SISTEMA INTEGRADO DE AVALIAÇÃO DO
DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DEFINIÇÃO DA MISSÃO, VISÃO E OBJECTIVOS DO REITOR
PARA A UNIVERSIDADE DE ÉVORA PARA 2006
(Lei n.º 10/2004, de 22 de Março, e Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio)

I – MISSÃO DA UNIVERSIDADE
A Universidade de Évora é um centro de criação, transmissão e difusão da
cultura, da ciência e da tecnologia, que, através da articulação do estudo, da
docência e da investigação, se integra na vida da sociedade.
(Artigo 2.º, nº. 1, dos Estatutos da Universidade de Évora)

II – VISÃO REITORAL DA MISSÃO DA UNIVERSIDADE
É a seguinte a interpretação do Reitor, no exercício do seu mandato, da
missão da Universidade, à qual está cometido:
a) Recolher, acumular, analisar criticamente, valorar e valorizar o legado
cultural, científico, tecnológico e artístico da humanidade;
b) Criar, transmitir e difundir a cultura e o conhecimento científico e
tecnológico construído pela investigação e actividade intelectual e
espiritual da humanidade;

c) Colocar a cultura, a ciência e a tecnologia ao serviço da formação do
homem e do progresso e desenvolvimento da comunidade;
d) Desenvolver toda a actividade que consubstancia a sua natureza no
horizonte da humanidade.

III – FINS DA UNIVERSIDADE
(OBJECTIVOS DE MISSÃO DA UNIVERSIDADE)

São fins (objectivos de missão) da Universidade:
a) A formação humana, cultural, científica e técnica;
b) A realização da investigação fundamental e aplicada;
c) A prestação de serviços à comunidade, numa perspectiva de
valorização recíproca;
d) O intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições
congéneres nacionais e estrangeiras;
e) A contribuição, no seu âmbito de actividade, para a cooperação
internacional e para a aproximação entre os povos, com especial
destaque para os países de expressão oficial portuguesa e os países
europeus.
(Artigo 2.º, n.º.2, dos Estatutos da Universidade de Évora)

IV – OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS
( VISÃO ESTRATÉGICA DO REITOR )

São objectivos estratégicos da Universidade, no presente mandato reitoral, os
seguintes:
1. A promoção da ciência, da tecnologia, das humanidades, da arte e em
geral da cultura;
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2. A formação humana;
3. A formação de quadros e formadores;
4. O desenvolvimento nacional;
5. O desenvolvimento do Alentejo;
6. A implementação do processo desencadeado pela Declaração de Bolonha;
7. A consolidação da cooperação;
(Programa – Candidatura ao Cargo de Reitor 2002-2006, páginas 9-10)

8. Integração da Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus na
Universidade.

Universidade de Évora, 16 de Janeiro de 2006

O Reitor, Manuel Ferreira Patrício
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