
procedimentos.

A UC tem de proceder, com urgência, a uma modernização 
administrativa baseada na simplificação de procedimen-
tos e na implementação de aplicações informáticas capa-
zes de garantir a qualidade e, simultaneamente, funcionar 
como suporte de base à análise de decisão. Vamos ter de 
investir nesta modernização administrativa, mas confio 
que num prazo muito curto (máximo 2 anos) o investimen-
to estará amortizado e os nossos níveis de eficiência au-
mentarão de forma muito acentuada.

A Qualidade numa instituição como a Universidade de 
Coimbra não se esgota em aspetos procedimentais e 
respetiva garantia de qualidade. Temos de olhar tam-
bém para as questões relacionadas com a ética, o as-
sociativismo, a comunicação interna, e a qualidade de 
vida da comunidade académica (atividades culturais, 
desportivas, lazer e bem-estar). Uma instituição como 
a UC tem de criar condições para que olhemos para a 
Qualidade sob várias perspetivas, sendo a não menos 
importante aquelas que têm impacto direto e indireto 
na forma como todos nós encaramos a nossas funções 
e o retorno que recebemos por parte da instituição.

Pugnar pela qualidade no Ensino e na Investigação é 
algo que deve ser encarado como uma forma natural 
de estar e agir. A avaliação da qualidade das atividades 
de investigação na UC (ex: definições estratégicas, fi-
nanciamento interno, avaliação de docentes/investiga-
dores) deverá ter em conta os princípios descritos na 
Declaração de São Francisco da American Society for 
Cell Biology (2012) e nas Recomendações do Manifesto 
de Leiden (Hicks et al., Nature, 2015). 

A Qualidade dos espaços (interiores e exteriores) onde 
a nossa atividade é desenvolvida deverá também ela 
ser requalificada e adaptada às necessidades de quem 
diariamente os frequenta.

É importante dar a conhecer a toda a comunidade 
académica os espaços da UC e os constrangimen-
tos existentes, para que se tomem as decisões 

certas de forma participada. Temos imensos espaços 
devolutos. Temos edifícios desocupados e outros ar-
rendados. Temos instalações não licenciadas. Temos 
espaços mal aproveitados. Temos instalações recentes 
a precisar de manutenção. Temos instalações recentes 
mal dimensionadas. Temos espaços com uma fraca efi-
ciência energética. Temos problemas diversos com as 
instalações existentes. A tudo isto soma-se o facto de 
no atual quadro comunitário não estarem previstas ver-
bas para a construção de novos edifícios, o que impede 
o avanço de alguns projetos prioritários já devidamente 
identificados.

Perante este cenário, parece-me que a atitude mais 
sensata é mapear o património da UC, desenvolver um 
plano de médio/longo prazo com a participação ativa 
da academia e da autarquia, bem como concretizar 
as obras que estão em curso e têm projeto de 
financiamento aprovado (onde se incluem intervenções 
no Paço das Escolas e no Estádio Universitário). 
Simultaneamente, devemos apostar na requalificação 
do edificado (residências universitárias, cantinas, 
espaços pedagógicos, laboratórios de investigação, 
zonas museológicas, etc.) e desenvolver uma estratégia 
de sustentabilidade ambiental e energética.

Claro que se surgirem oportunidades para construir o 
que já está previsto ou algo que possa ser alvo de apoio 
adicional (como se fala poder acontecer no âmbito das 
residências universitárias), obviamente que a Reitoria 
não poderá deixar de agir em conformidade. O mesmo se 
pode dizer em relação ao estabelecimento de parcerias 
com privados que possam viabilizar infraestruturas 
com interesse para a UC. Terá de ser tudo sempre muito 
transparente, partilhado e discutido com os restantes 
órgãos de governo da UC e obedecer a princípios de 
sustentabilidade financeira.

QUALIDADE INSTALAÇÕES
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O esforço feito nos últimos oito anos para colocar 
a UC numa posição de relativamente confortá-
vel na vertente financeira não pode ser desbara-

tado. Temos de manter as nossas contas sob controlo 
apertado e perceber que temos de continuar o nosso 
esforço de procurar receitas próprias (que não apenas 
as extraordinárias) para que a nossa sustentabilidade 
financeira não seja ameaçada.

Por isso, a capacidade para gerar receitas próprias é 
fundamental para o desenvolvimento da UC, num qua-
dro de subfinanciamento crónico por parte do Estado. 
Por essa razão temos de procurar soluções que nos 
tragam receitas adicionais. Tal pode ser conseguido 
conjugando diversas medidas, sendo que o incentivo ao 
aumento da qualidade de produção científica arrastará 
consigo mais projetos, melhores projetos, mais finan-
ciamento, e mas parcerias com o tecido empresarial.

Temos que trabalhar no alinhamento das entidades 
privadas que integram o Grupo UC no sentido de reti-
rarmos em conjunto dividendos de políticas comuns e 
ganhos de escala. Do mesmo modo, uma política asser-
tiva focada nos Alumni poderá constituir uma agradá-
vel surpresa.

Se é verdade que temos de angariar mais receitas, por 
outro lado temos de reduzir os gastos gerais de funcio-
namento da UC. Estou certo de que isso se consegue 

FINANCIAMENTO

Em relação às instalações urge, isso sim, dar 
mais dignidade aos espaços exteriores. Temos 
urgentemente de qualificar e valorizar os espaços 
exteriores dos Pólos II e III em estreita articulação com 
a autarquia, o mesmo devendo acontecer em relação 
à criação de melhores condições para os turistas e 
o circuito turístico (protegendo simultaneamente o 
património e o normal funcionamento da instituição).

com uma planificação adequada, eliminação de redun-
dâncias e diminuição da burocracia. A descentralização 
de alguns processos administrativos para as Unidades 
Orgânicas trará certamente ganhos de eficiência.

A modernização administrativa já anteriormente men-
cionada deverá ela própria permitir ganhos de eficiên-
cia com redução de custos. Ainda no mesmo âmbito, a 
monitorização contínua da execução orçamental per-
mitirá efetuar correções em tempo útil, designadamen-
te no que se refere a aplicação de saldos potenciais em 
investimentos estratégicos para a instituição. Do mes-
mo modo, ao efetuarmos uma monitorização contínua, 
podemos ajustar um conjunto de procedimentos que 
nos permita pagar menos por alguns dos serviços que 
atualmente nos são proporcionados com preços acima 
do mercado.

Temos de implementar na UC uma cultura de comba-
te ao desperdício. A questão da eficiência energética 
e ambiental é um bom exemplo deste tipo de ações, 
sendo este um domínio onde podem ser efetuados al-
guns investimentos com elevado retorno (iluminação 
LED, sistemas fotovoltaicos térmicos e elétricos, re-
ciclagem, etc.). No entanto, estou convicto que a real 
desmaterialização de todos os processos que possam 
ser executados digitalmente (incluindo a generalização 
do uso da assinatura digital) representará um enorme 
contributo ao combate ao desperdício. Usar sistemas 
informáticos para uma série de questões administrati-
vas, imprimir tudo para recolher assinaturas e voltar a 
digitalizar de novo para fazer o upload nas mais varia-
das plataformas tem de deixar de acontecer.

Gostaria de deixar claro que a simplificação de pro-
cedimentos deverá ser feita com uma consciência co-
letiva de que as regras e os procedimentos em vigor 
(os atuais ou os que me proponho simplificar) são para 
cumprir. Que fique claro que temos de consolidar o 
conceito de que para situações idênticas, tratamento 
idêntico.
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A comunicação é uma peça chave no mundo em que 
vivemos.

A comunicação na Universidade de Coimbra terá de 
ser alvo de uma reformulação profunda. A promoção 
e a projeção da “Marca UC” têm de ser trabalhadas 
por profissionais da área da comunicação. Temos uma 
necessidade absoluta de desenvolver um plano de co-
municação e marketing profissionais que concentrem 
os seus esforços na disseminação da “Marca UC”. A 
comunicação interna e a comunicação externa deverão 
ter estratégias bem definidas e eficazes. A globaliza-
ção da UC e da sua marca têm de obedecer a um plano 
estratégico autónomo e periodicamente monitorizado, 
tirando partido das potencialidades das redes sociais. 
A homepage da Universidade de Coimbra tem de trans-
mitir modernidade, tem de ser atrativa, tem de conter a 
informação correta, e tem de estar permanentemente 
atualizada (pelo menos em português e inglês).

Relativamente à comunicação interna, temos de co-
municar melhor, com mais proximidade e tornar mais 
transparentes as decisões que são tomadas ao nível 
da gestão de topo. Além disso, devemos evitar o des-
perdício de meios em ações isoladas e potenciar ações 
conjuntas com elevado impacto.

COMUNICAÇÃO
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Com este capítulo pretendi mostrar uma visão es-
tratégica amadurecida sobre aquilo que deve ser 
o futuro da Universidade de Coimbra. Posicionei 

a Investigação & Inovação como sendo a força motriz 
daquilo que considero dever ser uma universidade de 
investigação internacionalmente reconhecida. Usei um 
triângulo equilátero onde a Investigação & Inovação 
ocupam o vértice superior, mas enfatizando que tanto 
o Ensino como os Desafios Societais se constituem 
como parte da atividade nuclear da UC (Pilares de Mis-
são). Considero que a estes três Pilares de Missão nu-
cleares devemos juntar um quarto que funciona trans-
versalmente e que é a Internacionalização. Relacionei 
os Pilares de Missão com os Eixos de Missão, perspe-
tivando a forma como poderemos operacionalizar o 
governo da UC.

Espero com este texto ter conseguido transmitir as 
linhas mestre da minha proposta para a UC, sendo que 
a minha experiência acumulada permitirá uma rápida 
implementação das ideias propostas sem necessitar 
de nenhum período de aprendizagem, para além de 
que o meu percurso já demonstrou que tenho as 
caraterísticas pessoais que me permitem afirmar ser 
alguém que faz acontecer e que não se limita a dizer 
como gostaria que as coisas acontecessem. Farei, 
a cada momento, o que for melhor para a UC, sem 
amarras de qualquer espécie (ideológicas, partidárias, 
ou quaisquer outras).

CONCLUSÃO
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Nos capítulos anteriores deste documento 
procurei fazer uma sinopse daquilo que é 
atualmente a Universidade de Coimbra. 

Preocupei-me em apresentar a evolução observada 
entre 2011 e 2019 para que se perceba o caminho 
percorrido e também para que existam referências 
que permitam avaliar a situação atual e aquilo que 
proponho possa ser feito durante o próximo quadriénio 
(2019-2023).

Entendi que se justificava também partilhar alguns 
aspetos daquilo que foi a minha reflexão sobre 
a estratégia que a Universidade de Coimbra tem 
de adotar se quiser tornar-se internacionalmente 
competitiva. É certo que o nosso ponto de partida é hoje 
mais favorável do que aquele que foi encontrado pela 
atual equipa reitoral há oito anos atrás. No entanto, o 
quadriénio que se aproxima será muito duro e decisivo 
para aquilo que a Universidade de Coimbra pode vir a 
ser nas próximas décadas. Estamos num momento 
crítico que oscila entre conseguirmos dar o salto e 
ganhar o desafio da internacionalização, ou cairmos 
num ciclo vicioso que nos conduzirá sem piedade à 
condição de uma escola de ensino superior de âmbito 
regional.

É com base no conhecimento da realidade e no 
reconhecimento das dificuldades que estão no nosso 
horizonte que apresento um conjunto de orientações 
programáticas que, no seu conjunto, nos permitirão 
integrar a elite das universidades com expressão 
internacional. O desafio é enorme, estou ciente disso. 
O desafio é coletivo, estou ciente disso. O desafio 
tem de ser ultrapassado, estou ciente disso. Não sou 
pessoa para alijar responsabilidades e, se não sentisse 
que tinha condições para liderar todo este processo, 
jamais me apresentaria como candidato a Reitor da 
Universidade de Coimbra.
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Tive já oportunidade de explanar a minha visão estratégica quando me referi à existência de Pilares de Missão e 
de Eixos de Missão na forma como entendo dever estar organizada a Universidade de Coimbra. Nas tabelas que se 
seguem faço uma correspondência direta entre o que é a minha visão estratégica tanto para os Pilares de Missão 
(Tabela 4.1) como para os Eixos de Missão (Tabela 4.2).

VISÃO 
ESTRATÉGICA 

Tabela 4.1 - Visão Estratégica (VE) relativamente aos Pilares de Missão (PM) da UC.

Pilares de Missão Visão Estratégica

Racionalizar a oferta pedagógica repensando “Bolonha” numa ló-
gica de eficiência e de estreita articulação com a investigação, 
promovendo o ensino centrado no estudante para a aquisição de 
competências, desenvolvendo projetos pedagógicos inovadores 
capazes de aumentar a qualidade do processo ensino/aprendiza-
gem e promover a captação de novos públicos.

Investir criteriosamente, mas de forma inequívoca, nas condições 
necessárias para um aumento da qualidade e quantidade da produ-
ção de conhecimento de nível internacional e com elevado impacto 
para a sociedade.

Criar as condições para agir, reagir e interagir com a sociedade nas 
suas mais variadas vertentes (cultura, associações setoriais, autar-
quias e tecido empresarial) através da partilha de conhecimento, 
contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável na linha do 
preconizado pela Agenda 2030 das Nações Unidas.

Afirmar o posicionamento global da UC relativamente aos diferen-
tes Pilares de Missão, intensificando a sua presença em redes in-
ternacionais, procurando parcerias estratégicas e mantendo a sua 
liderança no âmbito da lusofonia.

Ensino VE/PM1

VE/PM2

VE/PM3

VE/PM4

Investigação & Inovação

Desafios Societais

Internacionalização
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Tabela 4.2 - Visão Estratégica (VE) relativamente aos Eixos de Missão (EM) da UC.

Eixos de Missão Visão Estratégica

Assumir, sem hesitações, que as pessoas são o ativo mais impor-
tante de qualquer organização, razão pela qual nos devemos esfor-
çar por valorizar e cuidar da comunidade académica.

Manter os elevados padrões de qualidade da UC nos seus mais va-
riados domínios (ensino, investigação, inovação, recursos humanos, 
etc.), simplificando procedimentos e processos, melhorando dessa 
forma a eficiência do funcionamento da instituição.

Manter e requalificar o edificado existente, melhorando as condi-
ções de trabalho e a sustentabilidade ambiental e energética, não 
deixando de criar uma carteira de investimentos estratégicos de 
longo prazo prontos a serem ativados caso surjam linhas de finan-
ciamento para o efeito.

Garantir a sustentabilidade financeira da UC através do aumen-
to das suas receitas e controlo das despesas, fundamentalmente 
através de ganhos de eficiência, não deixando de apostar no inves-
timento em projetos estratégicos e recursos humanos capazes de 
gerar retorno (tangível e intangível).

Promover a “Marca UC” através de um plano de comunicação pro-
fissional, associado a uma gestão adequada da imagem e de ações 
de marketing capazes de proporcionar uma visibilidade nacional e 
internacional que potencie a atratividade da instituição. Promover 
uma comunicação interna eficaz, personalizada e de proximidade.

Pessoas VE/EM1

VE/EM2

VE/EM3

VE/EM4

VE/EM5

Qualidade

Instalações

Financiamento

Comunicação
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Uma vez concretizada a visão estratégica, importa agora olhar para os objetivos progra-
máticos e respetivos planos de ação que sustentam aquilo que se pretende alcançar. 
 

A Figura 4.1 esquematiza a forma como os vetores estratégicos são suportados pelos objetivos programáticos e 
operacionalizados através ações concretas.

OBJETIVOS  
PROGRAMÁTICOS 

Figura 4.1 – Relações previstas no Programa de Ação.
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Tabela 4.3 - Objetivos programáticos relativos ao Ensino. Tabela 4.4 - Objetivos programáticos relativos à Investigação & Inovação.

Visão  
Estratégica

Visão  
Estratégica

Objetivos 
programáticos

Objetivos 
programáticos

Racionalizar a oferta pedagógi-
ca repensando “Bolonha” numa 
lógica de eficiência e de estreita 
articulação com a investigação, 
promovendo o ensino centrado 
no estudante para a aquisição de 
competências, desenvolvendo 
projetos pedagógicos inovado-
res capazes de aumentar a quali-
dade do processo ensino/apren-
dizagem e promover a captação 
de novos públicos.

Investir criteriosamente, mas de for-
ma inequívoca, nas condições neces-
sárias para um aumento da qualidade 
e quantidade da produção de conhe-
cimento de nível internacional e com 
elevado impacto para a sociedade.

Revisitar o Processo de Bolonha

Criação de Áreas Estratégicas 
de caráter interdisciplinar

Criar o “Observatório  
das Atividades Pedagógicas”

Reforço no apoio aos investigado-
res na submissão de projetos de 
investigação

Monitorizar a prestação  
de serviço docente

Reforço no apoio à execução de 
projetos

Promover a mobilidade  
internacional

Estimular a atividade científica em 
termos qualitativos e quantitativos

Otimizar a plataforma  
académica (Nónio)

Aumentar a investigação efetuada 
em parceria com empresas

Rever as condições de aplicação da 
propina ao Estudante Internacional

Recrutar investigadores  
fornecendo uma perspetiva  
de progressão na carreira

Promover a qualidade  
da formação doutoral

Instituir o Provedor do Investigador

Lançamento da Iniciativa para a  
Inovação e Melhoria da Aprendizagem

Garantir visibilidade à capaci-
dade científica e tecnológica 
instalada na UC

Repensar o modelo  
de Ensino a Distância

Atualização do equipamento 
científico

Explorar novas ofertas  
formativas e procurar  
novos públicos

Estimular a presença da UC em 
redes científicas internacionais

Repensar a política de Prémios 
no âmbito do Ensino

Atrair para a UC a organização 
de eventos internacionais

Desenvolver serviços e iniciati-
vas de apoio aos estudantes

Consolidar a política de  
“Ciência Aberta”

Apostar numa política de  
recrutamento institucional 
mais eficiente

Promover a divulgação  
da investigação científica

Melhorar as condições das 
infraestruturas para as ativida-
des de ensino e aprendizagem

Promover a empregabilidade 
dos estudantes da UC

Estimular a proteção dos  
resultados da investigação

Consolidar o ecossistema de 
inovação da UC

Apoiar o empreendedorismo e 
criação de spin-offs

Consolidar os mecanismos para a  
incubação e aceleração de empresas  
no âmbito do Grupo UC

VE/PM1 VE/PM2

OP1

OP1

OP2

OP2

OP3

OP3

OP4

OP4

OP5

OP5

OP6

OP6

OP7

OP7

OP8

OP8

OP9

OP9

OP10

OP10

OP11

OP11

OP12

OP12

OP13

OP13

OP14

OP14

OP15

OP15

OP16

OP17

A Tabela 4.3 elenca os objetivos programáticos (OP) re-
lativos à visão estratégica estabelecida para o Ensino.

A Tabela 4.4 elenca os objetivos programáticos (OP) 
relativos à visão estratégica estabelecida para a  
Investigação & Inovação.
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Tabela 4.5 - Objetivos programáticos relativos aos Desafios Societais. Tabela 4.6 - Objetivos programáticos relativos à Internacionalização.

Visão  
Estratégica

Visão  
Estratégica

Objetivos 
programáticos

Objetivos 
programáticos

Criar as condições para agir, rea-
gir e interagir com a sociedade 
nas suas mais variadas vertentes 
(cultura, associações setoriais, 
autarquias e tecido empresarial) 
através da partilha de conheci-
mento, contribuindo assim para o 
desenvolvimento sustentável na 
linha do preconizado pela Agenda 
2030 das Nações Unidas.

Afirmar o posicionamento global 
da UC relativamente aos diferen-
tes Pilares de Missão, intensifi-
cando a sua presença em redes 
internacionais, procurando par-
cerias estratégicas e mantendo a 
sua liderança no âmbito da luso-
fonia.

Criar melhores condições para a 
partilha do conhecimento

Revisitar a política de interna-
cionalização da UC

Reforçar a interface entre as Uni-
dades de I&D e a sociedade civil

Estabelecer parcerias estratégi-
cas bilaterais com instituições de 
referência

Densificar a presença institucional 
da UC no território Aprofundar a participação da UC  

em organizações internacionais  
de universidades relevantesDinamizar o CoimbraHealth

Reforçar a capacidade  
de influência do Coimbra Group

Incrementar os projetos estratégicos  
em parceria com a AAC

Revitalizar o Grupo de Coimbra  
das Universidades Brasileiras (GCUB)Repensar a política cultural da UC

Aprofundar as relações da UC com a 
China

Valorizar o papel da Imprensa  
da Universidade de Coimbra (IUC)

Reforçar a presença da UC junto 
da CPLP

Valorizar social e culturalmente  
o património da UC

Aumentar a atratividade  
internacional da UC

Apostar na interação da UC 
com o tecido empresarial

Consolidar a estratégia  
de mobilidade internacional

Estimular a criação de empresas com  
base na investigação efetuada pelos 
investigadores da UC (spin-offs) Intensificar a presença das entidades  

do Grupo UC em redes internacionais  
de Investigação & InovaçãoPromover a incubação e aceleração 

de empresas criadas no seio da UC
Promoção de candidaturas a projetos 
europeusPotenciar o eixo  

Viseu-Coimbra-Leiria
Consciencializar a comunidade  
académica da importância  
da internacionalização

Promover o alinhamento  
estratégico das entidades que 
constituem o Grupo UC

Avaliar o interesse da presença 
física da UC fora do território 
nacional

Criar um Observatório para as 
Políticas Públicas

Reforçar a presença dos Alumni 
na vida UC

Promover o desenvolvimento 
sustentável

VE/PM3 VE/PM4

OP1 OP1

OP2 OP2

OP3
OP3

OP4

OP4OP5

OP5OP6

OP6OP7

OP7OP8

OP8OP9

OP9
OP10

OP10
OP11

OP11
OP12

OP12OP13

OP14

OP15

OP16

OP17

A Tabela 4.5 elenca os objetivos programáticos (OP) 
relativos à visão estratégica estabelecida para os  
Desafios Societais.

A Tabela 4.6 elenca os objetivos programáticos (OP) 
relativos à visão estratégica estabelecida para a  
Internacionalização.
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Revitalizar o Grupo de Coimbra
das Universidades Brasileiras (GCUB)

Orientações programáticas

Tabela 4.7 - Objetivos programáticos relativos às Pessoas. Tabela 4.8 - Objetivos programáticos relativos à Qualidade.

Visão  
Estratégica

Visão  
Estratégica

Objetivos 
programáticos

Objetivos 
programáticos

Manter os elevados padrões de 
qualidade da UC nos seus mais 
variados domínios (ensino, inves-
tigação, inovação, recursos huma-
nos, etc.), simplificando procedi-
mentos e processos, melhorando 
dessa forma a eficiência do fun-
cionamento da instituição.

Assumir, sem hesitações, que as 
pessoas são o ativo mais impor-
tante de qualquer organização, 
razão pela qual nos devemos 
esforçar por valorizar e cuidar da 
comunidade académica.

Criação de um Sistema de Apoio 
à Decisão

Estimular a liberdade de 
pensamento e de expressão

Revisão dos Estatutos da UCPromover políticas de inclusão e 
proteção de minorias

Proceder a um processo  
de modernização administrativa

Garantir a igualdade de  
oportunidades

Otimizar o sistema de gestão de 
qualidadeFomentar a igualdade de género

Acreditação de laboratórios  
científicos institucionaisDefender princípios civilizacionais

Aperfeiçoar o sistema de avaliação  
do desempenho docente

Promover a saúde e a qualidade de 
vida

Revisitar os perfis da prestação de 
serviço docenteDialogar com os Estudantes

Aperfeiçoar o Sistema de Gestão  
da Qualidade Pedagógica (SGQP)Valorizar o Corpo Técnico

Aprofundar os princípios éticos 
na vida académica

Criar condições dignas para os 
Investigadores

Promover a participação ativa  
da academia na vida da UC

Dignificar e revalorizar  
a carreira Docente

Apoiar a vida associativa dos  
estudantes e dos trabalhadores da UC

Rejuvenescimento dos  
Recursos Humanos

Desenvolver uma estratégia de  
comunicação interna que promova  
a coesão institucional

VE/EM2VE/EM1

OP1OP1

OP2OP2

OP3OP3

OP4OP4

OP5OP5

OP6OP6

OP7OP7

OP8OP8

OP9OP9

OP10OP10

OP11OP11

OP12

A Tabela 4.8 elenca os objetivos programáticos (OP) 
relativos à visão estratégica estabelecida para a  
Qualidade.

A Tabela 4.7 elenca os objetivos programáticos (OP) 
relativos à visão estratégica estabelecida para as  
Pessoas.
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Orientações programáticas

Visão  
Estratégica

Visão  
Estratégica

Objetivos 
programáticos

Objetivos 
programáticos

Manter e requalificar o edificado 
existente, melhorando as condi-
ções de trabalho e a sustentabili-
dade ambiental e energética, não 
deixando de criar uma carteira 
de investimentos estratégicos 
de longo prazo prontos a serem 
ativados caso surjam linhas de 
financiamento para o efeito.

Garantir a sustentabilidade fi-
nanceira da UC através do au-
mento das suas receitas e con-
trolo das despesas, fundamen-
talmente através de ganhos de 
eficiência, não deixando de apos-
tar no investimento em projetos 
estratégicos e recursos humanos 
capazes de gerar retorno (tangí-
vel e intangível).

Elaborar um plano de  
desenvolvimento integrado  
do edificado da UC

Aumentar as receitas próprias 
da UC

Concretizar o plano de obras em 
curso

Reduzir os gastos gerais de  
funcionamento da UC

Conservar e qualificar o parque 
edificado

Monitorização contínua da  
execução orçamental

Elaborar um cadastro atualizado  
do edificado da UC

Desenvolver uma cultura de  
combate ao desperdício

Qualificar e valorizar os espaços 
exteriores do Pólo II

Promover o aperfeiçoamento da  
definição e aplicação do modelo de  
financiamento do ensino superiorQualificar e valorizar os espaços  

exteriores do Pólo III Aperfeiçoar o modelo de  
financiamento da ciênciaFinalizar a recuperação do 

Estádio Universitário

Utilizar os Polos da UC como  
ecossistemas abertos, laborató-
rios vivos e locais de partilha

Desenvolver uma estratégia  
de sustentabilidade ambiental  
e energética

VE/EM3 VE/EM4

OP1 OP1

OP2 OP2

OP3 OP3

OP4 OP4

OP5 OP5

OP6
OP6

OP7

OP8

OP9

A Tabela 4.9 elenca os objetivos programáticos (OP) 
relativos à visão estratégica estabelecida para as  
Instalações.

A Tabela 4.10 elenca os objetivos programáticos (OP) 
relativos à visão estratégica estabelecida para o  
Financiamento.

Tabela 4.9 - Objetivos programáticos relativos às Instalações. Tabela 4.10 - Objetivos programáticos relativos ao Financiamento.
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Orientações programáticas

Visão  
Estratégica

Objetivos 
programáticos

Promover a “Marca UC” através 
de um plano de comunicação pro-
fissional, associado a uma gestão 
adequada da imagem e de ações 
de marketing capazes de propor-
cionar uma visibilidade nacional 
e internacional que potencie a 
atratividade da instituição. Pro-
mover uma comunicação interna 
eficaz, personalizada e de proxi-
midade.

Promoção e projeção da  
“Marca UC”

Otimizar a presença digital da UC

Repensar o atual modelo  
de comunicação interna

Promover uma comunicação pró-
-ativa com os Alumni, estudantes, 
profissionais e demais parceiros

VE/EM5

OP1

OP2

OP3

OP4

A Tabela 4.11 elenca os objetivos programáticos (OP) 
relativos à visão estratégica estabelecida para a  
Comunicação.

Tabela 4.11 - Objetivos programáticos relativos à Comunicação.
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Orientações programáticas

Os objetivos programáticos apresentados no ponto 4.2 encontram correspondência num alargado conjunto 
de planos de ação (PA) relativos tanto para os Pilares de Missão como para os Eixos de Missão tal como 
esquematizado na Figura 4.1.

O meu compromisso com este Plano de Ação é total, o que significa que será relativamente fácil monitorizar o 
trabalho desenvolvido pela equipa reitoral e também não será muito complexo transpor muitas destas ações para 
aquilo que poderá ser o Plano Estratégico da UC para o quadriénio 2019-2023.

A Tabela 4.12 elenca o plano de ação (PA) relativo aos objetivos programáticos  estabelecidos para o Ensino.

PLANO  
DE AÇÃO

Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP1. 
Revisitar o 
Processo de 
Bolonha

OP2. 
Criar o 
“Observatório 
das Atividades 
Pedagógicas”

OP2. 
Criar o 
“Observatório 
das Atividades 
Pedagógicas”

OP3. 
Monitorizar a 
prestação de 
serviço docente

OP4. 
Promover a 
mobilidade 
internacional

OP5. 
Otimizar a 
plataforma 
académica 
(Nónio)

Racionalizar a oferta pedagógica 
à luz da legislação em vigor

Estimular o diálogo entre 
as diversas estruturas de 
gestão pedagógica da UC, com 
destaque para as de proximidade 
(Unidades Orgânicas) e a 
Administração (Serviço de 
Gestão Académica e Divisão de 
Avaliação e Melhoria Contínua)

Aumentar a qualidade da oferta 
pedagógica através de currículos 
mais atrativos e direcionados para 
o mercado de trabalho

Estudar a criação de “Comissões 
Pedagógicas” nas Unidades Orgâ-
nicas estruturadas em Departa-
mentos (à semelhança das “Comis-
sões Científicas” já existentes)

Garantir distribuição docente 
equilibrada de acordo com o Regu-
lamento de Prestação de Serviço 
dos Docentes da UC

Incentivar e reforçar a mobilidade 
internacional de toda a comu-
nidade académica (estudantes, 
técnicos e docentes) ao abrigo de 
financiamentos específicos para o 
efeito (ex. Erasmus)

Auscultar a comunidade académi-
ca relativamente às funcionalida-
des do Nónio

Desenvolver o Nónio à medida das 
necessidades pedagógicas exis-
tentes e das emergentes

Otimizar as horas de contacto, 
introduzindo outros formatos de 
ensino/aprendizagem, estimulan-
do os estudantes a adquirir novas 
competências

Aumentar o envolvimento dos es-
tudantes nas atividades de investi-
gação com o intuito de estimular o 
seu espírito crítico

Produção sistemática de relató-
rios sobre as expectativas e os 
resultados do percurso escolar dos 
estudantes, disponibilizando-a às 
estruturas de gestão pedagógica 
(sucesso/insucesso escolar, aban-
dono, qualidade pedagógica, saídas 
profissionais, empregabilidade, etc.)

Promover ações de formação junto 
das estruturas de gestão pedagógica 
tendo como objetivo a partilha de ex-
periências e de ferramentas que per-
mitam uma monitorização adequada 
dos percursos académicos  
dos estudantes

PA1 PA7

PA2

PA8

PA9

PA10

PA11

PA12

PA3

PA4

PA5

PA6
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Orientações programáticas

Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP6. 
Rever as 
condições de 
aplicação da 
propina ao 
Estudante 
Internacional

OP7. 
Promover 
a qualidade 
da formação 
doutoral

OP7. 
Promover 
a qualidade 
da formação 
doutoral

OP8. 
Lançamento 
da Iniciativa 
para a Inovação 
e Melhoria da 
Aprendizagem

Avaliar o impacto da propina do 
Estudante Internacional na UC 
(tangível e intangível)

Promover e incentivar a 
realização de encontros anuais 
dos Programas Doutorais 
organizados por estudantes

Repensar a propina do Estudante 
Internacional considerando  
as diferentes tipologias de  
licenciaturas e mestrados

Estimular e apoiar a iniciativa 
PhD@UC

Desenvolver projetos 
interdisciplinares de inovação 
pedagógica focados nos desafios 
pedagógicos e em resposta aos 
desafios societais

Estimular a investigação e 
desenvolvimento de novos 
modelos educativos na UC

Promover a partilha de práticas 
pedagógicas inovadoras entre os 
docentes da UC

Incrementar a formação 
pedagógica dos docentes  
(início de carreira e formação 
contínua)

Reconhecimento e divulgação  
da excelência pedagógica da UC

Criar Escolas Doutorais integradas 
nas Áreas Estratégicas da UC

Elaborar um quadro de referência 
que estabeleça de forma clara os 
direitos e os deveres de todos os 
envolvidos

Estimular o envolvimento ativo da 
comunidade do terceiro ciclo  
no funcionamento e melhoria dos  
programas doutorais

Promover investigação capaz de 
responder a desafios societais, com 
destaque para a interação com o  
tecido empresarial

Estimular a partilha e formação  
complementar para os orientadores 
das teses de doutoramento

PA13 PA20

PA14 PA21

PA22

PA23

PA24

PA25

PA26

PA15

PA16

PA17

PA18

PA19
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Orientações programáticas

Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP9. 
Repensar 
o modelo 
de Ensino a 
Distância

OP10. 
Explorar 
novas ofertas 
formativas e 
procurar novos 
públicos

OP11. 
Repensar a 
política de 
Prémios no 
âmbito do Ensino

OP12. 
Desenvolver 
serviços e 
iniciativas 
de apoio aos 
estudantes

OP12. 
Desenvolver 
serviços e 
iniciativas 
de apoio aos 
estudantes

OP13. 
Apostar numa 
política de 
recrutamento 
institucional mais 
eficiente

OP14. 
Melhorar as 
condições das 
infraestruturas 
para as 
actividades 
de ensino e 
aprendizagem

OP15. 
Promover a 
empregabilidade 
dos estudantes 
da UC

Avaliar o consórcio estabelecido 
com a Universidade Aberta

Incrementar os serviços de 
aconselhamento psicológico e 
apoio psiquiátrico já em vigor

Apostar no ensino a distância  
incluindo uma componente  
presencial

Exercer uma atitude pedagógica 
que evite e condene quaisquer 
práticas de agressão física ou 
psicológica usando a Praxe como 
pretexto

Reforçar a divulgação da oferta 
formativa da UC (no país e no 
estrangeiro)

Criar um programa de 
requalificação dos espaços 
e equipamentos destinados 
às atividades de ensino e 
aprendizagem

Cuidar das bibliotecas e valorizar 
o seu papel no processo de 
ensino/aprendizagem

Disponibilizar e equipar espaços 
para o desenvolvimento de 
projetos inovadores

Criar uma plataforma informática 
que permita uma gestão integrada 
das ações desenvolvidas pela 
UC no âmbito da promoção da 
empregabilidade

Mapear, reforçar e apoiar 
as atividades atualmente 
desenvolvidas pelas diversas 
estruturas da comunidade 
académica

Desenvolver atividades de 
interação com os empregadores, 
reforçando as ligação aos Alumni

Reforçar e diversificar a interação 
com o público pré-universitário 
(participação em feiras, 
programas articulados com as 
escolas secundárias, plataformas 
digitais e redes sociais, etc.)

Promover a realização de Dias 
Abertos na UC e apoiar atividades 
nas Unidades Orgânicas

Envolver os Alumni nas ações 
de recrutamento (depoimentos, 
entrevistas, imagem UC)

Criar condições físicas dedicadas à 
introdução de novas tecnologias e 
metodologias no âmbito do ensino 
a distância

Estudar a introdução das 
ferramentas de ensino a distância 
no ensino regular da UC

Reavaliar o modelo atual da 
Universidade de Verão, tornando-o 
atrativo e que seja uma imagem de 
marca da UC

Criação de programas de formação 
específica para promoção de 
aprendizagem ao longo da vida 
(reinserção profissional, novas 
experiências educativas, etc.)

Aprofundar o conceito de 
Universidade Sénior

Intensificar a oferta de cursos  
não conferentes de grau

Criação de oferta de formação 
inclusiva em ambiente de ensino 
superior para estudantes com 
Necessidades Educativas Especiais 
(ex. desporto adaptado)

Reformular o atual “Prémio 3%”

Promover e desenvolver programas 
de acolhimento institucional e 
inovadores aos novos estudantes 
em articulação com entidades 
parceiras como a AAC e a Câmara 
Municipal de Coimbra (CMC)

Continuar a garantir a qualidade dos 
Serviços Médicos e reforçar a sua 
divulgação junto da comunidade 
académica

Transferir parte das verbas 
gastas com o “Prémio 3%” para 
o Fundo de Apoio Social (FAS)

Fazer constar estes e outros 
Prémios no Suplemento ao Diploma, 
sem necessariamente possuírem 
uma componente monetária 
associada

PA27 PA41

PA28 PA42

PA43

PA47

PA48

PA49

PA50

PA51

PA52

PA44

PA45

PA46

PA29

PA30

PA31

PA32

PA33

PA34

PA35

PA36

PA39

PA40

PA37

PA38

Tabela 4.12 - Plano de Ação relativamente ao Ensino.
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Orientações programáticas

A Tabela 4.13 elenca o plano de ação (PA) relativo 
aos objetivos programáticos estabelecidos para a  
Investigação & Inovação.

Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP1. 
Criação de Áreas 
Estratégicas 
de caráter 
interdisciplinar

OP4. 
Estimular 
a atividade 
científica 
em termos 
qualitativos e 
quantitativos

OP2. 
Reforço no 
apoio aos 
investigadores 
na submissão 
de projetos de 
investigação

OP3. 
Reforço no apoio 
à execução de 
projetos

OP4. 
Estimular 
a atividade 
científica 
em termos 
qualitativos e 
quantitativos

OP5. 
Aumentar a 
investigação 
efetuada em 
parceria com 
empresas

OP6. 
Recrutar 
investigadores 
fornecendo uma 
perspetiva de 
progressão na 
carreira

OP7. 
Instituir o 
Provedor do 
Investigador

OP8. 
Garantir 
visibilidade à 
capacidade 
científica e 
tecnológica 
instalada na UC

OP9. 
Atualização do 
equipamento 
científico

Promover a interdisciplinaridade 
usando o Instituto de 
Investigação Interdisciplinar 
(IIIUC) como plataforma de 
cruzamento dos saberes

Mapear a atividade da UC e 
cruzar indicadores que permitam 
a identificação de Áreas 
Estratégicas

Criar a figura de “Gestor de Área 
Estratégica”

Criar Escolas Doutorais por Área 
Estratégica

Simplificação dos procedimentos 
de gestão dos projetos de 
investigação

Produzir relatórios anuais que 
permitam às Unidades de I&D 
perceber como estão a evoluir 
em termos absolutos e relativos 
no que respeita à qualidade e 
quantidade de publicações em 
revistas indexadas

Intensificar o projeto  
Innovation@UC (procura de 
problemas nas empresas 
após estudo prévio das suas 
fragilidades/necessidades)

Contratar investigadores de 
elevado potencial

Atribuir um valor “semente” para 
apoiar a fase inicial de construção 
da equipa

Racionalizar os espaços 
laboratoriais

Estimular e apoiar a iniciativa 
PostDoc@UC

Introduzir um mediador de 
conflitos

Disponibilizar online as 
competências existentes nas 
diversas Unidades de I&D do 
Grupo UC

Estimular a candidatura a projetos 
que permitam a atualização de 
equipamento científico existente

Estimular o reequipamento 
científico, identificando as 
necessidades e procurando 
financiamento para a sua 
aquisição

Disponibilizar online os serviços 
que podem ser prestados pelas 
Plataformas Tecnológicas da UC 
(PTUCs)

Criação de um Painel Internacional 
de Consultores (External Advisory 
Board) por Área Estratégica

Contratação de pessoal técnico 
para a Divisão de Apoio e Promoção 
da Investigação (DAPI), aumentando 
a sua capacidade de resposta no 
apoio à submissão de projetos

Envolvimento de entidades 
externas com track record 
na preparação de projetos 
internacionais para potenciar o 
sucesso das candidaturas

Avançar para a representação 
externa da UC em sedes decisórias 
da União Europeia, promovendo a 
angariação de projetos

Criar uma plataforma online 
que reúna as oportunidades 
de financiamento (nacional e 
internacional) para projetos de 
investigação

Reforçar o acompanhamento 
de proximidade junto dos 
investigadores principais (PIs) por 
parte do gestor de projeto alocado

Criar sistemas de incentivos que 
discriminem positivamente os 
investigadores considerando a 
sua produção científica, projetos 
desenvolvidos, parcerias 
estratégicas e estudantes de 
doutoramento orientados

PA1
PA12

PA2 PA13

PA14

PA15

PA16

PA17

PA18

PA19

PA20

PA22

PA23

PA21

PA3

PA5

PA4

PA6

PA7

PA8

PA9

PA10

PA11
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Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP10. 
Estimular a 
presença da 
UC em redes 
científicas 
internacionais

OP11. 
Atrair para a UC 
a organização 
de eventos 
internacionais 

OP12. 
Consolidar 
a política de 
“Ciência Aberta”

OP13. 
Promover a 
divulgação da 
investigação 
científica

OP15. 
Consolidar o 
ecossistema de 
inovação da UC

OP14. 
Estimular a 
proteção dos 
resultados da 
investigação

OP16. 
Apoiar o 
empreendedorismo  
e criação  
de spin-offs

OP17. 
Consolidar os 
mecanismos 
para a incubação 
e aceleração de 
empresas no 
âmbito do Grupo 
UC

Incentivar e apoiar a presença da 
UC em redes internacionais

Potenciar a presença da UC 
em redes internacionais de 
referência (ex. EIT Health ou M8 
Alliance, da Área da Saúde)

Incentivar a realização de 
eventos internacionais na UC 
com apoio logístico e redução de 
overheads

Repensar o papel do Estudo 
Geral no âmbito da Avaliação do 
Desempenho dos Docentes da UC

Aprofundamento do projeto UC 
Digitalis

Criar condições para que o 
Programa INOV C possa ter um 
papel ainda mais determinante 
enquanto base da pirâmide da 
inovação na região centro

Continuar a apostar em 
concursos no âmbito da inovação 
(Arrisca C e Ineo Start)

Continuar a apoiar o projeto 
Académica Start UC, uma 
parceria AAC/UC 

Continuar a apostar na inovação 
social (Social4aLife)

Estimular a participação das 
escolas secundárias da região 
centro no Arrisca C

Criar um espaço dedicado ao 
empreendedorismo numa zona 
central da academia (formação, 
criatividade e inovação,  
co-criação, etc.)
Criar o conceito de Client 
Manager, para trabalhar 
na deteção e gestão de 
oportunidades de colaboração

Aprofundar a participação da UC 
em redes internacionais  
(ex. Centro Explorer) de apoio ao 
empreendedorismo

Estimular a criação de  
spin-offs em articulação com 
as incubadoras do nosso 
ecossistema de inovação

Trabalhar em articulação estreita 
(equipas mistas) com as nossas 
incubadoras parceiras Coimbra, 
Cantanhede, Sertã e Figueira 
da Foz), envolvendo sempre as 
respetivas autarquias

Criar um Regulamento de spin-offs 
que valorize os nossos docentes/
investigadores por se lançarem  
em projetos empresariais

Revisão da política de  
“Ciência Aberta” adotada pela UC

Reforçar e potenciar a interação 
entre as atividades do Museu de 
Ciência, Centro Ciência Viva Rómulo 
de Carvalho e Exploratório – Centro 
de Ciência Viva

Apoiar a constituição de núcleos de 
divulgação de ciência no seio das 
Unidades Orgânicas

Promover e aumentar as atividades 
de divulgação da investigação 
científica da UC a nível regional, 
nacional e internacional

Apoiar todas as iniciativas de 
divulgação da investigação 
científica junto de diferentes 
públicos

Realizar e incentivar a formação 
especializada dos investigadores da 
UC em comunicação com os media e 
o público em geral

Atualizar o Regulamento de 
Propriedade Intelectual

Realizar ações de sensibilização 
para a proteção dos resultados dos 
projetos de investigação em curso

Implementar acordos de 
confidencialidade que terão 
de ser assumidos por todos os 
investigadores que realizem 
trabalho na UC
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Tabela 4.13 - Plano de Ação relativamente à Investigação & Inovação.
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A Tabela 4.14 elenca o plano de ação (PA) relativo 
aos objetivos programáticos estabelecidos para os  
Desafios Societais.

Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP1. 
Criar melhores 
condições para 
a partilha do 
conhecimento

OP3. 
Densificar 
a presença 
institucional da 
UC no território

OP2. 
Reforçar a 
interface entre 
as Unidades 
de I&D e a 
sociedade civil

OP3. 
Densificar 
a presença 
institucional da 
UC no território

OP4. 
Dinamizar o 
CoimbraHealth

OP5. 
Incrementar 
os projetos 
estratégicos em 
parceria com a 
AAC

Reforçar as estruturas de apoio 
da UC que promovem a interface 
com a sociedade civil

Trabalhar em rede com as 
entidades do Grupo UC com vista 
à obtenção de valor acrescentado

Desenvolver estratégias de 
comunicação atrativas capazes 
de estimular a relação da UC com 
a sociedade civil

Estimular a pró-atividade 
na aproximação ao tecido 
empresarial

Procurar parceiros que nos 
permitam enriquecer a oferta 
cultural na cidade e na região

Reforçar a aposta na opção 
estratégica “Coimbra Capital da 
Saúde”

Estreitar as relações entre a UC e 
o Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra (CHUC)

Promover iniciativas que permitam 
afirmar Coimbra como um parceiro 
de relevo na M8 Alliance (Saúde 
Global)

Continuar a trilhar o caminho do 
sucesso que tem sido a presença 
da UC no EIT-Health

Dinamizar o Centro Académico 
e Clínico de Coimbra através 
da implementação de um plano 
estratégico capaz de envolver 
os diferentes atores (públicos e 
privados) da cidade e da região

Manter a parceria de sucesso da 
iniciativa “Académica Start UC” no 
âmbito do empreendedorismo

Aperfeiçoar a interação entre a 
UC e AAC no âmbito do Desporto 
Universitário

Incluir muitas destas atividades 
no Suplemento ao Diploma 
e, mais seletivamente, como 
atividades a inserir nos planos 
curriculares (ECTS)

Apostar no envolvimento dos 
estudantes em projetos que 
envolvam a dinamização cultural, 
voluntariado, inovação social, e 
outras formas de intervenção 
cívica

Criar um portefólio de 
competências instaladas que 
permita aos nossos parceiros 
interagir diretamente com quem 
lhes pode resolver os problemas

Mapear as Plataformas 
Tecnológicas da UC (Grupo UC) 
para que a nossa oferta de serviços 
especializados atraia clientes

Promover a interdisciplinaridade 
na apresentação de soluções para 
os problemas colocados pela 
sociedade civil

Alargar a presença da UC em 
associações de âmbito local como 
acontece com a Coimbra Mais 
Futuro (CMF)

Intensificar o diálogo e a 
parceria estratégica entre a 
UC e o Município de Coimbra 
nos seus mais variados 
domínios, com destaque 
para a cultura, instalações, 
inovação, empreendedorismo, 
internacionalização, captação de 
investimento, etc.

Trabalhar em estreita colaboração 
(envolvendo e sendo envolvida) com 
a Comunidade Intermunicipal de 
Coimbra (CIM)

Reforçar o diálogo e a procura 
de soluções conjuntas para a 
região através de uma relação de 
proximidade com a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDRC)
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Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP6. 
Repensar a 
política cultural 
da UC

OP7. 
Valorizar o papel 
da Imprensa da 
Universidade de 
Coimbra (IUC)

OP8. 
Valorizar social e 
culturalmente o 
património da UC

OP9. 
Apostar na 
interação da UC 
com o tecido 
empresarial

OP10. 
Estimular a 
criação de em-
presas com base 
na investigação 
efetuada pelos 
investigadores da 
UC (spin-offs)

Implementar uma política cultural 
focada na sociedade e não na UC

Articular a política cultural da UC 
com a agenda cultural da cidade 
e da região

Procurar criar projetos onde se 
reconheçam padrões, fugindo à 
quantidade em detrimento da 
qualidade

Articular a oferta turística da 
UC com a oferta da Cidade e da 
Região

Criar estratégias setoriais para 
uma aproximação da UC ao tecido 
empresarial

Implementar uma cultura 
que facilite o diálogo com as 
empresas, indo ao encontro das 
suas necessidades e promovendo 
relações de confiança mútua

Interagir com as empresas 
numa lógica de identificação de 
problemas que possam levar ao 
desenvolvimento de projetos 
conjuntos

Estimular o desenvolvimento 
de atividades de ensino em 
articulação com o tecido 
empresarial (unidades curriculares, 
trabalhos académicos, estágios, 
projetos de investigação e 
desenvolvimento, teses de 
mestrado ou de doutoramento)

Criar uma política institucional de 
procura de estágios nas empresas 
para os estudantes da UC

Atrair para a cidade/região 
empresas de referência que 
valorizem a inovação e aumentem 
a oferta de emprego qualificado

Promover a cultura de uma 
colaboração transparente entre 
a UC e o tecido empresarial

Estabelecer com os parceiros 
empresariais relações 
contratuais que protejam ambas 
as partes e que permitam uma 
gestão adequada de potenciais 
conflitos de interesse

Criar um Regulamento que esta-
beleça com clareza os direitos e 
os deveres dos docentes/inves-
tigadores empreendedores

Estimular o empreendedorismo 
e a criação de empresas enquan-
to objetivo institucional

Reconhecer o papel do empreende-
dorismo na avaliação curricular dos 
docentes/investigadores para efeitos 
de avaliação e progressão na carreira

Apoiar e conferir o devido 
reconhecimento aos 
investigadores que contribuam 
de forma notória para o 
desenvolvimento da partilha 
de conhecimento com o tecido 
empresarial

Atribuir uma semana  
à “semana cultural” da UC

Assumir a Cultura (criação, 
disseminação, projeção) como 
um desígnio da UC (marca de 
água indelével que marca o 
progresso das organizações e das 
civilizações)

Consolidar o papel de liderança 
da IUC no panorama nacional e na 
lusofonia em geral

Reforçar o papel da IUC no âmbito 
do OPERAS enquanto rede de 
parceiros de elevado prestígio no 
panorama europeu

Continuar a aposta no projeto UC 
Digitalis

Cuidar dos compromissos 
associados à candidatura da 
“Universidade de Coimbra - Alta 
e Sofia” a Património Mundial da 
UNESCO

Apostar na recuperação 
manutenção do património da UC

Proteger a informação de interesse 
histórico nas áreas arquivística, 
bibliográfica e museológica através 
da análise e prevenção dos riscos

Implementar uma rede wi-fi em 
todo o espaço do Jardim Botânico 
de Coimbra

Potenciar o valor social e cultural de 
estruturas como o Jardim Botânico 
de Coimbra, o Teatro Académico 
Gil Vicente, o Museu da Ciência, o 
Museu Académico, etc.)

Criar uma oferta patrimonial e cultural 
integrada para quem visita a UC

Implementar medidas que permitam 
uma atividade turística de qualidade 
(roteiro, sinalética, instalações de 
apoio, atividades culturais, etc.), não 
esquecendo que o turismo possui 
uma componente intangível que deve 
valorizar a “Marca UC”, não se esgo-
tando na sua componente financeira
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Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP11. 
Promover a 
incubação e 
aceleração 
de empresas 
criadas no seio 
da UC

OP17. 
Promover o 
desenvolvimento 
sustentável

OP12. 
Potenciar o eixo 
Viseu-Coimbra-
Leiria

OP13. 
Promover o 
alinhamento 
estratégico das 
entidades que 
constituem o 
Grupo UC

OP14. 
Avaliar o interesse  
da presença física  
da  UC fora do 
território nacional
OP15. 
Criar um 
Observatório 
para as Políticas 
Públicas

OP16. 
Reforçar a 
presença dos 
Alumni na vida UC

Aprofundar a operacionalização 
de equipas mistas entre a UC e 
os seus parceiros mais próximos 
para a identificação e apoio a 
projetos inovadores de elevado 
potencial

Implementar medidas internas 
que possam responder aos 
desafios da Agenda 2030 das 
Nações Unidas

Priorizar a incubação de 
empresas junto dos nossos 
parceiros naturais e de acordo 
com os setores de atividade 
(Coimbra, Cantanhede, Sertã e 
Figueira da Foz)

Estimular as Unidades de I&D 
do Universo UC a trabalharem 
na procura de soluções para o 
desenvolvimento sustentável

Lançar um programa de 
atividades no âmbito do 
desenvolvimento sustentável 
envolvendo a academia e a 
sociedade civilReconhecer o eixo Viseu-Coimbra-

Leiria como sendo o coração da 
região centro

Reforçar papel do ecossistema do 
INOV C e consolidar a sua influência 
regional

Promover projetos de Investigação 
& Inovação entre as entidades que 
se posicionam em torno deste eixo 
estratégico

Manter a independência mas 
cruzar os programas de ação das 
entidades do Grupo UC no sentido 
de se aumentarem os níveis de 
eficiência

Aprofundar a coesão do Grupo 
UC para além de uma mera 
consolidação financeira (objetivos 
estratégicos, prestação de 
serviços, propriedade intelectual, 
parcerias estratégicas, produção 
de conhecimento, etc.)

Procurar soluções partilhadas 
para problemas que afetam 
individualmente as entidades do 
Grupo UC

Avaliar o impacto da criação de 
gabinetes de representação da UC 
no estrangeiro na globalização da 
UC

Promover a participação ativa da 
UC na formulação, monitorização e 
avaliação de políticas públicas

Aumentar a influência da UC no 
panorama nacional em matérias que 
afetem direta e indiretamente as 
pessoas e a missão da UC

Desenvolvimento de iniciativas 
estruturantes (culturais, científicas 
e empresariais) com o envolvimento 
dos antigos estudantes da UC

Promover reuniões periódicas com 
Alumni para se discutirem temas 
de interesse para a UC e onde a sua 
presença poderá contribuir para a 
riqueza do debate
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Tabela 4.14 - Plano de Ação relativamente aos Desafios Societais.
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Orientações programáticas

A Tabela 4.15 elenca o plano de ação (PA) relativo 
aos objetivos programáticos  estabelecidos para a  
Internacionalização.

Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP1. 
Revisitar a  
política de 
internacionalização 
da UC

OP7. 
Reforçar a 
presença da UC 
junto da CPLP

OP8. 
Aumentar a 
atratividade 
internacional 
da UC

OP2. 
Estabelecer  
parcerias  
estratégicas bila-
terais com institui-
ções de referência

OP3. 
Aprofundar a  
participação da UC 
em organizações 
internacionais de 
universidades  
relevantes

OP4. 
Reforçar a 
capacidade de 
influência do 
Coimbra Group

OP5. 
Revitalizar 
o Grupo de 
Coimbra das 
Universidades 
Brasileiras 
(GCUB)

OP6. 
Revitalizar 
o Grupo de 
Coimbra das 
Universidades 
Brasileiras 
(GCUB)

OP9. 
Consolidar a 
estratégia de 
mobilidade 
internacional

OP10. 
Intensificar 
a presença 
das entidades 
do Grupo UC 
em redes 
internacionais 
de I&I

OP11. 
Promoção de 
candidaturas a 
projetos europeus

OP12. 
Consciencializar 
a comunidade 
académica da 
importância da 
internacionalização

Mapear as parcerias em vigor 
criando uma escala que permita 
discriminar positivamente as que 
são mais estratégicas para a UC
Identificar as iniciativas e os 
parceiros que consistentemente 
apresentam melhores resultados

Celebrar parcerias estratégicas 
com universidades estrangeiras 
de referência (ex. Oxford, Cam-
bridge, Harvard, Stanford, etc.)

Intensificar a colaboração 
com os PALOP, corporizando o 
compromisso do CoimbraHealth 
no seio da M8 Alliance (Saúde 
Global)

Unir os países da CPLP em torno 
dos Patrimónios de Influência 
Portuguesa

Melhorar a atratividade da UC 
para estudantes provenientes da 
CPLP

Promoção da UC enquanto 
universidade de investigação nos 
areópagos internacionais

Comunicar de forma mais eficaz 
o potencial da UC nos seus mais 
variados domínios

Intensificar a captação de 
estudantes internacionais, 
nomeadamente para a frequência 
de cursos não conferentes de grau

Aumentar os fluxos de mobilidade 
incoming e (especialmente) 
outgoing de estudantes, técnicos, 
investigadores e docentes da UC

Conferir um caráter estratégico 
à mobilidade internacional (atrair 
qualidade e procurar qualidade)

Estimular o desenvolvimento 
de projetos de investigação 
com a integração de parceiros 
internacionais de referência

Procurar parceiros à escala 
global para o desenvolvimento 
de projetos de partilha de 
conhecimento

Integrar redes internacionais no 
campo da incubação de empresas 
(ex. ESA-BIC liderado em Portugal 
pelo IPN)

Aumentar a presença da UC em 
projetos europeus (H2020 e Eras-
mus+), sempre que possível asse-
gurando a liderança dos mesmos
Usufruir de uma presença física 
permanente em Bruxelas que nos 
permita aumentar exponencial-
mente o acesso à informação e o 
sucesso das nossas candidaturas

Elaboração de documento estraté-
gico com iniciativas conducentes 
ao aumento dos níveis internacio-
nalização na UC

Exercer uma atividade de lobby se-
letiva de acordo com a estratégia 
de internacionalização da UC nos 
seus diferentes domínios

Definição de um roteiro para 
a participação da UC em 
organizações internacionais de 
universidades

Participar ativamente na definição 
de políticas do Coimbra Group

Aproveitar as iniciativas do 
Coimbra Group na esfera da 
política global das universidades

Propor e liderar iniciativas no seio 
do Coimbra Group

Intensificar a nossa relação com 
o GCUB promovendo iniciativas 
conjuntas de geometria variável

Reforçar o papel da UC como 
plataforma europeia do GCUB

Reforçar a posição da UC como 
universidade mais brasileira fora 
do Brasil

Explorar o potencial que nos 
confere a presença do Instituto 
Confúcio na UC (nomeadamente 
no que diz respeito à sua valência 
no âmbito da Medicina Tradicional 
Chinesa)

Continuar a apoiar a iniciativa 
interdisciplinar China@UC

Apoiar a Academia Sino-Lusófona
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Tabela 4.15 - Plano de Ação relativamente à Internacionalização.
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Orientações programáticas

A Tabela 4.16 elenca o plano de ação (PA) relativo 
aos objetivos programáticos  estabelecidos para as  
Pessoas.

Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP1. 
Estimular a 
liberdade de 
pensamento e de 
expressão

OP6. 
Promover 
a saúde e a 
qualidade de vida

OP7. 
Dialogar com os 
Estudantes

OP2. 
Promover políticas 
de inclusão e 
proteção de 
minorias

OP3. 
Garantir a 
igualdade de 
oportunidades

OP4. 
Fomentar a 
igualdade de 
género

OP5. 
Defender 
princípios 
civilizacionais

OP6. 
Promover 
a saúde e a 
qualidade de vida

OP8. 
Valorizar o Corpo 
Técnico

Promover iniciativas que 
se debrucem sobre temas 
fraturantes

Retomar a tradição de Coimbra 
ser uma voz livre

Incentivar o espírito crítico 
e aprender a lidar com as 
diferenças

Fazer da prática desportiva 
um veículo de promoção de 
hábitos conducentes uma vida 
saudável para toda a comunidade 
académica

Investir na saúde da comunidade 
académica através de rastreios 
e acompanhamento médico 
associado à prática do desporto

Interiorizar que os estudantes são 
o ativo mais importante da UC

Envolver os estudantes nas 
decisões estratégicas da UC

Procurar soluções de consenso 
mesmo quando os assuntos são 
potencialmente fraturantes

Reforçar os meios ao dispor 
do Provedor do Estudante 
maximizando o seu impacto

Desenvolver projetos estratégicos 
em parceria com a AAC 
(empreendedorismo, desporto, 
cultura, voluntariado, etc.)

Procurar ir ao encontro dos 
anseios dos estudantes, nunca 
esquecendo que são eles 
quem alimentam o debate 
transgeracional na UC

Reforçar a ação social escolar 
(especialmente no combate ao 
abandono escolar)

Melhorar as condições de 
acolhimento (residências e 
cantinas)

Dialogar com as “repúblicas” 
e os “solares” enquanto polos 
autónomos dinamizadores da 
comunidade académica

Criar condições para que haja 
locais de estudo suficientes e com 
horário alargado nas épocas de 
exames

Respeitar e reconhecer o papel 
imprescindível do corpo técnico no 
normal funcionamento da UC

Assegurar a participação do corpo 
técnico na melhoria dos procedi-
mentos internos e na otimização 
dos meios e infraestruturas da UC

Promover a mobilidade interna 
na instituição quando tal seja da 
conveniência do trabalhador e 
dos Serviços/Unidades Orgânicas 
envolvidos

Consagrar o direito (e a proteção) 
à diferença em todos os regula-
mentos e procedimentos da UC

Melhorar as acessibilidades das 
instalações e as condições de 
trabalho/estudo a pessoas porta-
doras de deficiência

Reforçar a disponibilidade de 
produtos de apoio a quem tenha 
necessidades específicas

Remover todos os mecanismos 
que possam ser um obstáculo à 
igualdade de oportunidades no 
âmbito da UC

Reforçar o princípio de que para 
situações idênticas o tratamento 
tem de ser idêntico

Reconhecer que a desigualdade de 
género é um problema com raízes 
profundas que urge eliminar

Implementar mecanismos que con-
duzam a uma igualdade de género 
em linha com o “Portugal + Igual”

Reforçar a necessidade do 
cruzamento de saberes enquanto 
exercício de cidadania

Apostar na cultura como um veículo 
de valores conducentes a uma 
sociedade mais justa e socialmente 
mais solidária

Promover a atividade física e o 
desporto universitário nas suas 
mais variadas vertentes

Utilizar o desporto universitário 
como forma de transmitir valores 
como a solidariedade, entreajuda, 
e espírito de equipa
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Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

OP8. 
Valorizar o Corpo 
Técnico

OP9. 
Criar condições 
dignas para os 
Investigadores

OP10. 
Dignificar e 
revalorizar a 
carreira Docente

OP11. 
Rejuvenescimento 
dos Recursos 
Humanos

Proceder a um levantamento de 
competências do corpo técnico 
que permita potenciar as funções 
exercidas

Criar um plano de formação 
contínua em estreito diálogo com 
os interessados

Valorizar o corpo técnico 
estimulando a troca de 
experiências e a mobilidade 
internacional, instituindo um 
sistema de recompensa

Criar a figura do Provedor do 
Corpo Técnico

Intensificar e diversificar a criação 
de emprego científico

Melhorar as condições de trabalho 
(tangíveis e intangíveis)

Discriminar positivamente o 
sucesso dos investigadores

Formação interna em processos 
e ferramentas relevantes (Lugus, 
Gestão de Projetos, Nónio, etc.)

Criar a figura do Provedor do 
Investigador

Valorizar o desempenho docente

Discriminar positivamente 
projetos de inovação pedagógica

Discriminar positivamente boas 
práticas pedagógicas

Criar um plano de formação 
pedagógica destinado aos 
docentes da UC

Lutar pela dignificação e 
revalorização da carreira docente 
universitária

Criar a figura do Provedor do 
Docente

Proceder a um processo de gestão 
previsional relativamente aos re-
cursos humanos capazes de asse-
gurar a capacidade produtiva atual 
e futura da UC

Otimizar o modelo de recruta-
mente dinâmico (Corpo Técnico e 
Docentes) baseado na antecipação 
das reformas

Reforçar a dinâmica de abertura 
de progressão na carreira baseada 
no mérito

PA30

PA31

PA32

PA33

PA34

PA35

PA36

PA37

PA38

PA39

PA41

PA40

PA42

PA44

PA44

PA45

PA46

PA47

Tabela 4.16 - Plano de Ação relativamente às Pessoas.

A Tabela 4.17 elenca o plano de ação (PA) relativo aos ob-
jetivos programáticos estabelecidos para a Qualidade.

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

OP1. 
Criação de um 
Sistema de Apoio 
à Decisão

OP2. 
Revisão dos 
Estatutos da UC

OP3. 
Proceder a um 
processo de 
modernização 
administrativa

OP4. 
Otimizar o 
sistema de 
gestão de 
qualidade

OP5. 
Acreditação de 
laboratórios 
científicos 
institucionais

OP6. 
Aperfeiçoar 
o sistema de 
avaliação do 
desempenho 
docente

OP7. 
Revisitar 
os perfis da 
prestação de 
serviço docente

Prioridade máxima à introdução 
de um Sistema de Apoio à 
Decisão como ferramenta 
de gestão para a adoção de 
decisões estratégicas (Business 
Intelligence)

Dar cumprimento ao Artigo 76º 
dos Estatutos da Universidade 
de Coimbra

Descentralizar decisões e proce-
dimentos aumentando a eficiên-
cia, com ênfase especial em tudo 
o que se relacione com a inves-
tigação e a relação com o tecido 
empresarial

Manter a qualidade reduzindo 
a burocracia (evitando as 
redundâncias e simplificando 
procedimentos)

Aprofundar a criação de 
Plataformas Tecnológicas da UC 
(PTUCs)

Promover a implementação de 
boas práticas laboratoriais nas 
PTUCs

Proceder a um processo de 
certificação e acreditação 
centralizado para as PTUCs

Reduzir a intervenção dos 
docentes no processo de avaliação 
(informatização do processo de 
recolha da informação)

Simplificar o Regulamento de 
Avaliação do Desempenho Docente 
da UC

Melhorar o Regulamento de 
Prestação de Serviço dos 
Docentes da UC

Tornar mais ágil e apelativo a 
opção por perfis alternativos 
(investigação e clínico)

Introduzir o perfil do docente 
empreendedor

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

PA8

PA9

PA10

PA11

PA12
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Tabela 4.17 - Plano de Ação relativamente à Qualidade.

A Tabela 4.18 elenca o plano de ação (PA) relativo aos ob-
jetivos programáticos estabelecidos para as Instalações.

Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP1. 
Elaborar 
um plano de 
desenvolvimento 
integrado do 
edificado da UC

OP2. 
Concretizar o plano 
de obras em curso

OP9. 
Aprofundar 
os princípios 
éticos na vida 
académica OP3. 

Conservar e 
qualificar o parque 
edificado

OP4. 
Elaborar um 
cadastro 
atualizado do 
edificado da UC

OP5. 
Qualificar 
e valorizar 
os espaços 
exteriores do 
Pólo II

OP6. 
Qualificar 
e valorizar 
os espaços 
exteriores do 
Pólo III

OP10. 
Promover a 
participação 
ativa da 
academia na vida 
da UC

OP11. 
Apoiar a vida 
associativa dos 
estudantes e dos 
trabalhadores 
da UC

OP12. 
Desenvolver 
uma estratégia 
de comunicação 
interna que 
promova 
a coesão 
institucional

Construir um plano de 
desenvolvimento integrado do 
edificado da UC para a próxima 
década, a elaborar com a 
participação ativa da comunidade 
académica e da autarquia

Simplificar e valorizar os 
inquéritos realizados aos 
estudantes no âmbito do SGQP 
(menos informação, mas melhor 
informação)

Concretizar todas as obras 
com projeto e financiamento 
aprovados

Criar um Código de Ética da UC 
em consonância com a legislação 
em vigor

Investir na manutenção e 
requalificação do edificado da 
UC (residências universitárias, 
cantinas, espaços pedagógicos, 
laboratórios de investigação, 
zonas museológicas, espaços 
exteriores, etc.)

Intensificar a divulgação e pro-
moção de princípios de ética aca-
démica em todos os domínios da 
vida e funcionamento da UC

Acelerar o processo de adequação 
correto e completo da UC ao 
Regime Geral de Proteção de 
dados (RPGD)

Rentabilizar o edificado da UC 
substituindo progressivamente os 
espaços arrendados

Elaborar planos de segurança para 
o edificado (risco de incêndio, 
segurança nos laboratórios, 
preservação do património, etc.)

Auscultação das pessoas, 
nomeadamente sob a forma de 
encontros abertos, sobre matérias 
relevantes para a UC

Promoção do diálogo com 
estruturas representativas dos 
diversos corpos que compõem 
a academia (associações e 
sindicatos)

Identificar as situações onde 
o registo e licenciamento do 
edificado se encontram por 
resolver e reunir com a autarquia 
para proceder à sua regularização 
com carácter de urgência

Apostar num plano de promoção da 
qualidade de vida da comunidade 
académica que usa diariamente 
as instalações do Pólo II e zonas 
adjacentes (ex. IPN, ITeCons e ADAI)

Criar um plano de apoio específico 
de apoio à atividade associativa na 
UC

Cuidar da manutenção dos espaços 
exteriores em estreita articulação 
com a autarquia

Trabalhar com a autarquia na 
melhoria da acessibilidade ao Polo II 
por parte da comunidade académica

Criação de um plano de 
comunicação interna para a 
academia

Incentivar e reforçar uma 
comunicação institucional eficaz 
e atrativa em articulação com a 
comunidade académica

Implementar canais digitais na UC 
para uma comunicação interna 
mais eficiente

Apostar num plano de promoção 
da qualidade de vida da 
comunidade académica que usa 
diariamente as instalações do 
Pólo III

PA1
PA13

PA2PA14

PA3

PA4

PA15

PA16

PA5PA17

PA6PA18

PA7
PA19

PA8

PA9

PA20

PA21

PA10
PA22

OP8. 
Aperfeiçoar o 
Sistema de Gestão 
da Qualidade 
Pedagógica (SGQP)
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Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

OP6. 
Qualificar 
e valorizar 
os espaços 
exteriores do 
Pólo III

OP7. 
Finalizar a 
recuperação 
do Estádio 
Universitário

OP8. 
Utilizar os Pólos 
da UC como 
ecossistemas 
abertos e 
laboratórios 
vivos e locais de 
partilha

OP9. 
Desenvolver uma 
estratégia de 
sustentabilidade 
ambiental e 
energética

Resolver o problema do fluxo 
automóvel e do respetivo 
estacionamento

Estudar opções para melhorar 
a resposta da cantina às 
necessidades dos estudantes

Avaliar a abertura de espaços 
de estudos com horários mais 
alargados (especialmente durante 
as épocas de exames)

Cuidar da manutenção dos 
espaços exteriores em estreita 
articulação com a autarquia

Desenvolver um projeto piloto 
inovador que articule a Faculdade 
de Ciências do Desporto e 
Educação Física com a Escola 
Secundária Silva Gaio (Desporto 
Pré-Universitário e Universitário)

Terminar os projetos em curso e 
avaliar a possibilidade de melhorar 
áreas ainda não intervencionadas a 
custos controlados

Priorizar a existência de 
uma residência universitário 
nas instalações do Estádio 
Universitário

Utilizar os Pólos da UC como 
ecossistemas abertos e 
laboratórios vivos e locais de 
partilha

Criar condições para que haja uma 
oferta de turística de qualidade, 
que não perturbe a academia nem 
degrade o património

Envolver a autarquia numa 
estratégia local e regional no que diz 
respeito à oferta turística

Estudar soluções integradas da 
rentabilização de espaços culturais 
e recreativos conjuntamente com 
o Turismo do Centro, Turismo de 
Portugal e CCDRC

Conceção e desenvolvimento 
de um plano de sustentabilidade 
ambiental e energética associada 
ao edificado da UC

PA11

PA12

PA13

PA14

PA15

PA16

PA17

PA18

PA19

PA20

PA21

PA22

Tabela 4.18 - Plano de Ação relativamente às Instalações.

A Tabela 4.19 elenca o plano de ação (PA) relativo aos objeti-
vos programáticos estabelecidos para o Financiamento.

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

OP1. 
Aumentar as 
receitas próprias 
da UC

OP2. 
Reduzir os 
gastos gerais de 
funcionamento 
da UC

OP3. 
Monitorização 
contínua da 
execução 
orçamental

Introdução de incentivos ao 
aumento da qualidade da 
produção científica

Introdução de incentivos aos 
projetos que envolvam o tecido 
empresarial

Introdução de medidas de 
estímulo ao desenvolvimento de 
projetos e prestação de serviços

Revisão integrada da política de 
overheads a praticar pela UC e 
restantes entidades do Grupo UC

Apoiar a preparação de projetos de 
grande envergadura e/ou projetos 
com financiamento internacional

Aumentar a oferta pedagógica, 
nomeadamente cursos 
não conferentes de grau, 
autonomizando a sua execução de 
forma análoga aos projetos

Promover parcerias com empresas 
e mecenas

Utilizar os Alumni na procura de 
receitas extraordinárias para a UC

Reduzir os gastos gerais de 
funcionamento da UC

Melhorar a planificação das 
compras

Descentralizar processos 
administrativos que permitam 
ganhos de eficiência

Introduzir estratégias de 
Business Intelligence através da 
implementação de um Sistema de 
Apoio à Decisão

Eliminar redundâncias

Melhoria da informação financeira 
para a governação, direção e 
gestão baseada no novo normativo 
contabilístico SNC-AP (Sistema de 
Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas)

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

PA8

PA9

PA10

PA12

PA13

PA11

PA14
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Tabela 4.19 - Plano de Ação relativamente ao Financiamento. Tabela 4.20 - Plano de Ação relativamente à Comunicação.

A Tabela 4.20 elenca o plano de ação (PA) relativo aos ob-
jetivos programáticos estabelecidos para à Comunicação.

Objetivos 
Programáticos

Objetivos 
Programáticos

Plano  
de Ação

Plano  
de Ação

OP1. 
Promoção e 
projeção da 
“Marca UC”

OP3. 
Monitorização 
contínua da 
execução 
orçamental

OP4. 
Desenvolver 
uma cultura de 
combate ao 
desperdício

OP2. 
Otimizar a 
presença 
digital da UC

OP5. 
Promover o 
aperfeiçoamento 
da definição 
e aplicação 
do modelo de 
financiamento do 
ensino superior

OP6. 
Aperfeiçoar 
o modelo de 
financiamento da 
ciência

OP3. 
Repensar 
o atual 
modelo de 
comunicação 
interna

OP4. 
Repensar 
o atual 
modelo de 
comunicação 
interna

Desenvolver um plano de comunicação e 
marketing profissionais que concentrem os 
seus esforços na disseminação da “Marca 
UC”

Implementação e monitorização 
financeira de um plano de aplica-
ção dos saldos de disponibilida-
des e excedentes de tesouraria, 
capaz de permitir um apoio efeti-
vo à investigação e alavancando 
investimentos estratégicos

Apostar na procura de parceiros de 
prestígio que se associem à “Marca UC”

Avaliar periodicamente o plano de 
comunicação e marketing

Reforçar a “Marca UC” junto de parceiros 
públicos e privados (ex. competências 
instaladas e tipologia de prestação de 
serviços)

Desmaterializar todos os 
processos que possam ser 
executados digitalmente (incluindo 
a generalização do uso de 
assinatura digital)

Associar a “Marca UC” a eventos  
internacionais de indiscutível qualidade

Implementar iniciativas de 
sensibilização da comunidade 
académica para o combate ao 
desperdício de recursos

Estimular o aparecimento de projetos que 
promovam o que de bom se faz na UC (ex. 
produtos com a designação de “Heritage 
Powered by UC”)

Melhorar a eficiência energética e 
ambiental do edificado da UC

Tornar global o projeto UC Digitalis

Desenvolver um projeto estratégico lidera-
do pela UC e que dê visibilidade aos desa-
fios para o desenvolvimento sustentável na 
linha da Agenda 2030 das Nações Unidas

Implementar um modelo de elabo-
ração do orçamento por atividades, 
contratualizado numa base pluria-
nual com as Unidades Orgânicas, 
permitindo uma crescente autono-
mia financeira

Construir uma homepage simples, intuitiva, 
atrativa e funcional

Propor iniciativas do Conselho de 
Reitores das Universidade Portu-
guesas (CRUP) junto dos poderes 
públicos para o aperfeiçoamento do 
modelo de financiamento do Ensino 
Superior que reforce a autonomia 
universitária e garanta estabilidade 
plurianual

Manter uma presença ativa da UC nas redes 
sociais tendo como base um plano estratégi-
co bem definido

Promover a melhoria do 
financiamento da ação social direta 
aos estudantes

Criar projetos pedagógicos inovadores que 
incorporem componentes digitais na sua 
operacionalização

Refletir sobre o que poderá ser o ensino uni-
versitário em 2030 e de que forma a UC deverá 
preparar esse futuro

Conferir transparência ao normal funcionamen-
to da UC para que a comunidade académica 
perceba as decisões tomadas pela Reitoria

Evitar o desperdício de meios em ações isoladas 
e de valor acrescentado muito reduzido

Criar um portefólio das competências instala-
das na UC (ensino, investigação, equipamentos, 
instalações, etc.)

Desenvolver um plano de comunicação interna e 
eficaz direcionado exclusivamente para a comu-
nidade académica
Dinamizar a rede de Alumni  nos meios de 
comunicação digital
Instituir serviços e benefícios pela pertença à 
rede de Alumni

Construir uma plataforma de rede social corporati-
va que seja um espaço de encontro, de informação, 
de troca de ideias entre profissionais e para a 
aprendizagem ao longo da vida

Produzir ferramentas de comunicação em outros 
idiomas de expressão dos estudantes e docentes 
da UC

Criar um plano de comunicação com os estudantes 
internacionais que facilite a integração plena na 
vivência da instituição, contribua para a resolução de 
dificuldades, e maximize o sucesso escolar.

Procurar o acesso a financiamento 
de desenvolvimento para o 
investimento na reabilitação 
e construção de residências 
universitárias

Reafirmar a autonomia da univer-
sidade independentemente da 
tipologia adotada (Instituto Público 
ou Regime Fundacional)

Propor iniciativas do CRUP junto da 
Fundação para a Ciência e Tecnolo-
gia (FCT), no sentido da simplifica-
ção dos procedimentos de gestão 
de projetos, reduzindo os encargos 
e burocracia associados

Propor iniciativas do CRUP junto da 
Fundação para a Ciência e Tecnolo-
gia (FCT), no sentido do aperfeiçoa-
mento do modelo de financiamento 
da ciência em Portugal, garantindo 
um verdadeiro emprego científico 
permanente através da possibilida-
de de imputação de custos reais (sa-
lários), à semelhança do que ocorre 
nos projetos europeus

PA1

PA15

PA2

PA3

PA4

PA16

PA5

PA17

PA6

PA18

PA7

PA8

PA19

PA9

PA20 PA10

PA12

PA13

PA21

PA11

PA14

PA15

PA16

PA17

PA18

PA19

PA20

PA21

PA22

PA23

PA24

PA25
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Considerações finais

A candidatura ao cargo de Reitor da Universidade 
de Coimbra é uma decisão solitária e tremenda-
mente difícil.

É uma decisão solitária porque à nossa volta coexistem 
opiniões muito diversas sobre a parte positiva e a ne-
gativa de se poder vir a assumir o cargo de Reitor da 
Universidade de Coimbra. E o pior, é que tanto as boas 
como as más razões encaixam na realidade.

No meu caso pessoal, o facto de ter uma experiência 
acumulada bastante sólida pesou muito na minha deci-
são. Como sempre honro os meus compromissos, senti 
que era meu dever apresentar-me a estas eleições. To-
mei a decisão consciente que as eleições ganham-se e 
perdem-se, mas seguro que a minha candidatura pode-
ria contribuir para um debate mais enriquecedor para a 
academia. Entendo por isso que seria útil que o colégio 
eleitoral pudesse julgar minha perspetiva sobre os de-
safios que estão pela frente e a estratégia que preconi-
zo para os ultrapassar.

Ser candidato a Reitor é para mim uma missão que 
cumpro com grande humildade e sentido de respon-
sabilidade. Com o Programa de Ação que apresento a 
Universidade de Coimbra poderá guindar-se a um outro 
patamar. Como qualquer Programa de Ação, este é um 
documento evolutivo e que se poderá ajustar em fun-
ção das dinâmicas que se forem gerando.

Advogo que o caminho que um Reitor deve percorrer du-
rante o seu mandato deve ser consensualizado com os 
restantes Órgãos de Governo. Estou convicto que o diá-
logo e a existência de diferentes opiniões enriquecem as 
decisões finais. Comigo só poderá ser assim porque, não 
obstante exigirem mais trabalho, resultam normalmente 
mais representativas e mais consolidadas.

Coimbra, 07 de janeiro de 2019 
 
“Amo a simplicidade externa que cobiça uma grande 
complicação interna”
Miguel Unamuno
(1864 – 1936)
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