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Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Geral e Membros do Conselho Geral 

Exma. Senhora Prof.ª Dr.ª Maria Manuela da Silva 

Exmos. Senhores Membros da Equipa Reitoral 

Exmos. Senhores Presidentes de Câmara e demais autarcas 

Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Montenegro 

Reverendíssimo Bispo do Algarve 

Exmos. Senhores  Administradores da Universidade do Algarve e dos Serviços de Ação 
Social 

Exmas. Entidades Diplomáticas 

Exmos. Senhores Diretores e Subdiretores de Unidades Orgânicas 

Exmo. Senhor Provedor do Estudante 

Exmo. Senhor Capelão 

Exmo. Senhor Presidente da Associação Académica ( e novo Presidente eleito) 

Exmas. Autoridades Militares e Forças de Segurança 

Exmos. Senhores Diretores Regionais 

Exmos. Senhores Empresários 

Exmos. Docentes e funcionários 

Exmos. Alunos   

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

Celebramos hoje 36 anos de existência da Universidade do Algarve, num 
contexto muito diferente daquele em que o fizemos no ano passado: em primeiro lugar, 
porque o programa do governo em funções assenta em pressupostos e em princípios 
diferentes do anterior; em segundo lugar, porque a Europa está envolta numa nova crise 
que, muito provavelmente, aconselhará a rever as suas prioridades. Nenhuma dessas 
duas novidades maiores apresenta um nível de definição suficiente para que possamos 
antever com clareza os caminhos que se nos abrem em 2016: no primeiro caso, porque, 
segundo o que tem sido afirmado, a boa execução do programa do governo, enquadrada 
pelo cumprimento do Tratado Orçamental, dependerá da margem que existir para, com 
base na recuperação económica, introduzir em sede dos sucessivos Orçamentos de 
Estado novas disponibilidades financeiras; no segundo caso, porque ninguém é capaz de 
prever como se resolverão e que consequências terão a crise dos refugiados, a resposta 
aos ataques terroristas de 13 de novembro e o fortalecimento dos partidos da extrema 
direita nalguns dos mais importantes países da União Europeia. Inevitavelmente, isso 
significa que continuaremos a viver na incerteza e que a qualquer momento podem 
mudar os parâmetros em que assenta a nossa análise do presente e as projeções que 
dele fazemos no futuro. 
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Numa das primeiras intervenções públicas que fiz após a tomada de posse do 
novo governo, interpelado por um jornalista sobre as minhas expectativas 
relativamente ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Professor Manuel 
Heitor, tive a oportunidade de afirmar: «Espero que o Sr. Ministro olhe para a rede de 
Ensino Superior Público a partir de pontos geográficos muito variados – e não só a partir 
de Lisboa ou do Porto. Porque se, por exemplo, observar esse universo a partir de Faro, 
de Évora ou da Covilhã, verá uma realidade muito diferente.» 

Num estudo de 2013 elaborado para ajudar a definir a Estratégia Regional de 
Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente do Algarve (RIS3 Regional), 
pode-se ler a seguinte caraterização sumária da economia regional, que tomo a 
liberdade de abordar por tópicos: 

• A atividade económica do Algarve assenta sobretudo no turismo, 
excessivamente focado no «sol e mar»; 

• Essa forte especialização da economia, que reteve a maioria dos 
investimentos e da capacidade de mobilização do setor privado, criou grandes restrições 
aos outros setores, nomeadamente aos setores primários da agricultura e do mar; 

• De entre a população empregada do Algarve, apenas 8% se encontra no 
sector primário e 14% na indústria, por contraste com cerca de 75% que se concentra 
nos serviços; 

• A economia regional tem um perfil altamente dependente de setores de 
baixa intensidade tecnológica; 

• A partir de 2008, a crise económica teve um forte impacto negativo na 
região e, em consequência disso, a recessão económica no Algarve atingiu níveis sem 
precedentes, tendo-se registado um nível de desemprego sem paralelo no panorama 
nacional; 

• Os dois setores mais atingidos pelo desemprego cuja taxa, em 2013, 
chegou perto dos 21%, foram aqueles em que mais se tinha ancorado o 
desenvolvimento económico da região, a saber, os setores do turismo e do imobiliário; 

• Finalmente, mais de 90% das empresas algarvias são microempresas com 
menos de 10 empregados. 

 

Foi neste contexto que, nos últimos anos, a Universidade do Algarve teve de 
desenvolver as suas atividades de ensino, investigação, extensão e transferência de 
conhecimento, sujeita a cortes demasiado pesados nas dotações recebidas através do 
Orçamento de Estado, que corresponderam a cerca de 7,5 milhões de euros entre 2010 
e 2015. 

A extrema dependência em que ficámos de uma estrutura regional muito frágil 
do ponto de vista económico e social fez com que não tivéssemos a mesma capacidade 
de outros para encontrar fontes de financiamento alternativo em montantes suficientes 
para compensar a forte diminuição da receita pública: pelo contrário, diminuíram muito 
os desafios para que prestássemos serviços especializados remunerados aos nossos 
parceiros habituais (câmaras municipais, associações e empresas); reduziu 
significativamente a receita obtida através das propinas, graças à forte retração do 
número de candidatos colocados na instituição até 2013; também fomos atingidos pela 
diminuição do investimento em Ciência; e só no plano dos fundos estruturais nos foi 
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possível intensificar o número de projetos financiados. Mas, como é do conhecimento 
geral, esse investimento quase não ajuda a suportar as despesas básicas de 
funcionamento da instituição, já que se destina ao cumprimento de programas 
específicos de melhoria de equipamentos, de modernização administrativa e de 
transferência de conhecimento para o setor privado. Para dar um exemplo das 
dificuldades por que fomos passando, em 2010 a dotação do Orçamento de Estado 
cobria quase integralmente as despesas com pessoal; ora, apesar da forte diminuição 
do conjunto das despesas associadas ao pagamento dos vencimentos, desde 2012 
aquela dotação só satisfaz cerca de 80% desses gastos. 

Acresce a tudo isto que a Universidade do Algarve ainda não deixou de cumprir 
com as suas obrigações de pagamentos aos fornecedores nos prazos legalmente 
estipulados ao abrigo da Lei dos Compromissos e que, até ao momento, não contraiu 
um cêntimo de dívida junto do sistema bancário. 

Será legítimo que os presentes se façam a seguinte pergunta: perante o quadro 
tão desfavorável que acabei de apresentar, como foi possível à Universidade do Algarve 
resistir? Permitam-me que enuncie muito brevemente os fatores que, do meu ponto de 
vista, mais contribuíram para isso. 

Resistimos graças à extraordinária resiliência de todos aqueles que aqui 
trabalham, que, desde 2008, foram naturalizando a palavra «crise», se foram adaptando 
a sucessivas medidas de contenção muito duras, enquanto sofriam cortes nos seus 
rendimentos e na sua qualidade de vida. Destaco, em especial, os funcionários, os 
docentes e os investigadores. Afirmar que sem a generosidade, a compreensão e a 
dedicação desse vasto conjunto de pessoas, há muito tempo teríamos soçobrado, não é 
retórica. Foram elas que, muitas vezes entregando à instituição uma força criadora e de 
trabalho para além do humanamente exigível durante um período de tempo tão longo, 
foram aguentando os sucessivos embates a que a Universidade foi sujeita. E é a elas que 
é devido o agradecimento principal por ainda sermos, hoje, uma instituição de ensino 
superior pública de referência em muitas áreas da nossa atividade. 

Resistimos graças aos jovens e aos adultos que continuam a escolher-nos para 
prosseguir os seus estudos, acreditando que a Educação é um fortíssimo instrumento 
de desenvolvimento humano e que podem encontrar na Universidade do Algarve boas 
condições para o fazer. Neste aspeto particular, alargo o meu agradecimento às famílias 
e aos candidatos do Algarve que, desde 2014, têm correspondido significativamente ao 
apelo que temos feito para preferirem a nossa instituição. De facto, nos últimos dois 
anos, para além de continuar a aumentar o número de candidatos de outros pontos do 
país, também já há fortes sinais de recuperação da quota de recrutamento regional que 
nos seria natural, quando comparada com as das outras instituições de ensino superior. 

E os estudantes da Universidade também podem contribuir de outro modo para 
o prestígio da instituição, especialmente se forem capazes de, em conjunto com a 
reitoria, com as unidades orgânicas, com os diretores de curso e com os professores, 
melhorar substancialmente os padrões éticos e civilizacionais das atividades de receção 
dos novos estudantes, de forma a progressivamente eliminarmos do nosso seio os 
episódios que, em nome da condição de estudante da Universidade, possam denegrir o 
enorme esforço que coletivamente temos vindo a fazer para afirmar a nossa qualidade. 
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Estudantes da Universidade: temos diante de nós, à luz dos infelizes 
acontecimentos do início do ano letivo ocorridos na praia de Faro e tão amplamente 
noticiados, uma responsabilidade conjunta inevitável que procurarei traduzir na 
seguinte pergunta: como podemos preservar a alegria de receber os novos estudantes, 
a festa académica do acolhimento e da integração, ao mesmo tempo que repudiamos 
as práticas abusivas e em tudo contrárias a essa alegria do encontro?  

Depois dos acontecimentos de outubro, temos a obrigação de refletir e de dar à 
sociedade uma resposta consistente e à altura de quem somos. Independentemente do 
resultado dos processos disciplinares em curso, depois do grande impacto que estes 
acontecimentos tiveram, a sociedade está, naturalmente, de olhos postos em nós. E nós, 
não apenas o Reitor ou os dirigentes da Universidade, mas todos nós, temos agora uma 
responsabilidade acrescida a que não podemos nem devemos fugir. Conto com todos 
para fazer uma ampla reforma das atividades de receção dos novos estudantes que 
preserve então a alegria, mas repudie coletivamente todos os abusos cometidos em 
nome dela. 

Resistimos ainda graças aos nossos parceiros, públicos e privados (municípios e 
outros organismos do Estado, associações e empresas) que têm vindo a desafiar-nos 
cada vez mais para projetos conjuntos, acreditando na Universidade do Algarve 
enquanto centro de criação de um conhecimento útil à sociedade e à economia. Sem 
essa rede de colaborações e de afetos, que deve ser permanentemente alimentada, a 
crise ter-nos-ia atingido de um modo muito mais violento. Destaco em especial o papel 
que as autarquias têm na divulgação do papel essencial da Universidade na região. 
Quem sabe poderemos até vir a contar, um dia, com um programa de bolsas conjunto 
que premeie especialmente os jovens que decidam prosseguir os seus estudos na 
Universidade do Algarve. Não querendo defender qualquer medida discriminatória, que 
seria constitucionalmente inadmissível, estou convencido de que será possível 
encontrar mecanismos de apoio autárquico que, nos próximos anos, privilegiem os que 
escolham a Universidade do Algarve para estudar nos cursos que tenhamos em comum 
com instituições de ensino superior de outras regiões do país. Um instrumento desta 
natureza, abraçado pelo conjunto dos 16 municípios do Algarve, durante um período a 
definir, constituir-se-ia como um instrumento de salvaguarda da universidade pública 
que os algarvios tanto desejaram durante tantas décadas e pela criação da qual lutaram 
tenazmente até à sua aprovação em 1979, na Assembleia da República. 

A Universidade nasceu de uma iniciativa de cidadania inédita: talvez hoje seja 
necessária outra iniciativa inédita e fortemente coletiva para a ajudar nesta já 
demasiado longa crise. 

Resistimos também graças ao papel crucial da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve, a quem compete gerir as candidaturas aos 
fundos previstos no Programa Operacional CRESC2020. Bem sei que esses muitos 
milhões de fundos não se destinam apenas à Universidade e têm por missão contribuir 
para uma regeneração da estrutura económica da região, permitindo que ela venha a 
estar preparada para resistir melhor às crises futuras, com base numa estratégia de 
especialização que estabeleça uma relação mais sólida entre crescimento económico e 
investimento em Investigação & Desenvolvimento. Mas tenho a certeza de a CCDR-
Algarve também está consciente de que a Universidade do Algarve tem oferecido 
garantias de execução muito consistentes, tornando-se um parceiro particularmente 
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credível, ao mesmo tempo que, sendo um dos maiores empregadores públicos da 
região, é também a instituição do Algarve que mais decisivamente pode contribuir para 
que RIS3 se apoie em conhecimento altamente especializado do ponto de vista técnico 
e científico. 

O que interessa ter bem presente, nesta relação institucional, é a situação 
vulnerável em que a Universidade ainda se encontra e que pode, no futuro próximo, 
dificultar a identificação das contrapartidas de financiamento nacional a que quase 
todos os programas de candidatura obrigam. O desafio comum será, assim, agirmos 
conjuntamente junto de quem decide centralmente para que o Algarve possa, no final 
do presente programa-quadro, continuar a apresentar os excelentes níveis de execução 
conseguidos no quadro anterior, a bem da região. 

Resistimos, igualmente, graças ao papel da Comunicação Social regional, que nos 
tem ajudado a divulgar, no Algarve, o que de melhor se faz na Universidade. Sem 
perderem a independência que se lhes exige, os vários órgãos de Comunicação Social 
do Algarve têm sido nossos parceiros essenciais, já que, conforme disse desde o primeiro 
dia do mandato que hoje cumpre metade do trajeto iniciado no dia 18 de dezembro de 
2013, o Algarve é a pista de onde descolamos para o país e para o mundo e também 
aquela onde aterramos de todas as viagens que empreendemos. Por isso, o Algarve é a 
nossa casa e o nosso chão e quanto mais informada e positiva for a imagem da 
Universidade na região mais seremos capazes de atrair estudantes e investigadores de 
outras paragens. 

Resistimos, finalmente, graças às personalidades externas do Conselho Geral 
que, a partir do seu ponto de vista necessariamente mais distanciado do que o nosso, 
nos têm ajudado a identificar problemas e a pensar estrategicamente a Universidade do 
Algarve e que têm demonstrado uma solidariedade ímpar com a instituição nos seus 
momentos mais difíceis. A todos eles estendo o agradecimento da Universidade na 
pessoa do Presidente do Conselho Geral, o Professor Luís Magalhães, pedindo-lhes que 
não desistam de nós e que continuem a ajudar-nos a melhorar a qualidade do nosso 
desempenho. 

Sim, para além de muitas outras entidades e grupos em que nos fomos apoiando 
ao longo dos anos mais gravosos da longa crise, todos aqueles que acabei de mencionar 
– professores, investigadores, funcionários e estudantes da Universidade; municípios, 
empresas e associações do Algarve; a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve; a Comunicação Social regional; os membros externos do Conselho 
Geral – são os verdadeiros responsáveis pela manutenção desta instituição de ensino 
superior e pelo vigor com que, apesar das dificuldades, continuamos a desempenhar 
exigentemente as nossas missões principais. 

Mas, chegados a este ponto, urge agora criar as condições para ir além da 
resistência, para relançar um caminho de afirmação e desenvolvimento da Universidade 
do Algarve. Já a partir de janeiro, lançaremos o debate sobre duas reformas internas 
inscritas no nosso Plano Estratégico e que exigirão um elevado sentido de 
responsabilidade e de envolvimento de toda a Comunidade Académica: a revisão 
estatutária e a restruturação da orgânica dos serviços. Desse debate, que desejo muito 
amplo, vivo e informado, resultarão as propostas que levarei ao Conselho Geral, órgão 
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a quem compete aprovar todas as alterações que forem entendidas como necessárias e 
úteis. 

Devemos refletir sobre o modo como estamos organizados, do ponto de vista 
das escolas e faculdades, do ponto de vista da investigação e da formação avançada e 
do ponto de vista dos serviços, para, à luz da história das dificuldades mais recentes e 
daquelas que todos sabemos que ainda nos esperam, verificarmos como podemos e 
queremos simplificar e melhorar toda a estrutura institucional que suporta o que 
fazemos. Já o disse muitas vezes – e aproveito a circunstância para repetir: não tenho 
modelos prévios nem estou dominado pela tentação de, em nome dos critérios mais 
economicistas, impor seja o que for à Universidade. Aliás, tendo em conta a qualidade 
e independência do conjunto de personalidades internas e externas que compõem o 
Conselho Geral, só poderá resultar daqui um processo vivo, maduro e democrático de 
reforma da nossa Universidade, inspirado pelas suas necessidades globais. 

Esta reforma, para chegar a bom porto e evitar a inoperância terá de contar com 
o envolvimento abnegado de todos – e é para isso que vos convido. 

Mas também quero sublinhar que temos em nós a criatividade, o saber e o 
discernimento suficientes para perceber que faz falta um racional de organização 
diferente do atual. Não podemos, por um lado, afirmar-nos como instituição do 
Conhecimento e, por outro, claudicarmos no primeiro momento em que precisamos de 
reorientar o enorme conjunto de capacidades que essa condição implica para 
melhorarmos o nosso desempenho e minorarmos o enorme peso que a crise nos faz 
sentir diariamente. Não. Creio que ninguém compreenderia que não fôssemos capazes 
de realizar esse projeto de reorganização em nome de um bem maior do que cada um 
de nós e maior do que cada uma das estruturas em que nos agregamos: esse bem maior 
é a Universidade do Algarve – que já cá estava antes de cada um de nós ser por ela 
acolhido e que continuará a existir depois de nós. Estou confiante nesse processo e na 
sua capacidade de nos ajudar a preparar a nossa estrutura para a tornar mais simples, 
mais democrática, mais capaz de responder rapidamente aos muitos desafios que temos 
pela frente. E, claro, anima-me uma grande esperança no futuro da Universidade do 
Algarve. 

Viva a Universidade do Algarve! 

Desejo a todos um Bom Natal e um Feliz Ano Novo. 

Obrigado. 


