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quando se forjaram novos procedimentos em resposta
a situações bloqueadas, que se iniciou e sustentou uma
mudança – imitando outros ou tentando ultrapassá-los.
É quando se põe em causa, quando se abre ao exterior
e questiona o futuro, que uma instituição evolui.
É no balanço entre o que se deve conservar e o que se
deve necessariamente mudar que está o segredo do
caminhar em frente.
A pobreza extrema e a miséria de muitos milhões de
seres humanos convivem hoje com a abundância e o
poderio económico de umas restritas e afortunadas
altas-rodas. Contudo, a promessa trazida pela ciência
saída da segunda grande guerra e pelas novas tecnologias de origem científica a que deu origem, era a de que
elas estariam na base e conduziriam ao progresso social.
A verificação de que esta crença é afinal uma miragem
que a prática social se encarregou de desvanecer,
mostrou que as relações e as interações que suportam
a realidade histórica são bem mais complexas do que as
simples análises que preenchem grande parte do discurso
político contemporâneo.
A complexidade de que se reveste a nossa natureza como
seres sociais implica que nenhuma disciplina possa, por
si só, descrever categoricamente o comportamento dos
humanos e, portanto, providenciar um guia definitivo
para a ação com vista a atingir mais e melhor justiça
social. Torna-se necessário conjugar diferentes perspetivas e práticas a fim de se poder abordar questões interligadas. É igualmente neste campo que a Universidade
deve desempenhar cabalmente o seu papel de farol de
longo alcance e propor novos comportamentos a adotar,
dando deles um exemplo fiável e credível.
Ao aprovar o presente Plano, entendeu o Conselho Geral
dever exortar e apoiar o esforço da Reitoria no sentido
de definir métricas que permitam motivar a Universidade
e impulsioná-la numa direção positiva e promissora,
monitorizando o caminho percorrido para atingir os
objetivos que foram selecionados. Porque, de acordo
com o que escreveu o grande António Vieira «Para se
avaliar a esperança, há-se de medir o futuro».
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A elaboração de uma estratégia é o elemento central de
afirmação do Magnífico Reitor em termos de liderança
e de empenho na evolução da sua Universidade no
ecossistema do ensino superior. A estratégia consiste na
consubstanciação da visão de futuro enunciada aquando
da candidatura. Contém tudo o que releva da conceção,
da decisão, da condução e do conteúdo das ações a
empreender durante o mandato. É uma peça-chave que
liga o presente ao futuro.
Porque o novo não nasce por geração espontânea.
Tem de ser criado, protegido, amparado, fortalecido
e, então, talvez possa singrar, medrar e surgir como
inovação ou como fator de transformação profunda.
Na vida não há descontinuidades. É tão difícil determinar quando alguma coisa começa como quando
ela acaba. Mas, se estivermos atentos/as, poderemos
eventualmente observar alguns sinais da mudança
que se avizinha, ou indicações que nos alertam sobre
uma possível alteração daquilo que foi antecipado.
Qualquer época é um período de transição para aqueles/as
que a vivem, onde se confrontam os interesses e os
medos do passado com as aspirações e os entusiasmos
do futuro, em que as ilusões de autonomia se cruzam
com as forças que impõem as cadeias ao presente.
Mas é nesse cadinho de conflitos e crises que emergem
as oportunidades.
Um/a observador/a atento/a percebe que a solução para
a nossa época não é só tecnológica: é sobretudo política
e social, quer dizer, é de índole eminentemente cultural.
Há portanto que valorizar uma cultura da interrogação
do passado, do presente e do futuro, bem como do
aperfeiçoamento das capacidades próprias. Ou seja, uma
cultura que acolha a história, que valorize a prática social
solidária e favoreça a intervenção política, uma cultura
que estimule a prospetiva.
É este encorajar do espírito crítico e do livre exercício
que constitui a essência da missão da Universidade.
Nunca foi a olhar para dentro de si que uma instituição
se transformou e desenvolveu. Foi, exatamente, quando
se confrontaram os constrangimentos internos,
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E é por isso que a existência
de um Plano Estratégico é
absolutamente imprescindível:
identificar as melhores
ideias e monitorizar
a sua concretização.
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citius,
altius,
fortius

O lema subjacente ao plano de ação, que este documento orientador pretende inspirar, espelha o espírito
Olímpico na exata medida em que foi definido por Pierre
de Coubertin: “Citius, Altius, Fortius” (“mais rápido, mais
alto, mais forte”).
A superação individual é um valor absoluto. A superação coletiva é também um valor absoluto. Claro que é
sempre possível comparar desempenhos individuais e
desempenhos coletivos, mas o desafio com que estamos confrontados é que consigamos extrair o melhor
de cada um de nós na expectativa de que o resultado
coletivo final seja muito superior à soma das partes.
A obtenção de resultados positivos associa‑se normalmente a alguma inspiração e a muita transpiração. Ideias há muitas (e boas), ideias concretizadas
já é matéria mais escassa. Para nos afirmarmos como
universidade de investigação é necessário ter ideias e
concretizá‑las. E é por isso que a existência de um Plano
Estratégico é absolutamente imprescindível: identificar
as melhores ideias e monitorizar a sua concretização.
Porque acredito que podemos fazer sempre mais
e melhor, o principal foco deve estar nas pessoas.
Valorizar e cuidar da comunidade académica deve ser
a nossa prioridade. Se formos capazes de unir e motivar as pessoas em torno de um projeto coletivo, então
seremos mais fortes e, sem dúvida, poderemos afirmar que o futuro da Universidade de Coimbra está
nas nossas mãos.
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Reitor
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A reflexão estratégica, a autognose e a auscultação,
aliadas à reflexão prospetiva e à ponderação de fatores
exógenos, contribuem para a definição do ponto de
partida, do percurso e das metas a atingir. Saber de onde
se parte e saber o que se pretende alcançar é de extrema
importância; aliar a estes o saber conceber a melhor
forma de o conseguir, através de um permanente processo de planeamento, execução, monitorização, avaliação
e atuação, em tempo real, revela-se crucial.
O planeamento estratégico em organizações de elevado
desempenho, como a Universidade de Coimbra (UC), é
assim um foco dinâmico e vivo, que aponta o percurso que
melhor permite, à luz do conhecimento atual, alcançar os
resultados desejados e plausivelmente desenhados.
O desenvolvimento deste processo – desde já e ao
longo do ciclo estratégico 2019-2023 – permitirá
identificar, modificar e fortalecer o posicionamento
da Universidade, incrementando a assertividade das
decisões a tomar e consentindo-lhes acrescentada
racionalidade e objetividade, porque sustentadas
em dados mensuráveis e mensurados. Em paralelo,
facultará uma sinalização mais eficaz da priorização de
ações e uma alocação de recursos às áreas identificadas
como estratégicas, bem como fomentará a participação
da comunidade académica, asseverando-a como parte
ativa do processo e corresponsável pelo desenho e
execução do rumo traçado.

Com o Plano Estratégico para 2019-2023, a UC pretende ser uma universidade (cada vez mais) capacitada
para construir o futuro, dando corpo à sua visão e
aos seus objetivos, de forma sustentável e socialmente responsável.
Ainda assim, por melhor concebida que uma estratégia
possa ser, ela estará sempre votada ao fracasso se a sua
operacionalização não for devidamente implementada
e, por melhor que seja concebida, só alcançará êxito
se implementada com as pessoas e para as pessoas.
As pessoas constituem, por isso, a componente mais
valiosa da estratégia adotada e todas são importantes
para que se atinja o sucesso. É por isso que devem ser
ouvidas, envolvidas, valorizadas e informadas. Se cada
uma se sentir parte da estratégia, da conceção à operacionalização, a força do coletivo sairá reforçada.
Para garantir uma estratégia de sucesso, em que o envolvimento das pessoas é imprescindível, foi dinamizado,
entre maio e novembro de 2019, um amplo conjunto de
sessões e de momentos de reflexão intitulado “O Futuro da
UC nas nossas mãos”, que contou com a participação ativa
da comunidade académica. Tal reflexão abrangeu ainda,
e em simultâneo, parceiros académicos e agentes externos, a fim de contribuir também para o fortalecimento
da relação entre a UC e partes interessadas externas
diversificadas. Tendo sempre como foco temas que se
constituem preocupação de cada parte interessada,
pretendeu-se, através de tal abordagem participativa,
alargada, transversal e multicultural, integrar diferentes
perspetivas e contributos.
Inserindo-se a UC num contexto externo abrangente,
a conceção da estratégia deverá ser antecedida por
uma análise comparada e uma análise de risco. O êxito
na implementação da estratégia vai depender da
capacidade de adaptação a conjunturas externas, pelo
que é fundamental a UC estar preparada para encarar
diferentes cenários da evolução do meio envolvente.
Neste âmbito, a metodologia adotada incorporou
a análise prospetiva e a exploração de cenários de
enquadramento do ambiente onde irá competir e cooperar a médio e longo prazo, tendo, a este propósito,

sido realizadas duas sessões de reflexão incluídas no
programa “O Futuro da UC nas nossas mãos”.
O presente Plano Estratégico estabelece as principais
linhas de orientação para a ação da Universidade de
Coimbra no quadriénio 2019-2023, dando início a um
novo ciclo de acompanhamento e avaliação. Os anteriores processos de planeamento estratégico permitiram
o desenvolvimento e a incorporação de uma cultura de
permanente acompanhamento e regular monitorização
da atividade da UC, baseada na observação do princípio
da melhoria. Não obstante a evolução já verificada, serão
desenvolvidos ainda melhores indicadores e mais sólidos
mecanismos de recolha de informação, já que para a
tomada de decisões acertadas é indispensável que as
pessoas certas tenham os dados certos, na altura certa.
Numa primeira parte do documento, logo após este
breve enquadramento, recordam-se a missão e os
valores da Universidade de Coimbra, estatutariamente
definidos, a que se segue a explicitação da visão que
norteará a sua atividade nos próximos anos.
Na análise contextual e do meio envolvente, é efetuada
referência ao estudo das partes interessadas, ao processo participativo “O Futuro da UC nas nossas mãos”,
à análise SWOT e à prospetiva e exploração de cenários.
No âmbito da formulação estratégica, define-se o quadro de referência da Universidade de Coimbra para o
quadriénio 2019‑2023, estruturado em função de pilares e eixos de missão. Os pilares, diretamente relacionados com os fins nucleares da Universidade (Investigação
& Inovação, Ensino e Desafios Societais), são cruzados
pelo relevante pilar de missão Internacionalização.
Os eixos correspondem aos recursos necessários
para atingir aqueles fins, sendo organizados em
cinco vertentes: Pessoas, Qualidade, Instalações,
Financiamento e Comunicação.
A s p re o c u p a çõ e s d e S u ste n t a b i l i d a d e e d e
Responsabilidade Social estarão presentes em todas
as áreas de atuação da UC. Será dada especial ênfase
ao Ambiente e Ação Climática e à Cidadania, Igualdade

e Inclusão, áreas específicas de inequívoca importância nos dias de hoje. Estas vertentes assumem um
caráter fundamental, transversal a todos os pilares e
eixos de missão.
Para cada pilar, eixo e área é explicitada a respetiva
visão e são apresentadas as linhas de orientação estratégica a seguir até 2023, explorando-se um conjunto de
iniciativas a desenvolver e determinando-se as metas
a alcançar, com base nos principais desafios e nos
mais importantes objetivos a alcançar pela UC nesse
horizonte temporal.
A concluir, é patenteada a metodologia que será seguida no acompanhamento e na avaliação da implementação da estratégia.
O Plano Estratégico será complementado com o conjunto de ações a desenvolver institucionalmente, sob responsabilidade da Equipa Reitoral, vertidas num Plano de
Ação. Mas a passagem da estratégia à ação e o alcance
das metas propostas dependerá do contributo de toda a
comunidade e do alinhamento das ações a desenvolver
pelas unidades orgânicas e outras unidades nos respetivos Planos de Ação.
Por fim, regista-se aqui um agradecimento a toda a
comunidade académica. As pessoas são o ativo mais
valioso da Universidade de Coimbra e contamos com
todas e com todos na viagem rumo a uma universidade sob o signo da divisa “Citius, Altius, Fortius”
(“mais rápido, mais alto, mais forte”)!

O Futuro da Universidade de Coimbra
está nas nossas mãos!
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O processo de planeamento
estratégico 2019-2023,
instrumento imprescindível
para a Universidade de Coimbra,
visa assegurar uma abordagem
sistemática e estruturada,
multidisciplinar e intersectorial,
transversal aos desafios do
presente e do futuro.
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missão,
valores
e visão

Estatutos da Universidade de Coimbra
[artigo 2.º]

A compreensão pública das
humanidades, das artes,
da ciência e da tecnologia,
promovendo e organizando
ações de apoio à difusão da
cultura humanística, artística,
científica e tecnológica,
disponibilizando os recursos
necessários a esses fins;

A Universidade rege‑se pelos princípios da solidariedade
académica e garante a liberdade de ensinar, aprender,
investigar, inovar e empreender.
Estatutos da Universidade de Coimbra [artigo 3.º, n.º 3]
Depositária de um legado histórico multissecular e matriz
cultural do espaço da lusofonia, a Universidade de Coimbra
é, na linha da tradição do humanismo europeu, uma ins‑
tituição desde sempre aberta ao mundo, à cooperação
entre os povos e à interação das culturas, no respeito pelos
valores da independência, da tolerância e do diálogo,
proclamados na Magna Carta das Universidades Europeias.
A Universidade de Coimbra afirma‑se pela conjugação da
tradição, da contemporaneidade e da inovação.
A Universidade valoriza o trabalho dos seus professores,
investigadores, estudantes e trabalhadores não docentes
e não investigadores, empenhando‑se em oferecer a todos
um ambiente que combine o rigor intelectual e a ética
universitária com a liberdade de opinião, o espírito de
tolerância e de humildade científica, o estímulo à criatividade e à inovação, bem como o reconhecimento e a
promoção do mérito a todos os níveis.
Estatutos da Universidade de Coimbra [artigo 4.º, n.os 1 a 3]
São fins da Universidade de Coimbra: (…) d) A contribuição
para a concretização de uma política de desenvolvimento
económico e social sustentável (…)
Estatutos da Universidade de Coimbra [artigo 5.º]

O desenvolvimento de
atividades de ligação à
sociedade, designadamente
de difusão e transferência de
conhecimento, assim como
de valorização económica do
conhecimento científico;

A promoção da mobilidade
efetiva de docentes e
investigadores, estudantes
e diplomados, tanto a nível
nacional como internacional,
designadamente no espaço
europeu de ensino superior e
no espaço da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa.

Para além dos valores explicitamente definidos estatutariamente, a Universidade de Coimbra deve posicionar-se
como instituição socialmente responsável, reforçando
na sua matriz identitária os princípios conducentes a
uma sociedade civilizacionalmente avançada.
A UC afirma-se como instituição inclusiva, que valoriza
a diversidade. Através das suas políticas e práticas,
cabe à Universidade promover e garantir a igualdade
e combater a discriminação, nomeadamente no que
diz respeito à identidade e expressão de género, orientação sexual, idade, deficiência, origem racial e étnica,
nacionalidade, religião ou crença. Empenhando‑se a
UC em garantir um ambiente inclusivo, estimulante
e solidário, que respeita os direitos e a dignidade dos
membros da comunidade, o direito à diferença tem
de ser respeitado.
A Universidade de Coimbra deve pautar‑se, sempre,
pela excelência em todos os seus domínios de atuação.
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A Universidade
tem o dever de
contribuir para:

valores
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missão

A Universidade de Coimbra
é uma instituição de criação, análise crítica,
transmissão e difusão de cultura,
de ciência e de tecnologia que, através da
investigação, do ensino e da prestação
de serviços à comunidade, contribui para o
desenvolvimento económico 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 assente no conhecimento.
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visão

O reforço da investigação é, pois, determinante para que
a Universidade possa assumir um papel absolutamente
decisivo enquanto agente dinamizador da sociedade,
contribuindo para transformar a vida dos/as cidadãos/ãs
e impulsionando áreas como a educação, a ciência e
tecnologia, a cultura, o desporto, a economia, a justiça
e a saúde, entre outras. A abertura da Universidade à
sociedade será estimulada e valorizada.
Sendo certo que desta forma a ligação da Universidade à
cidade sairá reforçada – o nível local é o primeiro a beneficiar de uma aprofundada conexão com a sociedade –,
uma universidade de investigação é, por natureza, uma
universidade onde a internacionalização atinge níveis
muito elevados. Só apostando numa política de internacionalização cada vez mais pró-ativa a UC se pode afirmar
como universidade de investigação; e ser uma verdadeira
universidade de investigação contribuirá decerto para o
reforço de uma Universidade de Coimbra global.
Para perseguir este desígnio, torna-se indispensável
envolver, valorizar e cuidar da comunidade académica, na plena convicção de que todas as pessoas são
importantes para que se atinja o sucesso e que só com
consciência e empenhamento coletivos alcançaremos o
futuro desejado!
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Com a sua missão estatutariamente definida, a Universidade
de Coimbra, enquanto instituição de referência, necessita
de uma visão estratégica inovadora, moderna e criativa
que lhe permita antecipar o futuro e atingir patamares de
qualidade mais elevados e consistentes.
Para que a UC consiga ser verdadeiramente competitiva
no panorama nacional e internacional, deve afirmar‑se
globalmente enquanto universidade de investigação.
Com uma aposta forte na investigação e produção
de conhecimento de elevada qualidade, o ensino e a
transferência do conhecimento para a sociedade sairão
reforçados e ganharão outra dimensão – não se ensina
o que não se sabe e não se transfere o que não se tem.
A Universidade de Coimbra estará assim em melhores
condições de formar pessoas competentes e de ser
pró‑ativa na ligação à sociedade.
Num mundo em constante mudança, o ensino enfrenta
enormes desafios, e o reforço e o estímulo da ligação do
ensino à investigação, bem como a introdução de processos
de ensino‑aprendizagem mais adequados ao perfil dos/as
estudantes atuais e às novas configurações dos contextos
sociolaborais, trarão benefícios para os/as estudantes, para
a instituição e, potencialmente, para a sociedade.
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Ser internacionalmente reconhecida como
uma universidade de investigação, em que a
produção de conhecimento de elevada qualidade
influencie o processo educativo e aumente a
partilha de conhecimento com a sociedade,
dando resposta aos problemas que são de
todos/as e de cada um/a e contribuindo sem
reservas para o desenvolvimento sustentável.
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Numa era de intensa e rápida globalização, em que as
organizações vivem inseridas num contexto claramente
internacional, o conceito de território deixa de ser
meramente físico e a noção de proximidade ganha uma
expressão e impacto diferentes. Neste contexto altamente dinâmico e em permanente mudança, as necessidades
das partes interessadas revelam-se cada vez mais exigentes, sendo fundamental (re)avaliar continuamente a
capacidade que têm para influenciar, direta ou indiretamente, a Universidade de Coimbra e a relevância que as
atividades da UC têm para cada uma.
Envolver e considerar as expectativas e necessidades de
diferentes partes interessadas possibilita e maximiza a
qualidade dos resultados do Plano Estratégico, oferecendo
em simultâneo o alinhamento de todos/as os/as intervenientes. Sendo este envolvimento um fator de sucesso,
foi determinante o alargado processo de auscultação,
expressão da incessante intercomunicação com a comunidade académica e parceiros externos.
A análise de contexto passa necessariamente por um
profundo diagnóstico – auto e hetero – para conhecer
as forças e as fraquezas da Universidade, e pelo estudo
do seu meio envolvente, com o objetivo de estar apta a
usufruir das conjunturas favoráveis e oportunidades, e a
antecipar riscos e ameaças que possam vir a surgir.
E, perante a construção de um caminho que é futuro,
a Universidade de Coimbra estará melhor preparada
se recorrer à análise prospetiva e à construção de
cenários, permitindo‑lhe introduzir na sua estratégia
a componente de análise de risco. A utilização destas
metodologias contribuirá para iluminar o presente em
direção ao futuro, auxiliando a escolha das opções e
alternativas mais adequadas em cada momento.
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análise de
contexto
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Atendendo à importância do envolvimento e do alinhamento das pessoas, foi implementada uma abordagem
participativa alargada, transversal e multicultural,
direcionada para públicos identificados no âmbito do
Sistema de Gestão da UC como partes interessadas com
poder e interesse elevados. Neste contexto, foram criados
espaços e momentos de encontro para diagnóstico,
reflexão e debate, desenvolvendo trocas multidirecionais
de perspetivas e de ideias entre pessoas que formam a
comunidade académica e outras que, embora não integrando tal comunidade, com ela se interligam. Abriu-se a
porta à reflexão, à inquietação e à vontade de superação,
reunindo a comunidade académica, a cidade, a região e o
país, num conjunto de sessões de reflexão estratégica que
corporizaram o aludido “O Futuro da UC nas nossas mãos”,
contribuindo no seu conjunto para uma visão mais clara
do futuro e a forma mais adequada para o alcançar.
Além das faculdades e outras unidades da UC, o programa sobre o planeamento estratégico contou com o
envolvimento dos/as estudantes nacionais e internacionais, de pessoal docente e investigador, de pessoal
técnico, de unidades de I&D, de antigos/as estudantes,
de empresas e entidades empregadoras, de entidades e
empresas do ecossistema de inovação e empreendedorismo, e, ao longo do processo, de algumas das principais
entidades parceiras da UC (nacionais e internacionais).
As sessões presenciais assentaram numa metodologia baseada na geração e na discussão de ideias e de
propostas concretas sobre os pilares e eixos de missão
da UC, com foco em temas que constituem a preocupação de cada universo, tendo contribuído assim para
o enriquecimento da estratégia da Universidade para o
quadriénio 2019-2023.
Não obstante este objetivo geral de proposta de ações
concretas a desenvolver, momentos de reflexão houve
em que foram abordados temas específicos, consoante o
público-alvo. Por exemplo, a participação de antigos/as
estudantes, efetuada através de questionário, permitiu
também auscultar perceções sobre competências a privilegiar nos percursos escolares dos/as estudantes da
UC nos próximos anos, sobre o reforço da ligação e da
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Reconhecer as partes interessadas – pessoas, grupos,
entidades e organizações que afetam e/ou podem ser
afetadas pela UC, pelas suas missões, atividades e projetos
–, analisar as suas necessidades e expectativas e avaliar o
seu posicionamento face à Universidade de Coimbra permite organizar, monitorizar e potenciar as inerentes correlações. A permanente observação do posicionamento de
cada parte interessada face à UC dá suporte e objetividade
à tomada de decisão e às opções estratégicas.
Conscientes do caráter estratégico da gestão das partes interessadas e da importância da implementação
do respetivo modelo para uma coerente avaliação do
desempenho organizacional, o seu mapeamento é
revisto anualmente no âmbito do Sistema de Gestão da
Universidade de Coimbra – estão identificadas 50 partes
interessadas, internas e externas, à data da elaboração
do Plano Estratégico 2019-2023.
Após a sua identificação, foi efetuada a avaliação do
posicionamento de cada parte interessada tendo em
conta a capacidade para regular e/ou influenciar as
atividades a desenvolver pela Universidade de Coimbra
(poder) e o nível de preocupação em relação aos resultados e relevância ou utilidade que as atividades da UC
têm para cada uma (interesse). Partindo da categorização de cada parte interessada de acordo com o seu
posicionamento no binómio poder/interesse, foram
identificados os seguintes grupos:
• Poder e interesse elevados: partes interessadas que
devem ser geridas ativamente, exigindo um grande
comprometimento e esforço no sentido da sua satisfação por parte da UC;
• Poder elevado e interesse reduzido: a UC deve fazer
um esforço suficiente para manter estas partes interessadas satisfeitas, mas este esforço deve ser comedido para não ser percecionado como exagerado;
• Poder reduzido e interesse elevado: a UC deve
manter estas partes interessadas adequadamente informadas;
• Poder e interesse reduzidos: é importante monitorizar estas partes interessadas sem incorrer em
comunicação excessiva.
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partes interessadas
e sessões de
reflexão estratégica
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Conselho Geral ou sugestões enviadas para a equipa de
planeamento estratégico da UC. Foram geradas perto de
2.000 ideias e mais de 650 ações concretas, das quais 244
foram consideradas, pelos/as próprios/as participantes
nas sessões presenciais, como mais importantes.
O processo de planeamento estratégico para
2019‑2023, dinamizado pelo Reitor e pela Equipa
Reitoral, e acompanhado pelo Conselho Geral, pelo
Senado e pelo Provedor do Estudante, contou também
com o envolvimento dos/as Diretores/as de faculdades
e de outras unidades orgânicas e de responsáveis
de outras unidades. Foi assim desenvolvido um processo acompanhado em permanência e que contou
com o forte compromisso de todos/as, garantido o
envolvimento, a participação e o alinhamento em
todas as suas fases.
No período de discussão do documento base do Plano
Estratégico 2019-2023 foi também recolhido um
conjunto de contributos e sugestões, que espelham o
envolvimento e interesse da comunidade académica em
participar ativamente na definição da estratégia da UC.
O sítio que lhe é dedicado – www.uc.pt/planeamento –
foi constantemente atualizado, disponibilizando
informações relativas a cada sessão, e constituirá um
repositório dinâmico ao longo de todo o ciclo do Plano
Estratégico 2019-2023.
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participação dos alumni na vida da Universidade e sobre
as dimensões a privilegiar para uma visibilidade nacional e internacional que potencie a atratividade da UC.
Também as empresas e entidades empregadoras foram
chamadas a participar numa primeira fase (prévia à
realização da sessão de reflexão presencial) através de
questionário, tendo‑se obtido importantes informações sobre as competências valorizadas na seleção de
novos quadros, sobre a ligação entre a UC, a sociedade
e o tecido empresarial, e sobre as dimensões mais ou
menos positivas da atividade da UC.
Os questionários apresentados a estas duas partes
interessadas foram desenhados e construídos tendo
presente a necessidade de comparação e cruzamento
de dados estatísticos entre grupos, para a obtenção de
um contributo mais sólido e consistente para o Plano.
A auscultação de entidades parceiras, concretizada
através de reuniões bilaterais, permitiu, por um lado,
ouvir os/as seus/uas responsáveis sobre o estado atual
das relações institucionais e sobre a imagem da UC e,
por outro, sobre as prioridades para os próximos anos, os
desafios a ultrapassar e as oportunidades a aproveitar.
No total, o processo contou com cerca de 1.780 participantes, distribuídos por nove sessões presenciais, duas
auscultações por questionário e vários contributos recebidos por outras vias – reuniões com parceiros externos,
documentos de reflexão remetidos por membros do
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Com a análise SWOT, um importante instrumento de gestão estratégica que permite
analisar o ambiente interno e externo de
forma integrada, procedeu-se à identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos
da Universidade de Coimbra, bem como das
principais oportunidades e ameaças do seu
meio envolvente.
Ao nível da envolvente interna, foram consideradas para a análise as dinâmicas organizacionais, nomeadamente no que se refere
aos recursos, processos, meios e estratégias.
No âmbito dos pontos fortes, sublinham-se
os aspetos mais positivos da UC comparativamente às organizações concorrentes; nos pontos fracos, apresentam-se as condicionantes
da sua atividade que deverão ser, no mínimo,
mitigadas ou, idealmente, ultrapassadas.
Através da análise à envolvente externa,
identificaram-se oportunidades que devem
ser potenciadas no sentido de construir estratégias defensivas contra possíveis ameaças e
são apresentadas algumas (potenciais) ameaças que, por terem ligação direta ou indireta
à atividade da UC, podem condicioná-la num
futuro próximo, sendo importante apostar na
sua transformação em oportunidades, através
de uma conduta proativa e de antecipação aos problemas.
Consciente das ameaças a que está exposta,
a Universidade de Coimbra deverá continuar
a desenvolver esforços no sentido de reduzir o
seu impacto e de tirar partido dos seus pontos
fortes, aproveitando as oportunidades identificadas e apostando fortemente em estratégias
que permitam minimizar o impacto dos pontos
fracos na sua atividade.
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A definição de uma estratégia para
a Universidade de Coimbra exige
um conhecimento aprofundado
dos aspetos em que é mais
forte e das condicionantes da
sua atividade que deverão ser
ultrapassadas, bem como uma
análise da envolvente externa que
permita identificar oportunidades
que devem ser aproveitadas e
antecipar potenciais ameaças a
que poderá estar sujeita e que
podem condicionar a sua ação.
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análise
swot
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A prospetiva apresenta‑se assim como um complemento à estratégia, não se confundido com esta; constitui‑se como a procura do sentido da ação, enquanto a
estratégia se refere ao modo de conduzir a ação.
Os cenários, enquanto ferramenta da prospetiva, são,
na sua essência, narrativas de futuros possíveis, plausíveis, contrastados e relevantes, refletidos e refletindo
riscos e oportunidades inerentes a aspetos estratégicos
específicos. Estas formas de “organizar futuros” desenvolvem e maximizam os processos de aprendizagem
organizacional e de desenho estratégico, revelando‑se
de extrema importância como suporte à tomada de
decisão, principalmente em contextos de incerteza.
A metodologia adotada assenta na procura de uma
maior e melhor capacidade de antecipação e de preparação da UC para os desafios futuros, permitindo
desenvolver a sensibilidade e a visão estratégica dos
decisores e, assim, incrementar e potenciar a capacidade de adaptação institucional, que se pretende rápida e
eficaz. A análise prospetiva e a exploração de cenários
permitem enquadrar o ambiente estratégico e percecionar o contexto em que a Universidade de Coimbra irá
competir e cooperar, contribuindo para garantir mais
objetividade, coerência, robustez e sustentabilidade à
definição estratégica e à respetiva tomada de decisão.

A partir de um processo de scanning do ambiente
estratégico, as sessões “O Futuro da UC nas nossas mãos”
dedicadas à prospetiva e à exploração de cenários permitiram incorporar no Plano Estratégico 2019‑2023 a
análise e o mapeamento dos elementos estruturantes
– forças de mudança, tendências, incertezas, oportunidades e riscos – abrangendo várias dimensões da
envolvente externa global. Foram assim identificadas as
forças externas, que a Universidade não controla, e que
moldarão a dinâmica futura de maneiras previsíveis e
imprevisíveis, sendo plausível que possam vir a ter um
impacto significativo na UC. A análise foi desenvolvida
tendo 2030 como horizonte temporal de referência, a
partir do melhor conhecimento detido à data (to the
best of our knowledge today): é hoje que se tomam as
decisões estratégicas que definirão a Universidade de
Coimbra de amanhã.
De seguida, foi analisado o impacto estratégico das
incertezas identificadas, as suas hipóteses de evolução
(plausíveis, contrastadas e desafiantes) e o sentido
para o qual a sociedade se dirige (e a que velocidade).
Reorganizada a informação future‑oriented, a partir da
conjugação das configurações que as diferentes incertezas poderão tomar, foi gerado e caracterizado o cenário de partida. Num momento seguinte foram gerados
cenários alternativos, igualmente plausíveis e desafiantes, a partir de variações otimistas e pessimistas (the
extreme world method). E finalmente, foram analisadas
as implicações e selecionadas as opções estratégicas
mais relevantes que a UC deverá seguir em cada um dos
cenários, hierarquizando‑as pelo seu impacto (obtenção dos melhores resultados globais no conjunto das
suas missões) e pela facilidade da sua implementação
(alinhamento com prioridades, recursos necessários,
suporte ou resistência das partes interessadas).
Na segunda sessão dedicada a esta temática, foi possível integrar a perspetiva e os contributos de representantes de empresas com uma postura eminentemente
global na sua área de negócios, e, como tal, atores fortemente relacionados com o contexto internacional
e conhecedores da sua exigência e da sua constante
dimensão transformativa.
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A análise prospetiva permite a reflexão
criativa e estruturada sobre formas de
organizar o futuro, contribuindo para
a melhoria dos processos de tomada
de decisão no presente e, em simultâneo, constituindo‑se como agente
de mobilização em direção a um
futuro desejado.
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prospetiva
e análise
de cenários
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formulação
estratégica
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Por mais bem definida que seja, uma estratégia estará
sempre condenada ao fracasso se a sua operacionalização
não for devidamente implementada e, por melhor que seja
concebida, essa mesma estratégia só terá sucesso se for
implementada com as pessoas e para as pessoas.
As pessoas são assim o ativo mais importante de uma
organização e a componente mais importante da estratégia adotada, pelo que serão elas a assumir um lugar
destacado no modelo que se pretende implementar,
servindo de eixo central ao movimento dos pilares
de missão e, consequentemente, ao funcionamento
da Universidade.
Os restantes eixos de missão – Qualidade, Instalações,
Financiamento e Comunicação – completam o quadro
de referência, no suporte à formulação estratégica.
O referencial estratégico para 2019‑2023 apresenta,
assim, quatro pilares de missão que se relacionam
diretamente com os fins da Universidade de Coimbra e
cinco eixos de missão que se traduzem nos meios necessários para atingir esses fins. Complementarmente,
a afirmação da UC em patamares de excelência
pressupõe a adoção de uma perspetiva de gestão
sustentável das suas atividades e recursos e de responsabilidade social na sua atuação. A Sustentabilidade e
a Responsabilidade Social representam assim atitudes,
comportamentos e ações que enquadram toda a
atividade da UC, sendo transversais e devendo estar
sempre presentes em todas as suas áreas de atuação.
No entanto, há duas dimensões que, embora estando
integradas neste conceito, se destacam pela sua
relevância e pela sua emergência no contexto atual: o
Ambiente e Ação Climática e a Cidadania, Igualdade e
Inclusão. Não constituindo per se pilares nem eixos de
missão da UC, nem integrando diretamente nenhum
deles, têm um lugar de destaque na esfera circundante
do quadro de referência estratégica.
Por fim, o ciclo de planeamento, acompanhamento,
avaliação permanente da estratégia e retroação fecha
o quadro de referência, estando presente em todos os
pilares, eixos e áreas e assegurando o respeito pelos
princípios de garantia da qualidade e de melhoria, com
vista à excelência em toda a atuação da UC. É neste
âmbito que se inclui o acompanhamento permanente
que a Universidade de Coimbra tem de fazer às forças
de mudança, às tendências e às incertezas do contexto
global em que se insere e com que interage permanentemente; só assim poderá avaliar, a cada momento, o
potencial e os riscos que a rodeiam, e que influenciam e
determinam as suas decisões estratégicas.
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Neste modelo dinâmico, há igualmente um equilíbrio entre os pilares nucleares: ao fazer movimentar
a Investigação & Inovação, os outros dois pilares
nucleares – Ensino e Desafios Societais – movimentar‑se‑ão no mesmo sentido e à mesma velocidade.
Da mesma forma, qualquer desenvolvimento no pilar
Ensino ou no pilar Desafios Societais fará avançar os
outros dois pilares.
Adicionalmente, a ambição de ser uma universidade
de investigação contribuirá também para o reforço
de uma Universidade de Coimbra global, pelo que a
internacionalização se assume igualmente como prioridade. Com o objetivo de projetar a UC para um maior
reconhecimento global, a Internacionalização constitui
também um pilar de missão, que, ainda que não assuma
um caráter nuclear per se, enquadra e contribui para
os pilares Investigação & Inovação, Ensino e Desafios
Societais, estando transversalmente presente em todo
o funcionamento da Universidade.
Identificados os pilares de missão, é necessário definir
os recursos operacionais que devem estar à inteira disposição da Universidade para concretizar a estratégia
definida – os eixos de missão.
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O quadro de referência estratégica para o quadriénio
2019‑2023 centra‑se nos pilares de missão Investigação
& Inovação, Ensino e Desafios Societais, numa clara
correspondência com o preconizado nos Estatutos –
formação de nível superior, produção de conhecimento
e transmissão e difusão desse conhecimento para a
sociedade, respetivamente. Estes três pilares assumem
assim um papel nuclear, constituindo, no seu conjunto,
a força motriz da Universidade de Coimbra.
Para se alcançar a visão de “ser internacionalmente
reconhecida como uma universidade de investigação,
em que a produção de conhecimento de elevada
qualidade influencie o processo educativo e aumente
a partilha de conhecimento com a sociedade (…)”,
a abordagem estratégica passa por considerar um modelo
dinâmico dos três pilares nucleares de missão, em detrimento do tradicional modelo estático, com três colunas
paralelas. E, não só com base na visão definida, mas também assumindo a sua missão, o foco está na Investigação
& Inovação – no topo do conjunto dos três pilares –, e é
estratégico para que a Universidade assuma um papel
absolutamente decisivo enquanto agente dinamizador
da sociedade, transformando a vida dos/as cidadãos/ãs e
impulsionando as restantes áreas de atuação.

31

investigação & inovação
ensino
desafios societais
internacionalização
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pilares

2019/2023

linhas de
orientação
estratégica
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investigação
& inovação
VISÃO

aumentar em 50‑100%
o número de artigos em revistas top 5%
na área científica [Web of Science]
aumentar em 20‑40% o número de artigos
em revistas top 25% na área científica [Web of Science]
aumentar em 100‑200% a publicação de livros ou capítulos de livros
em Book Series do 1.º quartil [Web of Science]
aumentar em 100‑200% os trabalhos científicos referenciados em Altmetrics
alcançar 45‑55M€/ano de financiamento
contratualizado em programas de investigação [média trienal deslizante]
aumentar em 100‑150% o volume de negócios contratualizado
em prestação de serviços especializados
aumentar em 25‑30% o número de pedidos
provisórios de patente submetidos
aumentar em 50‑100% o volume de negócios de spin‑offs e start‑ups
captar 7‑10 grandes empresas para estabelecer
centros de competência e/ou operações em Coimbra,
em estreita colaboração com a UC
[volume de negócios > 25M€/ano]
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Uma verdadeira universidade de investigação lidera
na produção de conhecimento com maior impacto na
sociedade e é internacionalmente reconhecida por esse
facto, captando os/as melhores estudantes, atraindo
os/as melhores docentes e os/as melhores investigadores/as, integrando redes de investigação de referência,
estabelecendo parcerias inovadoras e de excelência
com o tecido empresarial e obtendo mais financiamento. É neste patamar que a Universidade de Coimbra se
pretende posicionar nos próximos anos, pelo que investirá fortemente, mas de forma criteriosa, na criação
de condições que permitam atingir uma produção de
conhecimento com elevado impacto para a sociedade,
contribuindo para dar resposta aos desafios societais.
Os desafios societais, temáticos por natureza, exigem
respostas consistentes, que apenas uma abordagem
por via de áreas estratégicas interdisciplinares permitirá. O aumento de parcerias, a participação em redes
de referência e o reforço e diversificação de projetos
científicos são vetores importantes de atuação, mas que
exigem que o apoio técnico seja reforçado. O estímulo,
a valorização e a visibilidade da produção científica e da
capacidade científica e tecnológica são fatores‑chave
numa universidade de investigação. A produção de
conhecimento com elevado impacto para a sociedade
passa necessariamente pela dinamização do ecossistema de inovação e de empreendedorismo da UC, num
trabalho a desenvolver em conjunto com parceiros
privilegiados e estratégicos.
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Investir criteriosa e
inequivocamente nas condições
necessárias para o aumento
da qualidade e quantidade da
produção de conhecimento
de nível internacional e com
elevado impacto para a sociedade.

METAS
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Consideram-se Áreas Estratégicas
as áreas científicas em que a
Universidade de Coimbra dispõe
de massa crítica considerável e de
capacidade instalada, permitindo-lhe apresentar uma oferta forte e
diferenciada relativamente a outras
instituições congéneres, podendo ser,
em simultâneo, áreas emergentes,
com visível expansão internacional
e alinhadas com desafios societais.
São áreas inclusivas, representativas
da realidade da UC e potencialmente
capazes de atrair financiamento
competitivo. Identificados os problemas científicos e sociais relevantes e
as áreas e subáreas específicas com
capacidade de crescimento ao nível da
investigação e do ensino, tendo como
base um trabalho de mapeamento
interno das unidades de I&D, de
projetos de investigação, de projetos
estratégicos e de métricas bibliométricas, foi possível identificar cinco
Áreas Estratégicas, alinhadas com
o Horizon Europe e a Agenda 2030
das Nações Unidas:
- Saúde;
- Clima, Energia e Mobilidade;
- Recursos Naturais,
Agroalimentar e Ambiente;
- Digital, Indústria e Espaço;
- Património, Cultura e
Sociedade Inclusiva.

estimular a atividade científica, fortalecendo a presença da
Universidade de Coimbra em redes
científicas, diversificando o financiamento externo e reforçando o
apoio na procura de oportunidades
e parcerias, na submissão de candidaturas e na execução dos projetos
Para que os/as investigadores/as possam canalizar as suas energias para
a atividade científica, é necessário
reforçar o apoio efetivo à preparação
e submissão de candidaturas e à
execução dos projetos aprovados.
Importa também reforçar a procura,

identificação, triagem e divulgação
de oportunidades de financiamento
competitivo e diversificado, contribuindo para angariar fundos de
outras proveniências para além dos
atribuídos pela FCT. Esta diversificação
passa necessariamente pelo desenvolvimento de mais parcerias, públicas
e privadas, pela maior participação em
redes, nacionais e internacionais, e
também por um reforço das candidaturas de projetos institucionais.
O investimento no reforço das estruturas técnicas de apoio contribuirá para
potenciar o sucesso das candidaturas
e, consequentemente, para aumentar
o número de projetos aprovados, o
volume de financiamento e o suporte
à escolha seletiva de parceiros. Este
acompanhamento especializado e
permanente baseado num regime
de proximidade, aliado a uma simplificação interna de procedimentos,
permitirá aos/às investigadores/as
uma dedicação mais intensa e focada
na sua atividade.
O referido investimento passa também pela criação de uma estrutura
de monitorização e de avaliação da
investigação realizada na UC e pelo
desenvolvimento de ações como a
implementação de um sistema de
informação para a investigação.
potenciar a produção científica e
promover a sua divulgação, valorizando a propriedade intelectual e
criando sistemas de incentivo para
os/as docentes e os/as investigadores/as com atividade científica
de elevado impacto
A valorização dos resultados da
investigação científica é premissa
essencial para o desenvolvimento
de investigação aplicada e para
estimular a atividade científica em
termos qualitativos e quantitativos.
Quem produz e publica conhecimento
científico de elevado impacto, quem
desenvolve mais parcerias estratégicas e quem tem maior capacidade de
atrair financiamento deverá ver o seu
empenho estimulado e o seu mérito
reconhecido, pelo que serão criadas
medidas de incentivo que permitam
uma maior disponibilidade dos/as

mapear, atualizar e garantir visibilidade à capacidade científica
e tecnológica instalada no Grupo
Universidade de Coimbra
Um dos passos prévios para a promoção da interdisciplinaridade passa por
conhecer bem as competências científicas e tecnológicas desenvolvidas
por cada unidade de I&D, cada grupo
de investigação e cada investigador/a.
Da mesma forma, uma correta divulgação externa pressupõe conhecer
bem o que é feito internamente.
Assim, será efetuado o mapeamento
e criado um portefólio das competências instaladas no que respeita à
capacidade científica e tecnológica,
não apenas da UC, mas do Grupo UC.
Esta informação ficará disponível
online para todos/as os/as interessados/as, internos/as e externos/as,

garantindo visibilidade às linhas de
investigação e competências específicas de cada grupo ou unidade de I&D e
aos serviços que podem ser prestados
com recurso às Plataformas Científicas
e Tecnológicas da UC, contribuindo
desta forma para potenciar sinergias,
internas e externas.
Ao nível do equipamento, pretende‑se dar a conhecer as plataformas
tecnológicas existentes, que agrupam
um conjunto de equipamentos científicos de ponta, vocacionados para a
investigação e prestação de serviços,
mas também disponíveis para apoiar
a rede alargada de I&D e a indústria,
numa gama de domínios que vão da
investigação fundamental à aplicada.
Assim, facilitar‑se‑á, de forma ágil e
eficiente, o conhecimento e o acesso
ao equipamento e o potenciar de
sinergias entre grupos de investigação
ou entre estes e parceiros externos.
Esta inventariação contribuirá
também para identificar as necessidades de atualização do equipamento
científico no que respeita quer à
modernização do existente, quer a
novas aquisições a concretizar por
via de financiamentos para reequipamento científico.
consolidar o ecossistema de inovação da Universidade de Coimbra,
apoiando o empreendedorismo,
a incubação e a aceleração de
empresas, com base na investigação efetuada
A produção de conhecimento com
elevado impacto para a sociedade
passa necessariamente por uma consolidação do ecossistema de inovação
da Universidade de Coimbra, com foco
no estímulo ao empreendedorismo
e à criação de empresas com base
na investigação efetuada pelos/as
docentes e pelo/as investigadores/as,
que permitirá reforçar os contributos
para o desenvolvimento local, regional, nacional e até internacional.
A criação de uma estrutura focada
na relação com o tecido empresarial
(nas suas múltiplas vertentes) permitirá uma transformação profunda
na forma como a UC se irá relacionar
com a sociedade.
O programa INOV C deverá ter um
papel ainda mais determinante
enquanto base da pirâmide da

inovação na região centro e aprofundar‑se‑á a participação em redes
internacionais de apoio ao empreendedorismo. Porque importa apoiar e
valorizar fortemente o empreendedorismo junto dos/as estudantes e dos/as
jovens empreendedores/as, estimulando as suas ideias, financiando os seus
projetos e potenciando a criação do
seu negócio, manter‑se‑á a aposta em
atividades colaborativas (com bolsas
de ignição e provas de conceito, entre
outros), em concursos de inovação
(Arrisca C e Ineo Start), em projetos
como o Académica Start UC, na inovação social (Social4aLife) e na valorização de atividades extracurriculares de
inovação e empreendedorismo.
No âmbito da criação de spin‑offs e da
incubação e da aceleração de empresas, consolidar‑se‑ão mecanismos,
aumentar‑se‑á a eficácia na relação
com outras entidades do Grupo UC e
trabalhar‑se‑á em estreita articulação com os parceiros privilegiados e
estratégicos. É o caso das incubadoras
do ecossistema de inovação da UC
– o IPN, o Biocant (Cantanhede), o
SerQ (Sertã) e a Incubadora do Mar
& Indústria (Figueira da Foz) –, mas
também do tecido empresarial e de
outras entidades como as autarquias.
E para que os/as docentes e os/as
investigadores/as se possam dedicar
mais a esta vertente, é necessário
estabelecer com clareza os seus direitos e os seus deveres, criar condições
para a sua valorização e reconhecer
o papel do empreendedorismo
na sua avaliação.
Empenhada em desenvolver a sua
relação com o tecido empresarial
também na vertente da inovação,
a consolidação da UC como polo
dinamizador neste âmbito passará
também pela estreita articulação
com grandes empresas, assumindo
um papel ativo na captação para
Coimbra de centros de competências e/ou operações – a primeira
parceria foi formalizada em setembro de 2019 entre a Universidade
de Coimbra e a Altice Labs. Desta
forma, transferir-se-á para estas a
investigação e a inovação geradas
na academia e trabalhar-se-á em
conjunto no desenvolvimento de
soluções avançadas.

2019/2023

promover a interdisciplinaridade
através da criação de áreas estratégicas, com abordagens multidisciplinares capazes de responder aos
desafios societais
A produção de conhecimento mais
criativo e mais consistente para dar
resposta aos desafios societais exige
cada vez mais o alinhamento, a articulação e a agregação de múltiplas
áreas disciplinares. Através da criação
de Áreas Estratégicas, interdisciplinares por natureza e temáticas por
vocação, promover‑se‑á a comunicação e o diálogo entre unidades
de I&D e a congregação dos/as
docentes e dos/as investigadores/as
de diferentes áreas, potenciando
sinergias e o cruzamento fértil de
distintas áreas do saber. Pretende-se
assim garantir o alinhamento do
potencial da UC com as necessidades
da região, do país, da Europa e do
mundo, constituindo o Instituto de
Investigação Interdisciplinar uma
plataforma de cruzamento.
As Áreas Estratégicas, entidades
essencialmente virtuais (correspondentes a um nível superior de organização que permite agregar unidades
de I&D), adaptativas e flexíveis por
natureza, terão apoio institucional
estruturado, alocarão pessoal qualificado e contarão com o acompanhamento de painéis internacionais de
consultores/as, tendo impacto direto
no estabelecimento de parcerias, na
promoção da internacionalização e no
desenvolvimento de projetos interdisciplinares e transdisciplinares.
As Áreas Estratégicas deverão contemplar ainda a existência de Escolas
Doutorais, fazendo desta forma a
ligação entre a investigação e o ensino
e permitindo um aumento da eficiência na formação transversal relevante
dos/as estudantes de terceiro ciclo,
futuros/as investigadores/as.

docentes para a investigação e discriminem positivamente os/as docentes
e os/as investigadores/as em função
da produtividade científica. Quanto
às unidades de I&D, dever-lhes-á ser
possível analisar a evolução da qualidade e da quantidade das publicações
que lhe estão afiliadas em revistas
indexadas, em termos absolutos e
relativos; para tal, deverão ser desenvolvidos mecanismos de recolha, de
forma contínua e se possível automatizada, de informação relevante sobre
a produção científica em tempo real,
proveniente de diferentes bases de
dados representativas de diferentes
áreas científicas.
Para potenciar a investigação científica é também essencial apoiar
e promover iniciativas para a sua
divulgação, dentro e fora de portas,
contribuindo para a promoção e partilha do conhecimento com a sociedade
em geral, para o seu reconhecimento
nacional e internacional e para a presença e participação ativa em redes
científicas de referência. A concretização desta linha passa também pelo
reforço da interação entre estruturas
de divulgação científica e tecnológica
e de ligação à comunidade do Grupo
UC, nomeadamente o Museu da
Ciência, o Jardim Botânico, o Centro
Ciência Viva Rómulo de Carvalho, o
Observatório Geofísico e Astronómico
e o Exploratório Infante D. Henrique –
Centro de Ciência Viva.
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aumentar em 30‑50% a taxa de captação
dos/as 25% melhores candidatos/as em 1.ª opção
ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior
atingir 1,2‑1,3 no índice de satisfação da procura em 1.ª opção
no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior
aumentar em 20‑25% o número de estudantes de doutoramento
reduzir em 50‑75% a taxa de abandono escolar efetivo
aumentar em 20‑40% a oferta formativa interdisciplinar
e de formação transversal [conferente e não conferente de grau]
aumentar em 50‑100% o número de cursos lecionados a distância
[conferentes e não conferentes de grau]

aumentar em 25‑50% o número de estudantes que reingressam na UC
para formação ao longo da vida e atualização de conhecimentos
alcançar 2.500‑3.500 estudantes/ano em estágios
e experiências formativas em contexto
empresarial e profissional

2019/2023

Centrada na plenitude do Processo de Bolonha e num
sistema de ensino baseado no desenvolvimento das
competências dos/as estudantes, em que se valorizam todas as vertentes que potenciem a aquisição de
competências transversais, a Universidade de Coimbra
está consciente da importância da introdução de novas
metodologias pedagógicas. Há um olhar centrado em
novos processos e ferramentas de ensino‑aprendizagem ancorados em estratégias de inovação pedagógica, apostando na formação de docentes, na utilização
de tecnologias de informação e ensino a distância e
na aproximação aos contextos e aos problemas reais.
O foco dos processos de ensino/aprendizagem deve
ser o/a estudante, tornando possível um processo de
aprendizagem flexível e de transversalidade de saberes.
Constitui fator de sucesso para uma formação de qualidade competitiva em termos internacionais a capacidade
de a UC se adaptar às rápidas e constantes mudanças
no mercado de trabalho e a consciencialização de que a
aquisição de competências dos/as diplomados/as já não
resulta necessariamente, ou exclusivamente, de um trajeto académico tradicional. A interação permanente com o
tecido empresarial e com outras entidades empregadoras
é fundamental para a identificação de oportunidades e
assim dar resposta às necessidades.
A adaptação passa ainda por encontrar respostas
de excelência às necessidades formativas dos novos
públicos e de formação ao longo da vida e por reforçar e
estimular a ligação do ensino à investigação, assumindo
neste âmbito os/as estudantes do terceiro ciclo um papel
relevante, enquanto base da pirâmide de investigação.
Para além da promoção da qualidade da formação doutoral, é essencial agir na captação e recrutamento dos/as
melhores estudantes, o que passa por um aumento
de atratividade da UC, questão transversal a todos os
ciclos de estudos.

ensino

METAS
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Racionalizar a oferta pedagógica
à luz de “Bolonha” numa lógica de
eficiência e de estreita articulação
com a investigação, promovendo
o ensino centrado no/a estudante
para a aquisição de competências,
desenvolvendo projetos pedagógicos inovadores capazes de
aumentar a qualidade do processo
ensino/aprendizagem e promovendo a captação de novos públicos.

39

as expectativas e os resultados do
percurso escolar dos/as estudantes
– monitorizando questões relevantes
como a qualidade pedagógica, o
sucesso/insucesso escolar, o abandono ou a empregabilidade, permitindo atuar melhor nestas matérias –,
capacitadas as estruturas de gestão
pedagógica e adequados os sistemas de informação às necessidades
existentes e às emergentes.

atrair os melhores e valorizar a
aquisição transversal de competências, oferecendo aos/às
estudantes uma preparação de
excelência e contemplando atividades de investigação
Perante as constantes e rápidas
mudanças no mercado de trabalho
e a inerente mudança da pirâmide
de competências, é crucial que a
Universidade de Coimbra responda
aos desafios presentes e futuros.
Esta adaptação passa pela consciencialização de que a aquisição
de competências vai além de um
trajeto académico comum, valorizando e creditando a diversificação
de competências.
A concretização dos estímulos à
aquisição transversal de competências passará pelo desenvolvimento
de aptidões interdisciplinares –
nomeadamente comportamentais,
mas também linguísticas ou de
inovação tecnológica –, pela flexibilização dos planos de estudos, pela
valorização da escolha de unidades
curriculares interdisciplinares e pela
criação de sistemas de creditação
de outras experiências e de projetos
interdisciplinares e integradores.
A UC dará aos/às seus/uas estudantes oportunidades para os/as
envolver nas atividades de investigação e no processo de construção
de conhecimento, criando um
ecossistema de investigação que

os/as inclua desde o primeiro ciclo
de estudos, contribuindo para a sua
formação, nomeadamente para o
desenvolvimento de competências
analíticas e operativas, para além
do fomento do espírito crítico,
permitindo aos/às estudantes dar
o seu contributo para a resolução
de problemas concretos e para dar
resposta aos desafios societais.
Para além de formar talentos, dando
aos/às estudantes as oportunidades
para excederem as suas próprias
expectativas, a UC vai captar os/as
melhores estudantes, apostando
numa política de recrutamento institucional para o primeiro ciclo mais
eficaz, reforçando e diversificando
a interação com o público pré‑universitário e com a comunidade
escolar, reavaliando o modelo da
Universidade de Verão.

fortalecer a proximidade e a
i n te r a ç ã o p e r m a n e n te co m
o tecido empresarial e com
outras entidades, ajustando
e cocriando oferta formativa,
garantindo aprendizagens em contexto de trabalho e promovendo
a empregabilidade
A Universidade de Coimbra vai
reforçar a interação permanente
com o tecido empresarial, permitindo‑lhe identificar oportunidades
e responder às necessidades do
mercado, adequando os conteúdos
formativos e promovendo assim
a empregabilidade. Os currículos
serão cada vez mais atrativos, mais
abrangentes e direcionados para o
mercado de trabalho.
É crucial estimular o desenvolvimento de atividades de ensino em
articulação com o tecido empresarial – conteúdos das unidades curriculares, aulas abertas, seminários,
trabalhos académicos, projetos
de investigação, dissertações de
mestrado e teses de doutoramento,
estágios – incentivando a fusão
entre os contextos teóricos e práticos e creditando formação e atividades extracurriculares. A interação
com o tecido empresarial permitirá
dar contributos relevantes para
respostas a problemas concretos e
aos desafios societais.
A UC vai contribuir para a aproximação dos/as estudantes às empresas,
desde o início do ciclo de estudos e
ao longo do percurso académico,
trabalhando em conjunto com
parceiros estratégicos, como a
Associação Académica de Coimbra
e os núcleos de estudantes e/ou as
júnior empresas.
No âmbito da promoção da empregabilidade, será melhorado o apoio
dado aos/às estudantes e aos/às
recém‑diplomados/as na ligação e
na inserção no mercado de trabalho,
reforçando‑se a área de saídas
profissionais e sendo criada uma
plataforma para a gestão integrada
das ações desenvolvidas pela UC,
envolvendo solidamente alumni
e, em simultâneo, desenvolvendo
uma política institucional de
procura de estágios e bolsas de
empregabilidade.

promover a qualidade da formação doutoral e recrutar cada vez
mais e melhores estudantes de
doutoramento, reconhecendo a
importância do terceiro ciclo na
produção de conhecimento
Os/As estudantes do terceiro ciclo
desempenham um papel muito relevante na produção de conhecimento
e são um misto de estudantes e
investigadores/as, já que constituem
a base da pirâmide de investigação.
Recrutar mais e melhores estudantes
de doutoramento é uma prioridade
e para o conseguir há que aumentar
os fatores de atratividade: uma
investigação com reconhecimento
internacional, parcerias e presença
em redes internacionais e boas
condições de acolhimento – programas doutorais bem estruturados, formação complementar em
competências transferíveis, boas
condições de trabalho e bolsas de
investigação. Através da criação
de Escolas Doutorais, integradas
nas Áreas Estratégicas, aumentará
a eficiência na formação dos/as
estudantes de terceiro ciclo, serão
criadas sinergias e níveis de organização mais eficientes.
A qualidade da formação de terceiro
ciclo será valorizada, sendo necessário aumentar a respetiva taxa
de conclusão no tempo previsto e,
em simultâneo, diminuir a taxa de
abandono. Para tal, será fundamental
a partilha e a formação complementar para os/as orientadores/as
das teses de doutoramento e o
estímulo ao envolvimento ativo
da comunidade do terceiro ciclo
no funcionamento e melhoria dos
programas doutorais. Este envolvimento incluirá a iniciativa PhD@UC,
a realização de encontros anuais dos
programas doutorais e a promoção e
acompanhamento da empregabilidade dos/as doutorados/as, criando
pontes com entidades externas.

2019/2023

inovar e adequar os modelos
pedagógicos ao ensino 4.0, oferecendo excelência na assimilação de
conhecimentos e de competências
e nos resultados alcançados
Centrar efetivamente o processo de
ensino/aprendizagem no/a estudante exige o desenvolvimento de
projetos (interdisciplinares) pedagógicos inovadores que conjuguem a
aposta no conhecimento disciplinar
com a aquisição de competências
imprescindíveis, entre as quais as
competências comportamentais e
comunicacionais, aos novos desafios da sociedade.
Com a “Iniciativa para a Inovação
e Melhoria da Aprendizagem”,
promover‑se‑á a partilha de
práticas pedagógicas inovadoras
e será incrementada a formação
pedagógica dos/as docentes (inicial
e formação contínua), dinamizando
ações de formação que incluam
também as necessidades específicas
do terceiro ciclo de estudos. Há que
repensar os curricula, incorporar
ativamente novos modelos educativos e metodologias inovadoras e
promover um ensino colaborativo,
introduzindo flipped classrooms e
estimulando a reflexão, o espírito
crítico, a discussão e a resolução de
problemas, incluindo respostas aos
desafios societais. Será fundamental
tirar proveito das novas tecnologias,
o que passará também pelo estudo
da introdução das ferramentas de
ensino a distância no ensino regular.
A Universidade de Coimbra tem de
ser reconhecida pela sua inovação
e pelo sucesso pedagógico, garantindo que os/as seus/uas estudantes
obtêm uma preparação de excelência para a sua vida pessoal e profissional, tornando‑se cidadãos/ãs
críticos/as e interventivos/as na
sociedade, preparados/as para os
desafios do futuro. Através da criação do “Observatório das Atividades
Pedagógicas”, serão acompanhadas

expandir as oportunidades formativas, respondendo às necessidades dos novos públicos, oferecendo
programas diversificados e atrativos para aprendizagem ao longo
da vida e implementando opções
no formato de microcredenciação
A Universidade de Coimbra vai
expandir as oportunidades de
experiências formativas, tendencialmente mais flexíveis, personalizadas
e acessíveis, tendo sempre como
objetivo assegurar que o seu público
encontra resposta às suas necessidades e com um elevado nível de
qualidade. Da reflexão efetuada
sobre o que será o ensino universitário em 2030, foi claramente
identificada a necessidade desta
adequação e preparação para o
futuro e a convicção da importância
de deter uma oferta formativa mais
diversificada, diferenciada e mais
atrativa, que inclua por exemplo a
microcredenciação.
Consciente da importância da
reconversão e requalificação de
capital humano, da atualização e
reciclagem do conhecimento e da
gestão articulada dos diferentes
saberes, serão diversificados os programas de formação direcionados
para a aprendizagem ao longo da
vida, aprofundando o conceito de
universidade sénior e intensificando
a oferta de cursos não conferentes
de grau em diversas áreas do saber,
tendo por base a matriz científica de
excelência que caracteriza a UC.
Será reforçada a divulgação da
oferta formativa focada nas necessidades de diferentes públicos e
apostar‑se‑á numa política de
recrutamento e de captação mais
eficiente. A captação de novos públicos passa também por potenciar as
oportunidades de formação que
considerem ofertas formativas a distância, cujo modelo será reavaliado;
procurar‑se‑á criar condições para
a introdução de novas tecnologias,
ferramentas e metodologias, e
apostar, em simultâneo, no ensino
a distância incluindo uma componente presencial.
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desafios
societais
METAS
Uma universidade aberta e global tem de integrar como
pilar de missão os desafios societais, privilegiando a
partilha de conhecimento e assumindo uma vontade
inequívoca de responder a problemas que são preocupações para a sociedade, como preconizado pela
Agenda 2030 das Nações Unidas. A grande diversidade
e complexidade dos desafios societais, cruzando transversalmente diversas áreas do saber, e o imperativo de
que uma universidade de investigação se envolva na
procura de soluções são uma oportunidade única para
a Universidade de Coimbra, abrindo novas perspetivas
no relacionamento com a sociedade. A UC deve assim
agir antecipando desafios, deve reagir detetando desafios, e deve interagir ajudando a ultrapassar desafios.
E contribuirá de uma forma muito relevante, em múltiplas áreas da sua atuação, em interação dinâmica e
permanente diálogo com diversos atores da cidade e da
região, densificando assim a sua presença institucional
no território. Reaproximar‑se‑á dos centros de decisão
nacionais e terá uma voz ativa para influenciar as decisões. Criará redes colaborativas, nacionais e internacionais, envolvendo o tecido empresarial, associações
setoriais, autarquias, outras entidades e instituições,
sem esquecer o papel importante dos seus alumni.
E promoverá as boas práticas e a partilha de conhecimento com a comunidade científica e com a sociedade
em geral através da consolidação da política institucional de ciência aberta.
A UC contribuirá, deste modo, para promover a convergência de atuação e potenciar a capacidade de resposta
face aos desafios societais.

atingir 100% na implementação do Plano para Interoperabilidade
do Ecossistema Digital (UC Digitalis)
aumentar em 100‑150% o número de estudantes integrados/as
em atividades culturais da UC
aumentar em 25‑50% o número de estudantes atletas de alto rendimento
aumentar em 30‑50% o número de estudantes atletas da UC
aumentar em 25‑50% o número de membros da comunidade académica
que participam nos Jogos UC
alcançar 30.000‑35.000 inscritos/as na Rede UC Alumni
aumentar em 20‑30% a área visitável do Circuito Turístico [m2]
2019/2023

Criar condições para agir, reagir e
interagir com a sociedade nas suas
mais variadas vertentes através
da partilha de conhecimento e da
ciência aberta, contribuindo para
o desenvolvimento sustentável
na linha do preconizado pela
Agenda 2030 das Nações Unidas.
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matérias que afetem, direta e indiretamente, a sociedade, as pessoas e as
próprias missões da UC.

desenvolver e intensificar sinergias
com os diversos atores da cidade e
da região, reforçando a presença da
Universidade de Coimbra no território através de parcerias e redes
colaborativas que contribuam para
o desenvolvimento sustentável
A ação, reação e interação com a
sociedade implica um compromisso
estratégico de interação institucional com as principais entidades da
cidade e da região, para o sucesso
de projetos comuns na procura de
soluções conjuntas.
O diálogo e a parceria estratégica com
a Câmara Municipal de Coimbra serão
intensificados, procurando apresentar
uma intervenção pública conjunta
para a cidade nos mais variados domínios. A organização de eventos conjuntos, como aconteceu com os Jogos
Europeus Universitários, é apenas
um exemplo. A cooperação na área
cultural – de que se destaca a candidatura de Coimbra a Capital Europeia
da Cultura em 2027 ou iniciativas culturais de caráter regular, como a Bienal
Ano Zero –, a promoção turística da
cidade e a gestão do património, que
inclui a reabilitação urbana, são outras
áreas de aposta. Mas sem esquecer o
desenvolvimento de projetos comunitários com impacto na qualidade de
vida e na sustentabilidade da cidade,
ou a inovação e empreendedorismo.
De igual modo, a UC procurará atrair
empresas de referência para a cidade
e para a região, aumentando a oferta
de emprego qualificado.
Trabalhar em estreita colaboração
com o Centro Hospitalar Universitário
de Coimbra será fundamental para a
dinamização do Centro Académico
Clínico de Coimbra, para reforçar
a aposta na opção estratégica
“Coimbra Capital da Saúde” e para
promover iniciativas que permitam
afirmar Coimbra como um parceiro de

relevo na M8 Alliance (Coimbra Health)
e no EIT Health.
Serão desenvolvidas mais iniciativas e projetos conjuntos com
a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro
e com a Comunidade Intermunicipal
da Região de Coimbra, melhorando a
colaboração e a articulação com estas
entidades, nomeadamente na procura
de soluções e na definição de uma
estratégia para a região, contribuindo
desta forma para a coesão territorial.
Reconhecer e potenciar o eixo estratégico Viseu‑Coimbra‑Leiria como
o coração da região centro é vital,
destacando‑se as parcerias com
outras instituições de ensino superior
da cidade e da região e com outras
entidades posicionadas neste eixo.
O alargamento da presença da UC em
associações de âmbito local, como
acontece com a Coimbra Mais Futuro,
a ligação a autarquias da região, o
desenvolvimento de redes colaborativas com o tecido empresarial regional
e com outras entidades são outros
vetores estratégicos de atuação.

valorizar social e culturalmente o
património e o turismo, estimular
a atividade cultural e artística e
promover o desporto universitário
como elemento de coesão entre a
academia e a região
A Universidade de Coimbra é detentora de atributos excecionais de âmbito
social, cultural e artístico, reconhecidos a nível nacional e internacional,
devendo por isso apostar na sua dinamização, valorização e divulgação.
Assumir a cultura como um desígnio,
marca indelével do progresso das
organizações e das civilizações, e
repensar a política cultural da UC,
focando-a na sociedade e não em si
própria, com uma programação policêntrica, integrada e articulada com
outras forças culturais de referência,
será o caminho a seguir. A capacidade
criativa e a prática cultural da comunidade académica será fomentada e

desporto adaptado.
A Associação Académica de Coimbra,
os seus organismos autónomos,
secções culturais e desportivas e
núcleos desempenharão um papel
primordial no âmbito desta linha de
orientação estratégica, através do
desenvolvimento de projetos estratégicos em parceria e de outras ações
para o fomento da prática desportiva
e cultural da comunidade.

fortalecer a relação bilateral entre
a Universidade de Coimbra e os/as
antigos/as estudantes, como polo
aglutinador de ideias e experiências,
reforçando a presença dos alumni
De acordo com a auscultação
efetuada no âmbito do processo
de planeamento, os/as antigos/as
estudantes consideram que a qualidade do ensino, a relevância da
investigação, a qualidade do corpo
docente e a oferta formativa são as
dimensões de maior visibilidade da
Universidade de Coimbra.
A Universidade tem assim nos seus
alumni os/as melhores embaixadores/as
para promover a excelência da instituição, representando uma oportunidade
que pode e deve ser potenciada.
A presença dos/as antigos/as estudantes na vida da UC será reforçada,
sendo fundamental repensar e promover a relação com este público, investindo numa comunicação pró‑ativa e
dinamizando iniciativas estruturantes
(culturais, científicas e empresariais)
com o seu envolvimento, como
palestras e/ou workshops profissionais, focus groups especializados em
áreas temáticas, espaços de debate,
fóruns de partilha de experiências e
outras atividades que aumentem o
potencial da relação.
É essencial fomentar a disponibilização de serviços e benefícios que vão
ao encontro das necessidades e das
expectativas dos alumni, nomeadamente através de oferta de formação
ao longo da vida considerada relevante, com condições especiais.
Ainda no âmbito da auscultação
efetuada, os/as antigos/as estudantes
atuais empresários/as manifestaram‑se disponíveis para contribuir para o
aumento da colaboração com o tecido

empresarial (participação na revisão
dos planos de estudos, envolvimento
em projetos de investigação ou apoio
ao empreendedorismo jovem) e para
colaborar em programas de mentoria.

consolidar a política institucional de
ciência aberta, promovendo as boas
práticas e a partilha de conhecimento com a comunidade científica e
com a sociedade em geral
A Universidade de Coimbra deve
gerir e difundir de forma socialmente
responsável o conhecimento produzido, pressupondo um alinhamento
concertado entre a investigação
académica e uma vasta rede de atores
da comunidade interna e externa.
Disseminar o conceito de ciência
aberta entre a comunidade científica,
a sociedade e as empresas torna‑se
obrigatório para ampliar o reconhecimento e aumento da relevância
internacional, permitindo levar a ciência aos interlocutores certos, e assim
aumentar o impacto social e económico do conhecimento produzido.
Consolidar a política de ciência aberta
passará pela revisão da política
adotada pela UC, pela promoção de
iniciativas de valorização da cultura
e das práticas de ciência aberta,
incentivando a produção científica e
publicação em acesso aberto, e por
repensar o papel do Estudo Geral no
âmbito da avaliação do desempenho
dos/as docentes.
A Imprensa da Universidade terá o
seu papel valorizado, com o aprofundamento do projeto UC Digitalis,
plataforma digital multidisciplinar
e multilinguística de acesso livre – a
maior de língua portuguesa – que
permite a partilha de publicações
científicas e que se encontra perfeitamente alinhada com as recomendações europeias e com a Política
Nacional de Ciência Aberta.
O desenvolvimento de projetos envolvendo os/as cidadãos/ãs nos projetos
científicos (ciência cidadã), através de
plataformas colaborativas, permitirá
reforçar também o compromisso da
UC com a ciência aberta.
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promover a interface e a partilha
de conhecimento com o tecido
empresarial, outras entidades e
sociedade em geral, contribuindo
ativamente para a resposta aos
desafios societais
A relação com o tecido empresarial
é um dos maiores desafios que a
Universidade de Coimbra tem de ultrapassar com sagacidade e firmeza. Será
determinante o desenvolvimento de
uma estrutura ágil, profissionalizada
e pró‑ativa que desempenhe funções
de agente de ligação com as empresas
e associações setoriais (empresariais,
comerciais e industriais), promovendo
o diálogo, facilitando o contacto
e intensificando a interação entre
estas e a comunidade académica,
bem como trabalhando na deteção e
gestão de oportunidades de colaboração e proporcionando uma oferta
integrada de serviços (atuação nas
dimensões intervencional, relacional e
comunicacional).
Trabalhar em rede com as entidades do
Grupo UC permitirá indubitavelmente
a obtenção de valor acrescentado
na resposta aos desafios societais,
dado que, por natureza, estes exigem
o alinhamento, a articulação e a
agregação de múltiplas áreas disciplinares – medidas previstas noutros
pilares e eixos, como o envolvimento
dos/as estudantes na resolução de
problemas, o mapeamento da capacidade científica e tecnológica instalada
no Grupo UC ou o desenvolvimento
de estratégias de comunicação
que deem visibilidade à atuação da
UC – e como tal contribuirão para
estimular a relação da UC com a
sociedade. Serão incrementados o
apoio e o reconhecimento aos/às
investigadores/as que contribuam de
forma notória para o desenvolvimento
da partilha de conhecimento com o
tecido empresarial.
A criação de um “Observatório para
as Políticas Públicas” irá promover a
participação ativa da UC na formulação, monitorização e avaliação de
políticas públicas, aumentando a sua
influência no panorama nacional em

procurar-se-ão criar projetos onde
se reconheçam padrões, privilegiando a qualidade das atividades
em detrimento da quantidade, de
que é exemplo o ajuste da duração
da Semana Cultural, recentrando-a
à volta de eventos de claro recorte
cultural e de significativa expressão
artística. Manter-se-á o envolvimento
significativo em iniciativas promovidas por parceiros, integradas numa
atuação cultural com cadência regular
– situam-se nesse nível de atuação
iniciativas como a Bienal Ano Zero
ou os Sons da Cidade, entre muitas
outras –, procurando-se potenciar
a sua projeção em redes nacionais
e internacionais.
O património da UC, nas suas
vertentes material e imaterial, será
valorizado social e culturalmente, respeitando os compromissos associados
à candidatura da “Universidade de
Coimbra – Alta e Sofia” a Património
Mundial da UNESCO e potenciando
o valor social e cultural de unidades
como o Jardim Botânico, o Teatro
Académico de Gil Vicente, o Museu
da Ciência ou o Museu Académico. Tal
será atingido através de um reforço de
plataformas de diálogo entre património, cultura, ciência e arte, permitindo
que o passado herdado seja veículo
de inovação e garante de um futuro
criativo e sustentável.
O turismo possui uma componente
intangível que deve valorizar a marca
UC: serão criadas condições e implementadas medidas que permitam
uma atividade turística de qualidade
e será criada uma oferta patrimonial
e cultural mais atrativa, diversificada
e integrada, articulada com a cidade
e a região, assegurando a preservação
do património existente e coexistindo
de forma sustentável com a vivência
diária da academia.
Transformar a UC na melhor e mais
ativa universidade europeia no
desporto universitário é o objetivo
a alcançar, promovendo e valorizando a prática desportiva dos/as
estudantes, o que contribuirá para o
aumento da captação de estudantes
atletas nacionais e internacionais.
Os Jogos Universidade de Coimbra
serão alargados com o objetivo de
promover o desporto e a atividade
física em toda a comunidade académica e serão criadas modalidades de
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internacionalização
METAS
aumentar em 30‑50% o número de estudantes ao abrigo
do Estatuto do Estudante Internacional
aumentar em 20‑25% a mobilidade outgoing
[estudantes, docentes e investigadores/as, corpo técnico]

aumentar em 10‑15% a mobilidade incoming
[estudantes, docentes e investigadores/as, corpo técnico]

aumentar em 20‑50% o número
de eventos internacionais organizados
aumentar em 30‑50% o volume de financiamento
contratualizado em projetos internacionais

2019/2023

Afirmar o posicionamento global
da Universidade de Coimbra relativamente aos diferentes pilares
de missão, intensificando a sua
presença em redes internacionais,
procurando parcerias estratégicas
e mantendo a sua liderança no
âmbito da lusofonia.

Uma universidade de investigação é, por natureza, uma
universidade onde a internacionalização atinge níveis
muito elevados. E uma maior exposição internacional
aumentará os níveis de atratividade da Universidade
de Coimbra. Este aumento de atratividade irá ter
impacto na Investigação & Inovação – mais projetos
de qualidade, atração de mais investigadores/as e
docentes de elevada qualidade, mais financiamento e
mais reconhecimento internacional –, no Ensino – mais
estudantes internacionais, mais cursos com internacionalização, mais docentes com experiência pedagógica
internacional – e nos Desafios Societais – partilha de
conhecimento e contribuição para uma sociedade
mais justa e global.
Será feita uma aposta estratégica e massiva na internacionalização como pilar de missão e a política de
internacionalização será revisitada e potenciada, sendo
crucial sensibilizar a comunidade académica sobre a
sua importância para o futuro da UC. Esta aposta será
assim efetuada em três vertentes – política, científica e de pessoas.
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manter o foco internacional em
economias emergentes, dinamizando o Grupo de Coimbra
das Universidades Brasileiras
e aprofundando as relações
com outros países
A Universidade de Coimbra, sendo a
universidade com mais estudantes
de nacionalidade brasileira fora do
Brasil e estando atenta à competição cada vez mais forte, procurará
reforçar essa posição. Para tal, é
fundamental dinamizar novas parcerias e revitalizar o Grupo de Coimbra
das Universidades Brasileiras,
promovendo iniciativas conjuntas
de geometria variável e reforçando
o papel da UC como plataforma
europeia do Grupo.
Quanto às economias emergentes, o destaque vai para a China,
procurando a UC aprofundar o
relacionamento com instituições
deste país. A iniciativa interdisciplinar China@UC será consolidada
e continuará a ser aproveitado o
potencial da presença do Instituto
Confúcio na UC, nomeadamente
no que diz respeito à sua valência
no âmbito da medicina tradicional
chinesa. Também a recém‑criada
Academia Sino‑Lusófona continuará a ser apoiada.
Além deste âmbito, a UC procurará
diversificar o foco, apostando em
outras economias emergentes, como
é o caso da Índia; a entrada nestes
países terá um grau de dificuldade
acrescido, no que diz respeito à
oferta formativa em língua inglesa,
pelo que um aumento desta oferta
é condição necessária para concretizar esta diversificação.

aumentar a atratividade e o
reconhecimento internacional
da Universidade de Coimbra,
intensificando a presença em
redes e estabelecendo parcerias
estratégicas bilaterais
Uma universidade para ser atrativa
tem de ser reconhecida, sendo
essencial promover a Universidade
de Coimbra enquanto universidade
de investigação nos areópagos
internacionais e procurar parceiros
à escala global para o desenvolvimento de projetos de partilha
de conhecimento.
Numa componente de internacionalização de forte pendor científico,
uma visão integrada do estabelecimento das parcerias estratégicas
com universidades estrangeiras de
referência deve ser uma prioridade,
quer pelo desenvolvimento de
projetos à escala global, quer pela
cooperação entre instituições e
pelo envolvimento da comunidade
académica. É essencial reforçar
e dinamizar a presença nas redes
internacionais de referência, quer
em organizações e alianças de universidades europeias (Coimbra Group
e a European University Association),
quer no âmbito das diversas áreas
de atuação, como na inovação e
empreendedorismo (por exemplo,
o ESA BIC – Centro de Incubação
de Empresas da Agência Espacial
Europeia, liderado em Portugal
pelo IPN) ou nos desafios societais
(por exemplo, o EIT Health ou a M8
Alliance). O aumento da presença em
projetos europeus, sempre que possível assegurando a liderança dos
mesmos, é também um objetivo para
o quadriénio, permitindo uma maior
diversificação de financiamento.
A p a r t i c i p a ç ã o n a i n i c i a t i va
European Universities da Comissão
Europeia, com a desejável concretização do consórcio EC2U – European
Campus of City-Universities, projeto
estratégico e transversal a toda

a Universidade e a todas as suas
áreas de atuação, permitirá desenvolver um espaço de inovação e
fluxos de mobilidade livre entre as
sete universidades envolvidas e as
respetivas cidades.
Mapear as redes e as parcerias
internacionais em que a UC está
presente será um ponto de partida,
sendo necessário desenvolver uma
análise que permita avaliar as que
são mais alinhadas com a estratégia
definida, identificando iniciativas e
parceiros que consistentemente
apresentem melhores resultados.

rever a definição geoestratégica
da Universidade de Coimbra,
aprofundando a participação
em organizações internacionais
relevantes e captando para a UC
eventos internacionais
É prioritário ter uma definição geoestratégica bem elaborada relativamente à participação da Universidade de
Coimbra em organizações internacionais, estabelecendo prioridades de
ação (discriminação positiva) e definindo um roteiro de organizações internacionais de universidades relevantes.
No que respeita à relevância, o
Coimbra Group encontra‑se no
topo das prioridades: a UC deverá
participar ativamente nas suas definições de políticas, propor e liderar
iniciativas e aproveitar outras iniciativas na esfera da política global
das universidades.
Deverá ser avaliado o interesse da
presença física fora do território
nacional, avaliando o impacto da
criação de gabinetes de representação da UC no estrangeiro, que permita aumentar exponencialmente
o acesso à informação, o sucesso
das candidaturas a projetos e maior
participação em redes e parcerias.
Incentivar a realização de eventos
internacionais na UC é também
uma forma de dar visibilidade à
Universidade e às suas atividades nos
seus mais variados domínios. Por outro
lado, a participação dos/as docentes
e investigadores/as em eventos de
caráter internacional constitui uma
oportunidade para atuarem como
embaixadores, representando a marca
UC além‑fronteiras.

conferir um caráter estratégico à
política de mobilidade, promovendo a mobilidade internacional da
comunidade académica, e rever
as condições oferecidas aos/às
estudantes internacionais
A mobilidade das pessoas é uma das
faces mais visíveis de uma política de
internacionalização. Reconhecendo
que a Universidade de Coimbra está
num patamar muito interessante,
particularmente no que diz respeito
ao número de estudantes incoming
ao abrigo do programa Erasmus,
aumentar-se-ão os fluxos de mobilidade incoming, mas especialmente
outgoing, e não apenas de estudantes, mas também no que diz respeito
ao corpo técnico e aos/às docentes
e investigadores/as. O contacto com
novas realidades trará benefícios
para o futuro da Universidade de
Coimbra, permitindo procurar e
atrair qualidade e contribuindo para
a internacionalização dos serviços e
da atividade da UC.
No âmbito da política de internacionalização, o Estatuto do Estudante
Internacional assume, desde a
sua criação, um caráter estratégico para a UC. Será importante
avaliar o impacto da propina do/a
estudante internacional, nas suas
vertentes tangíveis e intangíveis,
e repensar, por um lado, o seu
valor de acordo com as diferentes
tipologias e áreas de licenciaturas e
de mestrados, e, por outro, o conjunto de serviços prestados aos/às
estudantes internacionais. Para além
da formação superior propriamente
dita, incluem‑se aqui os cursos de
línguas, os serviços de atendimento
e de suporte, as condições de acolhimento, os apoios e incentivos
ou a ação social (alojamento e
saúde, por exemplo).
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reforçar a liderança da promoção
da lusofonia, da sua cultura e
matriz identitária, e densificar as
relações com os países da CPLP,
co n s o l i d a n d o a p o s i ç ã o d a
Universidade de Coimbra enquanto
instituição de referência para a
língua portuguesa
O lastro histórico único e insubstituível da Universidade de Coimbra
no âmbito da lusofonia deve ser
aproveitado e potenciado. A UC
deve, por isso, continuar e reforçar
as suas responsabilidades nesta
matéria tão sensível para a cultura
e para a matriz identitária de mais
de 200 milhões de pessoas que,
em diferentes continentes, partilham o mesmo idioma.
A UC intensificará a colaboração com
os países da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa – contribuindo
para a sua união através da cultura e
da língua, mas também através dos
patrimónios de influência portuguesa – e desenvolverá ações concretas
para melhorar a atratividade da
Universidade para estudantes provenientes desta Comunidade.
Em particular com os Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa, concretizar‑se‑á o compromisso do Coimbra
Health no seio da M8 Alliance (Saúde
Global), promover‑se‑ão parcerias
de mobilidade (existentes ou novas)
e serão desenvolvidas plataformas
com universidades destes países para
promover cursos de ensino a distância
em diferentes áreas do conhecimento.
Ainda neste âmbito, a Imprensa da
Universidade – e a UC Digitalis – verá
consolidado o seu papel de liderança
no panorama nacional e no mundo
lusófono em geral. Continuará a
aposta da UC nos cursos não conferentes de grau de língua e cultura
portuguesas e na dinamização da
Casa da Lusofonia, devendo também
efetuar uma maior divulgação das
suas atividades ligadas à lusofonia.

2019/2023
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pessoas
qualidade
instalações
financiamento
comunicação
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pessoas

alcançar 50‑70% de professores/as catedráticos/as
e associados/as de carreira
alcançar 50‑60% de trabalhadores/as do corpo técnico
que frequentam ações de formação
atingir 40‑50% no índice de tecnicidade
do corpo técnico

2019/2023

Valorizar e cuidar da comunidade
académica, assumindo sem
hesitações que as pessoas são
o ativo mais importante da
Universidade de Coimbra.

METAS
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dignificar e revalorizar as
carreiras profissionais, recrutando numa perspetiva de progressão e de rejuvenescimento
dos recursos humanos
O rejuvenescimento do quadro de
pessoal – docentes, investigadores/
as e corpo técnico – tem sido uma
das principais preocupações da
Universidade de Coimbra, pelo
que terá de ser otimizado um
modelo de recrutamento dinâmico
baseado na antecipação de reformas, procedendo a um processo
de gestão previsional, capaz de
assegurar a capacidade produtiva
atual e futura. Através de um forte
investimento no recrutamento de
alta qualidade, com base na experiência profissional, será possível
renovar o quadro de pessoal, sendo
necessário garantir condições de
atratividade e mecanismos de contratação de excelência.
No caso dos/as investigadores/as,
é fundamental apoiar e diversificar
a criação de emprego científico,
melhorando as condições e a estabilidade contratual de carreira, o
que constituirá um estímulo para
a sua atividade.
A carreira docente e as carreiras
do corpo técnico deverão ser
dignificadas e revalorizadas, reforçando a dinâmica de progressão
na carreira baseada no mérito e
a normalização e manutenção de
um quadro de pessoal estável sem
vínculos precários.
Integram ainda o âmbito desta
linha de orientação estratégica,
a introdução de melhorias no
Regulamento de Prestação de
Serviço dos Docentes da UC e a
simplificação do Regulamento
de Avaliação do Desempenho
Docente da UC.

promover a formação profissional
e pessoal, valorizar as competências individuais e potenciar as
funções exercidas
Quando se trata de formação e de
competências pessoais dos/as trabalhadores/as, é fulcral olhar para
as especificidades de cada grupo.
No que respeita aos/às docentes,
será criado um plano de formação
pedagógica, focado também na
inovação e nas novas tecnologias.
Para os/as investigadores/as será
desenvolvida formação em processos e ferramentas relevantes.
No que diz respeito ao corpo técnico, a Universidade de Coimbra
apostará num plano de formação
contínua, em estreito diálogo
com os/as interessados/as e que
contribua para o aumento da produtividade. A capacitação das
pessoas passará também pela
valorização profissional em diversos
âmbitos, investindo-se assim em
programas de formação transversais (por exemplo, em línguas
estrangeiras, importantes para o
pilar de Internacionalização) e serão
aproveitadas as oportunidades de
formação externa.
A implementação de um modelo de
gestão integrado de competências
é fundamental, e permitirá fomentar o desenvolvimento contínuo das
competências individuais de cada
trabalhador/a, disponibilizando
ações de formação (nacional e internacional) e potenciando as funções
exercidas. Este aspeto está inerente
à promoção da mobilidade interna,
quando tal seja da conveniência
do/a trabalhador/a e das unidades
e serviços envolvidos, permitindo
resolver problemas de desajustamento entre as competências e as
funções desempenhadas.

facilitar a conciliação entre a vida
profissional, familiar e pessoal,
reconhecendo o esforço dos/
as trabalhadores/as e promovendo a motivação
O esforço e o trabalho das pessoas
têm de ser reconhecidos e justamente valorizados, devendo os/as
trabalhadores/as sentir‑se recompensados/as por tal. Os projetos e
as boas práticas de inovação pedagógica dos/as docentes serão reconhecidas e distinguidas; da mesma
forma, as publicações de referência
em revistas internacionais de topo
deverão constituir um estímulo
ao mérito de investigadores/as e
docentes. Valorizar‑se‑á o corpo
técnico, instituindo um sistema de
recompensa, através, por exemplo,
do estímulo à troca de experiências
e à mobilidade internacional.
Deverá ser facilitada a conciliação
entre a vida profissional, familiar e
pessoal dos/as trabalhadores/as,
como forma de reconhecimento
e valorização do seu esforço, em
perfeito alinhamento com o programa “3 em linha – Programa para
a Conciliação da Vida Profissional,
Pessoal e Familiar” do Governo
e co m a N o r m a Po r t u g u e s a
4552:2016, que promove o equilíbrio na vida do/a trabalhador/a.
Serão ainda desenvolvidas outras
medidas alinhadas com esta, como
a criação de um plano específico
de apoio à atividade associativa dos/as trabalhadores/as e
dos/as estudantes.
Pretende‑se, com todos os mecanismos criados, aumentar o sentimento de pertença e a motivação,
agindo a UC como instituição
socialmente responsável.

ser uma universidade segura e
saudável e promover a qualidade
de vida da comunidade académica
Investir na saúde física e mental e
na qualidade de vida da comunidade académica será uma prioridade
para a Universidade de Coimbra,
nomeadamente através da promoção de estilos de vida saudáveis,
promovendo a atividade física e o
desporto na comunidade académica. Fazendo da prática desportiva
um veículo de promoção de hábitos
conducentes a uma vida saudável,
fomentar‑se‑á o bem‑estar das
pessoas através da prática de
desporto, utilizando em simultâneo
o desporto universitário como
forma de transmitir valores como
a solidariedade, a entreajuda e o
espírito de equipa.
Investir na saúde da comunidade
académica passa também por
medidas e programas de prevenção
(alimentação saudável, ergonomia
no trabalho, práticas laborais
seguras, etc.), pela realização
de rastreios e pela promoção do
acompanhamento médico da
comunidade, complementados
por campanhas de comunicação
que promovam comportamentos
seguros e saudáveis.
A promoção da qualidade de vida
da comunidade passará ainda pela
criação de um Clube UC, com um
espaço físico apelativo e multidisciplinar, onde possam ser reunidas
diversas valências – sociais, de lazer,
desportivas –, associado à dinamização do cartão UC enquanto
elemento identitário.
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estimular o diálogo, promover a
participação ativa e instituir as
figuras de Provedor
A Universidade de Coimbra incentiva o espírito crítico, pelo que será
importante proceder à auscultação
dos membros da comunidade
académica, nomeadamente sob
a forma de encontros abertos,
sobre matérias relevantes para a
Universidade e incluindo temas
considerados fraturantes. A promoção do diálogo deve ser estendida
às estruturas representativas dos
diversos corpos que compõem a
academia, como as associações
e os sindicatos.
No caso particular dos/as estudantes, fonte do debate transgeracional, a UC deve procurar ir ao
encontro dos seus anseios e das
suas necessidades, fomentando o
seu envolvimento com a academia
em todas as áreas de atuação,
envolvendo‑os/as nas decisões
estratégicas e procurando soluções
de consenso. Desta forma, a UC
beneficiará das suas experiências
diversificadas, das suas ideias e
sugestões e das suas diferentes
formas de pensar e de agir.
À semelhança do Provedor do
Estudante – cujos meios serão
reforçados –, será instituída a figura
do Provedor Institucional (Docentes,
Investigadores e Corpo Técnico),
com um papel de mediação dos
conflitos que vão surgindo e que
devem ser tratados de forma independente, protegendo os direitos e
os deveres dos/as intervenientes e
contribuindo para a implementação
de um sistema mais transparente e mais justo.
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qualidade
METAS
obter avaliação igual ou superior a “Substancial” em todas as áreas
de avaliação da certificação do Sistema de Gestão da UC
aumentar 80‑100% de processos
e laboratórios com certificação ISO 9001

2019/2023

Consolidar os elevados padrões
de qualidade da Universidade
de Coimbra nos seus mais
variados domínios, simplificando
e modernizando procedimentos
e melhorando a eficiência
em todos os processos.
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implementar modelos e ferramentas de monitorização e de avaliação
capazes de responder aos novos
desafios institucionais
Será criado e implementado um
sistema de business intelligence
como ferramenta de apoio à
tomada de decisões estratégicas,
permitindo obter informação em
tempo real sobre a atividade da UC
e os indicadores de desempenho,
aos mais variados níveis. Com a sua
implementação, a própria monitorização do Plano Estratégico será
simplificada e agilizada.
Também o modelo de monitorização
e avaliação da qualidade pedagógica será otimizado, rentabilizando
as elevadas potencialidades da
sua informação e simplificando e
valorizando os inquéritos realizados a estudantes.
No âmbito da avaliação da qualidade das atividades de investigação,
proceder-se-á à implementação
de um modelo de caracterização,
monitorização e avaliação da investigação, tendo 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).

implementar projetos de inovação
e modernização que contribuam
para a simplificação e melhoria dos
procedimentos administrativos
É premente a adoção de medidas e
projetos inovadores que visem promover a modernização administrativa, tendo por base a simplificação,
desburocratização e agilização de
procedimentos, ou a sua descentralização. É o caso do desenvolvimento ou da implementação de
aplicações e meios informáticos
que permitam a automatização e
até a desmaterialização de processos, reduzindo a intervenção
humana, permitindo a redução de
etapas e de tempos e garantindo a
manutenção da qualidade – de que
são exemplos o sistema de gestão
documental, a implementação de
assinaturas digitais ou a dinamização do cartão UC.
A criação de canais que privilegiem
o acolhimento e o atendimento
dos/as utilizadores/as, replicando
um modelo de balcão único, capaz
de satisfazer as necessidades e
expectativas dos/as mesmos/as,
será também contemplada.
Serão ainda privilegiados projetos
que possibilitem ganhos de eficácia,
de eficiência e de qualidade das
atividades, e, em particular, que
contribuam para a implementação
de mecanismos de audição e participação das partes interessadas,
assegurem a salvaguarda de
direitos dos/as utilizadores/as, propiciem a melhoria de instrumentos
de apoio à gestão, a comunicação
administrativa e a divulgação de
informação de caráter administrativo. Também o reconhecimento
e a partilha de boas práticas em
todas as áreas de atuação da UC
e de membros da sua comunidade contribuirá para o mesmo
objetivo final, de permanente e
contínua melhoria.

otimizar o Sistema de Gestão da
Universidade de Coimbra, promovendo a eficiência, a eficácia e a
qualidade dos processos
O Sistema de Gestão da
Universidade de Coimbra abrange
os mais variados domínios de
atividade, adotando uma gestão
integrada e promoção constante de
uma cultura de qualidade. Pugnar
pela qualidade nos diversos pilares
e eixos de missão é algo a encarar
como forma natural de estar e agir.
E otimizar o Sistema de Gestão
é fundamental para o desenvolvimento da UC, pois permite a
consolidação e sistematização
das melhores práticas de gestão
e de promoção de uma política
de aperfeiçoamento e de garantia da qualidade.
A promoção do alinhamento dos
procedimentos de planeamento,
monitorização, avaliação e melhoria em todas as áreas de atuação,
incluindo a plena adequação
dos procedimentos da UC ao
Regulamento Geral de Proteção de
Dados, é essencial para o sucesso
da gestão. O mesmo acontece com
a efetiva concretização do modelo
de gestão de riscos e oportunidades, baseado na implementação
do Plano de Prevenção de Riscos
de Gestão, Corrupção e Infrações
Conexas, que potencia melhores
práticas também em todas as áreas
de atuação da UC.
A UC manterá e pretenderá estender a certificação ISO 9001 dos
processos do Sistema de Gestão
da UC, dará continuidade aos processos de avaliação e certificação
pela A3ES e promoverá outras
auditorias externas – como sucederá com o processo de certificação
e acreditação centralizado para
as suas Plataformas Científicas e
Tecnológicas –, contribuindo para a
excelência da instituição em todas
as áreas de atividade.
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promover a revisão dos estatutos e
fomentar o alinhamento estratégico das entidades que constituem o
Grupo Universidade de Coimbra
Decorridos mais de dez anos
da aprovação dos Estatutos da
Universidade de Coimbra, é chegado o momento de promover a sua
revisão, procedendo à introdução
dos ajustamentos que se mostrem
necessários para os adequar à
realidade atual.
Numa perspetiva de melhoria, é
também fundamental promover
um maior envolvimento no seio do
Grupo UC, através do alinhamento
estratégico das entidades que o
constituem, mantendo a sua independência. Este aprofundamento
da coesão do Grupo UC permite
procurar soluções partilhadas para
problemas que afetam cada uma
das entidades, aumentando-se os
níveis de eficiência e retirando-se
em conjunto dividendos de políticas
comuns e ganhos de escala.
Indo muito além da mera consolidação financeira já efetuada,
esta mudança permitirá também
ultrapassar um ponto fraco anteriormente identificado, a visão
redutora dos indicadores de
atividade da UC, que, na maioria
das situações, não consideram a
globalidade do Grupo UC.
Este alinhamento constitui igualmente uma oportunidade para uma
reflexão estratégica no contexto
do universo de unidades de I&D
na UC, que poderá passar também
pela fusão ou pela reorganização
de unidades existentes, ou até pelo
fomento da criação de outras em
áreas eventualmente não cobertas,
e consideradas estrategicamente
relevantes, em articulação com
as linhas de orientação do pilar
Investigação & Inovação.
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instalações
requalificar 20‑30% das residências universitárias
[medido em n.º de camas]

disponibilizar em permanência 2 a 3 espaços requalificados
para localização de projetos de investigação temporários
e de elevado impacto
implementar em 20‑40% dos serviços da
Administração da UC e da Administração dos SASUC
o Plano de Instalação e Localização
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Valorizar os campi, melhorando as
condições de trabalho da comunidade
académica, requalificando o edificado e
efetuando investimentos estratégicos de
longo prazo, sempre que possível.

METAS
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qualificar e valorizar os espaços
exteriores, promovendo a manutenção permanente e a melhoria
das acessibilidades
A par dos espaços interiores,
importa assegurar a manutenção
dos espaços exteriores, requalificando-os e valorizando-os em
estreita articulação com a Câmara
Municipal de Coimbra. Apostarse-á assim em planos de promoção
da qualidade de vida da comunidade académica que usa diariamente
as instalações do polo II, do polo
III e respetivas zonas adjacentes,
incluindo a implementação de
medidas relativas às acessibilidades
e a questões associadas ao fluxo
automóvel e ao estacionamento.
Todas as medidas neste âmbito
serão desenvolvidas de forma sustentável, respeitando as linhas de
orientação estratégica definidas na
área de Ambiente e Ação Climática.
No polo I, as condições dos espaços exteriores estão diretamente
ligadas à gestão do património e
carecem também de resolução de
forma integrada com a Câmara
Municipal de Coimbra – a reabilitação urbana, a conservação dos
edifícios, a reformulação ou o condicionamento do trânsito.
Num outro sentido, também muito
relevante, a acessibilidade arquitetónica e física aos edifícios do
polo I encerra um grande desafio:
converter este polo num campus
100% acessível, sem barreiras.

valorizar social e culturalmente
o património edificado histórico e museológico
Depositária de um património
cultural de valor inestimável, é fundamental proteger a informação de
interesse histórico nas áreas arquivística, bibliográfica e museológica,
nacional e internacionalmente
reconhecidas, através da análise
e prevenção dos riscos. Todo este
património tem de ser cuidado
de forma dinâmica, valorizando o
seu relevante papel no contexto
do ensino superior, como palco de
demonstração, aberto à sociedade,
e estimulando a perceção da sua
pertinência enquanto ecossistema
de educação, investigação e partilha de saberes.
A Universidade de Coimbra persistirá, também desta forma, no
caminho da proteção, salvaguarda, valorização e divulgação do
seu património incluído na área
Património Mundial da UNESCO,
“Universidade de Coimbra
– Alta e Sofia”.
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m e l h o r a r a s co n d i çõ e s d a s
infraestruturas, recuperando e
modernizando os espaços e potenciando a segurança, a saúde e a
qualidade de vida
Serão concretizadas as obras já em
curso e com projeto de financiamento aprovado, como é o caso do Paço
das Escolas. Dar-se-á continuidade
à requalificação dos edifícios do
Estádio Universitário bem como início
à construção de uma nova infraestrutura para a Faculdade de Ciências do
Desporto e Educação Física.
Pretende-se também neste ciclo
estratégico investir de forma sustentada na manutenção e requalificação de espaços, proporcionando
as melhores condições de estudo e
de trabalho à comunidade académica, nomeadamente em espaços
destinados a atividades de ensino e
aprendizagem – espaços pedagógicos e de serviços, bibliotecas, zonas
museológicas, residências, cantinas,
etc. Será ainda dada prioridade à
disponibilização e ao equipamento
de espaços para o desenvolvimento
de projetos de investigação inovadores e de elevado impacto.
O investimento na manutenção
do edificado pretende, para além
das obras de modernização que
possam vir a ser realizadas, lograr a
melhoria das condições físicas dos
espaços no que respeita à segurança, saúde e qualidade de vida da
comunidade académica.
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mapear os espaços e a sua utilização e elaborar um plano de desenvolvimento integrado de longo
prazo do edificado, potenciando
uma utilização eficiente
Será efetuado o mapeamento e
atualizado o cadastro de todo o edificado da Universidade de Coimbra,
bem como das condições físicas
e ambientais em que se encontra
e da utilização que lhe está a ser
dada, que servirá de base para a
elaboração, com a participação
ativa da comunidade académica e
da Câmara Municipal de Coimbra,
de um plano de desenvolvimento
integrado para a próxima década.
Rentabilizar‑se‑á assim o edificado
da UC, potenciando uma adequada
e eficiente utilização, através da
substituição progressiva de espaços arrendados e da ocupação de
espaços atualmente desocupados
ou não utilizados. Tal plano contribuirá também para a reatribuição
de espaços a outras funções e realocações de serviços, permitindo a
concentração de serviços dispersos
e potenciando a coesão interna, a
produtividade e a satisfação dos/
as utilizadores/as desses serviços,
e, em simultâneo, a redução de
encargos (como o pagamento de
rendas e despesas de manutenção
desnecessárias).
O plano de desenvolvimento incluirá também o mapeamento das
necessidades de novos edifícios,
nomeadamente os considerados
prioritários e já referenciados. Não
existindo atualmente financiamento para a sua construção, caso
surjam oportunidades de apoios,
avançar-se-á, como se prevê que
possa acontecer com as residências,
no âmbito do Plano Nacional para o
Alojamento no Ensino Superior.

63

Garantir a sustentabilidade
financeira da Universidade de
Coimbra, aumentando receitas,
controlando despesas e gerando
ganhos de eficiência, e investir em
projetos estratégicos e recursos
humanos capazes de gerar
retorno (tangível e intangível).

METAS
diversificar o financiamento,
obtendo uma taxa de independência
do financiamento público superior a 50%
atingir 100% na implementação do
Plano de Otimização dos Processos
de Deslocação e do Plano de Automatização
dos Processos de Compra

fortalecer a captação de fundos e
diversificar o financiamento, com
foco no financiamento competitivo
e nas receitas próprias
A capacidade de atrair financiamento e gerar receitas é fundamental para o desenvolvimento
da Universidade de Coimbra, mais
ainda num quadro de subfinanciamento crónico por parte do Estado.
O alcançar de soluções duradouras
(não extraordinárias) que reforcem
a sustentabilidade económica e
financeira é crucial e permitirá à
UC cumprir as suas missões, no país
e no mundo. Será captado mais
financiamento através do aumento
de cursos não conferentes de grau
(autonomizando a sua execução
de forma análoga aos projetos), do
desenvolvimento de projetos com
financiamento mais diversificado
e da concretização de um maior
número de parcerias (incluindo
a aposta em projetos com envolvimento do tecido empresarial e
de outras entidades), de intensa
divulgação de uma maior carteira de
prestação de serviços à comunidade
e da angariação de fundos por via
do mecenato (por exemplo, para
questões específicas como a conservação e restauro do património
edificado ou artístico).
Introduzir‑se‑ão incentivos e estímulos para a concretização destes
objetivos e será revista e atualizada
a política de redistribuição de verbas e de overheads, para além de um
maior apoio na busca de oportunidades de financiamento e de preparação de candidaturas, medida
já identificada. O alinhamento das
entidades que integram o Grupo
UC contribuirá para maximizar a
rentabilização de esforços e todo o
potencial de sinergias.

elevar a responsabilidade de governança, a excelência operacional e as
ferramentas de gestão
O esforço feito nos últimos anos
para colocar a Universidade de
Coimbra numa posição relativamente confortável na vertente
financeira não pode ser desperdiçado, sendo essencial manter as contas sob controlo. A monitorização
contínua da execução orçamental,
através da melhoria da informação
financeira para a governação e
da disponibilização de dados via
sistema de apoio à decisão, permitirá implementar um plano de
aplicação, em tempo útil, dos saldos
e de excedentes em investimentos
estratégicos para a UC.
Serão reduzidos os gastos gerais
de funcionamento através da automatização de alguns processos que
permitirão ganhos de eficiência, da
melhoria em processos de planificação e da eliminação de redundâncias, incluindo as processuais.
Iniciativas como a estratégia de
combate ao desperdício, o processo
de modernização administrativa
e desmaterialização de procedimentos e os respetivos ganhos de
eficácia ou a melhoria da eficiência
energética e ambiental estarão em
linha com uma redução das despesas de funcionamento.

defender a sustentabilidade económica do ensino superior para
assegurar o cumprimento da sua
missão perante a sociedade
Perante o histórico de subfinanciamento do ensino superior, importa
promover o aperfeiçoamento da
definição e aplicação do seu modelo
de financiamento, tanto na vertente
de ensino como da investigação.
Na defesa da sustentabilidade
económica, a Universidade de
Co i m b r a p ro p o r á i n i c i a t i v a s
junto do Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas e
defenderá as iniciativas deste junto
dos poderes públicos, no sentido de
aperfeiçoar modelos que reforcem
a iniciativa universitária, garantam
estabilidade financeira plurianual
e procurem alcançar o verdadeiro
emprego científico permanente
(através da possibilidade de imputação de custos reais, à semelhança do
que ocorre nos projetos europeus).
Junto da FCT proporá iniciativas
para simplificação de procedimentos de gestão de projetos, reduzindo burocracias.
Promoverá ainda a melhoria do
financiamento da ação social direta
aos/às estudantes e procurará
financiamento que permita investir
na reabilitação e construção de
residências universitárias.
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Projetar a marca UC, garantindo
visibilidade nacional e internacional
e potenciando a atratividade da
Universidade de Coimbra, e promover a
eficácia da comunicação interna.

METAS
alcançar 60‑70% no Reputation Score
obter o nível A+ no Net Effect

desenvolver uma estratégia de
comunicação interna, personalizada e de proximidade, que
promova o alinhamento, a coesão
e o envolvimento
A criação de um plano de comunicação interna – com a identificação
clara de papéis, canais, meios e
ações – contribuirá para promover
a coesão interna e a motivação da
comunidade académica e, nesse
sentido, o atual modelo de comunicação institucional vai ser repensado, com foco na transparência, na
eficácia e na eficiência.
Para que a melhoria seja uma
realidade são necessárias ações
que passam pela implementação
de canais digitais, promoção de
eventos transversais à comunidade
académica ou a cada um dos seus
corpos isoladamente, realização de
encontros regulares de trabalhadores/as e pela criação de uma plataforma de comunicação e de partilha
de conhecimentos.
Os/As estudantes internacionais,
por sua vez, requerem outra atenção
e, por isso, a criação de um plano
de comunicação destinado a estes
facilitará a sua integração plena na
UC. E numa universidade global, a
adaptação dos meios e canais de
comunicação a um formato multilingue é essencial.

comunicar ativamente a transversalidade da atividade da Universidade
de Coimbra, de forma integrada e
articulada, reforçando a atratividade e a notoriedade
A estratégia de comunicação virada
para o exterior será redefinida,
concentrando os seus esforços na
disseminação das múltiplas atividades desenvolvidas pela Universidade
de Coimbra, do seu impacto e dos
seus pontos fortes. Com base nos
questionários de “O Futuro da UC nas
nossas mãos”, dirigidos a antigos/as
estudantes e a empresas e entidades
empregadoras, as dimensões da
atividade da UC identificadas como
tendo mais visibilidade foram: a
qualidade do ensino, a relevância da
investigação, a qualidade do corpo
docente, a oferta formativa, a tradição académica e as áreas de excelência e de notoriedade internacional.
A presença digital vai ser otimizada
através de uma plataforma web simples, intuitiva, atrativa e acessível
em vários idiomas, com o intuito de
aumentar a sua visibilidade.
A dinâmica deverá ser atrativa de
maneira a criar empatia com os/as
seus/uas destinatários/as, sendo que
não se deve apenas focar nos meios
tradicionais, mas também no imenso
potencial associado às redes sociais
no que respeita ao alcance de um
maior e mais diversificado público.
Nesse sentido, pretende‑se construir uma plataforma de rede social
corporativa que seja um espaço de
encontro, de informação, de troca
de ideias entre profissionais e para a
aprendizagem ao longo da vida.
Destaca‑se ainda a comunicação com alumni, que deverá
ser dinamizada nos meios de
comunicação digital, também em
formato multilingue, potenciando e
contribuindo para a sua participação
ativa na vida da UC.

tornar a marca UC uma cidadã do
mundo, promovendo uma gestão
adequada da imagem e de ações
de marketing que projetem a sua
visibilidade e o seu reconhecimento
A marca UC é sinónimo de excelência e, como tal, vai ser difundida e
disseminada através de um plano
de marketing que projete a sua visibilidade e o seu reconhecimento.
Pretende‑se ainda que a visibilidade da UC seja reforçada através
de projetos que promovam o que
se faz bem na Universidade, sob a
designação de “Heritage Powered
by UC” e através de parceiros de
prestígio, quer estes sejam nacionais ou internacionais, públicos ou
privados. A marca UC deve ainda
estar associada a um quadro de
eventos internacionais de indiscutível qualidade.
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ambiente e ação climática
cidadania, igualdade e inclusão
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sustentabilidade e
responsabilidade
social

2019/2023

linhas de
orientação
estratégica
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A Universidade de Coimbra adota uma perspetiva de
gestão sustentável das suas atividades e recursos e de
responsabilidade social na sua atuação, permitindo-lhe
responder às necessidades do presente, sem comprometer o futuro, reforçando a consciência e a ação cívica
e avaliando impactos. Não obstante a Sustentabilidade
e a Responsabilidade Social representarem atitudes,
comportamentos e ações transversais à UC que enquadram e estão sempre presentes na sua atividade, autonomizam‑se duas dimensões que, pela sua relevância
e pela sua emergência no contexto atual, determinam
um firme compromisso com o desenvolvimento sustentável e com os direitos humanos: o Ambiente e a Ação
Climática e a Cidadania, Igualdade e Inclusão.
Importa ainda realçar que a UC integra, desde o
momento da sua criação, o ORSIES - Observatório
da Responsabilidade Social e Instituições de Ensino
Superior, tendo estado envolvida na cocriação de uma
visão partilhada do “Livro Verde sobre Responsabilidade
Social e Instituições de Ensino Superior”. No âmbito do
combate às desigualdades entre mulheres e homens
no mundo académico, a rede SUPERA – Supporting the
Promotion of Equality in Research and Academia, formada
por seis entidades do sistema científico europeu, é um
exemplo de compromisso institucional.
A adoção das linhas orientadoras da Agenda 2030 das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável
é uma premissa do presente Plano Estratégico.
A assunção de compromissos do Acordo de Paris sobre
as alterações climáticas e o acompanhamento das
estratégias nacionais como as que são estabelecidas
no Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2050 são imperativas e enformam uma necessidade global, que deve
ter impacto na atuação a nível local. E nesse sentido,
a UC integra também a Rede de Campus Sustentável,
onde 28 instituições de ensino superior públicas assinaram a Carta de Intenções de Campus Sustentável,
que constitui já um compromisso institucional com os
princípios e a prática do desenvolvimento sustentável,
em todas as suas vertentes relevantes – ambiental,
social e económica.

71

Desenvolver uma estratégia de
sustentabilidade ambiental que permita
à Universidade de Coimbra ser a primeira
universidade portuguesa a alcançar a
neutralidade carbónica e consciencializar
a comunidade académica para o impacto
da mudança de comportamentos no
combate às alterações climáticas.

METAS
diminuir em 20‑25%
a pegada ecológica
aumentar em 75‑100%
a potência instalada
para produção de energia fotovoltaica
reduzir em 30‑50% o consumo de papel

substituídos progressivamente por
veículos elétricos, nomeadamente
transportes coletivos urbanos. Serão
ainda desenvolvidos planos de mobilidade entre os polos da UC.
incentivar a mudança de comportamentos através do combate ao
desperdício e promover um campus
ambientalmente responsável
A mudança para ser eficaz tem de
ser realizada com e para as pessoas.
A sensibilização, a participação e o
envolvimento da comunidade académica para o combate ao desperdício
e para as questões ambientais é o
primeiro passo para tornar o cam‑
pus da Universidade de Coimbra
ambientalmente responsável. Os/As
jovens estão mais mobilizados que
nunca para a proteção ambiental,
realizando greves climáticas com uma
forte adesão e conseguindo integrar
sequencialmente diversas camadas
e gerações da nossa sociedade. Esta
energia positiva deve estender‑se a
toda a comunidade, estimulando a sua
participação em ações relacionadas
com a promoção da sustentabilidade
ambiental dos campi.
É assim urgente desenvolver uma cultura de combate ao desperdício e adotar os princípios inerentes à economia
circular, assente na redução, reutilização, recuperação e reciclagem. A UC
irá promover a redução do consumo
e utilização de plásticos, a diminuição
do desperdício alimentar – já bastante
desenvolvida pelas campanhas
concretizadas pelos SASUC ao longo
dos últimos anos –, a substituição de
produtos alimentares com grande
impacto ambiental, a gestão criteriosa de resíduos, a utilização racional
de recursos, a redução/otimização
dos consumos de água, entre outros.
Importa também desmaterializar
todos os processos que possam ser
executados digitalmente (incluindo
a generalização do uso de assinatura
digital), reduzindo drasticamente a
quantidade de papel utilizada.
Será fortemente promovida a cidadania ambiental, bem como o exercício
de boas práticas e a participação
pública, individual e coletiva para as
questões do ambiente e do desenvolvimento sustentável. Aumentar
a consciencialização e a capacidade
humana e institucional sobre a

mitigação, adaptação, redução do
impacto e alerta precoce da mudança
do clima passará pela criação e adaptação de oferta formativa, pelo incentivo ao desenvolvimento de projetos e
pelo estímulo à participação em redes
e ao desenvolvimento de parcerias.
adotar uma política de compras
públicas ecológicas e garantir a sustentabilidade financeira da implementação de medidas ambientais
Na linha da Estratégia Nacional para
as Compras Públicas Ecológicas 2020,
será adotada uma política para aquisições de serviços que integrem critérios
ambientais. Porque a contratação
pública é um instrumento de elevado
potencial, integrador de políticas de
cariz económico, social e ambiental,
as compras públicas ecológicas
pretendem promover a eficiência na
utilização de recursos e minimização
de impactos ambientais desenvolvendo a economia circular, com enfoque
na desmaterialização, economia
colaborativa, recolha diferenciada de
resíduos e consumo sustentável.
Otimizar-se-ão os investimentos
e serão avaliados os instrumentos
de financiamento e de incentivos
disponíveis, tanto a nível nacional, como a nível internacional.
Programas como o Fundo de
Eficiência Energética, o Fundo
Ambiental, o POSEUR – Programa
Operacional Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos, ou
o ECO.AP – Programa de Eficiência
Energética na Administração Pública,
entre outros, poderão estimular a
implementação de algumas medidas,
evitando assumir‑se um esforço
financeiro que venha a revelar‑se
inexequível para a UC.
Serão efetuadas análises custo‑benefício do conjunto das várias medidas e
serão monitorizados os seus impactos,
estimando‑se a obtenção de ganhos
de escala e reduções de custo, através
da poupança de recursos decorrentes da implementação de medidas
amigas do ambiente que contribuam
para a sustentabilidade das contas
públicas. As poupanças geradas pela
implementação de medidas poderão
ser aplicadas no financiamento de
novas medidas subsequentes, que, por
sua vez, originarão mais poupanças e
assim sucessivamente.
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VISÃO

promover a sustentabilidade
ambiental e energética nos campi da
Universidade de Coimbra
A Universidade de Coimbra tem como
objetivo tornar os seus campi sustentáveis, promovendo a sua descarbonização em linha com a meta nacional
de neutralidade carbónica até 2050
e da transição energética do Plano
Nacional de Energia e Clima 2030.
Neste sentido, a UC irá definir uma
estratégia integrada de planeamento
e gestão da sustentabilidade nos seus
campi e desenvolver um plano de ação
focado nos objetivos de desenvolvimento sustentável, que permita, entre
outras medidas, melhorar a eficiência
energética e ambiental do edificado
num curto espaço de tempo. Com o
contínuo envolvimento e contribuição
de investigadores/as e de contributos
e valências técnicas e científicas existentes internamente, como é o caso da
iniciativa interdisciplinar Energia para
a Sustentabilidade, serão avaliadas e
decididas as medidas mais adequadas
às características da UC e será definido
um modelo para a sua implementação
e gestão capaz de superar possíveis
desafios e dificuldades, de uma perspetiva organizacional e da perspetiva
da comunidade académica.
A existência de edifícios históricos
classificados como Património
Mundial da UNESCO requer, naturalmente, um esforço adicional na análise das medidas que será necessário
implementar, salvaguardando a interação e adaptação desse património
ao meio ambiente ao longo de séculos.
Terá de ser desenvolvida uma estratégia de sustentabilidade ambiental,
com soluções inovadoras e sustentáveis, que torne os edifícios energeticamente mais eficientes, melhorando
as suas condições térmicas, acústicas
e de iluminação, reduzindo consumos,
promovendo a utilização racional de
recursos e privilegiando a produção de
energias renováveis. A requalificação
ambiental dos campi da UC privilegiará os espaços públicos envolventes,
nomeadamente os espaços verdes,
reordenando os existentes e procurando criar novos.
Com a Câmara Municipal de Coimbra
serão desenvolvidas medidas que
permitam descongestionar e eliminar
faseadamente o trânsito automóvel
com veículos poluentes do polo I,
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cidadania,
igualdade
e inclusão
VISÃO

aumentar em 150‑200% o apoio a estudantes
com necessidades educativas especiais
[medido em n.º de estudantes apoiados]

garantir um nível de representação mínimo de
33‑40% de mulheres e de homens em júris de
seleção e de avaliação (recrutamento e provas de
doutoramento, respetivamente)
aumentar em 50‑60% o número de projetos com
impacto social, em parceria com a CMC, ONG e/ou
organizações da economia social
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Promover a cidadania ativa e esclarecida,
socialmente responsável e inclusiva,
preservando o direito a ter direitos,
no respeito pela dignidade, pela
igualdade e pelo direito à diferença,
para que todos/as possam atingir o seu
potencial, numa construção coletiva
de objetivos e desafios comuns.

75

combater as desigualdades de
género e garantir a igualdade de
oportunidades, eliminando desequilíbrios e barreiras
A igualdade entre mulheres e
homens é um imperativo e um objetivo social em si mesmo, essencial a
uma vivência plena da cidadania e
condição para a construção de um
futuro sustentável.
A desigualdade de género é um
problema com raízes profundas e
com causas múltiplas e complexas,
alicerçadas em estereótipos de
género, e sobre as quais é necessário intervir. Tal desígnio convoca o
desenvolvimento de políticas internas, seja em termos de recursos
humanos, progressão na carreira ou
prevenção do assédio. Do mesmo
modo, o reforço da integração da
perspetiva de género na produção
e transferência de conhecimento,
além de socialmente responsável,
constitui uma oportunidade de
melhoria da qualidade pedagógica
e relevância social dos resultados
da investigação.
Alinhada e corresponsável por uma
sociedade mais justa, a UC implementará um plano institucional de
ação para a igualdade, que remova
os obstáculos à igualdade de oportunidades, reforce o princípio de que
para situações idênticas, tratamento
idêntico, e conduza a uma realidade
de igualdade de género, em linha com
objetivos e orientações de política
nacional e europeia – designadamente no âmbito do “Portugal + Igual” e
do Espaço Europeu de Investigação –,
e com o projeto SUPERA – Supporting
the Promotion of Equality in
Research and Academia.
Entre outras medidas, procederá à
utilização de linguagem inclusiva
nos seus documentos e à disponibilização de dados e de estatísticas
por género, permitindo avaliar e
acompanhar a situação da UC em
termos de igualdade.
A UC irá ainda envolver ativamente
a sociedade, consciencializando
e alertando para as questões de
igualdade de género.

promover políticas de inclusão
social e de proteção de minorias,
garantir o direito à diferença e o
direito a ter direitos, assegurando
igualdade no acesso e nas condições para o sucesso
A Universidade de Coimbra promoverá políticas de igualdade e de
inclusão de minorias. O direito a ter
direitos é para ser respeitado, e nele
se inclui o direito à diferença. Será
consagrado o direito (e a proteção)
à diferença em todos os regulamentos e procedimentos, defendendo a inclusão, a integração e o
acolhimento. A UC vai continuar a
encontrar soluções para garantir
a igualdade de acesso a todos os
níveis de educação e formação,
melhorando as acessibilidades e as
condições de trabalho e de estudo,
respeitando as particularidades de
todas as pessoas com necessidades específicas.
Serão reforçados os apoios diversificados destinados a estudantes
com necessidades educativas especiais e às unidades orgânicas que
os/as acolhem e será criada uma
estrutura de apoio no âmbito da
prevenção e acompanhamento de
questões associadas à saúde mental, proporcionando um ambiente
de aprendizagem seguro, inclusivo
e eficaz para todos/as.

promover a cidadania esclarecida
e responsável, a coesão social e
os direitos humanos, defendendo
princípios civilizacionais e éticos
e contribuindo para a formação
integral dos/as cidadãos/ãs
A Universidade de Coimbra está
comprometida com o bem‑estar
da comunidade académica e da
sociedade em geral, abraçando
a liberdade de pensamento, a
liberdade de expressão e o espírito
crítico para que todos/as possam
realizar o seu potencial no respeito
pela dignidade e igualdade, e
combatendo qualquer violação dos
direitos humanos. Sendo basilar
aprofundar os princípios éticos na
vida académica, intensificando a
divulgação e promoção da ética
em todos os domínios da vida e
funcionamento da Universidade e
estreitando a ligação entre questões éticas e questões técnicas, será
criado o Código de Ética da UC.
A UC exercerá uma atitude pedagógica que condene práticas de
agressão física ou psicológica,
violência ou assédio que usem a
praxe como pretexto e apostará na
cultura como um veículo de valores
conducentes a uma sociedade mais
justa e socialmente mais solidária.
Apostará ainda, em parceria com a
Associação Académica de Coimbra,
no envolvimento dos/as estudantes
em projetos de dinamização cultural, voluntariado, inovação social e
outras formas de intervenção cívica.
A participação ativa dos/as estudantes é a chave do entusiasmo.
Cabe também à UC contribuir
para a formação integral dos/as
estudantes, formando cidadãos/ãs
que usem o seu conhecimento em
benefício da sociedade e na construção de um mundo melhor.
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fortalecer a ação social, assegurando a equidade e a promoção
do sucesso escolar, melhorando
as condições de vida da comunidade estudantil e combatendo
as desigualdades
É fundamental promover a justiça
social no seio da comunidade
estudantil e garantir o acesso à
educação inclusiva, de qualidade e
equitativa, garantindo que existem
oportunidades de aprendizagem para
todos/as e assegurando a melhoria das condições de vida dos/as
estudantes. Para tal, a UC continuará
a assegurar os apoios diretos e indiretos aos/às seus/uas estudantes,
através dos SASUC, reforçando a
ação social escolar, em todas as suas
vertentes, aspeto determinante no
combate ao abandono e na promoção
da continuidade e do sucesso escolar.
Serão melhoradas as condições de
acolhimento (alojamento e alimentação) e serão assegurados locais de
estudo e horários de funcionamento
que respondam às necessidades
dos/as estudantes.
A qualidade dos serviços médicos
s e r á g a r a n t i d a , re fo rç a n d o ‑se a sua divulgação junto da
comunidade académica, e serão
também reforçados os serviços
de aconselhamento psicológico e
apoio psiquiátrico.
A A s s o c i a ç ã o Ac a d é m i c a d e
Coimbra será o parceiro preferencial
nesta linha de orientação, mas a UC
dialogará também com as “repúblicas” e os “solares”, enquanto
polos autónomos dinamizadores da
comunidade académica e integrantes da sua matriz identitária. Com
a Câmara Municipal de Coimbra
serão desenvolvidas parcerias em
áreas‑chave como os programas de
acolhimento aos/às novos/as estudantes, nacionais e internacionais.
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Integrado no ciclo de gestão da UC, o processo dinâmico
manter‑se‑á, permitindo o desenvolvimento contínuo
dos processos de planeamento, monitorização, avaliação
e retroação, com vista à excelência em todos os pilares e
eixos de missão e áreas de sustentabilidade.
O processo não se restringirá a uma medição, sendo
complementado com a definição e implementação
de estratégias de melhoria resultantes da avaliação
efetuada, de acordo com os princípios de garantia da
qualidade: suportada no ciclo PDCA – Plan, Do, Check,
Act e no pensamento baseado em risco, contemplará
a análise e sinalização de desvios face ao planeado e
desencadeará as ações necessárias – correções, ações
corretivas, melhoria contínua, mudança disruptiva, inovação e reorganização – numa dinâmica de permanente
atenção ao contexto interno e externo.
Em todo o processo, respeitando os princípios da gestão
participativa e da transparência, será essencial o estabelecimento de canais de comunicação com as partes
interessadas, transmitindo a evolução na implementação do Plano Estratégico e a avaliação efetuada a cada
momento, e, por outro lado, permitindo a permanente
introdução de sugestões de melhoria.
No início de 2023, será feita a avaliação final, que refletirá todo o trabalho desenvolvido no quadriénio, fechando
mais um ciclo integrado de planeamento estratégico.
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Ao longo dos ciclos de planeamento
estratégico anteriores foi sendo
criada e desenvolvida uma cultura
de acompanhamento permanente
e de avaliação regular da atividade
da Universidade de Coimbra,
transversal a toda a estrutura
orgânica e aos diversos níveis de
gestão, já perfeitamente assimilada
pela comunidade académica.
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acompanhamento
e avaliação
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O Plano Estratégico, nos termos estatutários, é complementado pelo Plano de Ação. Este documento sistematiza as principais ações que serão desencadeadas
pela Equipa Reitoral, no plano institucional, destinadas
a concretizar as linhas de orientação estratégica elencadas para o quadriénio 2019‑2023.
Atingir as metas propostas depende não apenas destas
ações, mas também do sucesso do alinhamento das
metas e das ações dos Planos de Ação das unidades
orgânicas, outras unidades e serviços. Cada Plano
define os seus painéis específicos de indicadores/
metas e de ações, de forma devidamente alinhada com
os níveis superiores, dando origem aos patamares de
avaliação inferiores.
O Plano da Qualidade, diretamente ligado ao eixo
de missão Qualidade, contém as principais linhas de
orientação com vista à melhoria dos processos e serviços prestados no contexto de cada um dos restantes
pilares e eixos de missão e das áreas de sustentabilidade. Integrando ações concretas a desenvolver,
metas e indicadores, a informação recolhida através da
monitorização integrada no ciclo de avaliação e acompanhamento será utilizada como ferramenta de gestão
e de melhoria da qualidade em cada um dos pilares,
eixos e áreas, contribuindo para a otimização do Sistema
de Gestão da Universidade de Coimbra. Os desafios
colocados às instituições de ensino superior em matérias de avaliação da qualidade exigem planeamento,
com vista a uma utilização eficaz dos recursos, e a definição de um Plano da Qualidade, alinhado e integrado
no Plano Estratégico, permite canalizar os esforços para
a implementação das iniciativas mais adequadas, que
respondam aos desafios atuais e futuros da UC.
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UM AGRADECIMENTO ESPECIAL A TODOS/AS OS/AS QUE
CONTRIBUÍRAM PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 2019 – 2023, EM PARTICULAR:
ÀS EQUIPAS TÉCNICAS
Ana Quental, Dora Lontro, Filipe Rocha, Mariana Correia, Nicolas Oliveira, Paula Ferreira, Raquel Belo, Sónia Fonseca
Divisão de Planeamento, Gestão e Desenvolvimento
António Barros, Francisco Elias, Henrique Patrício, Joana Tereso, Karine Paniza, Marta Costa, Paulo Amaral, Sara Baptista
Divisão de Comunicação
António Alvarenga e Margarida Barros
Alva Research and Consulting (colaboração especializada em prospetiva e cenários)
AOS MEMBROS DA COMUNIDADE ACADÉMICA QUE PARTICIPARAM DIRETAMENTE
Abílio Sobral, Adelino Ferreira, Adelino Gonçalves, Adélio Gaspar, Adérito Araújo, Alberto Leandro,
Alcino Pastilha, Alex Feil, Alexandre Carreira, Alexandre Correia, Alexandre Pereira, Alexandre
Tavares, Álvaro Gomes, Ana Carolina Mateus, Ana Cristina Almeida, Ana Cristina Ribeiro, Ana
Cristina Tavares, Ana Filipa Val–do–Rio, Ana Isabel Ferreira, Ana Isabel Lopes, Ana Isabel
Melo, Ana Isabel Santos, Ana Luísa Campos, Ana Margarida Frade, Ana Margarida Marques,
Ana Maria Lino, Ana Maria Miguéis, Ana Maria Sequeira, Ana Maria Teixeira, Ana Marta
Gonçalves, Ana Paula Alves, Ana Raquel Rodrigues, Ana Rita Amaral, Ana Rita Santos,
Ana Rita Jesus, Ana Rita Querido, Ana Santos Carvalho, Ana Sofia Coimbra, Ana Telmo
Cabral, Ana Teresa Peixinho, Ana Teresa Santos, André Jerónimo, André Henriques,
Ângela Ferreira, Anselmo Silva, António Alberto Correia, António Amaro Correia,
António Gomes Martins, António Luiz Soares, António Maia Amaral, António
Pedro Monteiro, António Pinto Cruz, António Queirós, António Rochete, Ariana
Martins, Bárbara Ramalho, Beatriz Almeida, Bernardo Fazendeiro, Bruna Araújo,
Bruno Carvalho, Bruno Ferreira, Bruno Lomardo, Carla Costa, Carla Ferreira,
Carla Godinho, Carla Marques, Carla Milene Figueiredo, Carla Teotónio,
Carlos Aguiar, Carlos Fortuna, Carlos Moreira, Carlos Reis, Carolina Duarte,
Catarina Dourado, Catarina Martins, Catarina Pedro, Catarina Providência,
Catarina Salgado, Cecília Paulino, Célia Sousa, Cesário Silva, Christiano
Bomfim, Cidália Fonte, Cidália Silva, Clara Mendes, Cláudia Gaspar, Cláudia
Jesus, Cláudia Silva, Cris Yin, Cristina Ascenso, Cristina Freitas, Cristina
Nabais, Cristina Pereira, Daniel Azenha, Daniel Silva, Débora Domingos,
Diana Santos, Dina Sebastião, Diogo Machado, Diogo Proença, Domingos
Quinzeca, Domingos Xavier Viegas, Eduardo Tenreiro, Elsa Silva, Etsong
à Mbang, Eugénio Rodrigues, Eunice Carrilho, Fábio Santos, Fátima Silva,
Fátima Sol, Felippe Pessanha, Fernando Bernardo, Fernando Ramos,
Fernando Figueiredo, Filipa Lopes, Filomena Marques de Carvalho,
Francisca Gonçalves, Francisco Ferreira, Francisco Rodrigues, Gabriel
Falcão, Germana Torres, Guilherme Rebola, Helena Galante, Helena Mendes,
Helena Quaresma, Helena Rolas, Heloísa Bueno, Henrique Girão, Henrique
Veiga, Henriqueta Silva, Hugo Andrade, Hugo Figueiras, Ian Davis, Ilídio
Pereira, Ilina Cordeiro, Inês Almeida, Inês Braga, Inês Lopes Filipe, Isabel
Camisão, Isabel Carreira, Isabel Ferreira, Isabel Ramires, Isabel Valente,
Jacinto Mathe, Jaime Ramos, Janaina Behling, Joana Baptista, Joana Barbosa
de Melo, Joana Bronze Ferreira, Joana Fragão, Joana Neto, Joana Ricarte, João
Assunção, João Carlos Lage, João Carlos Marques, João Ferreira, João Figueiredo,
João Gonçalo Lopes, João Gouveia Monteiro, João Jerónimo Maia, João Miguel
Antunes, João Paulo Cardielos, João Paulo Dias, João Pinto, João Ramalho Santos,
João Reis, João Seixas de Melo, João Simões de Sousa, João Tiago Neves, Joaquim
Norberto Silva, Joaquim Pires Valentim, Joaquim Silva, Jorge Almeida, Jorge China,
Jorge Noro, José Alberto Fonseca, José António da Cruz, José Augusto Bernardes,
José Augusto Ferreira, José Francisco Silva, José Guerra, José Luís Marques, José
Manuel Santos, José Miguel Nunes, José Pereira da Silva, Judite Ferreira, Laura Alho,
Laurindo Frias, Leonardo Fernandes, Leonardo Vicente, Leonor Silva, Licínio Ferreira, Lígia
Bugelli, Lília Marques, Liliana Moreira, Lina Carvalho, Lina Coelho, Luara Maranhão, Lucas
Teixeira, Luís Barata, Luís Coimbra, Luís Correia, Luís Fernandes, Luís Góis, Luís Lopes, Luís
Loza, Luís Pereira de Almeida, Luís Rodrigues, Luísa Guedes, Luísa Lopes, Luiza Abi Saab, Luz
do Céu Esteves, Madalena Alarcão, Manuel Santos Rosa, Manuel Trindade, Manuela Grazina, Mara
Braga, Márcia Justino, Márcia Rodrigues, Márcia Santos, Márcia Silva, Marco Cosme, Margarida Mano,
Margarida Rodrigues, Maria Aguiar Morais, Maria Alfaiate Silva, Maria Aparecida Silva, Maria Celeste
Vieira, Maria Conceição Costa, Maria Dalvaneide Araújo, Maria Fátima Carvalho, Maria Fátima Martins,
Maria Filomena Gaspar, Maria Graça Campos, Maria Graça Rasteiro, Maria Helena Fernandes, Maria Helena
Matos, Maria Inês Pirré, Maria Isabel Gomes, Maria Isabel Roque, Maria João Almeida, Maria João Campos, Maria
João Carvalho, Maria João Castro, Maria João Moreno, Maria João Rodrigues, Maria Lencastre, Maria Luísa Ramos, Maria
Lurdes Abreu, Maria Nascimento Marmé, Maria Natália Lopes, Maria Ribeiro, Maria Rita Carvalho, Maria Teresa Barata, Maria
Teresa Brazão, Maria Teresa Vilaça, Mariana Felício, Mariana Pereira, Mariana Rodrigues, Mário Carvalhal, Mário Zenha–Rela, Marta
Amado, Marta Carvalho, Marta Costa e Silva, Marta Oliveira, Matilde Santana, Mercedes Gonçalves, Miguel Carvalho, Miguel Gonçalves,
Miguel Lopes, Mónica Lopes, Mónica Wolthers, Mounirah Bissiri, Natália Bebiano, Natália Moreno, Nelson Costa, Nuno Almeida, Nuno Correia,
Nuno Gregório, Nuno Mendonça, Nuno Patão, Nuno Peixinho, Nuno Pinto, Nuno Silva, Nuno Simões, Núria Forner, Olga Bernardino, Olga
Ribeiro, Olívio Evangelista, Orisowubo Tamunopekerebia, Patrícia Carmo, Patrícia Correia, Patrícia Moura e Sá, Patrícia Neves, Paula Buco,
Paula Canto, Paula Lopes, Paula Susana Rodrigues, Paulo Lopes, Paulo Oliveira, Paulo Santos, Paulo Saraiva, Pedro Abrantes, Pedro Cordeiro,
Pedro Dias, Pedro Góis, Pedro Lopes Ferreira, Pedro Neto, Pedro Pinheiro, Pedro Santos, Pedro Silva, Pedro Urbano, Rafael Oliveira, Raquel
Almeida, Raquel Brás, Raquel Miranda, Raquel Sampaio, Renato Santos, Renato Silva, Ricardo Dias, Rita Almeida, Rita Maia, Rui Lopes, Rui
Pinto, Samuel Moniz, Sandra Pedrosa, Sara Costa, Sérgio Vicente, Sílvia Figueiredo, Sílvia Matias, Sílvia Nolan, Sílvia Santos, Sofia Carapeto,
Sofia Pereira, Sónia Abrantes, Sónia Rodrigues, Soraia Machado, Susana Andrade, Susete Araújo, Tânia Covas, Tarcísio de Oliveira, Teodoro
Soares, Teresa Martins, Teresa Oliveira, Teresa Pedroso de Lima, Thais Rosas, Todor Vuchkov, Tomás Pinho, Vasco Pereira, Vasco Vaz, Vera
Almeida, Virgílio Neto, Virgínia Ferreira, Virgínia Fonseca, Vítor Dias, Vítor Sanfins, Vittorio Alves, Yin Mengjia.

ÀS UNIDADES DE I&D ADAI (Adélio Gaspar e José Ribeiro), CEAACP (Conceição Lopes e Lara Alves), CeBER (Luís Dias e Pedro Torres), CECH
(Carmen Soares e José Luís Brandão), CEGOT (Adélia Nunes, Cláudia Costa e Norberto Santos), CEIS20 (António Rochette e João Avelãs Nunes),
CEISUC (Vânia Gonçalves), CELGA–ILTEC (Joana Santos e Margarita Correia), CEMMPRE (Marta Oliveira), CES (António Ribeiro e João Paulo
Dias), CFE (João Loureiro), CFisUC (Brigitte Hiller e Constança Providência), CGeo (Mário Ferreira e Rui Reis), CIAS (Cristina Padez e Vítor Matos),
CIBB (Luís Pereira de Almeida), CIBIT (Antero Abrunhosa e Miguel Castelo Branco), CIDAF (Ana Maria Teixeira), CIEC (Filipa Araújo e Manuel
Ferro), CIEPQPF (Ana Borba e Hermínio de Sousa), CINEICC (Daniel Rijo e Jorge Almeida), CISUC (Amílcar Cardoso e Licínio Roque), CITEUC
(Fernando Figueiredo, Maria Teresa Barata e Nuno Peixinho), CITTA (António Pais Antunes e João Bigotte), CLP (Maria Helena Santana e Marta
Anacleto), CMUC (Ana Paula Santana e Júlio Neves), CNC (Ana Luísa Carvalho e Luís Pereira de Almeida), CQ (Alberto Pais e Rui Fausto), EfS
(Luís Dias e Manuel Carlos Silva), iCBR (Flávio Reis e Henrique Girão), IEF (Joaquim Braga e Mário Santiago de Carvalho), IJ (Dulce
Lopes e Maria José Resende), INESC Coimbra (Cidália Fonte e Luís Almeida), IST (Paulo Menezes), IT (Sérgio Ângelo da Cruz).
ÀS ASSOCIAÇÕES, EMPRESAS E ENTIDADES 10.digital (Pedro Pereira e Pedro Girão), AAC – Associação Académica de
Coimbra (Daniel Azenha e restantes membros da Direção Geral), AC – Águas de Coimbra (Nuno Silva), Accenture
(Mariana Reis), Active Space Technologies (Bruno Ramos de Carvalho, ADF (Hugo Fernandes), Administração
Regional de Saúde do Centro (Maria Alzira Vaz), Associação Empresarial de Portugal (António Pêgo),
Águas do Centro Litoral (Raquel Santos), AIRC – Associação de Informática da Região Centro (Lurdes
Ferreira), Altice Labs (Gabriela Moura Ramos), Altice Portugal (Graça Rebocho), ANJE – Associação
Nacional de Jovens Empresários – Núcleo do Centro (Nuno Gaspar), Ansell Portugal (Hélder
Fonseca e Zita Cação), APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (Natália Cardoso),
APPACDM Coimbra (Ana Isabel Cruz), Automóveis Citroën (José Manuel Rocha), BIAL – Portela
& C.ª (José Carlos Ferreira), Bluepharma (Cláudia Silva e Paulo Barradas Rebelo), Borgstena
Textile (Solange Leitão), BorgWarner Emissions Systems Portugal (Sílvia Miranda), Bosch
Termotecnologia (Ana Luís Pereira), Brands & Ninjas (José Pedro Moura), Câmara
Municipal de Coimbra (Carina Gomes, Regina Bento e Vânia Carvalho), Canas
Engenharia e Construção (Rita Durão), CEC – Conselho Empresarial do Centro
(Isabel Gregório e José Couto), Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(Carlos Gante), Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (J. Leandro Melo),
Civibérica – Obras Civis (Ana Sousa), COFISA – Conservas de Peixe da Figueira
(Elisa Sousa), Coimbra Group (Ludovic Thilly), CoimbraMaisFuturo (Ana Tomás),
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (Jorge Brito), Crioestaminal
(André Gomes), Critical Software (Gonçalo Quadros), Cron.Studio (Diogo
Bhovan), Cruz Vermelha Portuguesa (Joana Pais), CSW – Competitive Services
in the World (AlexandraPimenta), CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica
e do Vidro (António Dias), DanCake Portugal (Tatiana Nunes), DECO –
Delegação Regional do Centro (Adriana Rodrigues), Deloitte (Ana Teresa
Correia e Ricardo Reis), Direção de Finanças de Coimbra (Jaime Devesa),
Duplo Network – Agência Criativa de Branding e Design (Francisco Marta),
DURIT – Metalurgia Portuguesa do Tungsténio (Dália Nunes e Flausino
Silva), EcoXperience (Filipe Antunes), Efapel (Carla Banha), Fapricela –
Indústria de Trefilaria (Ivo Magalhães), FNWAY Consulting (José Manuel
Ribeiro), Fórum Oceano (Carla Domingues), Frijobel (Paulo Júlio), Galp
(Filipa Barão), Grupo Iberomoldes (Mário Freitas), Grupo MRG (Rodolfo
Gouveia), Hilti Portugal (Luísa Pereira), Huf Portuguesa (Beatriz Nunes),
Iberomoldes (Olegário Angélico), IEFF – Incubadora de Empresas da
Figueira da Foz (Nuno Lopes), IGHS – Idealmed Global Healthcare Services
(José Alexandre Ferreira), INOVA+ (Nuno Soares), Inova–Ria (Paulo Marques),
Instituto Português do Desporto e Juventude – Direção Regional do Centro
(Luís Fardilha), Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil
(Ana Pais), IPN – Instituto Pedro Nunes (Carlos Cerqueira), IPN Incubadora
( Jorge Pimenta), ISA – Intelligent Sensing Anywhere (Diamantino Costa),
Isoder (António Pereira Rodrigues), ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade
(Isabel Mendes), IteCons (Inês Simões), J. Carranca Redondo (Daniel Redondo),
JPM Automação e Equipamentos Industriais (Marlene Soares), Konica Minolta
Business Solutions Portugal (Hugo Pratas e Sílvia Leão), MAHLE Componentes de
Motores (Fábia Ferraz), Merck (Sónia Rosa), Microsoft (Pedro Duarte), MIT Portugal
( João Bigotte), MOBINOV ( José Couto), Norauto Portugal (Catarina Alves), Nord
Drivesystems PTP (Cristina Carvalho), Novabase (Susete Mendes), Olympus Service
Facility Portugal (Sandrine Marques), OMNOVA Solutions (Jorge Moniz), PFP – Associação
da Plataforma Ferroviária/Cluster da Ferrovia (Paulo Duarte), Plural – Cooperativa
Farmacêutica (Paulo Moreira da Fonseca), Press Forum – Fórum Estudante (Rui Marques),
Primelayer (Paulo Caridade), PRIO (Cristina Correia), PRODUTECH – Polo das Tecnologias de
Produção (Pedro Rocha), PwC (Nuno Simões), RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e do
Papel (Sara Monteiro), Renault Cacia (Júlio Fontes), Roca Torneiras (Luís Martins), S.&.A. – Sociedade
Industrial de Aperitivos (Joaquim Reis), Santander (Fernando Vieira, Jorge Rodrigues e Lourdes Simões),
SerQ – Centro de Inovação e Competências da Floresta (Paulo Luís), Simoldes Plásticos (Cristina Pereira),
Sociedade Portuguesa de Inovação (Susana Seabra), Somema (Rita Ribeiro), Space Layer Technologies
(Pedro Caridade), Stemlab (Alexandra Mendes), Tagus Valley (Homero Cardoso), TAP Air Portugal (João Falcato),
The Navigator Company (Luís Rodiles e Sara Monteiro), TICE.PT (Vasco Lagarto), Tuna Académica da Universidade de
Coimbra, VeralliaPortugal (Célia Carrasqueiro e Emília Esteves), Virtual Power Solutions (Luísa Matos), Vitae Professionals
(Cesária Castro), WIT Software (Celina Agostinho).
AOS 1.250 ALUMNI participantes no questionário “O Futuro da UC nas nossas mãos”
AOS RESTANTES ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, nomeadamente ao Conselho Geral, ao Senado e ao Provedor do Estudante
AOS DIRETORES E SUBDIRETORES DAS UNIDADES ORGÂNICAS E OUTRAS UNIDADES
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ALFREDO DIAS, ANTÓNIO FIGUEIREDO, CLÁUDIA CAVADAS, CRISTINA ALBUQUERQUE, DELFIM LEÃO,
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