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Discurso do Dia da Universidade do Algarve, 2016 (Funcionária)

Depois de uma experiência relativamente curta, de cerca de 2 anos, numa

empresa privada, vim trabalhar para a Universidade. Há já 25 anos, um

quarto de século… Tanto tempo e que rápido passou! Sou pois uma

funcionária pública. E com muito orgulho, uma trabalhadora não docente

da Universidade do Algarve!

Agradeço, portanto, o convite do Senhor Reitor para que, represente hoje,

os trabalhadores não docentes. Sendo uma missão quase impossível, é

acima de tudo uma grande honra.

Irei correr o risco de ser acusada de estar a fazer a apologia dos

trabalhadores não docentes. No entanto, estou aqui em sua representação,

pelo que, tenho a certeza, serei merecedora da vossa absolvição.

Evidentemente não podemos esquecer os restantes corpos que compõem a

massa humana desta organização. Os estudantes sempre foram a verdadeira

razão de existir da universidade. Os docentes, tendo grande representação

nos órgãos colegiais e ocupando cargos de gestão, sempre tiveram o papel

principal na sua construção e no seu desenvolvimento.

Mas nós, nós somos os funcionários!!! E que bem que este termo nos

assenta, pois, na realidade, somos os que pomos tudo a funcionar! Apesar

desta denominação ter entrado em desuso nos últimos anos, parece-me

bastante adequada, pois remete-nos para os resultados. Um trabalhador

trabalha, um funcionário põe a funcionar.
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Não faria aqui sentido falar da minha experiência particular. Creio que

nada fiz de relevante, que mereça ser realçado individualmente. A minha

vivência da Universidade do Algarve será sempre o resultado de

orientações superiores e, acima de tudo, do trabalho desenvolvido em

conjunto com os meus colegas.

Quando ingressei, estávamos no auge de um grande crescimento. Éramos

gente nova que interagia com os mais experientes. Todos os dias tínhamos

novidades: a chegada de um novo professor ou de um novo colega, a

compra de mobiliário, a entrega do computador, a notícia do financiamento

aprovado. As diferentes estruturas funcionavam com autonomia e tudo era

muito familiar. Tínhamos que partilhar equipamentos, criar as nossas

próprias ferramentas de trabalho e implementar os procedimentos mais

adequados a cada situação. A relação com os alunos era tão próxima que o

pessoal que fazia o seu atendimento sabia o nome de cada um.

Nos cursos de formação ensinavam-nos que a gestão deveria ser partilhada,

que o trabalho deveria ser de equipa, que os chefes deveriam promover a

autonomia e dar valor aos trabalhadores. Música para os nossos ouvidos!

Foi efetivamente um período de grande criatividade, motivação e

envolvimento.

Os meus colegas mais antigos tinham acompanhado o nascimento da

Universidade do Algarve, um orgulho para a região e sinónimo do seu

desenvolvimento. Cuidaram dela com muita dedicação e em condições bem

adversas. Certamente se lembrarão das instalações no Bom João, da

mudança para o Campus da Penha e da junção do politécnico com a

universidade. Mais tarde, da deslocação de alguns para o novo Campus de

Gambelas, cujo acesso era feito por estrada de terra batida. No início, as
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condições de trabalho eram bem piores do que as de que dispomos agora e

os recursos tecnológicos eram quase inexistentes. Sem computadores, sem

ar condicionado e com as pastas de arquivo debaixo das secretárias, os

funcionários davam o seu melhor. Mas o ambiente era de grande união,

necessária para fazer face às dificuldades existentes.

Nos últimos anos, como todos sabemos, as Universidades sofreram alguns

constrangimentos. A autonomia foi-nos limitada, o número de alunos

diminuiu, o financiamento foi drasticamente reduzido e, consequentemente,

a situação financeira agravou-se. Houve que concentrar, que otimizar

recursos, que uniformizar. Houve que mudar!!!!  Perdemos na criatividade

e no ambiente familiar, verdade, mas ganhámos na normalização de

procedimentos, na melhoria das ferramentas de trabalho e na modernização

do nosso serviço.

Atualmente somos um corpo muito diversificado. Com espírito de

iniciativa e responsabilidade, temo-nos adaptado às alterações de estrutura

que têm sido efetuadas, à introdução de novas ferramentas de trabalho e de

novos procedimentos. Temos conhecimentos, que procuramos manter

atualizados, apesar das oportunidades de formação terem vindo a ser

reduzidas drasticamente nos últimos anos. Somos empenhados e motivados

mesmo em situações adversas.

Temos vindo a perder colegas que não foram substituídos, o que tem

trazido grandes dificuldades nalguns serviços. Os que restam têm,

estoicamente, assegurado o apoio às diferentes atividades da Universidade.

Há ainda que realçar que os instrumentos de recompensa são muito poucos.

O vencimento tem vindo a ser sistematicamente reduzido e como sistema
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de avaliação temos o SIADAP (ai, o SIADAP!) que tão mal se adequa ao

nosso reconhecimento e desenvolvimento.

Mas as dificuldades podem ser transformadas em oportunidades.

A Universidade está num processo de modernização, o que constitui um

enorme desafio. Iniciou este processo através da normalização de

procedimentos e da disponibilização de plataformas informáticas que nos

permitem ser mais céleres e eficazes no desenvolvimento das nossas

atividades. E, felizmente, tem sido feito um grande esforço no

envolvimento dos trabalhadores.

Para o futuro, queremos o melhor para a Universidade. Continuaremos a

participar, com o mesmo espírito de missão, nos processos evolutivos que

venham a ocorrer, certos de que o bom aproveitamento das nossas

competências e de que o respeito pelo valor de cada um, serão, não as

únicas, mas importantes condições para o sucesso!

Os funcionários têm verdadeiramente demonstrado o seu empenho, a sua

dedicação e o seu valor nos 37 anos de vida da Universidade do Algarve.

Acompanhámos o seu crescimento, como se de um filho se tratasse,

participando na criação de condições para que se desenvolvesse nos

períodos de maior produtividade e para que se adaptasse nos períodos mais

difíceis.

Podemos, no entanto, afirmar que tem sido uma relação de reciprocidade

pois ao longo destes anos, a Universidade do Algarve fez-nos crescer como

pessoas e como profissionais.
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A oportunidade de trabalhar num organismo que transmite o conhecimento

e que promove o desenvolvimento, que nos permite relacionar com

públicos tão jovens, tão enriquecedores e tão diferentes, como são os

nossos estudantes, os nossos docentes e os nossos colegas, é inestimável.

A todos, o meu muito obrigada.

Valentina Botelho Purificação

Dezembro de 2016


