UNAMUNO Eixo-Atlântico

There are no translations available.
Objectivo central

Assegurar e promover as acções e iniciativas necessárias à gestão, articulação e
desenvolvimento das actividades prosseguidas pela nos estatutos da Associação de
Universidades das Regiões Ultraperiféricas, constituída no Funchal, a 7 de Maio de 2007 e
registada em Espanha, integrando todas as universidades públicas de todas as Regiões
Ultraperiféricas da União (Universidade dos Açores; Universidade das Antilhas e Guiana;
Universidade de La Laguna; Universidade de Las Palmas Universidade da Reunião) e
integrando a Universidade de Cabo Verde, cujo pedido de adesão à Rede foi apresentado a 14
de Julho de 2009 à Universidade dos Açores, que preside à Associação UNAMUNO durante o
ano Esta actividade, coordenada pela Universidade da Madeira (Chefe de Fila), para além das
tarefas inerentes à coordenação do Projecto, seguinte:
- Reunião anual dos reitores da Rede UNAMUNO com o objectivo de articular e concertar
políticas de cooperação e estratégias comuns para o desenvolvimento da Rede;
- Reuniões técnicas de coordenação e gestão do Projecto;
- Intercâmbio de pessoal técnico entre as universidades da Rede para troca de
experiências e colaboração na implementação de boas práticas que contribuam para uma
gestão mais eficiente dos recursos e a melhoria organizacional;
- Preparação de documentos de análise e estudos específicos de incidência transversal
para a consolidação e desenvolvimento da rede;

Sob a concordância de todas as Universidades envolvidas na preparação do Projecto
UNAMUNOEixoAtlântico, as actividades a promover e a apoiar no âmbito do Projecto centram
o seu enfoque nos domínios prioritários do conhecimento seguintes:
- alterações climáticas / agricultura / recursos costeiros e marítimos /demografia e fluxos
migratórios, abarcando os riscos naturais e sanitários, as energias renováveis, a conservação
da biodiversidade bem como os transportes e acessibilidade, as TIC e a promoção da inovação
e o empreendedorismo em sectores estratégicos das economias insulares como são o caso do
turismo, pescas e transportes.

O conjunto de actividades programadas para o Projecto UNAMUNOEixoAtlântico apresentam
como denominador comum o aprofundamento da cooperação na investigação e na formação
avançada entre as Universidades em áreas de interesse comum, privilegiando a optimização
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de recursos físicos (infraestruturas e equipamentos) e a valorização de competências
especializadas que contribuam para uma melhor e mais eficiente adequação da capacidade de
resposta das Universidades da Rede aos problemas dos territórios e das comunidades em que
se encontram implantadas. Para além deste aspecto, salienta-se a importância de que já se
reveste a Rede UNAMUNO no relacionamento das Universidades com países da sua
proximidade geográfica, que se vê reforçado através da intervenção conjunta.

Não menos importante, tem sido o papel que a Rede já tem vindo a desempenhar no âmbito
das RUP que para além da cooperação entre as universidades destas regiões já alcançada nos
últimos anos e inexistente num passado recente, lhes tem proporcionado mais visibilidade e
capacidade de ligação a outras redes de universidades e fóruns do conhecimento e de
desenvolvimento regional e de cooperação com países terceiros vizinhos e com outros nos
países mais desenvolvidos da UE. A este propósito releva-se a participação da Rede na
Conferência das RUP, promovida pela CE, que teve lugar em Bruxelas em Maio/2008 e da
participação dos seus membros em diversas reuniões com departamentos da CE e no
Parlamento Europeu.

Secularmente de costas voltadas na área do conhecimento, as Universidades das Regiões
Insulares da Macaronésia iniciaram em 2003 no âmbito do Programa INTERREG IIIB, através
do Projecto UNAMUNO, actividades de cooperação de investigação e formação avançada que
têm vindo a procurar incrementar nos últimos 6 anos. Diversos instrumentos visando a
intensificação da cooperação entre elas foram operacionalizados e através da participação de
equipas de investigação e cooperação técnica em projectos coparticipados, no âmbito do
Programa INTERREG IIIB (UNAMUNO I, UNAMUNO II, Red+I, B@N) e de programas de
iniciativa comunitária (SOCRATES/LLPERASMUS;

LEONARDO da VINCI) foi adquirida experiência e agilizados procedimentos de reconhecida
importância e mais valias para as partes, que importa continuar a impulsionar no plano da
cooperação C&T e das relações internacionais.

Sob o ponto de vista técnico a complexidade do projecto advém sobretudo do seu alargamento
à uma muito jovem Universidade de Cabo Verde, dos objectivos a atingir e concretização com
resultados favoráveis das actividades programadas. Anota-se porém que as Universidades da
Rede participaram nos últimos dois anos em reuniões na Universidade de Cabo Verde e em
Outubro de 2007 foi assinada pelos reitores a Declaração da Praia.
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Para além de instrumentos de cooperação C&T celebrados com incidência ao nível de
Portugal/Cabo Verde e Espanha/Cabo Verde (Vd. A titulo ilustrativo Memorando de
Entendimento MCTES/Portugal e MEES/Cabo Verde), as Universidades da Rede têm vindo a
acordar cooperação bilateral com a UniCV, como é o caso da UMa (2007) e da ULL (2007).
Anota-se, ainda que a experiência adquirida em anteriores projectos, recomenda a distribuição
de responsabilidades segundo as capacidades instrumentais e de cooperação detidas por cada
um dos parceiros. Assim, no decurso dos trabalhos e reuniões realizadas para a preparação do
Projecto, as Universidades acordaram o seguinte:

Actividade 1 Gestão da Rede UNAMUNO (Coordenação da Universidade da Madeira):
assegura e promove as acções e iniciativas necessárias à gestão, articulação e
desenvolvimento das actividades prosseguidas pela Rede UNAMUNO;
Actividade 2 Investigação Aprofundada UNAMUNOEixoAtlântico (Coordenação da
Universidade dos Açores): atribuição de bolsas e ajudas à realização de trabalhos de I+D+I+T
a estudantes de mestrado, doutoramento e de bolsas e ajudas pósdoc adocentes /
investigadores que desenvolvem trabalho nas Universidades da Rede UNAMUNO;
Actividade 3 Transferência de Inovação e Conhecimento UNAMUNOEixoAtlântico
(Coordenação conjunta da Universidade de La Laguna e da Universidade da Madeira): criar e
articular medidas de política interna em cada uma das Universidades da Rede que contribuam
para assegurar sinergias de capacidades e competências;
Actividade 4 Projectos UNAMUNOEixoAtlântico (Coordenação da Universidade de Las
Palmas de Gran Canaria): promoção e apoio à preparação/estruturação de projectos com
enfoque nos domínios prioritários, com o objectivo de estimular a criação e consolidação de
equipas de investigação.
Actividade 5 – Cooperação CT para a criação de formação pós-graduada (Coordenação
da Universidade de La Laguna): apoios à preparação/criação de cursos comuns de mestrado e
doutoramento, em domínios prioritários e de interesse comum. Tendo presente o objectivo
central do Projecto e processo de adesão da UniCV à Rede, esta jovem universidade não
assumirá a coordenação de nenhuma das actividades do Projecto.
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