
Cerimónia de entrega das Bolsas de Excelência 

 
Contrariamente ao que a Chanceler Angela Merkel afirmou recentemente, 

Portugal não tem excesso de licenciados. Pelo contrário, os números da OCDE 
demonstram que nesta matéria Portugal ainda está longe da média europeia. E somos 
também um dos países da OCDE em que as famílias mais pagam para que os seus filhos 
possam adquirir um diploma superior. 

A grave crise social e económica em que temos vivido nos últimos anos e o 
desemprego jovem a ela associado está a criar na sociedade um perigoso retrocesso 
civilizacional: há cada vez mais jovens e famílias que deixaram de acreditar na vantagem 
social de estudar. Só 72% dos jovens terminam o Ensino Secundário. Destes, só cerca de 
um terço prossegue estudos no Ensino Superior. Talvez porque estudar no Ensino 
Superior é caro; talvez porque há um número demasiado elevado de jovens licenciados 
desempregados; talvez porque muitos desses jovens licenciados estão a imigrar. 

No entanto, os indicadores continuam a demonstrar que o desemprego jovem é 
muito menor entre os licenciados do que entre os jovens não possuidores de 
licenciatura. E também indicam que, a médio e longo prazo, a mobilidade social é muito 
maior para os licenciados do que para os restantes. 

 
Por isso, dou os parabéns a todos jovens que hoje receberam as bolsas de 

excelência e de mérito: neste contexto social, económica e culturalmente tão negativo, 
não desistiram do objetivo de estudar e, seguramente à custa de uma enorme 
perseverança, conseguiram resultados académicos de grande relevo. 

 
Mas também devemos dar os parabéns às escolas e aos professores que, apesar 

da crise e das enormes dificuldades sentidas no dia a dia, apesar da falta de recursos, 
apesar da desvalorização profissional a que têm vindo a ser sujeitos, não desistiram 
deles, ajudando-os a fazer o percurso que os conduziu até à Universidade do Algarve e 
até este dia. 

 
E também devemos uma palavra de enorme apreço às famílias destes jovens: é 

bom saber que ainda há famílias que, sabe-se lá com que nível de sacrifício, tudo 
continuam a fazer para que os seus filhos possam concluir os estudos numa instituição 
de Ensino Superior. É um ato de grande coragem, é um ato de resistência às correntes 
ideológicas mais pessimistas ou elitistas, mas é também um ato de uma grande lucidez. 

 
Dirijo, também, as minhas felicitações às empresas que decidiram aderir a este 

programa das Bolsas de Excelência. Essa adesão significa, sobretudo, que reconhecem a 
Educação Superior como desígnio essencial da construção de uma Democracia mais 
consistente, apoiada na formação dos espíritos, na aquisição de conhecimento como 
instrumento de intervenção social e cultural, na formação de cidadãos mais capazes de 
ajudar à construção de um mundo mais solidário e mais justo. Por isso, só posso louvar 
o desprendimento com que, muito acertadamente, aceitaram entregar bolsas mesmo a 
jovens que quiseram frequentar um curso de uma área diferente daquela em que 
atuam. Esse desprendimento demonstra bem o vosso sentido de responsabilidade 
social, porque, mais do que dizerem «damos-te a bolsa para adquirires conhecimento 
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que nos será útil mais tarde», estão a dizer «damos-te a bolsa para que adquiras saberes, 
técnicas e competências que serão úteis à sociedade de que também fazemos parte». 

 
Finalmente, dirijo-me aos membros da Academia. Perante tudo isto, a nossa 

responsabilidade é enorme. Em primeiro lugar, trata-se de ajudar estes jovens a 
sentirem-se em casa, dando-lhes a oportunidade de construírem aqui redes de afeto de 
que nunca mais se esqueçam, de encontrarem aqui bons exemplos de cidadania que 
lhes aponte caminhos éticos que possam constituir-se como referência para a sua vida 
futura. Em segundo lugar, temos a obrigação de lhes oferecer um elevado nível de 
exigência pedagógica e científica que, mais tarde, também venha a ser o deles nos 
percursos profissional e de vida que venham a escolher seguir quando completarem os 
seus estudos. Em terceiro lugar, e por último, temos o dever de darmos um sinal claro a 
todas estas empresas de que a sua aposta nestes jovens encontrou na Universidade um 
parceiro à altura dessa demanda de um mundo mais informado e capaz de pensar sobre 
si próprio para encontrar as melhores soluções para os seus problemas mais graves. 

 
Parabéns a todos nós. 
Obrigado. 


