
1 

 

Permitam-me que comece por dar as boas vindas a todos os presentes nesta cerimónia 

em que a Universidade do Algarve celebra o seu 37º aniversário e em que outorgarei, 

dentro de instantes, o título de doutor honoris causa ao Professor Mário Ruivo. 

Agradeço, em especial, a presença dos nossos convidados: o Senhor Secretário de Estado 

das Pescas, Dr. José Apolinário, os Senhores Presidentes de Câmara e demais Autarcas, 

as Autoridades Civis, Diplomáticas, Militares e Religiosas, os membros da Comunicação 

Social. Saúdo também o Sr. Presidente do Conselho Geral, estendendo essa saudação a 

todos os membros do órgão a que preside. Cumprimento, igualmente, todos os 

membros da Comunidade Académica aqui presentes: os membros da Equipa reitoral, os 

Diretores das Faculdades e Escolas, os Presidentes de outros órgãos das unidades 

orgânicas, os Administradores, os demais Dirigentes, os Professores, os Estudantes e os 

Funcionários da Universidade do Algarve. Cumprimento, ainda, o Professor João 

Guerreiro, meu antecessor, a quem competirá, na qualidade de padrinho, fazer o elogio 

do novo doutor honoris causa. Reservo a última saudação para o Professor Mário Ruivo, 

a quem dou testemunho do enorme prazer e da honra que nos dá tê-lo entre nós, nesta 

circunstância academicamente tão nobre. 
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Cabendo ao padrinho fazer o elogio do Professor Mário Ruivo, função solene em que o 

Professor João Guerreiro terá a oportunidade de assinalar detalhadamente o percurso 

ímpar desta tão notável personalidade nacional ligada à investigação em Oceanografia 

Biológica e Gestão dos Recursos Marinhos Vivos, e tendo em conta que eu próprio terei 

a oportunidade de fazer uma intervenção de encerramento desta cerimónia, todos 

compreenderão a brevidade desta minha primeira alocução. 

E começarei por vos dar conta de que, na última década, foram geridos na Universidade 

do Algarve mais de 40 projetos de investigação, de transferência de conhecimento e de 

extensão relacionados com o Mar, envolvendo o valor total de mais de 25 milhões de 

euros. Tal decorre do facto de o Mar ter estado presente na matriz fundacional da 

Universidade do Algarve e continuar a ser um dos nossos campos temáticos prioritários 

inscrito no Plano Estratégico que temos vindo a executar. Também nesse período, a 

Universidade do Algarve foi responsável por cerca de 22% da produção científica 

nacional nestas áreas, só sendo ultrapassada nesse indicador pela Universidade de 

Lisboa – o que, tendo em conta a dimensão relativa dessas duas instituições, revela bem 

a relevância da nossa instituição no panorama nacional. 
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Quer isso dizer que o conhecimento sobre o Mar criado e acumulado na Universidade 

do Algarve desde a sua fundação tem sido e continuará a ser incontornável para a 

definição de uma estratégia nacional que vise pôr ao serviço da Sociedade a 

incomensurável riqueza que o Mar nos proporciona, nas múltiplas áreas de atividade 

com ele relacionadas. 

Ora, a perfeita articulação deste contexto académico com o percurso notável do 

Professor Mário Ruivo, personalidade insigne da Ciência e da Cultura nestas áreas do 

Conhecimento, explica o entusiasmo com que acolhi a proposta do Conselho Científico 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia que hoje se consubstancia nesta cerimónia 

solene. E foi também com entusiasmo e sem sombra de hesitação que se associaram a 

essa iniciativa os Conselhos Científicos das restantes unidades orgânicas. Finalmente, no 

passado dia 28 de setembro, o Senado confirmou, por unanimidade, a outorga do título 

de doutor honoris causa ao Professor Mário Ruivo. 

Permitam-me, agora, que recorde, brevemente, o significado e os procedimentos desta 

cerimónia. 
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A atribuição do título de doutor honoris causa é um ato solene de elevado significado 

simbólico e académico, através do qual uma universidade convida uma personalidade a 

ela externa a integrar o seu corpo de doutores, tratando-se de um modo de 

reconhecimento académico inconfundível com a concessão de um prémio ou com uma 

sessão de homenagem pública. Por isso, embora também estejamos todos aqui para 

homenagear o Professor Mário Ruivo e celebrar a sua vida e a sua obra, na realidade 

estamos a cumprir um ato académico mais profundo, um ato de integração que implica 

o encontro de duas vontades livres e independentes – a vontade coletiva, da 

Universidade do Algarve, e a vontade individual, do Professor Mário Ruivo. 

Esta natureza integradora da cerimónia, obriga, na tradição milenar, à existência de um 

mediador entre a instituição e o novo doutor: o padrinho – a quem cabe o exigente 

empreendimento de, também publicamente, destacar as qualidades e a obra do futuro 

membro desta Academia. Por isso, o padrinho deverá ser alguém que conheça bem o 

curriculum do novo doutor e que, com base nesse conhecimento e na sua própria 

autoridade académica, torne visíveis todos os motivos pelos quais se propõe a 

integração do elogiado no corpo de doutores da Universidade. Não sendo tradição, na 

Universidade do Algarve, a apresentação do padrinho, pareceu-me que, esta 

circunstância tão especial merecia umas palavras breves sobre a escolha do Professor 

João Guerreiro para essa função. 
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De facto, o Professor João Guerreiro cumpre todos os requisitos exigidos pela tradição: 

é professor desta Universidade desde 1985 e, como todos sabem, foi seu reitor entre 

2006 e 2013. Para além disso, tendo começado a sua carreira profissional como técnico 

do Ministério de Agricultura e Pescas, o Professor João Guerreiro exerceu ainda os 

seguintes cargos de grande relevo: 

• Presidente da Comissão de Coordenação da Região do Algarve e, nessa qualidade, 

Presidente do Programa Operacional do Algarve (PROA), nos II e III Quadros 

Comunitários de Apoio; 

• Gestor do Programa de Investimentos Públicos de Interesse Turístico para o 

Algarve; 

• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Agência Regional de Energia e 

Ambiente do Algarve; 

• – Membro do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

• Secretário-geral do Conselho da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve; 

• Atualmente, é presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior. 
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Foi por tudo isto que considerei ser ele a personalidade académica em melhores 

condições de exercer tão nobre missão nesta cerimónia, sendo também ele quem 

melhor pode fazer jus à intenção de ligar, indelevelmente, o percurso e a personalidade 

inigualáveis do Professor Mário Ruivo ao percurso e ao corpo de doutores da 

Universidade do Algarve. 

Destaco, finalmente: 

• a Professora Maria João Bebianno, Presidente do Departamento de Ciências da 

Terra, do Mar e do Ambiente no momento em que iniciou o processo; 

• a Professora Maria de Lurdes Cristiano, Diretora da Faculdade; 

• e o Professor Gustavo Nolasco, Presidente do Conselho Científico. 

Através deles agradeço, em nome da Universidade do Algarve, a todos os membros da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia a oportunidade que nos deram de aqui estarmos 

hoje a cumprir tão nobre desígnio. 

Muito obrigado. 


