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Comunicação apresentada por Maria João Barradas, representante dos funcionários 

não-docentes 

 

Sr. Reitor da Universidade do Algarve, Srs. Reitores e Srs. Presidentes de Instituições de 

Ensino Superior, Exms Individualidades, Comunidade Académica, Convidados: 

O convite para falar aqui hoje, foi um estímulo para lembrar 25 anos, que passaram num 

ápice! Numa destas tardes, sentei-me à secretária, fechei os olhos e as imagens 

começaram a surgir, como num filme: 

• A entrevista, para alcançar um posto na Instituição; 

• O assinar do contrato, que assumi, para a vida; 

• A visita às instalações, para conhecer “os cantos da Casa”; 

• As imagens dos primeiros meses: trabalhar em equipa, organizarmos em 

conjunto a biblioteca que viria a servir a Faculdade de Economia e a Escola Superior de 

Gestão, Hotelaria e Turismo; 

• As conversas frequentes, no meu gabinete, com o 1º Reitor, Manuel Gomes 

Guerreiro, nessa época já jubilado, tão cultivado e reflexivo, não só na sua área, as 

Ciências Florestais, mas também na Literatura, na Política, na Educação; recordo as suas 

preocupações ecológicas e o seu “avisado” pessimismo sobre o futuro do Homem na 

Terra… 

• Lembro o trabalho de prospeção e seleção de bibliografia que então fazíamos na 

biblioteca, para os muitos docentes desta casa que concluíram mestrados e 

doutoramentos nesses anos; a familiaridade com que entravam nos nossos gabinetes, 

solicitando-nos isto ou aquilo para a sua investigação; 

• Era a época dos fundos comunitários PRODEP, com verbas consideráveis para 

despendermos em livros; no final do ano civil, corríamos fornecedores e livreiros, para 

comprar o “just in case”; foram anos de fartura, para as bibliotecas, que não voltaram a 

acontecer; 

• E memórias, das eleições para o Senado da Universidade e das suas sessões, tão 

emotivas, tão participadas, tão democráticas! 

• E a unificação das Associações Académicas das várias Escolas e Faculdades, sob 

a mesma bandeira, exemplo para toda a Comunidade Académica, de como a união faz 

realmente a força; 

• E o crescimento dos Serviços de Ação Social e das suas valências; 

 



• E as instalações a crescerem também: 

•  no Campus de Gambelas, as da Faculdade Economia e as da Faculdade de Engª 

de Recursos Naturais e ainda, o espetacular edifício da Biblioteca; 

•  no Campus da Penha, outro belo edifício, o de Engª Civil, conhecido por azul; 

• E lembro a integração na UAlg da Escola de Enfermagem de Faro e a criação da 

Escola Superior de Saúde, em instalações construídas de raiz, para albergar os cursos de 

saúde que a UAlg passou a apresentar; 

• E depois (2007), a implementação do RJIES - o Regime Jurídico das Instituições 

de Ensino Superior e a perda de representatividade dos funcionários e dos estudantes, 

em função do modelo agora em vigor, cuja bondade para o desenvolvimento de 

universidades integradoras, plurais, evolutivas, ainda se haverá de apurar… 

• E a centralização dos Serviços, com a decorrente falta de proximidade e por 

vezes, também de velocidade de concretização, de operabilidade, de eficácia; 

• E nos finais de 2009, a reunião das três bibliotecas do Campus da Penha numa 

única, num projeto de otimização dos recursos bibliográficos disponíveis para a 

Comunidade;  

• E o importante investimento na B-on, Biblioteca do Conhecimento on-line, 

permitindo o acesso a milhares de periódicos internacionais, num estimulo `a 

Comunidade Académica de consumo e produção de conteúdos científicos, 

• E o nascimento dos Repositórios Nacionais – projeto RCAAP, no qual a 

Universidade do Algarve esteve na linha da frente, ao criar e integrar o o SAPIENTIA; 

• E a crescente valorização e prestígio, das nossas unidades de Investigação; 

• E a integração de três unidades orgânicas, na atual Faculdade de Ciências e 

Tecnologia; 

• E no mesmo ano, a aprovação do Curso de Medicina, criado em moldes não 

tradicionais no país, sonho e vontade de alguns, concretização de muitos! 

• E depois, vieram os anos de agravamento da situação económica do país, 

refletida no Ensino Superior, a perturbação nas iniciativas contratuais da Universidade, 

as rescisões, a impossibilidade: de repovoar postos de trabalho, de mobilidade interna 

na carreira, que só agora se avizinha… 

• E a perda das livrarias dos Campi e até dos balcões das agências bancárias… 

 

Em contrapartida, lembro, 

• Nos últimos anos, a crescente procura da UAlg por estudantes deste, e de outros 

continentes, num também crescente processo de internacionalização da nossa 

Universidade; 



• E a forte aposta no ensino de pós-graduação, 

• E iniciativas tão importantes como o CRIA, para promover e valorizar as relações 

UAlg-empresas, a criação da Unidade de Apoio à Investigação, do Gabinete de Avaliação 

e Qualidade, do Provedor do Estudante… 

• E assistir, com apreço, ao profissionalismo da Comunicação e Divulgação da 

Universidade, a aposta na qualidade gráfica dos materiais e na qualidade das ações 

internas e externas.  

Não posso deixar de constatar, no apoio, e materialização de tantas iniciativas e tantas 

concretizações: a motivação, determinação, persistência, flexibilidade, rigor, 

criatividade, paixão, assim como competências profissionais, sociais, de comunicação, 

de análise, de visão, de organização, de liderança, que caracterizaram a atuação das 

centenas de funcionários que têm constituído, ao longo de 38 anos, o corpo não docente 

da nossa Universidade! 

Por outro lado, estou ciente de que o que recebemos, foi decerto muitíssimo. 

E de aqui em diante? Esperam-nos outros desafios, mas já estamos habituados a 

desafios, numa Universidade construída a partir do nada, de uma ideia apenas, por 

algumas, poucas, gerações de docentes, de alunos, de funcionários. 

Antevejo, como muitos defendem, currículos mais flexíveis, em que os cursos associem 

o ensino das artes, das ciências sociais e das ciências exatas. 

E maior mobilidade para alunos, docentes e para o staff; a mobilidade e a flexibilidade 

serão decerto as marcas da educação superior no futuro; 

Numa Instituição com base no conhecimento, por definição, é necessário que sejamos 

estudantes a vida toda, pois a formação trará sempre retorno.  

A Universidade, necessariamente, envolverá na gestão e nas decisões sobre o seu 

destino as diferentes partes interessadas ou intervenientes, nos processos; essa maior 

participação deverá acontecer pelo reconhecimento de que todos podemos contribuir, 

com responsabilidade, para a definição do rumo, por sermos partes interessadas…e 

legítimas. 

 A revolução tecnológica vivida na atualidade e a forma como se traduz em novos 

ambientes educacionais e em novas práticas educativas e de administração, exigem que 

se invista cada vez mais neste campo das tecnologias e dos sistemas integrados, com o 

objetivo de proporcionar rapidez e comodidade na acessibilidade e na utilização, para 

toda a Comunidade Académica. 

 Chegaremos dentro de alguns anos a um momento, em que rejeitaremos 

completamente o método de aprendizagem tradicional, com aulas formais, palestras, 

consultas árduas, provas e professores tradicionais. A formação universitária envolverá 

decerto muito mais a pesquisa, o pensamento, a seleção de informação, a sua 

compreensão e aplicação. 



Com novos métodos pedagógicos, os alunos, nas mais diversas áreas, trabalharão em 

projetos de equipas multidisciplinares e tentarão solucionar problemas que continuam 

a não ter ainda respostas claras: 

• energias, água, alimentação,  

• cuidados de saúde, preservação do ambiente 

• erradicação da pobreza. 

 

As Universidades do Futuro serão tudo isto e muito mais, por certo, sem deixarem de 

ser instituições privilegiadas de cultura, diálogo, de debate e de aquisição, preservação 

e transmissão do conhecimento, assumindo sempre a sua importância para o futuro do 

País, da Região e das Pessoas. 

Serão muito importantes capacidades de antecipação e de adaptação, já que os 

ambientes globais serão também cada dia mais competitivos. 

E no que diz respeito à nossa Universidade, tem de estar preparada para esses desafios, 

para que de forma alguma se lhe apliquem os versos do poeta: 

 

“Um pouco mais de sol – eu era brasa, 

Um pouco mais de azul – eu era além. 

Para atingir, faltou-me um golpe d’asa…” 

 

In “Quasi”, de Mário de Sá Carneiro 


