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Magnífico Reitor da Universidade do Algarve e membros da nova equipa reitoral
Exma. Senhora Presidente do Conselho geral e demais membros do conselho
geral
Exmos. Senhores membros de equipas reitorais das Universidades e Politécnicos
presentes
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro e demais autarcas
Exmo. Senhor Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local
Exmas. Senhoras Deputadas à Assembleia da República
Exma. Senhora Vice-Diretora Geral do Ensino Superior
Exmo. Senhor Presidente da Associação Académica
Exma. Senhora Vice-Presidente da CCDRAlgarve e demais entidades regionais
Exmos. Senhores Diretores Regionais
Exmo. Capelão da Universidade do Algarve
Exmas. Entidades Diplomáticas
Exmos. Senhores Diretores e Subdiretores de Unidades Orgânicas
Exmo. Senhor Administrador da Universidade do Algarve e dos Serviços de Ação
Social
Exmo. Senhor Provedor do Estudante
Exmas. Autoridades Militares e Forças de Segurança
Exmos. Senhores Empresários
Exmos. Docentes e funcionários
Exmos. Alunos
Minhas Senhoras e meus Senhores

Hoje é um dia muito especial para a Universidade do Algarve. É o dia em que se
comemora o 42.º – quadragésimo segundo – aniversário, é o dia em que é empossado

o Magnífico Reitor para um mandato de mais 4 anos e em que se celebra o mérito
através da valorização do desempenho. Em nome dos docentes da Universidade que
aqui represento com muito honra e não menor prazer, endereço os parabéns à
Universidade do Algarve, manifesto a minha forte convicção de que o Magnífico Reitor
honrará o lema da sua candidatura: “Juntos continuaremos a fazer a diferença” e
parabenizo os Professores Eméritos e todos os homenageados nesta cerimónia.
Ingressei na Universidade do Algarve como docente no final dos anos oitenta, quando o
número de estudantes ainda era inferior a meio milhar. Acompanhei o seu crescimento,
com maior ou menor envolvimento nos órgãos desta ainda jovem academia, inclusive
nos órgãos de governo, e apraz-me reconhecer que o seu desenvolvimento, marcado
por variáveis de contexto de diversa natureza, como sejam, a situação económica e
financeira do país e a evolução da legislação estruturante do ensino superior, se pautou
por diversos estádios de governação que não obstante as suas especificidades, tiveram
como denominador comum uma atitude construtiva, inovadora e geradora de melhoria
contínua da Universidade nos seus diversos domínios: científicos, tecnológicos, sociais
e culturais.
Fruto da minha experiência a nível de governação, gostaria de testemunhar a relevância
do esforço, da tenacidade, da determinação e da contribuição de todos, pessoal docente,
pessoal não docente e estruturas estudantis, para o cumprimento da missão
institucional e da prossecução dos valores da Universidade do Algarve.
Estudantes, vós sois a primeira razão da existência da nossa Academia. A vossa dinâmica,
exigência, insatisfação, irreverência, vontade para abraçar novos projetos e identificar
soluções criativas, têm contribuído, sobremaneira, para notabilizar a Universidade. Um
estudo recentemente publicado pela Fundação
Francisco Manuel dos Santos concluiu que ter um nível de escolaridade mais elevado
garante aos jovens uma melhor posição de partida na grande maioria das áreas das suas
vidas. Ciente da importância desta conclusão, como representante dos docentes,
gostaria de vos deixar uma palavra de disponibilidade para a melhoria contínua das
práticas de ensino-aprendizagem que, de resto, se impõe dada a vertiginosa mudança
de contexto educacional e profissional, para a melhor integração entre o ensino, a
investigação e a inovação, bem como, para o aprofundamento da articulação com as
empresas e outras organizações. Permito-me assumir esta responsabilidade em nome
de todos os docentes desta instituição.
À Comunidade regional, autarquias locais, escolas, empresas e outras organizações
públicas e privadas, como docente, não poderia deixar de sublinhar como tem sido
valioso o vosso contributo para a dinâmica da Universidade do Algarve, não só pela
forma como têm acolhido as iniciativas da Academia, como por exemplo, na concessão
de facilidades para o cumprimento de estágios curriculares, mas especialmente pelos
desafios que nos têm apresentado ao longo do tempo, impulsionadores de projetos que
têm contribuído para a qualificação dos estudantes e para o desenvolvimento da nossa
região. Não obstante, considero que nos anos vindouros, densificar-se-á a relação com

a comunidade regional, sendo que os fatores determinantes dessa evolução são
diversos, designadamente, a inovação dos métodos de ensino-aprendizagem com
modelos baseados em projetos e com maior integração da investigação aplicada, e a
inevitabilidade de resposta eficaz a novas solicitações, como sejam as motivadas por
desafios de natureza tecnológica.
A par de um registo de interessantes indicadores observados nos últimos anos,
nomeadamente, recrutamento de estudantes, mobilidade internacional, atividades de
investigação, ações diversificadas com e para a comunidade, destacaria duas
características da governação pelo seu impacto em prol da qualidade da Universidade
ou carácter inovador:
1.ª A aposta e concretização da certificação do Sistema Interno de Garantia da
Qualidade pela A3ES, que contribui para o desenvolvimento de uma cultura de
qualidade, de transparência e de melhoria contínua, mediante a monitorização do
desempenho da Universidade;
2.ª A intensificação da formação do pessoal docente a vários níveis, visando a inovação
e qualidade da prática pedagógica, nomeadamente, em termos de plataformas de
ensino a distância e técnicas aplicadas nesta modalidade de ensino.
Magnífico Reitor, Professor Paulo Águas, os docentes estão cientes da sua nobre missão
e da sua responsabilidade social, disponíveis para fazer o seu melhor nas condições de
que dispõem, reconhecem a fragilidade financeira vivida há anos, em demasia, pela
Universidade e pela maioria das Instituições de Ensino Superior em Portugal e o esforço
que a Reitoria tem despendido para acomodar um orçamento dificilmente gerível,
contudo, visando a melhoria da satisfação profissional dos docentes, gostaria de
sublinhar a premência de dar continuidade aos procedimentos concursais para
progressão nas carreiras e de simplificação dos procedimentos administrativos, além da
atenção a dispensar ao rejuvenescimento do pessoal docente.
Permita-me também que expresse o meu reconhecimento pela forma diligente e
incansável como a Reitoria tem liderado o impacto da pandemia COVID-19,
proporcionando as condições para uma rápida adaptação de trabalhadores e estudantes,
no sentido de mitigar os seus efeitos mais negativos e garantir a prossecução das
atividades da Universidade com o melhor nível de eficácia possível.
Num momento crucial da nossa vivência coletiva em que os desafios são inúmeros, creio
que todos e cada um dos docentes estará disponível para se adaptar à realidade de uma
geração muito diferente das anteriores, de empregos difíceis de prever e em que se
impõe a requalificação de competências, e contribuirá para um crescimento sustentado,
inclusivo e diverso da Universidade e para a sua crescente afirmação e projeção
internacional.

A todos os presentes aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal e um
Próspero Ano de 2022.

Viva a Universidade do Algarve!
Faro, 15 de dezembro de 2021.

