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INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL, PROF. DOUTOR LUIS MAGALHÃES, 14.DEZ.2016

É para mim uma grande alegria a oportunidade de participar na homenagem ao Professor
Mário Ruivo com a atribuição do Doutoramento Honoris Causa.

É uma daquelas pessoas notáveis com quem o convívio nos deixa fortemente enriquecidos.

Foi um parceiro muito eficaz nos 5 anos em que o primeiro presidente à Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, com início há quase 20 anos, quando se lançou o Programa
Dinamizador das Ciências e Tecnologias do Mar, que foi determinante para o
desenvolvimento da capacidade que Portugal tem presentemente na área. E essa colaboração
determinante prosseguiu com a dinamização da Comissão Oceanográfica Intersectorial, a 1ª
fase da Comissão para Alargamento da Plataforma Continental que integrámos em conjunto,
a criação do EuroOcean, a criação dos Laboratórios Associados das Ciências do Mar, e outras
acções.

É uma pessoa notável, sagaz, muito exigente no rigor de análise e acção, com notável
percepção política, fino sentido de estratégia, uma rara persistência na direcção dos
objectivos em que acredita, mesmo em tempos da maior intempérie. Muitas vezes dizia:
“entre ventos e marés a jangada lá vai flutuando”. E flutuando, foi-se construindo em Portugal
uma capacidade científica e tecnológica notável na ciência do Oceano. Vem a propósito notar
que foi dos primeiros a sublinhar a importância da tecnologia na investigação e exploração
marinhas.

Também tem uma capacidade de organização e trabalho invulgares, conseguindo por vezes
sozinho alcançar objectivos que para outras pessoas exigiriam uma grande equipa. Para
ilustrar a organização, refiro uma pequena história que na altura me impressionou muito e
que nunca lhe referi. Estávamos a preparar um documento nas instalações da Comissão
Nacional da UNESCO, a que o Professor Mário Ruivo presidia, quando se lembrou que era útil
ter documentos de umas décadas antes. Levou-me ao seu arquivo pessoal, já em si
impressionante pela dimensão pois era uma grande biblioteca organizada, e de imediato
localizou a pasta pretendida na cota certa. Nunca tinha visto e nunca mais vi uma coisa assim
num arquivo pessoal!

E não esqueçamos o seu papel na ideia de organizar a EXPO98 e de nela ter sido lançada a
noção do Oceano – no singular e não no plural – uma Grande Unificação feita por Portugal.

Este é o último Dia da Universidade no presente mandato do Conselho Geral.

Não se alarmem porque não vou fazer um balanço. Vou sim sublinhar três aspectos que me
parecem particularmente importantes para o futuro desta universidade e que fui referindo
nos últimos anos:

1º) A Universidade do Algarve atravessa, desde os cortes da austeridade, um período de
grande estrangulamento orçamental, porque foram cortes cegos que deixaram as
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dotações abaixo das necessidades efectivas (Mário Ruivo diria “abaixo da linha de
água”).

A vulnerabilidade a flutuações económicas e sociais de uma universidade que não é
central é grande, e foi acentuada neste caso concreto por não ter tido o mesmo acesso a
fundos comunitários, pois o Algarve (como Lisboa) não é uma região de convergência.
Contudo o Produto Bruto do Algarve é comparativamente elevado devido ao Turismo e
não à produção baseada em conhecimento nem à elevada qualificação de recursos
humanos, pelo que nas áreas de intervenção universitária é uma região carente que
necessita dos apoios que as regiões de convergência recebem. Ainda há pouco tempo
ouvíamos governantes dizer que Portugal tinha de empobrecer e que os jovens
qualificados deveriam emigrar, mas um futuro próspero constrói-se precisamente ao
contrário.

A limitação a fundos de desenvolvimento tem de ser ultrapassada e o estrangulamento
orçamental tem de ser resolvido.

2º) A dimensão e a natureza não central da Universidade do Algarve fazem com que seja
permanentemente necessário que se adiante em relação a outras universidades,
aproveitando a flexibilidade que a dimensão lhe permite, em aproveitar novas
oportunidades formativas, modernas, multidisciplinares, com novos métodos e
ambientes de aprendizagem, e ligadas à sociedade envolvente, tanto em objectivos
como de actividades dos estudantes a creditar curricularmente.

Nos recursos específicos do Algarve sobressaem o Turismo e o Mar. A Universidade do
Algarve tem competências fortes nestas áreas que precisa de continuar a desenvolver e
aproveitar no futuro, e a ligar a outras áreas.

A área da revolução tecnológica em que vivemos – a Tecnologia de Informação e
Comunicação – está madura mas antevêem-se desenvolvimentos disruptivos ainda mais
marcantes do que no passado, nomeadamente no que respeita a redes de sensores,
análise de grandes quantidades de dados, robótica avançada, o que inclusivamente
levou a OCDE ir começar em 2017 o maior projecto interno da história, transversal a
quase todas as Direcções e Comités, sobre A Transformação Digital da Economia e da
Sociedade cujo Steering Group integro. Por isso, desenvolver ofertas formativas e
actividades científicas em ligação com estas áreas é uma oportunidade importante que
precisa de ser aproveitada.

É ainda importante ter em conta uma tendência demográfica de fundo, nomeadamente
o envelhecimento da população e as necessidades decorrentes de cuidados de saúde, o
que também é determinante para a economia do Turismo.
Há um fio condutor que liga as áreas mencionadas, cujas ligações devem ser
aproveitadas com especificidade por esta universidade.
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Nos últimos dois anos a Universidade do Algarve conseguiu inverter a tendência decrescente
de número de alunos e aumentou significativamente a sua atractividade. Também revelou
uma capacidade notável de atracção de estudantes estrangeiros, que se compara
favoravelmente com outras universidades em relação à respectiva dimensão, e revela
potencialidade de crescimento. E no ano presente revelou uma grande capacidade de
contenção orçamental para se ajustar às limitações a que esteve sujeita. Ambas são muito
boas notícias, mas fica um sabor amargo da austeridade quando são necessárias iniciativas de
desenvolvimento.

3º ponto) Quero alertá-los mais uma vez para os efeitos nefastos e contrários aos objectivos
de uma Universidade do actual sistema de avaliação de desempenho de docentes e
investigadores baseado em contagens e não em qualidade de contribuições. É minha
convicção profunda, alicerçada em literatura da especialidade e em experiência, que uma
universidade com o actual sistema de avaliação de desempenho está condenada a prazo. O
Plano Estratégico da Universidade do Algarve apontava para a correcção deste defeito, mas
esse objectivo não foi concretizado. É verdade que é um defeito de todas as universidades
públicas do país, mas isso não pode ser justificação para uma opção errada, que nada tem a
ver com o que se faz nas melhores universidades do mundo (e até em empresas que, em
geral, têm objectivos de criação de conhecimento muito menos ambiciosos). Os gestores têm
razão quando dizem que para alcançar objectivos é essencial medi-los, só que se a medida for
errada, como eu estou totalmente convicto em relação à avaliação de desempenho de
professores e investigadores, os objectivos que se alcançam não são os que se pretendem
para uma universidade e até são contrários a esses objectivos. A minha convicção nesta
matéria é tão forte que não posso deixar de aconselhar que redefinam urgentemente o
sistema de modo a que avaliação da qualidade se sobreponha à contabilística.

Gostaria, ainda, de recordar a perda recente de um dos nossos melhores – o Professor Alfredo
Bruto da Costa – sempre colaborador crítico e atento no Conselho Geral e em outras
situações, e permanentemente com uma admirável preocupação social.

Finalmente, gostaria de transmitir o meu grande apreço pela oportunidade que me foi dada
de presidir ao Conselho Geral nestes 4 anos. Curiosamente, muito do mais importante que
acabei por fazer nestas funções ficou quase invisível porque não foi nas reuniões, mas foi
sempre muito gratificante. Foi um grande privilégio que agradeço à Universidade do Algarve.

Agradeço também ao Professor Mário Ruivo o magnífico exemplo que nos ofereceu, e aos
professores desta universidade por terem proposto e aprovado o merecido reconhecimento
de Doutor Honoris Causa hoje atribuído.

Muito obrigado pela vossa atenção.


