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As minhas intervenções em anos anteriores foram marcadas por referências a 

consequências para o ensino superior e investigação científica de uma política dita de 

austeridade que levou a recessão, redução da população activa, desemprego 

(especialmente de jovens), emigração de pessoas qualificadas em grande número, aumento 

do endividamento público, aumento da desigualdade.  

Com grande espanto, chegámos a ouvir que se visava o empobrecimento do país e também 

que se instava jovens qualificados a emigrar, como se estes pudessem alguma vez ser 

objectivos de políticas no interesse nacional.  

Naturalmente, teve como consequências falta de perspectivas de futuro, diminuição de 

capacidade de desenvolvimento, enfraquecimento das instituições, especialmente das 

instituições públicas. Os efeitos no ensino superior e na investigação científica foram 

devastadores como assinalei em anos anteriores. 

Estamos no início de um quadro político que visa inverter esta política. Mas as restrições 

financeiras continuam severas, a perda de recursos altamente qualificados foi grande e o 

depauperamento das instituições profundo. Está para ver se as intenções se consumam 

numa recuperação efectiva do retrocesso anterior. 

Em particular, as universidades e os politécnicos estão numa situação muito difícil. A 

própria sustentabilidade financeira, mesmo em regime de actividades mínimas, está em 

causa para várias destas instituições.  

É um contexto nacional que afecta mais certas instituições do que outras. A Universidade 

do Algarve é fortemente afectada, o que exige alterações de posicionamento e 

funcionamento. Um aspecto particularmente crítico é a diminuição que se vem verificando 

nos alunos de certas áreas de formação. Este ano houve, em geral, uma recuperação nesta 

universidade, mas subsistem áreas de oferta de cursos que permanecem com candidatos a 

alunos insuficientes, ou até sem candidatos, e as capacidades docentes instaladas estão 

subaproveitadas.  

Esta situação tem de ser invertida e é responsabilidade interna criar novas vias de 

actividade, o que exige a contribuição de todos. O reposicionamento do leque de oferta de 

cursos em todos os ciclos de formação superior, com maior atractividade, tem de ser 

assumido como um desafio a vencer decisivamente. 

É uma tarefa difícil, mas a oportunidade de sucesso é real, pois também estamos numa 

altura de alterações profundas tecnológicas e sociais que exigem novos tipos de 

conhecimento, métodos de aprendizagem, e relação da universidade com actividades 

exteriores sociais, culturais e económicas. 



Há várias macro tendências identificáveis, mas menciono apenas duas para ilustrar este 

ponto: a rápida transformação associada à utilização computacional maciça de dados (até 

dos chamados Big Data) com impacto em todas as áreas de actividade, e a tendência 

demográfica de envelhecimento da população residente.  

A primeira apela à iniciativa de criação de ofertas formativas que combinem conhecimentos 

das várias áreas de formação com conhecimentos especializados em computação e análise 

de dados. A oferta disciplinar tradicional isolada em silos de áreas de conhecimento e 

profissões não dá resposta adequada.  

Além disso, é necessário reformular ofertas existentes para que estudantes de todas as 

áreas adquiram conhecimentos específicos sobre métodos de análise de dados, e estejam 

preparados para aproveitarem as oportunidades associadas, bem como para se protegerem 

num contexto em que metodologias e quadros conceptuais sofisticados estão a ser 

aplicados e vão ter um impacto alargado. Não podemos arriscar que o risco de “Fosso 

Digital” (“Digital Divide”) dê lugar a um “Data Divide” que deixe para trás as pessoas e as 

comunidades que não se prepararem. A necessidade de novas ofertas formativas e de 

remodelação de ofertas tradicionais é evidente. 

O envelhecimento da população também traz desafios renovados, desde logo em cuidados 

de saúde, em serviços de assistência, em tecnologias de apoio, e inclusivamente em 

requisitos de habitações, edifícios e transportes, por exemplo. Mas também traz a 

necessidade de contar com a entrada de emigrantes para assegurar a juventude necessária 

à população activa, acompanhada de desafios associados à integração multicultural e, 

portanto, à formação de pessoas com os conhecimentos de ciências sociais e humanidades 

necessários para vencer esses desafios. 

As implicações para instituições de ensino superior das duas tendências – conhecimento, 

economia e sociedade dirigida por dados, e envelhecimento da população – têm pontos de 

contacto, pelo que os desafios da última exigem a contribuição de métodos associados à 

primeira. 

Uso aqui estas duas tendências apenas para apresentar com simplicidade esta linha de 

pensamento, mas naturalmente há outras macro tendências a considerar. 

Em termos de recursos específicos da Região do Algarve, há dois que sobressaem: turismo e 

mar. A universidade tem competência instalada nestas áreas que precisa de continuar a 

desenvolver e ligar a outras áreas de actividade e formação. É de notar que ambas serão 

fortemente afectadas pela tendência de conhecimento, economia e sociedade dirigida por 

dados, o que exige atenção na adaptação de ofertas formativas, e que o turismo também 

envolve aspectos das sociedades em envelhecimento, pois esta é uma tendência mais 

ampla na Europa, Japão e algumas outras áreas do mundo, e requer a contribuição da 

medicina e cuidados de saúde. 



As áreas que referi não só abrem oportunidades de formação superior, como, devido à sua 

importância global, também abrem oportunidades de competitividade económica 

consideráveis. 

Estas vias de orientação de actividades, entre outras, estão bem identificadas no Plano 

Estratégico da Universidade aprovado este ano no Conselho Geral depois de desenvolvido 

com uma participação mais alargada, mas é preciso concretizar depressa e bem, e entender 

que uma efectiva concretização exige mudanças consideráveis que não se compaginam com 

uma simples evolução incremental. 

Está agora em curso um processo de revisão dos Estatutos da Universidade do Algarve, que 

se quer amplamente participado, e que deve ser visto neste contexto, explorando novas 

formas de juntar competências instaladas e decorrentes modos de organização 

institucional. Apelo à comunidade universitária para que participe neste processo 

activamente e de mente aberta a novas soluções, de preferência reduzindo burocracia e 

custos, e evitando estruturas intermédias evitáveis. 

Finalmente, um apelo lateral prático, mas importante, que aproveito fazer por estar na sala 

um grande número de investigadores. O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

Manuel Heitor, lançou ontem um Grupo de Reflexão sobre o futuro da Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, com a realização da primeira reunião. Este grupo tem o mandato de 

produzir recomendações sobre orientações para as actividades da FCT e sobre o perfil do 

futuro Conselho Directivo no curtíssimo prazo de 30 dias úteis. É um grupo com cerca de 40 

pessoas de diversas áreas do conhecimento e instituições variadas de todo o país, e que 

tem 4 relatores. Integro o grupo e sou um dos relatores, pelo que apelo que me façam 

chegar por correio electrónico contribuições sobre este assunto, ou alternativamente, as 

enviem ao Professor Adelino Canário que também integra o grupo, visto que se pretende 

colher uma leque de contribuições tão amplo quanto possível. Dado o prazo estabelecido, 

quanto mais cedo forem recebidas as contribuições melhor, pelo que para serem úteis 

convém fazê-las nas próximas semanas.  

Muito obrigado pela vossa atenção.  


