
Discurso de Nuno Lopes – Presidente da Direção-Geral da Associação 

Académica da Universidade do Algarve. 

 

Magnífico Reitor 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Geral 

Exmos. Senhores Membros da Comunidade Académica 

Exmos. Senhores Presidentes de Câmara e demais autarcas 

Exmas. Autoridades religiosas, militares e civis 

Caros colegas estudantes 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

 

 

Em nome da Associação Académica da Universidade do Algarve gostaria 

de, na pessoa do nosso Magnífico Reitor, endereçar os parabéns à 

Universidade pelo seu 36º aniversário. 

É sempre uma grande honra para a Associação Académica poder 

participar nestas celebrações e ter a oportunidade de dirigir algumas 

palavras. Não só por tudo aquilo que nos tem unido nos últimos anos mas 

também por nos estarmos a associar ao aniversário de uma Instituição 

que este ano teve um dos seus melhores anos em termos de projeção e 

afirmação no panorama nacional. 



Ver este auditório cheio e constatar a presença de tantos e tão ilustres 

convidados é o reconhecimento do trabalho meritório e constante da 

nossa Instituição, da sua capacidade de intervenção local e regional e, aos 

poucos, do seu poder de afirmação no sistema de ensino superior em 

Portugal. 

 

A Universidade do Algarve tem vindo a ser reconhecida por estar na 

vanguarda em muitas áreas do conhecimento, especialmente na 

investigação onde já estamos habituados a ousar e inovar, especialmente 

na ligação ao mar. 

Isto quase que pede uma alteração ao slogan que já nos habituámos:  

Passaríamos de: “Estuda onde é bom viver” para Estuda onde é bom 

viver, Investiga onde é bom estudar! 

 

A Universidade do Algarve soube sempre, ao longo da sua história, 

ultrapassar as dificuldades que se lhe colocaram, mas hoje atravessa um 

dos seus maiores desafios. 

Desafios de crescimento e afirmação, assombrados pelo sub 

financiamento do ensino superior. 

É também um desafio repensar e consolidar a Universidade, desafio que já 

foi aceite na pessoa do Sr. Reitor que começou, no final do ano letivo 

passado, um processo de discussão do estatuto da universidade do 

algarve. 



Um ato de coragem que vai levar a uma discussão séria e profunda sobre 

o funcionamento desta mui nobre casa, a qual, não tenho dúvidas, irá 

melhorar a eficácia e a qualidade da universidade no cumprimento das 

suas responsabilidades. 

 

Enquanto Associação Académica, continuaremos empenhados para, em 

conjunto, construirmos uma academia envolvente que facilite a 

integração e participação de todos os membros desta academia. 

Continuaremos a participar ativamente na definição e construção de 

melhores caminhos para o ensino superior, dando especial atenção na 

divulgação da importância do desenvolvimento de aptidões adicionais (as 

tão faladas soft-skills) pois são ferramentas essenciais para que os nossos 

estudantes sejam cidadãos ativos e futuros profissionais com capacidade 

de adaptação ao mercado de trabalho. O sucesso de uma Universidade 

mede-se também pelo sucesso dos seus alunos no mercado de trabalho. 

É que os empregadores hoje em dia valorizam, não só as competências 

técnicas adquiridas, mas também, as aptidões extra-curriculares que os 

graduados demonstrem possuir. 

 

 

Magnífico Reitor; Ilustres Convidados 

 

Nos passados dias 20 e 21 de junho, estiveram nessas mesmas cadeiras, 

mais de 200 estudantes provenientes de académicas de todo o país a 



discutir o futuro do ensino superior, que resultou na redação de um 

Caderno Reivindicativo para o Ensino Superior. 

Com as eleições à porta, a AAUAlg esteve com todos os candidatos às 

eleições legislativas, com o CRUP, o CCISP e vários intervenientes do 

ensino superior, onde, juntamente com o movimento associativo nacional, 

apresentou um programa de governo para o ano de 2016. 

Este caderno está a ser apresentado atualmente aos candidatos à 

presidência da república, com o objetivo de continuar a trazer o tema do 

ensino superior para a agenda politica nacional, fazendo ver aos atuais 

candidatos a importância de um pais com visão na educação superior. 

Sabem… este movimento… os estudantes, são, naturalmente, 

inconformados. E inconformados temos de ser perante um governo e 

instituições que perpetuam um modelo de Ensino Superior subfinanciado, 

fraco de recursos, distante do tecido social, e que insistem em penalizar e 

aceitar que se penalizem os estudantes e as respetivas famílias. 

Que não me interpretem mal, não o refiro por posições ideológicas ou 

antipatia por quem nos governa. Refiro-o sim sustentado empiricamente. 

O relatório Education at a Glance 2015, apresentado recentemente pela 

OCDE é o espelho desta realidade. Portugal é hoje um país distante da 

tendência europeia, um país em que o peso da despesa familiar com 

educação se cifra próximo dos 50%, ao mesmo tempo que, de acordo com 

o 4º barómetro da educação, o Ensino Superior é, cada vez menos atrativo 

para os estudantes e para as suas famílias. 

Inconformados temos também de ser perante um país que considera no 

cálculo de bolsas de estudo rendimentos virtuais, que as famílias 

efetivamente não auferem, considerando para o cálculo do valor de bolsa 



os rendimentos ilíquidos das famílias, perpetuando as desigualdades no 

acesso ao sistema de ação social direta por parte dos estudantes. 

Inconformados ainda temos de ser com o principal flagelo no quotidiano 

das Instituições de Ensino Superior, o abandono escolar. Os dados 

tornados públicos pela Direção Geral de Estatísticas de Ensino Superior e 

Ciência revelam que, em 2013/14, mais de 10% dos estudantes 

matriculados no primeiro ano/primeira vez abandonaram o ensino 

superior. 

Pergunto‐vos: em que sociedade é aceitável que isto se passe? 

O Estado não se pode demitir de dar um suporte de acompanhamento aos 

estudantes provenientes de contextos sociais carenciados, nem tão pouco 

de estudar este fenómeno de forma rigorosa, como aliás deliberou a 

Assembleia da República na resolução 60/2013, de 28 de Março, que 

recomenda ao Governo a apresentação anual de um relatório profundo e 

rigoroso sobre o abandono escolar. [pausa] Tal relatório ainda esta por 

cumprir. 

Uma palavra para as Instituições de Ensino Superior e em especial para a 

Universidade do Algarve. Em bom momento, as instituições têm que 

dedicar esforços sobre a matéria do abandono escolar, ativando 

mecanismos para a sua deteção e prevenção. 

Queremos alunos integrados, felizes e orgulhosos por viver onde é bom 

estudar! 

 

A Universidade já definiu a sua estratégica de uma forma clara. 



É imperativo atrair um maior número de estudantes para estudar na 

Universidade do Algarve. 

E isto só irá acontecer se os estudantes se revirem naquilo que lhe 

oferecemos, tanto na defesa dos seus interesses, como na qualidade dos 

serviços que lhes prestamos. 

Os nossos estudantes também querem sempre mais e melhor, e mostram-

se sempre disponíveis para lutar por causas justas na defesa de interesses 

coletivos. Citando uma frase do Sr. Presidente da Câmara de Faro, “Os 

estudantes universitários têm um grande sentido de justiça.” 

Os cortes orçamentais e a diminuição do número de alunos limitam a 

gestão das Universidades e podem tornar-se numa das maiores 

dificuldades com que o movimento Associativo já se deparou. 

Como é sabido, e apesar do empenho da Instituição e da Associação 

Académica em acompanhar de perto a concretização das mais profundas 

alterações no ensino superior, muito ainda está por definir. 

 

Neste contexto, permitam-me que reafirme aqui, e de novo, algumas das 

nossas posições: 

• Um Ensino Superior baseado nos princípios da qualificação e do saber; 

• Um financiamento das Universidades que lhes permita valorizar a 

qualidade na formação dos estudantes e assegurar-lhes as melhores 

oportunidades no mundo do trabalho. 



• Uma diminuição da já excessiva comparticipação das famílias na 

educação, progredindo no sentido de um ensino tendencialmente 

gratuito. 

• Não aceitaremos que a cultura de gestão das Universidades se torne 

numa cultura de negócio e de lucro. 

• Continuaremos a lutar para que as Universidades não se transformem 

em meras fábricas produtoras de licenciados e mestres. 

 

Magnífico Reitor e lustres convidados 

 

A Universidade está habituada a ver na Direção da Associação Académica, 

dirigentes que lutam pelos interesses dos seus pares e que valorizam a 

universidade como um coletivo. 

A Universidade do Algarve sabe que a Associação Académica é um 

parceiro leal na procura das melhores soluções para os estudantes e 

espero que nunca se esqueça disso. 

Para podermos dar o nosso contributo, temos que continuar informados e 

a ombrear com a Academia na procura de objetivos e consequente 

construção de novos caminhos para a Universidade.  

Já dizia o gato no filme da Alice do País das Maravilhas: “Para quem não 

sabe para onde vai qualquer caminho serve.” 

 

Contudo tenho para mim que as dificuldades que fui enumerando e que 

hoje atravessamos trarão oportunidades. 



Oportunidades para criar novas alianças. 

Oportunidades para criar sentimentos de pertença mais fortes. 



 

Acabo a minha intervenção com uma frase de Churchill 

“Um pessimista vê dificuldade em toda a oportunidade, um otimista vê 

oportunidade em toda a dificuldade.” 

Que esta seja a oportunidade de sermos melhores e mais fortes. 

Eu acredito que será. 

 

Viva a Universidade do Algarve, 

Muito obrigado. 


