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Nota de Imprensa 

Presidente Luís Garcia defende união de esforços para encontrar uma 

solução estrutural para o financiamento da Universidade dos Açores 

 

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

defendeu hoje de manhã em Ponta Delgada uma união de esforços para encontrar uma 

solução estrutural para o financiamento da Universidade dos Açores. 

Discursando na cerimónia das comemorações dos 46 anos daquela instituição, que teve lugar 

na Aula Magna da Academia açoriana, o Presidente Luís Garcia considerou “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”. 

“Não podemos aceitar que o Estado não cumpra os compromissos que assumiu há muito, 

quanto ao financiamento desta Instituição”, nem que “a Universidade dos Açores seja 

discriminada negativamente no acesso a fundos europeus devido à sua localização”, afirmou o 

Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, sublinhando que “temos de ir mais longe” 

do que a mera “exigência desse cumprimento”. 

O Presidente Luís Garcia considerou mesmo “crucial” cuidar da força e estabilidade da 

Universidade, “pois se os pilares que a sustentam não estiverem seguros, a própria Autonomia 

acabará por ser posta em causa”.  

Reconhecendo “o papel determinante” da Universidade dos Açores no desenvolvimento da 

Região, o Presidente da Assembleia desafiou a Academia açoriana a contribuir de forma ativa 

para o trabalho de aprofundamento da Autonomia em curso, “debatendo conceitos e lançando 

ideias sustentadas” a partir do trabalho de investigação daquela Universidade. 

Considerando o pensamento da academia açoriana “fundamental para construir um futuro 

sólido e promissor para todos os Açorianos”, o Presidente Luís Garcia lembrou “que essa 

tarefa não é, nem pode ser, um exclusivo de quem exerce atividade política”. 

 

Horta, 17 de janeiro de 2022 
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