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Já vai longa esta cerimónia de dupla celebração em que assinalámos a 

integração do Professor Mário Ruivo no nosso corpo de doutores e o 37º 

aniversário da Universidade do Algarve. Por esse motivo, pareceu-me sensato 

abreviar ao máximo esta última intervenção, restringindo-a aos aspetos da vida da 

instituição que considero mais relevantes. Poderia chamar ao conjunto de assuntos 

que abordarei de seguida «dificuldades, conquistas e desafios». Com os dois 

primeiros termos («dificuldades e conquistas») estou a referir-me ao ano de 2016. 

Os «desafios» remetem para o ano de 2017 e seguintes. 

A dificuldade mais assinalável do ano de 2016 relacionou-se com a execução 

orçamental. De facto, no início do ano as nossas estimativas eram muito 

preocupantes, prevendo-se, do ponto de vista orçamental, uma despesa superior 

à receita em quase 4 milhões de euros. Em grande parte, essa grande diferença 

negativa entre a receita e a despesa resultava da conjugação dos seguintes fatores 

mais relevantes: a manutenção de um financiamento estatal muito inferior aos 

montantes transferidos no período «pré-troika»; uma série de anos, no passado, 

em que o recrutamento de estudantes tinha diminuído, provocando também uma 

forte diminuição das receitas obtidas através do pagamento das propinas; ser 2016 

um ano ainda de transição entre a conclusão do quadro comunitário de apoio 

anterior e o novo, o que ocasionou uma quebra temporária nas receitas oriundas 

de projetos; 
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a diminuição substancial da receita proveniente das prestações de serviços, 

em consequência da grande contenção em que ainda se encontra o setor público e 

parte do setor privado. A estas circunstâncias acrescia, desde janeiro, a informação 

segundo a qual este ano o nosso Ministério não teria qualquer possibilidade de, em 

caso de necessidade extrema, poder reforçar, no final do ano, as dotações das 

instituições de Ensino Superior que disso necessitassem. 

O quadro globalmente descrito obrigou à identificação de um conjunto de 

ações extraordinárias que contribuíssem para mitigar o grande défice estimado no 

início de 2016. Essas ações foram apresentadas ao Conselho Geral, tendo sido por 

ele aprovadas em abril. Não posso deixar de assumir a natureza muito severa de 

algumas dessas ações. A título de exemplo, menciono, em primeiro lugar, a 

suspensão total de qualquer procedimento novo que visasse a progressão na 

carreira de professores e funcionários – o que, naturalmente, gorou as expectativas 

legítimas de todos aqueles que há anos aspiram a poder aceder à categoria superior 

para a qual reúnem todos os requisitos legais; refiro, em segundo lugar, o envio 

para a Autoridade Tributária de certidões de dívida de estudantes relacionadas com 

o não pagamento de propinas – o que, dada a complexidade e volume de 

processos, pode ter originado algumas situações de injustiça ou de erro que, 

evidentemente, corrigiremos sempre que dele dermos conta. 
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Entretanto, na sequência de um longo processo negocial, em julho 

assinámos um contrato que envolvia todas as Universidades Públicas, o Ministério 

da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior e o Ministério das Finanças e em que 

estava previsto um mecanismo de solidariedade interuniversitário que 

possibilitava, caso fosse necessário, o reforço da dotação através de contribuições 

das restantes universidades. Tendo em conta o nível de corresponsabilização a que 

tal fundo de coesão nos obrigava, tornou-se ainda mais premente uma elevada 

vigilância sobre todos os indicadores de despesa e receita, até porque, também 

desde janeiro, a nossa execução orçamental foi sendo monitorizada por um grupo 

técnico criado pela tutela para o efeito, à imagem do aconteceu com outras 

instituições de ensino superior. 

Hoje posso garantir-vos que terminaremos o ano numa situação muito 

diferente da inicialmente prevista, porque, graças a um imenso esforço coletivo, a 

níveis de contenção e sacrifício anormalmente elevados e à melhoria de alguns dos 

indicadores de receita, conquistámos essa montanha, só tendo sido necessário 

requisitar 700.000 euros do fundo de coesão interuniversitário. Na realidade, 

fecharemos o ano com um défice de estrutura praticamente residual (cerca de 

1,8%), sendo, simultaneamente o segundo mais baixo dos últimos 7 anos. 
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Ora, se por um lado não tenho dúvidas em vos apresentar esta conquista 

coletiva com a sensação satisfatória do dever cumprido, não posso deixar de alertar 

todos os presentes para os fatores apesar de tudo preocupantes que um trajeto 

desta natureza provoca em quem, como eu, não se contentar com a contemplação 

autossatisfeita da máscara positiva destes números, mas também vir e sentir as 

marcas de erosão que esses números provocam no rosto e no corpo da instituição. 

E, por isso, sempre que me consigo distanciar um pouco da responsabilidade de 

gestão financeira e orçamental que assumi na equipa reitoral, e me reencontro 

com a minha simples condição de trabalhador desta Universidade, interrogo-me: 

qual é o preço que estamos a pagar e que os números não tornam visível? Até 

quando é possível manter este nível de contenção? Que mais posso eu fazer e que 

mais posso eu pedir ou desejar? 

A segunda dificuldade conquistada tem a ver com outra história. Por força 

da conjugação de uma grande complexidade de fatores, temos assistido, desde o 

ano letivo de 2010/2011, à diminuição progressiva do total de estudantes da 

formação inicial. Por isso, uma batalha que tínhamos pela frente, mais uma vez este 

ano, era a de conseguirmos inverter essa situação. A série numérica mais recente 

revela o seguinte: 
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• Em 2011/2012, perdemos 5% do total dos estudantes de formação 

inicial; 

• Em 2012/2013 outros 5%; 

• Em 2013/2014, 10%; 

• Em 2014/2015, a perda foi de 6%, o que representa uma recuperação 

de 4 p. p.; 

• Em 2015/2016, a perda já só foi de 2%. 

Em função dos números oficiais de que dispomos hoje, posso dizer-vos que 

no presente ano letivo, pela primeira vez desde 2010, vimos aumentar em 1% o 

total de estudantes de formação inicial da Universidade. Este indicador é tímido, 

bem sei, mas tendo em conta que se trata de uma recuperação consistente com o 

que tem acontecido sistematicamente desde 2014, pareceu-me legítimo 

apresentá-lo como uma conquista do ano de 2016. Mas o significado mais 

gratificante dessa progressão positiva está no sucesso do nosso recrutamento 

internacional: de facto, entre 2015 e 2106, conseguimos quadruplicar o total de 

estudantes internacionais da Universidade inscritos numa licenciatura a tempo 

inteiro, passando esse total de cerca de 50 para mais de 200. 
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Quer isto, sem sombra de dúvida, dizer que estamos no bom caminho e que, se 

conseguirmos manter este fluxo tão satisfatório de novos estudantes, daqui a dois 

ou três anos poderemos ter a estudar a tempo inteiro numa licenciatura da 

Universidade do Algarve mais de 600 estudantes internacionais, a que acrescem 

todos os outros que nos procuram através de programas de mobilidade. Ora, esses 

estudantes internacionais são, naturalmente, potenciais candidatos a cursos de 2º 

e, quem sabe, de 3º ciclo. Por isso, o nosso desafio é claro: melhorar, melhorar, 

melhorar, para sermos cada vez mais atraentes para quem nos procura, de vários 

pontos do mundo, para aqui realizar a sua formação superior, num quadro 

internacional de recrutamento muito competitivo. 

Conto-vos, agora, brevemente outras conquistas do ano de 2016: vamos, 

ainda este mês, submeter à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

o nosso Sistema Interno de Garantia de Qualidade. A exigência que nos impusemos 

de o apresentar ainda este ano tem por finalidade podermos aferir, com todo o 

rigor, se ele já está em condições de ser certificado. Em caso de não estar, 

ficaremos a perceber que elementos temos de melhorar, com base na leitura 

externa independente que a Agência vier a produzir. Assim que obtivermos essa 

certificação, ganharemos autonomia em todos os processos de acreditação e 

avaliação dos nossos cursos. 
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Também me parece importante dizer-vos que foi, também este ano, criado 

o Centro Académico de Formação e Investigação Biomédica do Algarve, com base 

na associação estreita entre a Universidade e o Centro Hospitalar do Algarve. Essa 

nova estrutura, criada à semelhança de outros centros académicos da mesma 

natureza já existentes no país, permitirá, por um lado, agregar médicos e outros 

profissionais de saúde e professores e investigadores da Universidade, assim 

estimulando vigorosamente a investigação clínica na região; por outro, 

possibilitará, no médio prazo, a captação de financiamento competitivo de grande 

vulto; por outro, ainda, será mais um fator de atração de médicos e investigadores 

de elevada competência que, assim, reforçarão tanto as estruturas hospitalares da 

região quanto o ensino e a investigação de ponta na Universidade. Já em resultado 

dessa iniciativa recente, foi na passada segunda feira inaugurada, em instalações 

da Universidade, a primeira unidade de farmacovigilância do Infarmed sediada no 

Algarve. 

No plano da internacionalização da nossa investigação, destaco, entre outros 

projetos já concretizados ou em curso, a inauguração, há apenas dois dias, na 

presença do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, do nó 

nacional do Laboratório Europeu de Recursos Biológicos Marinhos, liderado, em 

Portugal, pelo nosso Centro de Ciências do Mar, e que reúne instituições de 

investigação de nove países europeus. Trata-se de uma estrutura internacional com 

um enorme potencial tanto na captação de financiamento como de investigadores 
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de grande gabarito quanto, também, de potenciação da investigação e da 

transferência de tecnologia num dos campos estratégicos da Universidade do 

Algarve e através do qual já ganhámos renome nacional e internacional: as Ciências 

do Mar. 

Finalmente, de entre as muitas outras conquistas que poderia hoje 

mencionar nesta alocução, gostaria de vos dar testemunho do que temos feito no 

âmbito dos Serviços de Ação Social. Aproveitando a feliz circunstância de, nesse 

setor da Universidade, estarmos na posse de um saldo de tesouraria elevado, 

decidimos, em 2015, iniciar um plano de investimentos muito ambicioso que 

contribuísse para melhorar as condições de vida dos estudantes, em particular, e 

da comunidade académica, em geral. Assim graças à ação determinada e 

incansável do novo Administrador empossado em março do ano passado, o Dr. 

António Cabecinha, em 2015, realizámos investimentos num total de cerca de 

240.000 euros, de que destaco obras de recuperação de residências estudantis, a 

instalação de antenas wireless e de uma banda larga compatível com exigência dos 

tempos atuais em todas as residências e obras de recuperação da cozinha e espaços 

adjacentes da Cantina da Penha. 
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Em 2016, realizámos os seguintes melhoramentos num investimento global 

de cerca de 320.000 euros, ainda em obras de recuperação e remodelação de 

residências estudantis e bares. Destaco, ainda, a remodelação do Restaurante 

Universitário de Gambelas e as obras no Ginásio da Escola Superior de Educação e 

Comunicação. 

E aproveito este momento para introduzir a referência aos desafios que 

temos pela frente, começando justamente pelo plano de investimentos da 

responsabilidade dos Serviços de Ação Social. Em 2017, continuaremos a executar 

melhoramentos em residências e cantinas, num total previsto de mais de 500.000 

euros. Não vos querendo ocupar demasiado tempo com este assunto, informo que 

já estão previstas ações do mesmo tipo para 2018 e 2019. 

Poderá parecer estranho, para quem no início desta intervenção me ouviu 

descrever as dificuldades orçamentais sentidas no presente ano, compreender 

como foi possível, nesse contexto, realizar as obras e investimentos que acabo de 

enunciar. Acontece que os Serviços de Ação Social têm personalidade jurídica 

própria e a autonomia financeira e administrativa dela decorrentes. Ora, sendo eu 

um defensor intransigente da manutenção e preservação desse estatuto, não 

aceito que as verbas da Ação Social possam servir para acorrer a dificuldades de 

gestão corrente da Universidade.  
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Mas também considero que o objetivo da Ação Social não pode ser a pura 

acumulação de saldo: pelo contrário, esse saldo deve estar ao serviço da melhoria 

permanente das estruturas que estão sob a sua responsabilidade para o 

desenvolvimento da sua missão principal. 

Ainda em 2017, terá início um novo ciclo de avaliação dos centros de 

investigação. Precisamos, assim, de definir uma estratégia clara e forte, já que se 

trata de um dos corações mais importantes da instituição, deles emanando o 

Conhecimento ensinado e ensinável, mas também as múltiplas possibilidades de 

transferência de conhecimento e tecnologia que contribuam para fortalecer o 

tecido empresarial, cultura e social do país.  

Por isso, já a partir da segunda quinzena de janeiro, organizaremos reuniões 

com os responsáveis dos centros e outros investigadores, com vista ao 

estabelecimento dessa estratégia que tenha em vista três finalidades essenciais: 

• A primeira é a de robustecer os centros existentes; 

• A segunda, estrutural, é a de encontrar mecanismos rigorosos que, 

sem porem em causa a liberdade de associação, sejam capazes de fazer alinhar essa 

autonomia individual com os desígnios da Universidade, nomeadamente 

clarificando todas as situações em que a inexistência de massa crítica suficiente 

numa ou noutra área aconselhe a procurar noutras instituições de ensino superior 

um albergue de qualidade para o desenvolvimento de projetos; 
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• A terceira, também estrutural, é a do aumento significativo do total de 

professores da Universidade integrados em centros de investigação financiados, 

simultaneamente dando resposta às diferentes vocações existentes no seio da 

instituição e espelhadas nos dois subsistemas. 

Finalmente, exponho-vos, brevemente, a minha visão de outra vertente 

relevante da vida da instituição no ano de 2017. Como todos sabem, o mandato 

que exerço termina em dezembro do próximo ano. Naturalmente, tenho-me 

apercebido de que fora e dentro da Universidade há quem se interrogue sobre se 

me candidatarei a um segundo mandato. 

Compreendo que essa questão se levante, tanto da parte daqueles que 

veriam com bons olhos a minha recandidatura como da parte daqueles que 

prefeririam que eu me afastasse. São ambas aspirações legítimas e democráticas. 

Quero, contudo, deixar claro que este não é o tempo para decidir. O reitor é eleito 

pelo Conselho Geral, composto por 25 membros internos (18 representantes dos 

professores, 6 representantes dos estudantes e 1 representante dos funcionários) 

que têm a capacidade de cooptar 10 personalidades externas. Até meados de 2017, 

conheceremos a nova composição do Conselho Geral, depois de eleitos os 

representantes internos e de estes decidirem quem são os membros externos 

cooptados. As circunstâncias históricas fizeram com que, na Universidade do 

Algarve, a eleição do Conselho Geral anteceda em cerca de 6 meses a eleição do 

reitor. Do meu ponto de vista, o modo mais adequado de encarar essa sucessão de 
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atos eleitorais é assumir que, antes de mim, falarão a Academia e a Comunidade 

circundante. Por isso, só depois de concluído o processo de recomposição do 

Conselho Geral me debruçarei sobre os aspetos sobre os quais assentará a minha 

decisão: em primeiro lugar, analisarei atenta e rigorosamente o contexto 

institucional espelhado no novo Conselho Geral; em segundo lugar, refletirei sobre 

o contexto político, económico e social em que o país estiver nesse momento; 

finalmente, acrescentarei a essa análise a necessária meditação sobre os 

elementos pessoais que estão sempre presentes numa decisão dessa natureza.  

Entretanto, tenho (e temos), como anunciei sobejamente, um ano cheio de 

desafios aos quais me dedicarei com a mesma força e orientado pelos mesmos 

princípios em que se tem baseado este mandato. 

Aproveito para agradecer a todos os membros deste Conselho Geral, na 

última vez em que o posso fazer na sessão solene de celebração do Dia da 

Universidade, o contributo decisivo para todas as conquistas deste ano e dos anos 

anteriores, já que sem os debates vivos e leais, as sugestões e a solidariedade 

pessoal e institucional dos seus membros a minha tarefa teria sido muito mais 

árdua. Este agradecimento é independente de muitas destas personalidades 

poderem a voltar a pertencer ao novo Conselho Geral. 
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Quero, ainda, prestar a minha homenagem especial ao Professor Luís 

Magalhães, Presidente do Conselho Geral, exprimindo-lhe o nosso reconhecimento 

pelo modo como conduziu as reuniões, sobretudo nos momentos em que as 

decisões mais difíceis foram tomadas, e pela forma como pôs ao serviço da 

Universidade do Algarve o seu saber e a sua vasta experiência. Estendo a 

homenagem a todos os membros externos deste Conselho Geral. É natural que, 

enquanto instituição, não tenhamos sempre correspondido às vossas elevadas e 

exigentes expectativas. Estou, ainda assim, seguro de que também vos soubemos 

demonstrar a nossa enorme capacidade de resiliência associada ao vigor próprio 

de uma jovem instituição que nunca desistirá de se afirmar na região, no país e no 

mundo. 

Viva a Universidade do Algarve! 

Desejo a todos um Bom Natal e um Feliz Ano Novo. 


