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Tomada de posse do Administrador dos Serviços de Ação Social 
Sala de Seminários da Reitoria, 2 de março de 2015 

As minhas primeiras palavras vão para o Dr. Amadeu Cardoso, que dirigiu os 
Serviços de Ação Social nos últimos 30 anos. No momento em que cessa as suas funções, 
é-lhe devida uma homenagem pela extrema dedicação a esse setor tão importante da 
Universidade do Algarve. De facto, a história dos nossos Serviços de Ação Social é 
inseparável do seu percurso profissional e institucional: foi o Dr. Amadeu Cardoso quem 
esteve na sua origem, foi o Dr. Amadeu Cardoso quem concebeu e montou a sua 
organização, foi o Dr. Amadeu Cardoso quem formou a equipa competente hoje capaz 
de dar continuidade ao seu trabalho, foi, ainda, o Dr. Amadeu Cardoso o responsável 
máximo por uma gestão prudente e rigorosa que possibilitou a esses serviços exibir, 
hoje, uma saúde financeira preciosa. Aproveito, por isso, para, em meu nome e em 
nome da instituição, lhe agradecer tudo o que fez pelos Serviços de Ação Social e pela 
Universidade do Algarve, desejando-lhe as maiores felicidades nas funções que irá 
desempenhar daqui em diante e sabendo que poderemos continuar a contar com a sua 
experiência e a sua dedicação, nomeadamente no apoio ao novo Administrador. 

Ao Dr. António Cabecinha, começo por agradecer a aceitação do convite que lhe 
dirigi, desejando-lhe as maiores felicidades no desempenho do cargo de Administrador 
dos Serviços de Ação Social. Conforme previsto na Lei, tratou-se de uma escolha pessoal 
baseada na minha apreciação muito positiva das qualidades humanas e profissionais do 
Dr. António Cabecinha, mas também na minha convicção de que o seu profundo 
conhecimento da Universidade e a sua dedicação à instituição garantem, por um lado, 
uma transição serena, e, por outro, uma atitude firmemente comprometida com uma 
visão estratégica que coloca a Educação no cerne da nossa atividade. Essa é a razão pela 
qual decidi associar o Sr. Vice-reitor para o Ensino e para o Planeamento Estratégico, o 
Prof. Paulo Águas, à coordenação do trabalho que o novo Administrador dos Serviços de 
Ação Social desenvolverá neste novo ciclo, sem que tal exclua a necessidade de 
articulação com os restantes membros da equipa reitoral, em função dos pelouros de 
que são responsáveis. Ora, como já tive a oportunidade de dizer, considero que os 
Serviços de Ação Social são um setor fulcral da nossa atividade educativa, cabendo-lhes 
a missão de, em estreita colaboração com todos os outros setores da Universidade, 
contribuir para o enorme esforço que todos temos de fazer para eleger a proximidade e 
a hospitalidade enquanto marcas distintivas da nossa matriz identitária, aproveitando 
ao máximo a potencialidade da nossa dimensão. 

Já referi que os Serviços de Ação Social se podem orgulhar de uma saúde 
orçamental e financeira em contraciclo com a crise vivida no país e, consequentemente, 
nos organismos públicos. De facto, o saldo transitado dos Serviços de Ação Social é, 
neste momento, superior a um milhão de euros, apresentando características muito 
diferentes do saldo transitado da Universidade: o elevado montante a que me referi 
resulta da acumulação sucessiva de receitas próprias só muito residualmente 
comprometidas. É verdade que as normas do Orçamento de Estado limitam muito o uso 
dos saldos transitados e que, no ano de 2015, esse constrangimento ainda é maior, já 
que, pela primeira vez, as instituições de ensino superior terão de obter uma autorização 
especial da tutela e do Ministério das Finanças para quebrar a regra do equilíbrio 
orçamental através da utilização do saldo transitado para determinados fins. Considero, 
no entanto, que, não devendo ser objetivo dos Serviços de Ação Social a obtenção de 
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lucro ou de poupança inativa, então, a saúde financeira a que me referi deve reverter a 
favor da melhoria da qualidade das residências, de bares e cantinas e dos restantes 
serviços de apoio social. Assim solicito ao novo Administrador que, no prazo mais curto 
possível, apresente ao Conselho de Ação Social (em que têm assento o reitor, o 
administrador e dois estudantes designados pela Associação de Estudantes), um 
programa estratégico orientado para o investimento na melhoria das condições do 
apoio prestado, de modo a termos tempo de negociar todas as autorizações 
eventualmente necessárias para o uso rigoroso e justificado de parte desse saldo 
transitado. 

Aproveito para sublinhar a importância que atribuo ao Conselho da Ação Social, 
órgão estratégico em que têm assento os estudantes: sendo eles os principais 
destinatários da nossa ação coletiva enquanto instituição de ensino superior e os 
principais beneficiários da Ação Social, trata-se de reconhecer o papel importante que 
devem ter na definição das políticas associadas a esse setor, porque melhor do que 
ninguém nos podem ajudar a decidi-las em harmonia com os interesses e as 
necessidades dos estudantes. E, nesse plano, também a Direção Geral da Associação 
Académica deverá ser um parceiro preferencial. O seu Presidente já me manifestou a 
sua total disponibilidade para reunir consigo o mais brevemente possível e sei que terá 
nele um parceiro exigente, leal e muito empenhado na melhoria das condições que 
podemos proporcionar à população estudantil. 

Para além da análise de como poderemos utilizar uma parte do saldo transitado, 
também devemos averiguar as oportunidades criadas pelos vários programas de 
financiamento europeu, incluindo os do CRESC Algarve 2020. Nessa vertente, a 
experiência adquirida pelo Dr. António Cabecinha na UAIC será uma enorme vantagem, 
dado o conhecimento que tem dos mecanismos de financiamento europeu e a sua 
familiaridade com este tipo de programas. Por isso, também no espaço mais curto 
possível, deverão ser promovidas reuniões de trabalho com a CCDR-Algarve, parceiro 
essencial para a identificação de programas a que os Serviços de Ação Social possam vir 
a candidatar-se para financiar o investimento e a modernização que considero 
prioritárias neste novo ciclo. 

Devemos também apostar fortemente num Plano de Comunicação para os 
Serviços de Ação Social que abranja a dimensão interna (a comunicação com os 
estudantes e com os restantes utentes dos serviços, os conteúdos do portal) e a 
dimensão externa. Para atingirmos esse fim, interessa articular intimamente os Serviços 
de Ação Social com o Gabinete de Comunicação e Protocolo, mas também com o 
Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade, com a Unidade de Apoio à 
Investigação e à Formação Avançada e com as unidades orgânicas. E será vantajoso, 
também, estreitar as relações com a Rádio Universitária. 

A estratégia de internacionalização do ensino e da investigação também tem de 
passar pelos Serviços de Ação Social, não apenas na perspetiva da melhor resposta 
possível às solicitações, mas enquanto parceiro ativo dessa estratégia que tem por 
finalidade fazer da Universidade do Algarve um destino preferencial de um número cada 
vez maior de estudantes e investigadores estrangeiros. E não queremos só que eles se 
sintam bem por cá: queremos igualmente que fique neles semeado o desejo de voltar e 
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que a boa impressão da Universidade do Algarve os leve a incentivarem outros, nos seus 
países e nas suas instituições de origem, a virem para cá estudar e investigar. 

Os Serviços de Ação Social deverão, igualmente, ser a nossa primeira campainha 
de alarme para as situações de extrema carência, agindo de modo discreto, rápido e 
determinado para ajudar a minimizar o sofrimento humano, frequentemente 
envergonhado, que elas acarretam. Devemos, contudo, banir do nosso pensamento e 
da nossa ação qualquer confusão entre «apoio social» e «caridade»: proporcionar às 
pessoas mais conforto e melhores condições de vida e de estudo é um direito delas e 
um dever nosso, e não um ato de especial generosidade da nossa parte, já que os bens 
que pomos à disposição das pessoas que a nós recorrem não nos pertencem, mas são 
bens coletivos gerados e geridos em nome delas e de uma maior justiça social na 
concretização do direito constitucional à Educação. Por conseguinte, um dos verbos 
mais perniciosos e que mais pode contribuir para distorcer essa realidade, se não 
tivermos um elevado grau de vigilância sobre os fundamentos éticos da nossa ação, é o 
verbo «dar». Sei que não preciso de chamar a atenção do Dr. António Cabecinha para 
esta questão, mas ainda assim faço-o, para deixar muito clara, neste momento solene, 
a atitude que deve ser difundida por todos aqueles que consigo vão trabalhar a partir 
de hoje: os Serviços de Ação Social não dão nada a ninguém. Enquanto extensão de um 
organismo estatal, são, isso sim, responsáveis pela gestão rigorosa de bens públicos, de 
bens que são de todos, competindo-lhe estabelecer regras e critérios transparentes e 
justos e fazê-los cumprir, para que os cidadãos usufruam desses bens nas melhores 
condições possíveis. 

Gostaria, ainda, de dizer umas palavras sobre as questões da gestão: como sabe, 
não sou apologista de despesismos injustificados e, por isso, conto com o seu elevado 
sentido de serviço público e com a sua experiência para continuarmos a ter uma gestão 
muito rigorosa dos Serviços de Ação Social. Sei que encontrará uma equipa competente 
e com bons hábitos nessa matéria. Mas essa gestão deve ser a mais integrada possível 
com a da Universidade: quer isso dizer que, em todas as áreas em que seja possível a 
administração conjunta de recursos e de pessoas, devemos fazer um esforço de 
racionalização dos meios de que conjuntamente dispomos, sem dispensar ninguém e 
sem perder a autonomia financeira e administrativa dos Serviços de Ação Social 
consagrada na Lei. Devemos, por isso, estudar soluções de integração que já tenham 
sido adotadas noutras instituições e adaptá-las à nossa realidade. 

Finalmente, Sr. Administrador da Ação Social, peço-lhe que eleve à sua 
potencialidade máxima duas características pessoais que lhe conheço, que muito prezo 
em si, e que vão ser essenciais nos próximos tempos: trata-se, por um lado, da sua 
especial sensibilidade para o humano e, por outro, da sua capacidade de trabalhar em 
equipa. Como deverá compreender, as cerca de 120 pessoas que hoje trabalham nos 
Serviços de Ação Social só conheceram, até ao momento, a liderança do Dr. Amadeu 
Cardoso, criando com ele laços afetivos e de trabalho muito fortes ao longo de muitos 
anos. É natural, por isso, que exista alguma apreensão relativamente ao perfil do novo 
Administrador e às mudanças que ele considere necessário introduzir. 

Pela minha parte não estou preocupado porque, como disse, confio inteiramente 
nas suas qualidades humanas, na sua sensibilidade, na sua capacidade de motivar 
equipas e de trabalhar com elas, dimensões em que já deu provas evidentes no exercício 
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dos vários cargos anteriormente desempenhados na Universidade do Algarve. E estou 
seguro de que, num curto espaço de tempo, todos os que trabalham nos Serviços de 
Ação Social reconhecerão em si um dirigente exigente, mas próximo; um dirigente 
determinado, mas capaz de ouvir; um dirigente moderno, mas capaz de preservar o 
melhor do passado. Sei também que, sendo muito criativo, não é um aventureiro. Por 
isso, peço-lhe que dê prioridade a descansar as pessoas que eventualmente estejam 
mais desassossegadas com esta mudança, que as ajude a encarar serenamente este 
novo ciclo, porque, como bem sabe, a mudança é tanto mais eficaz quanto mais os seus 
principais agentes e destinatários caminhem confiantes ao nosso lado. 

Estimado Dr. António Cabecinha: conte comigo e com a equipa reitoral. E sei que 
também poderá contar com a colaboração do Sr. Administrador da Universidade do 
Algarve, dos diretores das unidades orgânicas, dos diretores de curso, dos diretores de 
serviços, em suma, com a colaboração de toda a instituição, para levar a bom porto a 
exigente missão que lhe confiei. 

Para terminar, volto a desejar-lhe muitas felicidades, porque o seu nível de 
felicidade profissional, que todos queremos muito elevado nos próximos tempos, será 
também um indicador do nível de sucesso da Universidade do Algarve e dos Serviços de 
Ação Social. 


