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Sessão de apresentação do Portugal 2020/CRESC Algarve 2020 

Teatro das Figuras, 18 de fevereiro de 2015 

 

Como todos sabem, estava previsto que esta sessão se realizasse no Grande Auditório da 

Universidade do Algarve – e assim se justificava que eu proferisse algumas palavras de boas vindas, 

enquanto anfitrião do evento. Contudo, o enorme interesse que este encontro suscitou e que se 

traduziu num total de inscrições muito superior à capacidade daquele auditório fez com que fosse 

aconselhável deslocar esta sessão para aqui, para o Teatro das Figuras. Assim sendo, do ponto de 

vista protocolar nada justificaria que o Reitor da Universidade do Algarve se dirigisse aos presentes 

neste momento. 

Ainda assim, o Sr. Presidente da CCDR-Algarve, o Eng. David Santos, manteve o convite que 

me tinha feito, dando-me a honra de poder dirigir umas breves palavras a toda a assistência aqui 

presente. Seguramente tal decisão deve-se à gentileza a que o Eng. David Santos nos habituou e 

que eu agradeço, em nome da Universidade do Algarve. Quero contudo crer que a essa gentileza 

também corresponde a intenção de, no dia em que são oficialmente apresentados os Programas 

Operacionais do Portugal 2020, marcar simbolicamente a importância que a CCDR-Algarve atribui 

ao papel destinado à Universidade do Algarve na operacionalização desse ambicioso programa 

estratégico. 

De facto, como se verá, a boa concretização de muitos dos eixos essenciais do Portugal 2020 

e, consequentemente, do CRESC Algarve 2020 dependerá da capacidade que tivermos de 

estabelecer casamentos felizes entre a Universidade do Algarve, as empresas, as associações e 

outros organismos públicos da região. Trata-se de identificar projetos que, com base na melhor 

articulação de que formos capazes entre os saberes produzidos na Universidade e as necessidades 

dos parceiros públicos e privados da região, contribuam decisivamente para que, daqui a pouco 

mais de seis anos, o rosto do Algarve tenha sofrido notórias alterações medidas na qualidade dos 

seus indicadores económicos, sociais e culturais. 

Como será conhecido de muitos dos presentes, no ano de 2014 disponibilizei-me para visitar 

todos os concelhos do Algarve, desafio a que, muito gentilmente, os municípios responderam 

entusiasticamente e, através deles, as muitas empresas, associações e outros organismos que tive 

o privilégio de visitar. Se é verdade que todos os gestos públicos são passíveis de uma interpretação 

puramente simbólica, quero mais uma vez afirmar perante todos que o que me moveu tinha o 

alcance mais terreno de, por um lado, me dar a conhecer aos vários protagonistas da vida pública 

do Algarve, por outro, poder também eu conhecê-los melhor, e, por outro, ainda, através dessa 

iniciativa humanamente muito simples de compreender, reafirmar a minha clara intenção de, 

enquanto dirigente máximo da instituição que represento, contribuir para a abertura da 

Universidade à região. 

Desse conjunto de visitas aos concelhos da região, realizado no ano que antecedia o 

lançamento do CRESC Algarve 2020, resultou uma observação privilegiada de uma diversidade 

económica, cultural e social que é motivo de orgulho, mas também de preocupação: vi muita 

riqueza, mas também muitos nichos de pobreza; projetos muito inovadores, mas também outros 

menos capazes de responder aos desafios da contemporaneidade; alegria e entusiasmo, mas 

também angústia e revolta. Ou seja, vi um Algarve constituído por muitos Algarves diferentes, 

consoante nos aproximamos ou nos afastamos dos maiores centros urbanos em que floresce a 

capacidade de atração turística, consoante nos aproximamos ou nos afastamos da esplêndida costa 

e dos seus recursos. 

Vi, sobretudo, que é necessário trabalhar afincadamente para uma estratégia comum que 

minimize o efeito das muitas fronteiras administrativas que afastam artificialmente uns de outros 

ou que ajudam a sublinhar ainda mais os grandes desequilíbrios internos. Vi que muitos dos 

problemas de uns são comuns a outros, sem que necessariamente uns e outros disso se apercebam, 
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e que há problemas e desafios de grande importância que só se tornarão visíveis se todos formos 

capazes de algum distanciamento. 

Numa sessão como a de hoje, em que nos vai ser pormenorizadamente apresentada a 

estratégia de operacionalização de fundos financeiros muito significativos através dos quais 

teremos a oportunidade de elevar a qualidade de vida dos habitantes do Algarve, por meio da 

promoção de projetos inovadores apoiados num conhecimento especializado que impulsione 

importantes setores económicos, sociais e culturais, compete-me dizer que podem contar com a 

Universidade do Algarve enquanto instituição onde todos os dias é produzido conhecimento de 

natureza muito variada, que vai do diagnóstico profundo e rigoroso à descoberta de novas soluções 

para problemas antigos ou recentes. Mas quero também dizer-vos que a possibilidade de esses 

vastos saberes serem utilizados ativamente pela sociedade não depende apenas da nossa maior ou 

menor abertura à comunidade envolvente: é também preciso que a sociedade nos procure, nos 

queira ouvir, ou seja, que a própria sociedade coloque o Conhecimento no centro da sua dinâmica 

de desenvolvimento económico e social. E, desse ponto de vista, temos ainda um longo caminho a 

percorrer, porque tal implica também uma mudança de paradigma cultural para a qual todos temos 

de trabalhar. 

Enquanto Reitor da Universidade do Algarve, permitam-me ainda que recorde, hoje e aqui, 

que o cerne de tudo isto é o Humano e a sua contingência, o Humano e a sua exigente e difícil busca 

da Felicidade individual e coletiva. Quando nos esquecemos de que na base de todos os projetos 

económicos, sociais, culturais, científicos está isso, o Humano, provavelmente as respostas que 

encontramos não são adequadas à demanda de construção de uma sociedade mais justa, mais 

solidária, em suma, uma sociedade mais desenvolvida, finalidade que é, seguramente, a de cada um 

de nós. E cada um de nós, afinal, é, antes de mais, um representante vivo dessa entidade a que 

chamamos Humanidade e em nome da qual fazemos projetos, estabelecemos parcerias, 

construímos redes, tomamos decisões. 

Desejo-vos a todos uma boa sessão. 


