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Exmo. Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores,  

Magnífico Reitor da Universidade dos Açores,  

Exma. Senhora Secretária Regional da Cultura, Ciência e Transição 

Digital,  

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 

Exmos. Senhores Deputados da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade dos 

Açores, 

Exma. Senhora Administradora da Universidade dos Açores, 

Exmo. Senhor Presidente da Direção da Associação Académica,  

Exmo. Senhor Administrador Diocesano da Diocese de Angra,  

 

Exmos. Convidados, 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
Gabinete da Presidência 

 

2 
 

A Universidade dos Açores entra hoje numa fase maior da sua 

maturidade. Celebrar 46 anos de vida é entrar numa fase que nos obriga 

a avaliar com maior profundidade as décadas percorridas e apreciar a 

obra erguida ao longo do caminho, por tantos e tantos mestres do saber, 

que também queremos homenagear. 

 

A Universidade dos Açores, com a sua organização tripolar, constitui 

um pilar fundamental da nossa Autonomia, hoje como na data da sua 

fundação. 

 

Só isso já era motivo suficiente para marcar presença aqui, apesar do 

contexto pandémico em que nos encontramos.  

 

Mas hoje, desta tribuna, quero aproveitar o palco para, em nome da 

Assembleia Legislativa dos Açores, reconhecer o papel determinante 

desta Instituição no desenvolvimento da nossa Região, reconhecimento 

esse que julgo ser a melhor forma de felicitar e saudar toda a Academia 

açoriana.  

 

É precisamente por esta Instituição ser um pilar da nossa Autonomia 

que se torna crucial cuidar da sua força e estabilidade, pois se os pilares 

que a sustentam não estiverem seguros, a própria Autonomia acabará 

por ser posta em causa. 
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No esforço que tenho feito de aproximar o nosso Parlamento de todas 

as ilhas, instituições e cidadãos, estive também aqui, reunido com o 

Magnífico Reitor da Universidade dos Açores, a quem disse, e agora 

reforço, que a Universidade pode contar com o Primeiro Órgão da 

Autonomia para a fortalecer, tanto na assunção das responsabilidades 

dos Órgãos de Governo Próprio da Região, como na exigência do 

cumprimento dos compromissos e das responsabilidades da tutela. 

 

Não podemos aceitar que a Universidade dos Açores seja discriminada 

negativamente no acesso a fundos europeus devido à sua localização, 

quando essa devia ser a base de uma discriminação positiva, 

precisamente por estar sediada numa região ultraperiférica, reconhecida 

como tal pela União Europeia. 

 

Não podemos igualmente aceitar que o Estado não cumpra os 

compromissos que assumiu há muito, quanto ao financiamento desta 

Instituição.  

 

Mas para além de erguemos a nossa voz na exigência desse 

cumprimento, temos de ir mais longe.  
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É absolutamente determinante que trabalhemos todos para encontrar 

uma solução estrutural que resolva o problema de financiamento da 

Universidade dos Açores, de uma forma que permita dar estabilidade e 

previsibilidade ao seu funcionamento e desenvolvimento sustentável. 

 

Como calculam, podia continuar a discorrer sobre estas matérias, mas 

manda o protocolo que não vá muito além dos breves minutos que me 

foram pedidos. Vou, por isso, terminar, deixando um desafio ao 

Magnífico Reitor e a toda a Academia açoriana.  

 

Como sabem a Assembleia Regional está a promover uma reflexão 

sobre o aprofundamento da Autonomia. Entendo que essa tarefa não é, 

nem pode ser, um exclusivo de quem exerce atividade política. 

 

Desafio-vos, por isso, a participarem ativamente neste processo, 

debatendo conceitos e lançando ideias sustentadas nos vossos trabalhos 

de investigação.  

 

O vosso pensamento é fundamental para construir um futuro sólido e 

promissor para todos os Açorianos. Haja vontade, e força, para 

continuar a manobrar por entre as maresias do futuro!  

 

Os Açores contam convosco! 
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Ponta Delgada, 17 de janeiro de 2022 


