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Tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do 

Algarve 

Teatro Lethes, 5 de janeiro de 2015 

 

Permitam-me que dirija as primeiras palavras à Presidente cessante, a Filipa Braz 

da Silva, para lhe dizer que a sua passagem pela Direção da Associação Académica não 

deixou ninguém indiferente: não só por se ter tratado da primeira mulher a assumir esse 

cargo, na Universidade do Algarve, mas também pelo modo como o fez. O estilo 

combativo e desassombrado que a Filipa imprimiu ao exercício dos dois mandatos 

tornou-se frequentemente incómodo. No entanto, posso assegurar que, no que diz 

respeito às relações com a reitoria – e comigo, em particular –, a Filipa foi sempre de 

uma lealdade irrepreensível, de uma independência rara nos dias que correm e de uma 

dedicação à Universidade e aos estudantes inamovível. Nunca interpretou mal o sentido 

da palavra negociação e, por isso, nunca praticou a «política das trocas»: «se me deres 

isto eu dou-te aquilo». Nunca cedeu no que lhe pareceu essencial, mas também nunca 

deixou de estar disponível para debater e, caso reconhecesse razão aos meus 

argumentos, para mudar a sua opinião. Outras vezes, aconteceu o contrário e fui eu 

quem mudou de opinião depois de debater longamente com ela. Por isso, foi uma 

interlocutora difícil, sim, mas cuja franqueza me deu sempre a garantia de não haver 

nada escondido na manga. Nem sempre concordámos, mas sempre nos respeitámos 

mutuamente, sem que nenhum dos dois interferisse na área de atuação do outro. 

Agora, depois de exercer dois mandatos consecutivos muito difíceis, cuja súmula 

apresentou na intervenção que fez no Dia da Universidade, a Filipa regressa à condição 

básica de estudante. E é nessa condição que lhe desejo as maiores felicidades, 

agradecendo-lhe o serviço prestado à instituição e a abnegação com que o prestou e de 

que fui testemunha. 

 

Caro Nuno Lopes, 

Hoje inicia o seu mandato enquanto presidente da Direção da Associação 

Académica. Não lhe farei a injustiça de olhar para si enquanto sucessor da Filipa, até 

porque já tive a oportunidade de conversar consigo e de ver em si uma personalidade 

muito diferente daquela, mas igualmente forte. Peço-lhe apenas que, na relação comigo 

e com a reitoria, consigamos manter o nível de frontalidade e de lealdade a que a Filipa 

nos habitou, já que frontalidade e lealdade, sendo duas faces da mesma moeda, são 

também duas condições essenciais para uma sólida e saudável relação institucional. Pela 

minha parte e da equipa reitoral, não lhe prometo que lhe daremos sempre a resposta 

correspondente aos seus propósitos, mas prometo-lhe, isso sim, que tudo faremos para 

debater consigo, também de modo franco, todos os assuntos que nos trouxer. 

 

Sabe, seguramente, que estamos a fazer tudo o que podemos para ajudar a 

Universidade a atravessar, da melhor forma possível, estes tempos de grandes 

dificuldades – e que, desse ponto de vista, o ano de 2015 ainda não promete uma 

viragem na política de financiamento do Ensino Superior compatível com a missão que 

nos foi atribuída e que muitos, como nós, consideram essencial para o desenvolvimento 

social, cultural e económico do país. Por isso, também saberá que não é no plano 

financeiro que poderemos prestar apoio à Associação Académica. 
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No entanto, para além das questões financeiras, há muitas outras vertentes em 

que podemos intervir positivamente, sendo uma delas melhorar a perceção externa da 

Universidade e, outra, contribuir para a melhoria da qualidade pedagógica dos nossos 

cursos. 

Em ambas, a Associação Académica é um parceiro importante: de facto, por um 

lado, os estudantes podem ajudar-nos a fazer chegar longe a mensagem de que é bom 

estudar na Universidade do Algarve; por outro, também eles podem ajudar-nos a 

identificar os problemas pedagógicos mais relevantes, para conjuntamente, propormos 

formas de os solucionar ou, pelo menos, atenuar muito. 

Um dos instrumentos mais relevantes é o questionário de Perceção do Ensino-

Aprendizagem de Alunos e Docentes, por meio do qual os estudantes apreciam, 

semestralmente, os docentes e o funcionamento de todas as unidades curriculares. 

Através dele, podem os estudantes dar indicações muito importantes, ajudando-nos a 

identificar o que de melhor e pior se faz no plano pedagógico. No entanto, os níveis de 

resposta a esse questionário ainda são muito insatisfatórios. Vale, por isso, a pena, 

dedicarmo-nos séria e conjuntamente a essa matéria, para tentarmos perceber por que 

motivo isso acontece e o que podemos fazer para melhorar essa situação. Da nossa 

parte, estamos totalmente disponíveis para vos ouvir relativamente a esse assunto e 

acolher as vossas sugestões. 

Também estamos disponíveis para continuar a aperfeiçoar todos os 

instrumentos de apoio social aos estudantes, desde os mais formais, através dos 

Serviços de Ação Social, até aos informais. Mais uma vez, a Associação Académica tem 

aí um papel fulcral e é com ela que contamos para nos ajudar a termos uma ação mais 

eficaz no combate a todas as formas de extrema carência que forem identificadas, de 

modo a cumprir-se o preceito constitucional do direito à Educação. 

Finalmente, gostaríamos de, com esta nova Direção, continuar a aprofundar o 

modelo de receção responsável dos novos alunos. De facto, no ano passado iniciámos 

um esforço conjunto de regular as práticas associadas a esse momento, mas estamos 

em crer de que ainda muito há a fazer, até porque estes movimentos regeneradores 

exigem tempo e perseverança – e, porque não dizê-lo?, coragem. Por isso, temos de 

continuar a trabalhar conjuntamente neste assunto e noutros com ele relacionados, 

para, progressivamente, vermos diminuir as perceções sociais negativas associadas às 

atividades estudantis – e em consequência disso, à própria Universidade –, voltando a 

ganhar a confiança da comunidade no sentido de festa próprio dos jovens e dos 

estudantes. 

 

Caro Nuno Lopes, 

Caros dirigentes associativos que hoje tomaram posse, 

Quanto mais difíceis são os tempos, mais eles exigem de nós. E uma das maiores 

exigências dos tempos em que vivemos é a de construirmos coletivamente uma resposta 

eticamente sólida para as maleitas e ameaças civilizacionais que nos atingiram. Ora, para 

que essa resposta seja eficaz e duradoura, tem de ser apoiada na própria vivência ética 

dos jovens de hoje, que serão os responsáveis de amanhã. 

Contem connosco para essa caminhada conjunta. 

 

Desejo-vos as maiores felicidades no mandato que hoje se inicia. 


