Caro estudante,

Neste regresso às aulas, a U.Porto vai prosseguir o seu
Mensagem para a brochura da AEFMUP
Sebastião Feyo de Azevedo, em 18 de agosto de 2014

Caras e caros estudantes,
Neste início do ano letivo 2014-2015 e tendo assumido este honrosíssimo cargo de Reitor da
nossa Universidade do Porto em 27 de junho próximo passado, isto é há cerca de dois meses,
quero começar por saúda-los e garantir-lhes que vamos prosseguir o nosso esforço para
proporcionar à comunidade estudantil um ambiente de aprendizagem com os mais elevados
padrões de qualidade internacional, com oportunidades de investigação, desenvolvimento,
inovação e criação cultural e artística, com oportunidades de mobilidade internacional, com
sinergias com o tecido produtivo, com muitos estímulos ao empreendedorismo e com muitas
oportunidades de desenvolvimento desportivo ou cultural, complementar da vossa formação.
Estes não são mais do que os compromissos que assumi no meu programa de trabalho para a
U.Porto, neste caso e afinal, compromissos que a U.Porto tem reiteradamente assumido para
com os seus estudantes.
A U.Porto tem uma importante missão na produção e difusão de conhecimento, no apoio à
integração no mercado de trabalho e na formação cívica de milhares de jovens. Mais de
31.500 estudantes, cerca de 2.500 docentes e investigadores e de 1600 não docentes
partilham, diariamente, as salas de aula e os laboratórios das 14 faculdades da U.Porto,
distribuídas pelos polos do Centro, da Asprela e do Campo Alegre, trabalhando para estes
objetivos.
Com origens que remontam ao século XVIII, a U.Porto goza hoje de uma grande reputação
nacional pela qualidade percebida pela Sociedade no cumprimento da sua missão. A U.Porto
atrai anualmente os melhores estudantes do ensino secundário que avançam para esta nova e
importante fase das suas vidas. A U.Porto apresenta os melhores indicadores nacionais de
atividades de investigação e desenvolvimento. A U.Porto é uma universidade empreendedora,
com ambição, que não teme a mudança, que quer estar sempre na linha da frente aceitando
os grandes desafios que se lhe deparam.
A nível internacional, a U.Porto é generalizadamente reconhecida pelos melhores como
parceiro igual. Apresenta indicadores de intensa cooperação em todas as áreas, tanto no
plano europeu, como no plano da lusofonia, como ainda com outras áreas do Planeta,
nomeadamente com as Américas. O número de estudantes estrangeiros que escolhem a

U.Porto para realizar toda ou parte da sua formação superior não para de crescer,
ultrapassando já os 3000, oriundos de 111 países.
Por todas estas razões, temos hoje uma universidade erudita e cosmopolita, uma instituição
viva que é fonte de inspiração para o crescimento artístico, cultural, científico, técnico e cívico
dos nossos jovens. Temos uma instituição em que os estudantes são não só recetores, mas
também motores, muito por ação das suas associações, do desenvolvimento. Por todas estas
razões, um diploma da U.Porto é motivo de reconhecimento inequívoco no mercado de
trabalho nacional e internacional.
Este é o ecossistema que a U.Porto proporciona à sua comunidade estudantil, mas cabe a
cada um dos seus membros traçar, individualmente, o respetivo futuro. Para tanto, exige-se
vontade de aprender, curiosidade científica, abnegação e capacidade empreendedora.
Imbuídos deste espírito, os nossos estudantes vão certamente saber cumprir os seus objetivos
académicos, crescer na sua formação global, ganhar confiança e competências que lhes
permitam ter um futuro com uma dimensão humana condigna e que lhes permitam
contribuir para o nosso desenvolvimento como Povo.
Resta-me, pois, terminar com votos de um ótimo ano letivo, renovando-lhes que é a pensar
no vosso sucesso que trabalhamos diariamente.
Em 1 de setembro de 2014
Sebastião Feyo de Azevedo
Reitor da U.Porto

