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Nota de Imprensa 

 

Presidente da Assembleia convida Universidade e RTP-Açores  

a envolverem-se nas celebrações dos 45 anos  

 

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, 

convidou hoje a Universidade dos Açores e a RTP-Açores a envolverem-se nas celebrações 

dos 45 anos da Autonomia Regional, que se celebram este ano e cujo programa está em 

preparação.  

O convite foi feito pessoalmente durante as reuniões realizadas em Ponta Delgada, no âmbito 

da sua visita oficial à ilha de São Miguel, que terminou esta tarde, depois de um dia dedicado 

aos “pilares fundamentais” da Autonomia. 

No seguimento da reunião realizada com o reitor João Luís Gaspar, o Presidente Luís Garcia 

defendeu também a necessidade de se encontrar uma “solução estrutural” para reforçar os 

meios da Universidade dos Açores, assegurando “em definitivo” a “estabilidade, regularidade 

e previsibilidade” das finanças daquela academia. 

O Presidente da Assembleia fez questão de lembrar a importância do ensino superior açoriano 

para o desenvolvimento da Região”, sublinhando as dificuldades que a academia tem tido em 

cumprir a sua missão por clara “falta de meios” e “incumprimentos do Governo da 

República”. 

Considerando estes incumprimentos do plano de financiamento “absolutamente inaceitáveis”, 

o Presidente Luís Garcia afirmou mesmo que “constituem uma falta de respeito” para “com a 

Universidade” e para “com os órgãos de governo próprio dos Açores”, com quem o Governo 

da República assumiu esses compromissos, dado que a Universidade dos Açores é tutelada 

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo da República.  

Depois da reunião no Campus de Ponta Delgada, o Presidente da Assembleia Legislativa 

rumou às instalações da RTP-Açores para reunir com a sua direção e visitar as instalações, 

prosseguindo o seu objetivo de reunir com os principais pilares da Autonomia Regional no 

ano em que se completam os seus 45 anos. 
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O Presidente Luís Garcia aproveitou a ocasião para agradecer o trabalho feito pelos 

profissionais da RTP-Açores na cobertura dos trabalhos parlamentares que tem vindo a ser 

realizada nos últimos meses, bem como a transmissão televisiva feita por ocasião da 

cerimónia do Dia da Região.  

 

Horta, 23 de junho de 2021 
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