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Reitores ultraperiféricos defendem no contexto europeu

Integração plena das universidades
A próxima Cimeira dos Reitores das Universidades das Regiões Ultraperiféricas está já
marcada para 2005, nos Açores, e espera-se que haja a participação de outros
estabelecimentos de ensino superior, como salientou Pedro Telhado.
As Universidades Ultraperiféricas defendem que, a
médio ou longo prazo, devem assumir a plena integração
no espaço europeu do ensino superior.
Esta é uma das conclusões a que os reitores das
Universidades de Las Palmas, Açores, Madeira e de La
Laguna chegaram, no decorrer da I Cimeira de Reitores
das Universidades das Regiões Ultraperiféricas, que
terminou ontem em Gran Canária.
De acordo com o reitor da Universidade da Madeira,
esta pretensão faz parte da declaração assinada pelas
universidades representadas. Nesse documento, que
será apresentado aos presidentes das regiões ultraperiféricas, é relevada a importância
de enaltecer o papel das universidades das regiões no contexto europeu.
Segundo Pedro Telhado, a plena integração no contexto europeu ainda não aconteceu em
qualquer universidade europeia, como muito se tem falado no âmbito do processo de
Bolonha. «As universidades estão a tentar a harmonização, mas cada país tem feito isso
um pouco isoladamente. As Universidades têm de colaborar entre os vários países»,
defendeu.
Apostar
na qualidade
Questionado sobre se é mais difícil para uma universidade ultraperiférica a integração
europeia e o seu desenvolvimento, o nosso interlocutor respondeu que «há problemas
comuns das universidades ultraperiféricas, mas achamos também que o papel destas
universidades nas próprias regiões é muito maior do que as universidades que estão
localizadas noutro tipo de regiões, porque têm de apostar ainda mais na qualidade dos
serviços e da mão-de-obra».
O objectivo da declaração assinada passa ainda por ser criada uma comissão que
«estude a problemática do ensino superior e universitário nas regiões ultraperiféricas».
Por outro lado, o reitor da UMa salientou que há problemáticas comuns entre as quatro
regiões representadas nesta cimeira, nomeadamente, ao nível do Ambiente e do
Desenvolvimento Sustentado, que podem ser estudadas em conjunto. A manutenção das
ligações aéreas é fundamental para esse propósito, salientou.
Se as quatro universidades se unirem, «estaremos a falar de um universo de 60 mil
estudantes», referiu a propósito da realização de projectos em comum.
Actualmente, já existem alguns projectos de investigação científica entre Açores, Madeira
e Canárias.
A próxima Cimeira está já marcada para 2005, nos Açores, e espera-se que haja a
participação das universidades das regiões francesas. Irão decorrer reuniões entre
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técnicos das universidades envolvidas de seis em seis meses, enquanto que os reitores
irão reunir-se uma vez por ano.
Paula Abreu
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