
Prefácio

A universidade é a casa do conhecimento. Na construção do conhecimento, a

criação antecede naturalmente a transmissão. Por isso, a investigação constitui o meio de

desenvolvimento da ciência e a garantia da qualidade do ensino. Apesar da tendência de

sobrevalorização da componente lectiva, importa o resguardo de tempo e a captação de

recursos para a realização de pesquisa, sob pena de descrédito de toda a actividade

universitária. Além disso, urge a organização da investigação, em conformidade com

práticas internacionalmente reconhecidas, que possibilitem o exercício da avaliação

externa regular, meio indispensável de crédito e de financiamento. Acima de tudo, ainda

convém a conversão da pesquisa em tarefa colectiva, assente no labor de equipas, que

promovam o intercâmbio das experiências e dos resultados.

A acumulação das publicações constitui a melhor tradução do desenvolvimento

da investigação. Com efeito, corresponde à expressão de uma pesquisa aturada, útil e

inovadora, que confere a dimensão da universalidade ao estudo da especificidade, em

consonância com a missão da universidade. No passado, as publicações foram um

instrumento poderoso de projecção da Universidade dos Açores. No presente, por

limitações orçamentais, não é possível o desenvolvimento de uma política editorial própria.

No futuro, queremos que a revalorização das publicações as transforme de novo em

instrumento de projecção da Universidade dos Açores. Por isso, o Conselho Administrativo

da Universidade e o Conselho de Administração da Fundação Gaspar Frutuoso decidiram a

concessão de apoios a edições fundamentais: por exemplo, a revista Arquipélago, que é o

periódico da Universidade dos Açores, que é o órgão de expressão científica das nossas

unidades orgânicas; por exemplo, as teses de doutoramento, que são o corolário de

investigações inovadoras e úteis.
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constitui um óptimo repositório da nossa actividade científica. Aliás, comprova que a

pujança da Instituição deriva do labor das suas unidades orgânicas. Por isso, equivale,

porventura, à melhor forma de associação do Departamento de Biologia à comemoração do

30º Aniversário da Universidade dos Açores. Assim, na pessoa do Director do

Departamento, Doutor João Tavares, desejamos que o Departamento de Biologia trilhe

sempre as vias do esforço e do desenvolvimento, para que o futuro corresponda

verdadeiramente ao nosso tempo.

Ponta Delgada, 5 de Fevereiro de 2006.

O Reitor

Avelino de Freitas de Meneses


