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Estou em condições de vos anunciar em primeira mão que está iminente a assinatura, na 
Universidade do Algarve, de um Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública com oito 
sindicatos representativos dos trabalhadores docentes e não-docentes que, entre outros aspetos 
relevantes, tem por finalidade consagrar o regime das 35 horas de trabalho na nossa instituição, 
incluindo uma cláusula de extensão que prevê a sua aplicação a todos os trabalhadores não 
sindicalizados. Participei entusiasticamente na negociação sem qualquer dúvida sobre a justiça 
dessa medida principal do Acordo, porque só quem não conhece a administração pública pode ter 
suposto que o aumento do horário de trabalho para as 40 horas semanais traria um ganho 
proporcional de produtividade. Pelo contrário, tal como previam aqueles que eram conhecedores 
do modo de funcionamento dos organismos públicos, fui testemunha de que essa medida, em 
conjugação com os brutais cortes nos vencimentos, o aumento dos impostos que sobre eles 
recaíram, a forte diminuição do valor das horas extraordinárias, as constantes ameaças de 
despedimento ou da chamada «requalificação», todas essas medidas, em suma, contribuíram 
fortemente para uma grande desmotivação dos trabalhadores da função pública e, 
consequentemente, para uma natural perda de qualidade das tarefas realizadas em cada posto de 
trabalho. Tendo exercido cargos dirigentes ao longo de vários anos na Universidade do Algarve, sei 
bem que um dos fatores mais importantes para o acréscimo de produtividade do trabalho é a 
motivação do trabalhador – e essa motivação decorre diretamente do grau de dignidade com que 
o trabalhador se sente tratado pela entidade empregadora. Ora, não tendo meios para intervir ao 
nível da dimensão remuneratória, pareceu-me que a negociação com os sindicatos era uma 
oportunidade para, enquanto dirigente máximo da instituição, deixar um sinal claro de que tudo 
farei para, no âmbito das minhas competências, devolver o máximo de dignidade possível aos 
trabalhadores da Universidade do Algarve – e considero que a reposição das 35 horas semanais é 
um instrumento potenciador dessa motivação, essencial para que cada um venha para o trabalho 
com mais vontade de contribuir para o bom funcionamento da instituição. 

 
Não tenho uma visão heroica ou épica do trabalhador da função pública, não. Sei que, como 

em todos os setores da sociedade, somos capazes do melhor e do pior. E também sei que a 
voracidade dos papeis, das leis, dos regulamentos, das normas, dos procedimentos com que temos 
de lidar diariamente nos atira para dentro dos gabinetes e nos faz perder o sentido mais importante 
da nossa missão, que é estarmos ao serviço das pessoas, estarmos ao serviço da comunidade. Por 
isso, tenho insistido numa mensagem muito simples, mas que considero essencial: não nos 
podemos esquecer, por um minuto que seja, que por detrás de cada número, de cada requerimento, 
de cada documento, de cada procedimento, estão pessoas concretas, com problemas, aflições, 
incompreensões ou dificuldades concretas. Muitas vezes, basta termos consciência disso para que 
a análise do documento que temos na frente mude e se humanize. E humanizar a análise dos papeis 
não significa obrigatoriamente alterar uma decisão desfavorável ao requerente, mas, sim, investir 
muito no modo como essa decisão desfavorável é comunicada, compreendendo o impacto que ela 
terá na vida da pessoa por ela atingida. A palavra-chave inerente ao que acabo de dizer é «empatia», 
essa extraordinária capacidade humana de nos pormos no lugar do outro e vermos a realidade a 
partir dessa perspetiva, ao invés de nos limitarmos a analisá-la exclusivamente a partir das nossas 
convicções ou do nosso lugar de poder. E traduz-se numa atitude, ao mesmo tempo muito simples 
e eticamente muito exigente, que consiste em perguntarmo-nos: «Que impacto terá esta minha 
decisão ou esta minha atitude na pessoa que por ela será atingida?» 

 



 

Ora, uma administração empática não se constrói por decreto ou por despacho reitoral, mas 
pelo exemplo. Por isso, a exigência maior recai sobre todos os dirigentes com um grau mais elevado 
de responsabilidade, a começar no reitor. Disse, na minha tomada de posse, que sou 
«transitoriamente reitor». Aproveito esta oportunidade para explicar melhor essa ideia. 

Ser reitor, para mim, significa apenas que me foi confiada a responsabilidade de liderar a 
Universidade do Algarve por um período limitado. Assumi-la-ei plenamente durante esse período, 
dando o melhor de mim, mas com o objetivo pessoal de nunca me esquecer que a função de reitor 
não é uma pele, mas um fato. Do mesmo modo que todos os dias visto uma roupa para sair de casa, 
mas a dispo antes de me deitar, todos os dias deverei ser capaz de vestir e despir o «fato de reitor», 
para nunca perder de vista o que esse fato ornamenta: uma pessoa que, como as outras, busca 
interminavelmente a felicidade, que se engana, que se inquieta, que experimenta sofrimentos e 
alegrias, em suma, um ser humano o mais vivo possível e o mais possível consciente de que a sua 
individualidade está inextricavelmente ligada à de todos os outros seres humanos com os quais vive 
em comunidade. 

Isto não implica levar menos a sério a função: pelo contrário, significa encará-la e exercê-la 
com toda a seriedade enquanto ela for minha, assumindo todas as responsabilidades, toda a 
autoridade e todas as competências próprias de um reitor. 

 
É este o exemplo que gostaria de ser capaz de transmitir a todos os dirigentes: o de não 

perderem a noção da transitoriedade dos cargos que ocupam. Estou em crer que assim se melhorará 
grandemente a administração da coisa pública, tomando-se decisões mais democráticas, mais 
humanas e mais empáticas. 


