
É sempre com algum espanto que recebemos certos convites, como este, de docente convidada 

a discursar na cerimónia do 38º aniversário da UAlg e da tomada de posse de um novo Reitor.  

É uma oportunidade de refletir sobre o meu percurso na UAlg e, inevitavelmente, sobre a UAlg. 

Este ano completei 20 anos de carreira docente do Ensino Superior, os últimos 10 na UAlg. E, se 

é verdade que, quando há 10 anos vim para a UAlg, declinei um convite para ser Project Leader 

na Universidade de Wake Forest, nos Estados Unidos numa escolha que, na altura, não foi a mais 

óbvia, mas que resultou dum consenso familiar, hoje, não me arrependo da decisão. 

Nestes 10 anos, entre aulas em diversos ciclos e cursos de diferentes Unidades Orgânicas, 

enquanto subdiretora da ESSUAlg, e como membro de diversos grupos de trabalho, tive 

oportunidade de contactar diretamente com colegas de todas as unidades orgânicas, de vários 

Centros de Investigação ou de Estudos e Desenvolvimento, e com todos os serviços da UAlg. 

A UAlg é uma instituição única no panorama Nacional, muito porque é a única em que os dois 

subsistemas de ensino superior - Universitário e Politécnico, coexistem, mas, mais do que isso, 

porque eles se interligam no funcionamento diário da instituição.  

Do ponto de vista do ensino a interligação é evidente, sendo comum docentes darem aulas em 

diferentes unidades orgânicas: docentes do politécnico darem aulas no universitário e do 

universitário no politécnico, situação esta que, mais que uma boa medida de gestão de recursos 

humanos, possibilita a alunos e docentes um contacto com diferentes realidades e linguagens, 

com diferentes colegas e profissionais.  

Esta proximidade e articulação de serviço letivo entre Unidades Orgânicas é uma vantagem que 

a UAlg tem relativamente a outras Universidades, que nos permite fazer face às alterações de 

serviço letivo que resultam do aumento de procura de alguns cursos e diminuição de outros, da 

abertura de novos cursos e do fecho de outros, de restrições das áreas de formação ou de 

doutoramento impostas pela A3ES. Esta mobilidade interna permite que, docentes com menos 



serviço numa Unidade Orgânica, possam transitar para outras onde fazem mais falta, como aliás 

foi o meu caso!  

Partilhando a minha experiencia pessoal, em 2012, quando comecei a integrar um grupo de 

stakeholders na área do envelhecimento na Europa (o European Innovation Partnership on 

Active and Healthy Ageing EIP-AHA), era abordada por muitos com algum ceticismo: “Portugal?” 

“Universidade do Algarve?” “Onde Fica? No Algarve?” Nas Praias?   

Cinco anos depois, e aproveitando a vantagem que temos em ser a Universidade de uma região, 

é gratificante verificar que, na área da saúde, são inúmeros os convites que me têm surgido, 

para sermos parceiros de várias candidaturas europeias como por exemplo a H2020, 

InterrregMED, InterregNórdico, POCTEP, EIT- Health, e a diversas Taskforces na área da Saúde… 

Não nos podemos esquecer que o quadro comunitário H2020 se baseia em desafios societais e, 

que hoje a Europa quer encontrar soluções transversais à sociedade. E é aqui, que considero 

que a UAlg é, das instituições nacionais, a que mais vantagens tem.  

Enquanto região refletimos muitos dos desafios societais prioritários da Europa, com centros 

urbanos e rurais, com litoral e interior, áreas com maior e com menor densidade demográfica, 

áreas mais isoladas e envelhecidas, uma grande comunidade estrangeira... e a UAlg tem sabido 

e tem que continuar a saber aproveitar estas particularidades. 

Paralelamente, por não sermos uma instituição muito grande, é fácil nos articularmos, senão 

reparem: atualmente os projetos tendem a ser transversais a várias áreas do saber. Na UAlg há 

a facilidade de, de repente, pensar que que para preparar um projeto, preciso juntar à minha 

equipa alguém do turismo, da psicologia da saúde, da economia, da engenharia e da estatística 

e, numa manhã, estabelecer contacto com colegas de 5 unidades orgânicas diferentes, 

almoçarmos todos juntos e, ao final da tarde, juntar ainda, a este consórcio, um Hospital, a RTA, 

a AMAL, a ARS, uma empresa e uma IPSS! E, tudo sem sequer sair da Universidade! Num só Dia?! 

Este é apenas um exemplo, de como algo que é simples para nós, que fazemos frequentemente, 



e que muitas vezes nem valorizamos, é uma vantagem clara que a UAlg tem no panorama 

Europeu, relativamente a outras Universidades Portuguesas. 

Foi por aproveitarmos esta vantagem que, não só eu, mas vários outros colegas, quer do 

subsistema Universitário quer do Politécnico, conseguiram trazer para a região mais projetos, 

do que alguma vez as entidades Nacionais e Europeias pensaram ser possível num único ano! 

É claro que nem tudo são rosas, como em qualquer outro organismo Publico ou Universidade, 

também temos espinhos… as dificuldades foram e continuarão a ser muitas, e os desafios que 

ultrapassamos levarão a que outros surjam.  

Enquanto docentes precisamos de nos organizar ainda mais e melhor, partilhar mais e melhor, 

encontrar mais e melhores sinergias, entre Unidades Orgânicas e entre áreas do saber, e de 

trabalhar ainda mais com e para os organismos e empresas da região.  

Enquanto Universidade, muito há ainda a fazer, na melhoria dos serviços de apoio às 

candidaturas e execução de projetos, e aqui, também, na articulação entre investigadores e 

serviços, precisamos de nos organizar mais e melhor, partilhar mais e melhor e, entre os 

serviços, encontrar mais e melhores sinergias e canais de comunicação.  

Colegas da UAlg, docentes e funcionários, tem para mim sido um privilégio trabalhar com a 

grande maioria de vós. Entre ensino, investigação e gestão, aprendi muito, cresci muito! As 

muitas conquistas que tive não se devem seguramente só a mim, mas a todos, docentes e 

funcionários da UAlg, Equipa Reitoral e aos inúmeros organismos Regionais, Nacionais e 

Europeus com quem tenho tido o privilégio de trabalhar. 

O meu mais sincero Obrigada. 

Vivam os docentes e funcionários da UAlg  

Viva o Novo Reitor, 



Viva a Universidade do Algarve! 

 

Sandra Pais 

Docente 


