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INTERVENÇÃO de Vítor Neto, Presidente do Conselho Geral da UALG, na tomada de 
posse do Reitor Professor Doutor Paulo Águas – 13 dezembro de 2017  

___________________________________________________________ 
…. 
Minhas senhoras e meus senhores 
 
Os Estatutos da Universidade o Algarve consagram como um dos seus 
órgãos institucionais o Conselho Geral, atribuindo-lhe entre outras a 
competência de eleger o Reitor e ao seu Presidente a função de lhe dar 
posse em sessão publica. O que faremos dentro de momentos. 
 
Desempenho as funções de Presidente há poucos meses.  
Confesso que sinto o significado desta responsabilidade. Mesmo 
conhecendo a função, pois já fazia parte do anterior Conselho Geral. 
O Conselho Geral não se limita a eleger o Reitor, tem também importantes 
competências para o funcionamento da Universidade. 
Para além de apreciar os atos do Reitor e propor as iniciativas que considere 
adequadas ao bom funcionamento da Universidade, compete ao Conselho 
Geral, sob proposta do Reitor – não só aprovar a proposta de orçamento, 
as contas anuais e fixar propinas – mas aprovar também os planos 
estratégicos de médio prazo e o plano de ação para o quadriénio do 
mandato.   
Confesso que sinto o peso da responsabilidade também por uma razão 
especial: por ser um Presidente do Conselho Geral que é cidadão do 
Algarve. 
 
 
Em primeiro lugar o Algarve tem muito orgulho nesta sua Universidade. 
Uma aspiração que, como sabem, demorou a ser realidade. 
Pela qualidade do seu ensino e a formação qualificada de milhares de 
jovens que estimulam o progresso do Algarve e a sua economia.  
Pelo conhecimento que gera e a investigação inovadora que desenvolve. 
Pela importante estratégia de internacionalização.  
Tudo isto só é possível porque pode contar com Professores competentes, 
pessoal dedicado, alunos que pensam e acreditam no futuro.  
Esta Universidade prestigia a Região. 
A economia, as empresas, os municípios, a sociedade têm beneficiado 
muito com o seu importante trabalho. Que deve ser mais conhecido. 
 
Em segundo lugar – e aqui é o Cidadão que fala - porque considero que o 
Algarve tendo em conta os desafios que tem à sua frente – a nível nacional, 
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europeu, mundial - vai precisar ainda mais desta Universidade não só no 
plano académico e científico, mas também como ator no reforço da ligação 
à economia regional e, fundamentalmente, como protagonista regional, 
envolvido na definição de uma estratégia de futuro para a Região.  
Uma Região hoje muito dispersa e com insuficiente desígnio coletivo.  
Uma Região que necessita de afirmação de personalidade própria.  
 
O CG e o seu Presidente devem agir em duas direções.   
Em relação à Universidade penso que é preciso ultrapassar obstáculos, 
ultrapassar o quadro de dificuldades, constrangimentos financeiros, 
incompreensões dos poderes centrais, que a Ualg tem sofrido ao longo de 
anos e que limitaram a sua função e o seu papel na Região. 
O Prof. João Guerreiro e Prof. António Branco conhecem essa história. 
Trata-se de um quadro que temos que combater com determinação.   
Neste sentido penso que Conselho Geral e o seu Presidente, devem dar o 
seu contributo apoiando os esforços da nova equipa dirigente saída das 
eleições - que elegeram o Professor Doutor Paulo Águas como Reitor - para 
ultrapassar o subfinanciamento, melhorar a gestão de recursos, reforçar as 
condições de trabalho que permitam uma melhor intervenção – no ensino, 
na investigação, na internacionalização – nos diferentes sistemas e em 
todas as unidades orgânicas. 
Este quadro exige a união e a intervenção responsável de TODOS os atores 
que constituem esta Universidade - independentemente do espaço que 
ocupam e do papel que desempenham. Todos são necessários. 
Isso faz-se com frontalidade de ideias e transparência. E com um sentido de 
responsabilidade que é dever de todos: estamos a utilizar recursos públicos, 
estamos a preparar o futuro dos nossos jovens, estamos a construir o futuro 
da Região, estamos a servir o interesse da sociedade. 
Tenho a certeza que isso vai acontecer. 
 
Por outro lado considero que é preciso PENSAR, CONHECER e AFIRMAR 
Algarve.  
O Algarve é uma Região com História e Cultura e personalidade própria, 
uma Região formada por gente resistente, corajosa, trabalhadora.  
O Algarve, hoje mais que nunca, precisa desta Universidade na Sociedade. 
Temos problemas, desequilíbrios estruturais na nossa economia.  
Por um lado um Turismo forte - o que é importantíssimo para a região e dá 
um contributo excecional para a Economia nacional - mas que também ele 
vai estar sujeito aos desafios de uma evolução complexa, incerta.  
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Mas ao mesmo tempo o Algarve, apesar de alguns progressos, não está a 
utilizar suficientemente recursos endógenos que podiam estimular 
importantes atividades económicas – ligadas à Terra e ao Mar – fazendo o 
que já soube fazer e usando com inteligência a inovação e estimulando a 
iniciativa empresarial e o interesse dos jovens. 
A Universidade pela sua competência e pelo seu prestígio institucional pode 
ter aqui um papel decisivo.  
 
É preciso PENSAR mais o ALGARVE! 
O Algarve tem também urgência em fazer uma reflexão sobre si mesmo.   
Os cidadãos do Algarve têm dificuldade em conhecer a sua própria Região.  
E as suas reais potencialidades. Os principais prejudicados para além da 
região: as jovens gerações.  
É preciso também CONHECER melhor o Algarve. 
 A Universidade pode ter aqui um papel importante. 
Pode ser o dinamizador desse processo em toda a região, chamando à 
colaboração, as empresas e os empresários e suas associações, as escolas e 
os estudantes, os intelectuais, as autarquias, os organismos regionais, os 
cidadãos. 
É dever de todos os que constituem esta prestigiada casa – professores, 
estudantes, funcionários – e os seus órgãos institucionais - unirem esforços 
e lutarem para o conseguir. 
Porque é urgente AFIRMAR o Algarve! 
 
O Mundo não para e não espera por nós.  
A Universidade tem que saber responder aos desafios – do mundo, do país, 
da região - que já aí estão. 
Terminamos o processo eleitoral. Um processo muito rico, com fortes 
candidatos representativos, com programas muito bons, o que confirma a 
qualidade desta Universidade e dos seus Professores. Debateu-se, discutiu-
se e decidiu-se com elevação democrática, o rumo da UALG. 
Agora trata-se de pôr mãos à obra  
e juntos caminhar unidos na mesma direção. 
 
O CONSELHO GERAL NÃO FALTARÁ À CHAMADA! 
 
Vítor Neto, Presidente do Conselho Geral da UALG   

Tomada de posse do Reitor – 13 dezembro 2017 
 
(texto não corrigido) 


