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COMUNICADO IMPRENSA
As equipas reitorais das universidades do consórcio UNorte.pt
reuniram nas instalações da UTAD, em Vila Real, para análise
da atividade conjunta desenvolvida ao longo do último
semestre, bem como para perspetivar desenvolvimentos futuros
face à evolução dos contextos regional, nacional e europeu.
A agenda incluiu intervenções dos responsáveis pelos
diferentes grupos de trabalho em que o consórcio está
organizado, nomeadamente: investigação, educação, ensino à
distância e inovação e empreendedorismo. Foi também discutido
o trabalho conjunto nas áreas da cultura, empregabilidade,
ação social, administração e gestão e comunicação.
Foi reafirmada a importância crítica, para a Região e para o
consórcio, dos projetos estratégicos de I&D preparados pelo
UNorte.pt nos eixos estruturantes da estratégia regional de
especialização inteligente. Esta iniciativa, apesar de ter
sido articulada com o CCDR-Norte e com o Governo, tarda em ter
enquadramento nos programas regionais, o que constitui motivo
de forte preocupação para o consórcio. É igualmente fator de
adversidade o modo como as universidades estão a ser
confrontadas com alterações de regras de execução orçamental

dos programas doutorais apoiados por fundos regionais.
Tanto na dimensão educativa, como na área da inovação foi
verificada uma prática muito significativa de partilha entre
as três instituições, não só em ações de formação pedagógica
para pessoal docente, como na participação conjunta no projeto
UNorte Inova, recentemente aprovado.
Igualmente, as universidades do consórcio têm avançado
conjuntamente no desenvolvimento e partilha de boas práticas
de
modernização
administrativa,
no
sentido
da
desmaterialização e simplificação de processos, nomeadamente
no âmbito de projetos SAMA.
Analogamente, também tem progredido a articulação dos três
Serviços de Ação Social, particularmente em processos
operacionais e de qualidade, alguns dos quais têm sido alvo de
candidaturas a programas nacionais e europeus.
No final da reunião os três reitores congratularam-se com os
resultados conseguidos e reiteraram o seu compromisso com os
objetivos e desenvolvimento deste consórcio.
No sentido do aprofundamento desta dinâmica e da sua maior
articulação com outros atores do desenvolvimento regional, o
consórcio irá organizar um ciclo e conferências para analisar
os desafios com que a Região se confronta num complexo
contexto de mudança e sobre o papel central do conhecimento,
da ciência e da educação, neste contexto.
Foi também decidido organizar um evento comemorativo do
segundo aniversário da criação do Consórcio, cujos detalhes
serão divulgados oportunamente.

