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Cerimónia de assinatura de protocolo entre a Universidade do Algarve e a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

Sala e Seminários da Reitoria, 18 de fevereiro de 2015 

 

A assinatura deste protocolo de colaboração entre a Universidade do Algarve e 

a CCDR-Algarve reveste-se da máxima importância para a região. De facto, vivemos aqui 

no Algarve uma situação ímpar no país, já que a Universidade do Algarve é a única 

instituição de ensino superior pública desta região, diferentemente do que se acontece 

noutras NUTS II, em que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional têm 

de encontrar mecanismos de articulação e colaboração simultânea com várias 

instituições de ensino superior públicas instaladas no seu campo de atuação. 

Esta circunstância particular do Algarve confere-nos a todos, Universidade, 

CCDR, autarquias, outros organismos públicos, empresas, associações, uma 

responsabilidade maior, já que cria condições privilegiadas para levarmos a bom porto 

projetos de desenvolvimento regional inscritos numa visão comum do que queremos 

para o Algarve, sobretudo num momento em que se inicia a execução de um novo 

Programa Operacional extremamente ambicioso que elegeu o crescimento económico 

baseado na inovação como finalidade coletiva. 

Temos também o privilégio de contar, no Sr. Presidente da CCDR-Algarve, o Eng. 

David Santos, com uma personalidade com quem é muito fácil dialogar e que reconhece 

na Universidade um parceiro nuclear, por nela ver uma instituição de referência na 

produção de saberes de natureza muito variada capazes de contribuírem para a 

construção de um Algarve economicamente mais forte, mas também socialmente mais 

justo e mais solidário. Ora, sabendo-se que a CCDR-Algarve, graças à equipa liderada 

pelo Eng. David Santos, tem sido responsável pelos mais altos níveis de execução de 

fundos comunitários do país, então a assinatura deste protocolo também aponta para 

um elevado grau de exigência da intensa colaboração pretendida entre as duas 

instituições. De facto, conhecendo-se a vocação concretizadora do Eng. David Santos e 

a minha própria falta de apetência para acordos que não passem do nível de abstração 

em que muitos deles acabam por ficar, o protocolo que acabámos de assinar convoca-

nos a todos para uma atitude combativa que, através desta colaboração, coloque no 

centro das nossas preocupações e da nossa ação a vontade de conjuntamente 

encontrarmos boas respostas para os problemas mais prementes vividos no Algarve e 

para a boa resolução dos quais a Universidade do Algarve tem a obrigação de se ir 

afirmando enquanto parceiro preferencial. 

No entanto, para o ser cada vez mais, a Comunidade Académica tem de ser capaz 

de incluir no centro da sua reflexão e da sua produção de caráter científico os temas que 

foram identificados como sendo os desafios mais urgentes da sociedade em que 

vivemos. E, de facto, o Plano Estratégico da Universidade do Algarve elegeu os seus 

quatro campos temáticos preferenciais em linha com a estratégia regional. São eles o 

Mar, o Turismo, a Saúde e o Bem-estar e o Património Mediterrânico. Quanto mais a 

nossa investigação fundamental e a nossa investigação aplicada for capaz de se centrar 

nesses quatro campos temáticos, mais estaremos em condições de fazer parte da linha 

da frente da estratégia de desenvolvimento regional e assim, sem esforço, legitimar a 

centralidade que a região nos atribui e que a assinatura deste protocolo só veio 

confirmar. 
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Nesta cerimónia, é celebrada publicamente e na presença de Sua Excelência o 

Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, a vontade determinada de um 

estreitamento de relações de trabalho entre duas instituições que têm em comum a sua 

natureza suprarregional e que mutuamente se reconhecem nas suas vocações 

específicas: a CCDR-Algarve enquanto promotora e articuladora de um bom uso dos 

fundos financeiros disponibilizados pelo CRESC Algarve 2020; a Universidade do Algarve 

enquanto lugar de produção do saber especializado necessário à melhor 

operacionalização possível desse objetivo. 

Resta-me agradecer a presença de todos e reiterar perante o Sr. Presidente da 

CCDR-Algarve a minha total disponibilidade para, enquanto dirigente máximo da 

Universidade do Algarve, tudo fazer para que este protocolo se traduza numa ação 

conjunta de grande fôlego. 


