
1 
 

Ilustres convidados 

Caros colegas 

Caros docentes  

Estimados estudantes 

Senhor Presidente do Conselho Geral 

Magnífico Reitor 

 

A Universidade está em festa, celebra o seu dia e completa o ciclo de 

festejos do seu quadragésimo aniversário. Em nome dos trabalhadores 

não docentes, que com muito honra aqui represento, dou os parabéns à 

Universidade do Algarve.  

Ao Senhor Reitor os meus agradecimentos pelo honroso convite para, 

neste dia, subir a este púlpito. 

Quando, há 37 anos, iniciei funções no então Instituto Politécnico de Faro, 

para além da Comissão Instaladora, existiam 2 tarefeiros. 

A Universidade começava a dar os primeiros passos com muitas 

dificuldades. Tinha 5 trabalhadores. 

Ao longo destes anos o mundo pulou e avançou, lembrando o poeta. Os 

valores alteraram-se, os métodos de trabalho multiplicaram-se, as 

exigências aumentaram, as competências cresceram, as novas tecnologias 

entraram no nosso quotidiano e…como seria de esperar, a Universidade 

do Algarve, como casa do saber, não ficou parada no tempo. Construiu-se, 

equipou-se, recrutou-se, investigou-se e transmitiu-se saber a milhares de 

estudantes. 
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A História da Universidade tem sido construída por gente que acreditou 

num sonho, que lutou contra tudo, que fez sacrifícios e que, de” camisola” 

vestida nunca desistiu.  

Éramos mais novos, mais impulsivos, mas, sobretudo, muito mais 

ingénuos e sonhadores. 

Hoje, a Universidade tem cerca de 8000 estudantes e, de acordo com os 

dados do Balanço Social, de dezembro de 2018, conta com 800 docentes e 

364 não docentes. 

Há dois anos, ao tomar posse, o Senhor Reitor comprometeu-se a 

trabalhar para atingir determinados objetivos, plasmados no programa da 

ação de candidatura. 

Está a equipa reitoral, e estamos todos nós, de parabéns: aumentou-se o 

número de estudantes e de diplomados, a aposta na internacionalização 

está a ser conseguida, aumentou-se a produção científica, os centros de 

investigação estão bem classificados, aumentou-se o impacto da 

Universidade na Sociedade e a Universidade entrou no Ranking Mundial 

das Universidades.  

Recentemente, o projeto de criação da Faculdade de Medicina na 

Universidade do Algarve, iniciado no mandato do Reitor Adriano Pimpão, 

e retomado pela atual equipa reitoral, foi aprovado por unanimidade dos 

membros do Conselho Geral e foi autorizada a sua criação por despacho 

do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Mas, nem tudo tem sido fácil, a Universidade tem vindo a enfrentar nos 

últimos anos o maior desafio da sua existência: o desafio financeiro. 
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E este desafio tem condicionado todo o desempenho da instituição, 

contribuindo para acentuar os pontos fracos da Universidade do Algarve. 

Senhor Reitor, está a meio do seu mandato, mas terá de enfrentar um 

outro grande desafio, quiçá, o mais preocupante: o desafio dos recursos 

humanos.  

De entre os pontos fracos da Universidade, o Plano Estratégico 2018-2021 

apresentado ao Conselho Geral, aponta o “Número de funcionários não 

docentes”. Consta do referido Plano que o número de funcionários não 

docentes, no período de 2010 a 2016, passou de 452 para 370. Em 2018, 

como já referido, baixou para 364. Ao longo deste ano de 2019, 17 

trabalhadores solicitaram a aposentação e 7 saíram por mobilidade. Em 

fins de 2019 seremos apenas 340. Mas o mais grave é que a média de 

idades situa-se nos 51,2 anos, 40 trabalhadores encontram-se no escalão 

(60-64 anos) e que 80 estão no escalão (55-59 anos).  

Em 9 anos perdemos 112 trabalhadores e metade, dos que restam, 

caminha rapidamente para a merecida aposentação. 

 A este ritmo, quantos seremos dentro em breve? Que impacto tem esta 

diminuição de trabalhadores no desenvolvimento da Universidade? 

Senhor Reitor os trabalhadores não docentes, a quem compete apoiar, 

criando condições para que os docentes e estudantes possam cumprir as 

suas funções, estão exaustos, estão desanimados, não vão aguentar por 

muito mais tempo a pressão a que estão sujeitos. O corpo que em tempos 

referi como o corpo “invisível” da Instituição, porque trabalha na 

retaguarda para que tudo corra bem, corre sérios riscos de se tornar bem 

visível, por impossibilidade de continuar a dar as esperadas respostas; vai 

errar por sobrecarga de trabalho. 
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Estamos desencantados e pouco há a esperar de um Governo que nada 

tem feito para dignificar os seus trabalhadores. 

 Há 10 anos que não somos aumentados, passámos de funcionários a 

trabalhadores, deixámos de pertencer a um quadro, estamos inscritos 

num mapa, passámos de nomeados a contratados, e nem sequer sabemos 

se estamos inseridos numa carreira, porque ninguém progride, alguns, 

muito poucos, dão um pequeno passo para o lado. 

Tantas mudanças para uma mão cheia de nada! 

Senhor Reitor sabemos dos fortes condicionalismos financeiros da 

Universidade, não pretendemos que nos dê o que é da exclusiva 

competência do Governo; queremos apenas que lute por nós e connosco 

e que nos ouça, como prometeu no   seu discurso de tomada de posse, 

neste auditório, há dois anos (e que passo a citar) “…. Somos uma 

instituição profundamente marcada, e ainda bem, pela presença das 

pessoas, o que constitui a nossa maior riqueza.” (e continuo a citar)” 

assim, obrigar-me-ei a estar sempre muito atento, ouvindo e procurando 

perceber os sinais que se vão formando, para poder bem decidir. “fim de 

citação. 

É só isto que esperamos do Reitor da Universidade do Algarve, embora 

desiludidos e exaustos, ainda acreditamos que se empenhará no 

cumprimento do seu compromisso. 

Para terminar, permitam-me que profira umas palavras a título pessoal. 

Caros colegas, aqui passei, durante 37 anos, repito 37 anos, alguns dos 

melhores anos da minha vida, fiz amigos, alguns dos quais me 

acompanharão para sempre. 
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O ciclo termina aqui. Início e o fim de uma vida de trabalho. Lembro, por 

isso, Milton Nascimento:” E assim, chegar e partir são só dois lados da 

mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do 

encontro é também despedida”.  

Desculpem-me se vos desiludi. 

Neste dia de festa para a Universidade e de despedida para mim, 

permitam-me que, como 1.ª funcionária do Instituto Politécnico de Faro, 

lembre o homem que foi Presidente do Instituto Politécnico de Faro e 2.º 

Reitor da Universidade do Algarve, o Professor Lloyd Braga, o grande 

obreiro do projeto e construção deste magnífico Campus de Gambelas, o 

mestre que, de entre muitos ensinamentos, me ensinou a respeitar e a 

dignificar uma Instituição que recordarei, sempre, com muito carinho.  

Por fim, 

Senhor Reitor, Professor Paulo Águas, aqui cresci e aprendi muito. 

Considero-me corresponsável por alguns dos sucessos e fracassos da 

nossa Instituição. Cometi erros, mas, despeço-me consciente de que me 

esforcei por desempenhar com lealdade as funções que me foram 

confiadas. 

Sei que o seu mandato não tem sido fácil, mas acredito que é capaz de 

cuidar da maior riqueza da Universidade do Algarve - as pessoas. Tal como 

referiu:” …poderemos sempre fazer melhor, chegando mais longe, com 

menor esforço”. Se o fizer, se estiver atento e perceber os sinais que se 

vão formando, honrará o lema da sua candidatura: “Juntos Faremos a 

Diferença”. Muito obrigada a todos. Os maiores sucessos para a 

Universidade do Algarve. Cândida Barroso-11 de dezembro de 2019 


