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Magnífico Reitor da Universidade do Algarve, Professor Doutor Paulo Águas 

Exmo. Magnífico Reitor Cessante, Professor Doutor António Branco 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Geral e restantes elementos 

Exmos. Senhores Reitores e membros de equipas reitorais das Universidades 

presentes 

Exmos. Senhores Presidentes e Vice-presidentes do Institutos Politécnicos 

presentes 

Exmos. Senhores membros da nova equipa reitoral e membros da equipa 

cessante 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro 

Exmos. Senhores Deputados à Assembleia da República 

Exmo. Senhor Diretor Geral do Ensino Superior 

Exmos. Senhores autarcas 

Exmo. Senhor Presidente da CCDRAlgarve 

Reverendíssimo Bispo do Algarve, Capelão da Universidade do Algarve e outras 

entidades eclesiásticas 

Exmas. Entidades Diplomáticas 

Exmos. Senhores Diretores e Subdiretores de Unidades Orgânicas 

Exmos. Senhores Administradores da Universidade do Algarve e dos Serviços de 

Ação Social 

Exmo. Senhor Provedor do Estudante 



Exmas. Autoridades Militares e Forças de Segurança 

Exmos. Senhores Diretores Regionais 

Exmos. Senhores Empresários 

Exmos. Docentes e funcionários 

Exmos. Estudantes, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Enquanto Presidente da Associação Académica da Universidade do 

Algarve, é um prazer e uma honra poder estar, mais um ano, perante vós, na 

qualidade de representante máximo dos cerca de 8 mil estudantes da 

Universidade do Algarve. 

Hoje é um dia muito especial para a Universidade do Algarve. É o dia em 

que comemoramos o 38 - trigésimo oitavo – aniversário da nossa Universidade 

e é o dia em que é empossado um novo Reitor para um mandato de 4 anos, 

renovando o “dínamo” que todas as organizações necessitam. 

 

É, também, um dia de reflexão profunda – de toda a comunidade 

académica e de todos os elementos que a rodeiam - daquilo que foi o passado 

e de que é o presente, de forma a apreendermos o que de mais positivo se tem 

feito, não esquecendo o que precisa de ser reforçado e melhorado, para que 

possamos ter, efetivamente, uma Universidade mais forte e competente, a 

todos os níveis. 

 

Lembro-me claramente de, no ano anterior, nesta mesma Cerimónia, ter 

relembrado a que a Universidade do Algarve é uma Universidade única em 

Portugal, constituída após o “25 de abril”, derivado da reivindicação prolongada 

das gentes do Algarve, por vários anos, de que era extremamente crucial a 

criação de uma Universidade do Algarve, numa medida de equiparação de 



direitos dos algarvios face a outras regiões do nosso país, mas, principalmente, 

como “motor” de desenvolvimento do Algarve. 

«Vira o disco e toca o mesmo», poderão alguns pensar. Mas o que é um 

facto é que cada vez vemos mais a Cidade de Faro a sentir-se mais Cidade 

Universitária, e a Cidade de Portimão está também a avançar nesse sentido. 

É essencial que o Algarve dê suporte à Universidade do Algarve, tal como 

é um dever e um direito de todos os que residem ou são naturais do Algarve. É 

com muito gosto que podemos constatar este Grande Auditório praticamente 

completo. Para além da presença da comunidade académica – docentes, 

estudantes e funcionários, verifica-se uma importante presença de entidades 

externas. As autarquias algarvias dizem presente, os empresários da nossa 

região também! Contamos ainda com a presença de Deputados à Assembleia da 

República do Algarve, representantes de várias Instituições de Ensino Superior 

Portuguesas, a Direção-Geral do Ensino Superior, entre outras entidades 

regionais e nacionais, o que espelha, de facto, a importância crescente que 

vem sendo atribuída à Universidade do Algarve. Em nome dos estudantes da 

UAlg, o meu muito obrigado a todos pela vossa presença. 

 

No entanto, a Universidade do Algarve – tal como muitas outras 

Instituições de Ensino Superior – tem passado por algumas dificuldades 

financeiras, dado a subfinanciamento do Ensino Superior Português. Para um 

ano de crescimento económica e aumento das receitas de impostos por parte 

do Estado Português, pedia-se mais a este Governo, no que diz respeito às 

dotações orçamentais atribuídas às Instituições de Ensino Superior para 2018. 

Segundo o relatório anual do Conselho Nacional de Educação (CNE), com 

o título “Estado da Educação 2016”, o Ensino Superior Português perdeu, no 

total, 42 milhões de euros, só num ano! Em 2016, o financiamento para as 

despesas de funcionamento colocou-se no valor mais baixo desde 2012 e o 

segundo valor mais baixo desde 2007. E eles que nos tinham dito que a “Troika” 

tinha saído do nosso país! É necessária, definitivamente, uma ação firme por 

parte do Estado para proteger o Ensino Superior Português! 



Na presente linha de raciocínio, não posso deixar de felicitar e agradecer 

ao Professor Doutor António Branco pelos seus 4 duros e árduos que enfrentou, 

na liderança da nossa Universidade. O facto de ter a oportunidade de estar 

mensalmente presente no Conselho de Gestão da Universidade, fez-me estar ao 

corrente dos números e da gestão dificílima que a UAlg enfrenta todos os dias. 

Estamos melhores e, para o ano afigura-se, um acrescimento significativo de 

fundos comunitários, graças também ao produto da excelente Investigação que 

é feita na Universidade do Algarve. Quero, também, publicamente, agradecer 

ao Sr. Administrador da Universidade do Algarve, Dr. João Rodrigues, pela 

competência e empenho diário em prol da nossa Instituição. 

 

É mais que evidente que este esforço foi conseguido devido aos esforços 

de todos: Diretores das Unidades Orgânicas, Diretores de Serviços, Docentes, 

Estudantes e Funcionários. A todos o meu muito obrigado também. 

 

Mas este Magnífico Reitor, que agora cessa as suas funções, deixa 

também marcos noutras áreas: a destacar o progresso na Ação Social que se fez 

sentir de uma forma muito evidente. O programa de requalificação das 

residências que foi e continuará a ser implementado era uma reivindicação já 

antiga dos estudantes. Foram cerca de 1 milhão de euros gastos e o programa 

terá a sua continuidade nos próximos anos. É obra feita e contra factos não há 

argumentos. Em forma de agradecimento também quero deixar a minha nota 

de apreço pelo trabalho desenvolvido pelo Sr. Administrador dos Serviços de 

Ação Social, Dr. António Cabecinha, por tornar estas medidas possíveis. Quero 

ainda destacar a criação do Regulamento de Fundo de Ação Social, que irá 

apoiar mais eficazmente os estudantes carenciados, de forma a combater o 

abandono escolar e a tornar o Ensino Superior cada vez mais acessível a todos, 

independentemente da sua condição socio-económica. 

 

Nas últimas palavras que quero endereçar ao Magnífico Reitor cessante, 

quero ainda destacar a proximidade que ajudou a gerar às Entidades do Algarve, 



a melhoria significativa da Comunicação da Universidade (um cumprimento ao 

Dr. André Botelheiro e à sua equipa) e a fomentação da Cultura na nossa 

Instituição. Foram dois anos em que trabalhamos conjuntamente em prol dos 

interesses da Universidade do Algarve. Nem sempre concordámos, mas sempre 

mantivemos uma relação muito saudável e de lealdade e respeito mútuo, que 

permitiu o desbloqueio de várias situações. Professor Doutor António Branco, o 

meu profundo obrigado em nome dos estudantes. 

 

-- 

No passado dia 16 de novembro, foi eleito o próximo Reitor da 

Universidade do Algarve, o Professor Doutor Paulo Águas. Para além de ser o 

primeiro Professor do Subsistema Politécnico a ser candidato a Reitor na UAlg, 

foi eleito para uma Instituição de Ensino Superior de cariz Universitário e 

Politécnico. Julgando ser o primeiro caso deste género a nível do país, a 

Universidade do Algarve está de parabéns por ter zelado pelo direito da 

paridade dos dois subsistemas. A Associação Académica da Universidade do 

Algarve foi fundada há 20 anos e resultou na vontade dos estudantes em ter 

uma Entidade unida. Somos totalmente defensores da paridade de direitos e 

deveres entre os dois subsistemas, uma vez que a AAUAlg também defende 

todos os estudantes, independentemente de estudar no Subsistema Politécnico 

ou Universitário. 

 

Nestes dois anos em que lidero a Associação Académica, tive o privilégio 

de trabalhar em conjunto com o Professor Doutor Paulo Águas, principalmente 

na constituição da 1.ª e 2.ª edições da UAlg Careers Fair – esta que configura 

na maior Feira de Empregabilidade do Sul do País – mas também no processo de 

matrículas dos novos estudantes, entre outros. 

 

O próximo mandato terá desafios e ações importantíssimas, no que diz 

respeito à definição do futuro da UAlg, querendo destacar as seguintes: 



• A mudança da Escola Superior de Saúde para o Campus de Gambelas; 

• A elevação do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina a 

Faculdade, que virá com a Revisão Estatutária 

• A valorização das atividades extracurriculares; 

• A introdução das soft skills como competências cada vez mais 

importantes para todo e qualquer estudante; 

• Por fim, a aproximação do corpo empresarial do Algarve à Universidade; 

 

Magnífico Reitor, Professor Doutor Paulo Águas, em nome dos estudantes 

desejo-lhe os maiores sucessos no desempenho das funções de Magnífico Reitor 

da Universidade do Algarve. Estou convicto que será bem-sucedido, e sei que 

sabe que os estudantes serão aliados nas reivindicações junto da Tutela. Mas 

certamente também contará com espírito crítico na resolução de questões 

internas à Universidade. 

 

Aproveito também para saudar os candidatos a Reitor, Professor Doutor 

Saúl Jesus e Professor Doutor Efigénio Rebelo, que fizeram excelentes 

campanhas e que explanaram nos seus programas algumas das reivindicações 

dos estudantes. 

 

-- 

Não podia vir para este púlpito, sem abordar a questão central no 

momento para os estudantes da Universidade do Algarve: o problema crescente 

da falta de oferta de arrendamento em Faro. 

Se é verdade que o número de estudantes nacionais e internacionais da 

Universidade está a aumentar, também não é menos verdade referir que o 

número de quartos a arrendar em Faro está a diminuir drasticamente. 

Com a falta de oferta, a especulação imobiliária acentua-se, 

aumentando os preços dos quartos aos estudantes, em suma, tornando cada vez 



mais difícil a situação para os estudantes que querem “Estudar Onde é Bom 

Viver”. 

Destacar também que, por proposta das Federações e Associações 

Académicas e de Estudantes, foi incluída a proposta no Orçamento de Estado 

de 2018, o facto de as rendas dos estudantes poderem ser colocadas no IRS, no 

Setor Educação. Sendo que o limite máximo aumentou de 800 euros para 900 

euros, esta medida é manifestamente insuficiente, uma vez que os 900 euros 

de teto máximo apenas chegam para colocar o valor de propinas anual. No 

entanto, é necessária uma ação urgente e firme por parte dos agentes locais e 

nacionais – a Reitoria, Câmara Municipal de Faro e Governo devem encontrar 

medidas para combater este problema que está a afetar muitos estudantes. A 

Associação Académica cá estará para auxiliar no encontro de soluções. 

 

-- 

Para terminar a minha apresentação, gostaria ainda de frisar algumas 

conquistas da parte da Associação Académica: 

• Se no ano passado conseguimos junto do Governo a implementação do 

Programa “+Superior” no Algarve, no ano de 2017, alcançámos uma 

duplicação do número de Bolsas de 30 para 60, no auxílio a estudantes 

deslocados no valor de 1500 euros; 

• O desconto dos passes de transporte público para todos os estudantes 

Sub23, que situa nos 25% desde setembro; 

• A eleição do atual Presidente da AAUAlg para a representação dos 

estudantes do ensino superior a nível nacional no Conselho Consultivo da 

Juventude, na Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, bem como 

o Conselho Consultivo do Instituto Português do Desporto e Juventude; 

• A atribuição do Prémio “Boas Práticas” no Associativismo, do IDPJ, no 

valor de 1500 euros, graças ao Projeto “Integração Solidária”, organizado 

em conjunto com a Câmara Municipal de Faro e com a Universidade do 

Algarve, relativamente ao acolhimento e realização de atividades 

complementares e solidárias para a integração dos novos estudantes da 



UAlg. Posso também anunciar que esta verba será distribuída pelos vários 

Núcleos de Estudantes e Secções Autónomas da AAUAlg, no sentido claro 

de valorização de todo o associativismo realizado pelos estudantes na 

UAlg; 

• Por fim, anunciar que 85% do passivo da AAUAlg foi pago nos últimos 6 

anos, tendo a próxima Direção a perspetiva de chegar a terminar com a 

totalidade das dívidas, tendo uma visão de futuro bastante promissora. 

 

No passado dia 5 de dezembro, 2032 estudantes deslocaram-se às urnas 

e elegeram a nova Direção-Geral da AAUAlg para 2018. Um acréscimo do 

número de votantes em cerca de 350 estudantes significa uma maior 

mobilização da nossa Academia e a certeza que os estudantes estão muito mais 

despertos para aquilo que os rodeia. 

 

Muito obrigado a todos por me terem escutado. 

Viva a Universidade do Algarve! 

E vivam os estudantes que lhe dão vida, todos os dias! 


