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1. RAZÃO DA CANDIDATURA 

Candidato-me ao cargo de reitor da Universidade do Algarve 

por ter a forte a convicção que irei contribuir para uma 

crescente afirmação da Instituição nos planos regional, 

nacional e internacional.  

Não me candidato por obrigação nem para exercer um direito. 

A exclusiva ação do reitor não determina o desempenho da Instituição. O desempenho 

da Universidade do Algarve será sempre o resultado do nosso desempenho coletivo. 

Mas será através da nossa ação individual no seio de equipas que conseguiremos elevar 

o nosso desempenho coletivo. 

Acredito que poderemos sempre fazer melhor, aumentando os níveis de eficácia 

(chegando mais longe) e de eficiência (com menor esforço). O meu papel enquanto 

reitor será, simultaneamente, simples e complexo. Simples porque as competências do 

cargo estão estatutariamente definidas e porque me irei obrigar, com determinação, ao 

estrito cumprimento das mesmas. Complexo porque somos uma Instituição 

profundamente marcada, e ainda bem, pela presença do capital humano, o qual 

constitui a nossa maior riqueza, e todos nós sabemos o quão complexa é a natureza 

humana. Obrigar-me-ei a estar sempre muito atento, ouvindo e lendo os sinais que se 

vão formando, para poder bem decidir. Sim, porque decidir é fácil, o desafio será sempre 

bem decidir. 

A crescente afirmação da Instituição passa pela expansão da nossa cadeia de valor cujas 

atividades primárias são o Ensino, a Investigação & Transferência e as Relações com a 

Comunidade e que têm como suporte toda a estrutura de órgãos e serviços 

(Governança). Acredito que nos próximos quatro anos iremos conseguir aumentar o 

número de estudantes e de diplomados, com maior crescimento nos estrangeiros, 

aumentar os indicadores de investigação, nomeadamente níveis de financiamento e de 

produção científica, num contexto de crescente permeabilidade com o meio envolvente. 
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O cimentar da nossa afirmação exige esforços múltiplos e diferenciados, mas 

interdependentes. Se no plano regional o ensino e a prestação de serviços poderão ser 

suficientes, a afirmação nos planos nacional e internacional passa pela investigação e 

pela participação em redes, em particular no último plano.  

Será através de uma permanente inquietude, associada a tranquilidade e lucidez, que 

conseguiremos responder à mudança, preferencialmente antecipando-a.  

Ao longo de mais de trinta anos na Instituição assumi os mais variados cargos de gestão 

académica, nomeadamente, vogal de comissão instaladora de unidade orgânica, vice-

presidente de conselho diretivo, diretor de curso, diretor de núcleo, presidente do 

conselho científico e técnico-científico, presidente do conselho pedagógico, diretor de 

unidade orgânica, pró-reitor e vice-reitor. Têm sido experiências gratificantes e 

marcantes e que me fazem acreditar que estou preparado para um novo compromisso 

com a minha Instituição e que não dispensará a colaboração de todas e de todos. 

JUNTOS FAREMOS A DIFERENÇA.  
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2. MISSÃO, VALORES E VISÃO   

A missão (razão da existência) da Universidade do Algarve encontra-se consagrada no 

artigo 2.º dos Estatutos: 

A Universidade do Algarve é um centro de criação, transmissão e difusão da 

cultura e do conhecimento humanístico, artístico, científico e tecnológico, 

contribuindo para a promoção cultural e científica da sociedade, com vista a 

melhorar a sua capacidade de antecipação e resposta às alterações sociais, 

científicas e tecnológicas, para o desenvolvimento das comunidades, em 

particular da região do Algarve, para a coesão social, promovendo e 

consolidando os valores da liberdade e da cidadania.   

Toda a nossa ação deverá ter como fim último o pleno cumprimento da missão da 

Universidade do Algarve. TODOS, dirigentes e não dirigentes, pessoal docente, pessoal 

não docente e estudantes, temos a capacidade e o dever de contribuir para tal. 

A visão, elemento inspirador do caminho a seguir no médio e longo prazo, deverá 

resultar de um processo participativo, o qual será aberto após a eleição. De qualquer 

modo, cumpre-me, desde já, apresentar a minha proposta, a qual não deve ser 

entendida como uma imposição, mas como o ponto de partida estruturante para a 

definição da visão para a instituição:  

Promover a sustentabilidade através da inovação e da inclusão, no ensino e na 

investigação, num clima de proximidade 

A visão proposta traduz o nosso comprometimento em sermos uma Instituição aberta, 

virada para o exterior, promotora do desenvolvimento económico, do bem-estar social 

e da preservação do ambiente, através da criação e difusão de conhecimento. Em 

simultâneo, a promoção da proximidade é um requisito essencial numa Instituição de 

pequena dimensão que não quer nem pode ficar confinada ao território (de baixa 

densidade) em que se localiza.  
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A Universidade do Algarve reger-se-á por um conjunto de valores que são partilhados 

pelas demais Instituições de Ensino Superior, nomeadamente:  

 

 A Liberdade: de criação científica, cultural e tecnológica 

 O Rigor 

 A Responsabilidade Social 

 A Independência 

 A Valorização dos Indivíduos 

 

Simultaneamente, a nossa atividade será pautada por: 

 Respeito e valorização da diversidade 

 Busca da excelência e inovação 

 Resposta aos desafios societais 

 Democraticidade e participação 

 Estreita ligação com a comunidade envolvente, que não se esgota no Algarve 

e no país  
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3. DIAGNÓSTICO SÍNTESE 

Os conteúdos que se seguem resultam da análise da situação interna (identificação de 

pontos fortes e de pontos fracos) e da envolvente externa (identificação de forças e de 

oportunidades) da Universidade. Trata-se de um exercício de natureza subjetiva, pois a 

mesma realidade pode ser interpretada de formas distintas. 

Análise Interna – 5 Principais Pontos Fortes: 

 Projeção internacional. No World University Ranking 2018 da Thimes Higher 

Education a Universidade do Algarve obteve a pontuação mais elevada entre as 

universidades portuguesas no pilar “International Outlook”, o qual é constituído 

pelas seguintes variáveis: Publicações com co-autoria internacional; Percentagem de 

estudantes estrangeiros: Percentagem de docentes estrangeiros. 

 Rede de relações entre as unidades orgânicas. A dimensão da Instituição e a prática 

consolidada de certas rotinas de funcionamento, que permitem um frequente 

cruzamento de pessoal docente, nomeadamente dos titulares de órgãos, tem vindo 

a permitir, em muitas situações, um verdadeiro trabalho de equipa, a que não é 

alheio o sentimento de pertença existente. 

 Presença dos dois subsistemas do ensino superior. Na parcela de território nacional 

definida como “regiões de menor densidade demográfica” pelo Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Universidade do Algarve é a única instituição 

de ensino superior que, pelo facto de ter os dois subsistemas de ensino superior, 

universitário e politécnico, pode oferecer todos os diplomas e graus de ensino 

superior, desde o Diploma de Técnico Superior Profissional ao Grau de Doutor. 

 Ligação com os agentes regionais. A formar quadros qualificados para a região 

desde 1988, um número muito elevado dos atuais decisores regionais é alumni da 

Instituição o que constitui um fator facilitador no diálogo e na cooperação, 

potenciando o desenvolvimento de projetos com forte impacto na sociedade 

algarvia. Pela sua ação, a Instituição granjeou um enorme respeito e prestígio sendo 
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uma referência, talvez mesmo a grande referência, para a região. Como seria hoje o 

Algarve se não tivesse a Universidade? Seguramente um território menos 

qualificado, menos inovador, menos capaz de competir e de responder aos desafios 

societais. 

 Acessibilidades com o exterior. Tendo como referência a cidade de Faro, onde se 

concentram aproximadamente 95% dos estudantes, a Universidade beneficia de 

boas acessibilidades rodoviárias (para o resto do país e Andaluzia), ferroviárias 

(apenas para o país) e aéreas (para Lisboa, o norte do país e para a Europa). 

Análise Interna – 5 Principais Pontos Fracos: 

 Situação financeira. Não obstante a redução de pessoal, as transferências do 

Orçamento do Estado têm-se revelado progressivamente insuficientes, sequer, para 

cobrir os custos com pessoal, representando, em 2016, somente 81,2% dos mesmos, 

menos 10,4 pontos percentuais do que o verificado em 2010. Os 11,2 milhões de 

euros do saldo de gerência de 2010 esfumaram-se em 4 anos, sendo necessários 

reforços extraordinários nos últimos dois anos, de 1,8 e 0,5 milhões de euros, 

respetivamente.    

 Abandono e insucesso escolar. Dados da Direção Geral das Estatísticas de Educação 

e da Ciência relativos ao abandono escolar dos inscritos primeiro ano primeira vez 

colocam a Universidade do Algarve com níveis superiores à média nacional. Por sua 

vez, dados disponíveis no Multirank relativos à percentagem de diplomados que 

concluem o curso no número de anos de duração do mesmo revelam que, entre as 

universidades nacionais, a Universidade do Algarve apresenta dos valores mais 

reduzidos.   

 Tempo para execução de procedimentos administrativos. O sistema de gestão 

documental permitiu a desmaterialização e um aumento significativo na rapidez de 

circulação dos processos. Não obstante, serviços e investigadores continuam a 

considerar excessivo o tempo para conclusão de procedimentos administrativos 

para aquisição de bens e serviços. 
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 Número de funcionários não docentes. De acordo com os dados do Balanço Social 

disponíveis nos Relatórios de Gestão1, o número de funcionários não docentes, no 

período de 2010 a 2016, passou de 452 para 370. Trata-se de uma expressiva 

redução (-18%), decorrente dos fortíssimos condicionalismos financeiros que têm 

vindo a limitar o desempenho dos serviços, quer a nível das unidades orgânicas quer 

a nível dos serviços centrais.  

 Manutenção e renovação de instalações e equipamentos. Em linha com o exposto 

anteriormente para os funcionários não docentes, nos últimos anos os meios 

financeiros que têm sido disponibilizados para a manutenção e renovação de 

instalações e equipamentos são manifestamente insuficientes para as necessidades, 

o que tem conduzido a algumas situações, indesejadas, de deterioração e 

obsolescência.   

Análise Externa – 5 Principais Oportunidades: 

 Mobilidade internacional. A criação, em 2014, do concurso especial para o 

estudante internacional para cursos de formação inicial criou uma oportunidade que 

deverá continuar a ser aproveitada, assim como a maior propensão das atuais 

gerações mais jovens para realizar formação avançada num país estrangeiro, com 

origem nos espaços lusófono e não lusófono. 

 Reprogramação do CRESC Algarve 2020. A reprogramação do Programa 

Operacional do Algarve poderá permitir um reforço das verbas destinadas à Ciência, 

embora condicionado pela dimensão do “envelope” financeiro inicialmente 

destinado à região Algarve.  

 Crescimento económico. O novo ciclo de quatro anos que agora se inicia, 

comparativamente com que termina, apresenta um ponto de partida mais favorável 

do ponto de vista económico o que poderá traduzir-se numa maior disponibilidade 

das famílias para investir em educação e das organizações para desenvolvimento de 

                                                           
1 Disponível em: https://www.ualg.pt/pt/sfp/prestacao-contas-informacoes-institucionais 
 

https://www.ualg.pt/pt/sfp/prestacao-contas-informacoes-institucionais
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projetos/prestações de serviços. Por exemplo, a taxa de desemprego nacional em 

2013 fixou-se em 16,2%, tudo apontando para que fique abaixo dos 10% em 2017.  

 Lançamento do projeto NAU. A iniciativa nacional para construção e operação de 

uma infraestrutura técnica e operacional de suporte à publicação e dinamização de 

conteúdos em formato MOOC, transversal a diversos ministérios, permitirá 

desenvolver ações de formação para um maior número de funcionários e cidadãos, 

com maior frequência e qualidade, reduzindo custos. 

 Criação de Laboratórios Colaborativos (iniciativa do MCTES). “Os Laboratórios 

Colaborativos são associações ou consórcios de unidades de investigação, 

laboratórios associados, instituições de ensino superior, instituições intermédias e 

de interface, centros tecnológicos, empresas, associações empresariais e outros 

parceiros relevantes do tecido produtivo, social  ou cultural, como Laboratórios do 

Estado, autarquias e instituições associadas a organizações locais, unidades 

hospitalares, museus, arquivos, ou instituições sociais, nacionais ou internacionais 

(entidades participantes)2”.  

Análise Externa – 5 Principais Ameaças: 

 Alterações legislativas com impacto orçamental. Embora o acordo assinado entre o 

MCTES e as universidades portuguesas, que fixa a manutenção dos atuais níveis de 

financiamento até ao final da presente legislatura, estabeleça que as alterações 

legislativas que provoquem aumento da despesa deverão traduzir-se em reforços 

orçamentais, as mais recentes mudanças no regime transitório do Estatuto da 

Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico impediram uma redução 

esperada da despesa com pessoal.    

 Mercado de trabalho. As pessoas são a maior riqueza da Instituição. A manutenção 

das restrições financeiras poderá condicionar não só o recrutamento de pessoal, 

                                                           
2 Disponível em: 
https://www.fct.pt/noticias/index.phtml.pt?id=216&/2017/2/Proposal_of_Regulations_for_the_attribut
ion_of_the_title_of_Collaborative_Laboratories_(COLAB)_is_available 
 

https://www.fct.pt/noticias/index.phtml.pt?id=216&/2017/2/Proposal_of_Regulations_for_the_attribution_of_the_title_of_Collaborative_Laboratories_(COLAB)_is_available
https://www.fct.pt/noticias/index.phtml.pt?id=216&/2017/2/Proposal_of_Regulations_for_the_attribution_of_the_title_of_Collaborative_Laboratories_(COLAB)_is_available
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indispensável para o rejuvenescimento necessário, como também impedir o 

reconhecimento através da oferta de possibilidades de progressão na carreira, o que 

poderá conduzir a saídas com impactos negativos no funcionamento.  

 Demografia. O próximo ciclo de quatro anos (2017-2021) em termos de 

recrutamento de estudantes nacionais para a formação inicial será marcado por uma 

redução de 3% no número de nascimentos entre 1999 (116 002 nascimentos) e 2003 

(112 515 nascimentos), o que poderá não ser compensado pelo aumento da 

percentagem de jovens que prosseguem estudos no ensino superior. 

 Concorrência. Seja no recrutamento de estudantes, nacionais e internacionais, para 

os diferentes níveis de formação, seja na captação de financiamento para a 

investigação, nos próximos anos assistir-se-á a um crescente aumento da 

concorrência entre as instituições, tanto a nível nacional como internacional.  

 Mercado local de alojamento. Pela sua natureza, trata-se de um mercado em que a 

oferta demora algum tempo a ajustar-se a aumentos da procura, decorrendo daí 

desequilíbrios que podem conduzir a fortes variações do preço. Nos últimos dois 

anos, o aumento expressivo do recrutamento de estudantes estrangeiros (não 

residentes) até tem sido acompanhado por uma redução da oferta de alojamento, 

que passou a ter utilização turística.   

Na elaboração do plano estratégico 2017-2021, que terá como ponto de partida o 

presente programa de ação, o exercício de diagnóstico da situação será aprofundado 

através do alargamento da participação a toda a comunidade académica. Da conjugação 

de pontos fortes e pontos fracos com oportunidades e ameaças resultará a identificação 

de Apostas, Avisos, Restrições e Riscos, como exemplificado nos quadros que se 

seguem: 

 

 



 

12 
 

Pontos Fortes Oportunidades APOSTA 

Projeção internacional 
Mobilidade internacional Recrutamento Internacional 

Acessibilidades com o exterior 

  

Pontos Fortes Ameaças AVISO 

Projeção internacional 
Mercado local de 
alojamento 

Aumento do preço do 
alojamento poderá 
condicionar recrutamento 
internacional 

Acessibilidades com o exterior 

 

Pontos Fracos Oportunidades RESTRIÇÃO 

Número de funcionários não 
docentes 

Crescimento económico 

Dificuldade em aproveitar a 
oportunidade de 
desenvolvimento de mais 
atividades 

 

Pontos Fracos Ameaças RISCO 

Situação financeira Mercado de trabalho 

Saídas de pessoal docente e 
não docente afetando a 
qualidade do ensino e da 
investigação 
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4. FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA  

Os Estatutos da Universidade do Algarve constituem o elemento estruturante para a 

formulação estratégica. Para a prossecução da missão, atrás apresentada, estão 

definidas as seguintes atribuições (artigo 3.º dos Estatutos) que importa ter presente: 

1) A formação humanística, cultural, artística, cientifica, técnica e profissional, através 

de, nomeadamente: 

a) Cursos de ensino superior, universitário e politécnico; 

b) Cursos de actualização, aperfeiçoamento, especialização e formação especializada, 

bem como programas de formação avançada; 

c) Promoção da formação ao longo da vida. 

2) A realização de investigação científica de alto nível e o desenvolvimento 

experimental, promovendo a difusão dos seus resultados e a valorização social e 

económica do conhecimento e da inovação organizacional: 

3) A colaboração com entidades públicas e privadas, designadamente através de: 

a) O estabelecimento de protocolos, convénios, consórcios ou outros modelos de 

parceria com instituições de ensino superior e de investigação nacionais visando a 

prossecução conjunta das actividades inseridas no âmbito das respectivas atribuições; 

b) O estabelecimento de parcerias com empresas e instituições e a prestação de serviços 

à comunidade, numa perspectiva de valorização recíproca, contribuindo para o 

desenvolvimento do país e, em particular, da região do Algarve. 

4) A promoção da internacionalização das suas actividades, através de: 

a) O intercâmbio científico, educacional, tecnológico e cultural com instituições 

congéneres assegurando a mobilidade dos estudantes e restantes elementos da 

comunidade académica; 

b) O apoio à projecção internacional das actividades desenvolvidas pelos seus membros; 

c) O estabelecimento de consórcios, convénios, protocolos ou outros modelos de 

parceria com instituições estrangeiras, visando a prossecução conjunta das actividades 

inseridas no âmbito das respectivas atribuições; 

d) A contribuição para a cooperação internacional e para a aproximação entre os povos; 
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e) A promoção da língua e cultura portuguesas, designadamente através da cooperação 

cultural, educacional, tecnológica e científica com os países de língua oficial portuguesa. 

5) A criação de instrumentos de promoção, sustentabilidade e avaliação, interna e 

externa da qualidade e de prestação de contas, baseados em padrões reconhecidos e 

comparáveis no plano internacional, para o que procurará assegurar, designadamente: 

a) A permanente auto -avaliação das suas actividades e dos seus resultados; 

b) Formas de recrutamento e selecção dos estudantes, docentes e investigadores, que 

assegurem o juízo de mérito de forma independente, nos termos da lei; 

c) As condições para a formação, a qualificação e o desenvolvimento profissional de 

docentes, investigadores e pessoal não docente; 

d) A promoção da qualidade de vida e do trabalho dos estudantes, através da acção 

social e de programas que fomentem o espírito crítico, o empreendedorismo, a 

competência e a competitividade profissional dos diplomados; 

e) A instituição de prémios e incentivos destinados a reconhecer o mérito e a apoiar as 

actividades que valorizem a Universidade no plano nacional e internacional; 

f) O fomento da realização pessoal dos seus membros, dinamizando, designadamente, 

as actividades artísticas, culturais e desportivas e a criação de um ambiente humano e 

educativo de diálogo e de tolerância; 

g) A dinamização de plataformas virtuais e de mecanismos de ensino à distância, 

suportes de redes alargadas de intervenção e de qualificação. 

 

A formulação estratégica tem como propósito assegurar o cumprimento destas 

atribuições. Para tal, dispomos de um conjunto de recursos, humanos, financeiros e 

patrimoniais, organizados em unidades orgânicas, em unidades de investigação e de 

desenvolvimento, serviços e unidades funcionais (artigo 9.º dos Estatutos).  

 

É isto que nós somos. Uma Instituição com uma missão, um conjunto de atribuições e 

uma estrutura definida estatutariamente. Isso não pode significar imobilismo. Dentro 

desta matriz são constantes os novos desafios, uns com origem interna, outros com 

origem externa. 
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Recentemente, a Universidade do Algarve juntou-se às Universidades de Aveiro, da 

Beira Interior, de Coimbra, de Lisboa, Nova de Lisboa, do Minho, do Porto e ao Instituto 

Universitário de Lisboa – ISCTE no prestigiado World Universities Ranking (WUR) da 

Thimes Higher Education. Sendo certo que os rankings são incapazes de avaliar todas as 

atividades que as instituições de ensino superior desenvolvem, nomeadamente as suas 

opções de diferenciação, o nível de notoriedade que alguns deles já alcançaram, como 

é o caso do WUR, faz com que sejam cada vez mais considerados na definição das 

estratégias institucionais, dado o forte impacto que têm no recrutamento nacional e 

internacional. Não se trata de atitude de submissão ou rendição a algo que até pode não 

ser do nosso agrado pessoal, mas sim de uma atitude de clarividência institucional, 

procurando explorar o que lhe melhor nos podem dar, nomeadamente o conhecimento 

do nosso posicionamento através da comparabilidade que proporcionam e a obtenção 

de reconhecimento e notoriedade, indispensáveis para uma competição cada vez mais 

global que se assiste no ensino superior. Assim, algumas das ações propostas resultam 

do conhecimento das variáveis do WUR, as quais estão agrupadas em cinco pilares: 

Ensino; Investigação; Citações; Financiamento da Indústria; Projeção Internacional.  

Para o próximo quadriénio o principal desafio, já enunciado, será a crescente afirmação 

da Instituição, o que passa pela expansão da nossa cadeia de valor cujas atividades 

primárias são o Ensino, a Investigação & Transferência e as Relações com a Comunidade 

e que têm como suporte toda a estrutura de órgãos e serviços (Governança). Para tal, 

será adotada uma estratégia de diferenciação, alicerçada nos pontos fortes da 

Instituição, por oposição a estratégias de custo.  
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E LINHAS DE AÇÃO 

Os objetivos estratégicos e as linhas de ação são apresentados para cada uma dos quatro 

eixos estratégicos de intervenção: Ensino; Investigação & Transferência; Comunidade; e 

Governança. Para cada eixo estratégico, com o propósito de aumentar a legibilidade do 

programa de ação, é apresentado apenas um objetivo estratégico, que não deve ser 

entendido como o único, mas apenas como o mais aglutinador. Por sua vez, 

considerando o horizonte temporal em causa, não se trata de uma lista fechada de 

linhas de ação, tão só as que resultam de um processo de elaboração de uma 

candidatura e que estarão na base do plano de estratégico 2017-2021. 

5.1 ENSINO  

Objetivo Estratégico 1: Aumentar o número de estudantes e de diplomados, 

com boa integração no mercado de trabalho, para os vários níveis de 

formação 

Linha de Ação 1.1: Reforço da notoriedade da marca Universidade do Algarve junto 

dos jovens do ensino secundário  

Será dada continuidade a um conjunto de iniciativas, que têm vindo a ser 

progressivamente consolidadas, de interação com os jovens dos ensinos básico e 

secundário, nomeadamente: Dia Aberto, visita de estudantes do ensino básico e 

secundário à Universidade; Visitas às Escolas Secundárias, deslocação da equipa de 

comunicação para divulgação da oferta formativa; Participação em Feiras de Ensino; 

Cursos de Verão; Equipa UAlg, palestras de docentes da Universidade nas escolas 

secundárias, a pedido destas a partir de catálogo construído para o efeito. 

Outros instrumentos para reforço da notoriedade: o Portal; as Redes Sociais; os 

materiais de divulgação, em suporte físico e em suporte digital; uma App com 

conteúdos informativos e acesso a dados do Portal Académico. 
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Linha de Ação 1.2: Captação de estudantes internacionais 

Para os cursos de formação inicial, o recrutamento será efetuado através do 

Concurso Especial Estudante Internacional, iniciado no ano letivo 2015/16, sendo 

privilegiado o espaço da lusofonia, em particular o Brasil. Para além dos 

instrumentos que têm vindo a ser utilizados (Portal, Redes Sociais e 

Relacionamento com órgãos de comunicação social), um projeto SIAC para 

Internacionalização, recentemente aprovado, permitirá a presença em Feiras de 

Ensino e a realização de campanhas de marketing digital. Para além disso, será 

implementado um programa de relacionamento com escolas de ensino médio do 

Brasil. 

Para os cursos de 2.º ciclo o recrutamento será global, dentro e fora do espaço da 

lusofonia. Assim, será dada prioridade ao desenvolvimento de conteúdos em língua 

inglesa, nomeadamente: materiais de divulgação, em suporte digital; criação de 

uma página de Facebook EN; Portal Académico EN.  

Por analogia aos Cursos de Verão, que têm como destinatários jovens do ensino 

secundário, serão criados Mid Season courses, a decorrer no período da Páscoa, 

para promover internacionalmente a oferta de cursos de 2.º ciclo. 

Relativamente aos estudantes em Mobilidade, serão revistos todos os protocolos 

firmados com instituições fora do espaço da União Europeia com introdução de 

uma taxa académica sempre que se verifique a não reciprocidade dos fluxos de 

estudantes.  

Linha de Ação 1.3: Promoção da Inovação Pedagógica e de Boas Práticas 

Será dada prioridade à exploração das oportunidades proporcionadas pelo projeto 

NAU, referido no diagnóstico síntese, e pelo serviço Educast, ambos da FCCN, para 

desenvolvimentos de conteúdos educativos, que poderão ser integrados em 

sistemas de e-learning ou utilizados para apoio a sistemas presenciais. 

Os relatórios de unidade orgânica do Sistema Integrado de Monitorização do Ensino 

e Aprendizagem (SIMEA) constituirão fonte privilegiada para identificação de ações 
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para promover, em toda a Instituição, o sucesso escolar e combater o abandono 

(por exemplo: criação de um programa de desenvolvimento de competências 

transversais). Anualmente, será realizado um inquérito para monitorização das 

causas do abandono. 

Ainda com uma periodicidade anual, será realizado um encontro das comissões de 

curso e órgãos das unidades orgânicas para discussão dos resultados do SIMEA e 

disseminação de boas práticas e um ciclo anual de formação pedagógica para 

professores. 

Linha de Ação 1.4: Atualização da regulamentação académica e outras iniciativas 

apoio aos estudantes 

Embora a revisão da regulamentação académica seja um processo contínuo, muitas 

vezes determinado por alterações legislativas, o que torna difícil a sua 

calendarização, o início de um novo ciclo é o momento adequado para identificação 

das necessidades de atualização. Para o efeito, será criado de um grupo de trabalho, 

que incluirá representantes das Unidades Orgânicas e dos estudantes, apoiado pela 

Assessoria Jurídica, que deverá procurar soluções simples, estáveis e 

diferenciadoras. Desde já se assinala a necessidade de atualização do Regulamento 

para Estudantes com Estudantes Especiais. 

O aumento esperado do número de estudantes com necessidades educativas 

especiais irá exigir uma maior atenção na criação de condições para que possam 

fazer a sua formação, seguida de uma plena integração na vida ativa.   

Através dos Serviços de Ação Social, continuará a ser concedido apoio financeiro 

para o desenvolvimento de atividades desportivas, de lazer e de competição. 

Também será dada prioridade à criação de circuitos de manutenção e/ou 

disponibilização de equipamentos, nos campi de Gambelas e da Penha, para 

promover a atividade física. 

Será mantida a periodicidade anual da UAlg Careers Fair, iniciativa conjunta com a 

Associação Académica, que teve a sua 1.ª edição em 2015. 
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Linha de Ação 1.5: Desenvolvimento da Oferta Formativa 

Terminado o primeiro ciclo de avaliação dos cursos por parte da Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, será promovido um estudo que, 

partindo da evolução da oferta formativa desde a transição para a Bolonha, da 

caracterização da situação atual e da identificação de tendências, deverá produzir as 

linhas de orientação estratégica para o desenvolvimento da oferta formativa nos 

próximos dez anos. Por exemplo, como evoluímos nos últimos dez anos em termos 

de distribuição no número de estudantes por subsistema de ensino, por unidade 

orgânica, por níveis de formação, por áreas CNAEF3 e por nacionalidades, entre 

outros? E onde queremos estar daqui a dez anos? E o que fazer para lá chegar? 

 

5.2 INVESTIGAÇÃO & TRANSFERÊNCIA  

Objetivo Estratégico 2: Aumentar o número de citações Scopus 

Linha de Ação 2.1: Criação de “incentivos tempo”  

Se o resultado da investigação constitui a principal recompensa do trabalho 

desenvolvido, tal não deve dispensar a criação de incentivos. Num contexto de 

exclusivo financiamento competitivo, pois as transferências do orçamento do Estado 

têm por finalidade financiar o serviço educativo prestado, sendo até 

manifestamente insuficientes para pagar a totalidade os compromissos salariais, a 

gestão do recurso tempo constitui um instrumento importante para incentivar mais 

investigação. Para o efeito, será promovida uma revisão das normas orientadoras 

para a distribuição do serviço letivo. Face aos condicionalismos que continuarão 

presentes, este processo não poderá dar origem a necessidades de contratação de 

pessoal docente. 

  

                                                           
3 CNAEF – Classificação Nacional de Atividades de Ensino e de Formação 



 

20 
 

Linha de Ação 2.2: Reorganização dos serviços e das infraestruturas de apoio 

O processo de revisão do regulamento orgânico da UAIC terá como principal 

objetivo melhorar o apoio administrativo e a criação de condições para facilitar a 

preparação de candidaturas e a gestão de projetos, em particular os processos de 

aquisição.  

A integração, sempre que possível, de pessoal da UAIC nas equipas técnicas dos 

projetos, com participação nas reuniões dos consórcios, permitirá a aquisição de 

competências e de contactos úteis para a criação de redes e captação de novos 

financiamentos. Ainda com esse propósito será criado um fundo de apoio para 

financiamento da participação em Info Days. 

De modo a otimizar a sua utilização e os investimentos prioritários a médio e longo 

prazo, proceder-se-á à Constitução da Rede (Virtual) de Infraestruturas de 

Investigação e Desenvolvimento.  

Linha de Ação 2.3: Divulgação da investigação & transferência 

Para potenciar a divulgação da investigação & transferência será criado um sistema 

de informação que possibilite a caracterização de todos os projetos, em execução 

e concluídos, e respetiva divulgação no portal, e que será a fonte para a elaboração 

do Anuário da Investigação. O sistema de informação permitirá o aumento da 

comunicação (externa) dos resultados das atividades de investigação & 

transferência.  

A implementação do DSpace – CRIS, sistema integrado de carregamento, de 

armazenamento, de visualização e de gestão dos documentos e metadados 

associado à atividade de investigação, projeto dependente da FCCN, poderá 

constituir a resposta à proposta de criação do sistema de informação.  

Na caracterização dos projetos será introduzido o classificador campos temáticos 

(Mar; Turismo; Saúde e Bem-Estar; e Património Mediterrânico).  
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Linha de Ação 2.4: Constituição de Laboratório(s) Colaborativo(s) 

“Os Laboratórios Colaborativos têm como objetivo principal definir e implementar 

agendas de investigação e de inovação orientadas para a criação de valor económico 

e social, incluindo processos de internacionalização da capacidade científica e 

tecnológica nacional, em áreas de intervenção relevantes, o estímulo ao emprego 

científico e a realização de atividades de I&D que potenciem o reforço de sinergias 

com instituições de ensino superior, designadamente no âmbito de programas de 

formação especializada, profissional ou avançada em estreita colaboração com 

parceiros sociais e económicos”4. Tratando-se de um processo ainda numa fase 

embrionária, a Universidade deverá estar atenta e desenvolver todos os esforços 

para captar/participar em pelo menos um Laboratório Colaborativo, num dos seus 

campos temáticos. 

Linha de Ação 2.5: Promoção da formação de 3.º ciclo 

O número de diplomados de 3.º ciclo tem-se mantido estável desde 2011/12, no 

intervalo 45-50/ano. Com 8 centros de investigação FCT, 22 programas de 

doutoramento acreditados e quase 400 docentes doutorados devemos estabelecer 

o desafio de aumentar o número de doutoramentos na Instituição.  

A criação de uma estrutura de coordenação, que terá no seu desenho as unidades 

orgânicas de ensino universitário e os centros de investigação como atores chave, 

afigura-se de extrema importância para a captação de mais estudantes, nacionais e 

estrangeiros, e para um maior desenvolvimento de sinergias entre os vários 

programas de doutoramento. 

 

  

                                                           
4 Disponível: 
https://www.fct.pt/noticias/index.phtml.pt?id=216&/2017/2/Proposal_of_Regulations_for_the_attribut
ion_of_the_title_of_Collaborative_Laboratories_(COLAB)_is_available 
 

https://www.fct.pt/noticias/index.phtml.pt?id=216&/2017/2/Proposal_of_Regulations_for_the_attribution_of_the_title_of_Collaborative_Laboratories_(COLAB)_is_available
https://www.fct.pt/noticias/index.phtml.pt?id=216&/2017/2/Proposal_of_Regulations_for_the_attribution_of_the_title_of_Collaborative_Laboratories_(COLAB)_is_available
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5.3 COMUNIDADE  

Objetivo Estratégico 3: Aumentar o grau de satisfação dos stakeholders  

Linha de Ação 3.1: Avaliação do grau de satisfação dos stakeholders  

O Gabinete de Avaliação e Qualidade, com o apoio de professores especializados nas 

áreas de recolha e tratamento de dados e de avaliação da satisfação, terá como 

missão a produção do documento metodológico que será adotado na avaliação 

periódica do grau de satisfação dos stakeholders em relação à Instituição, 

assumindo igualmente a responsabilidade de recolha e tratamento de dados. 

Linha de Ação 3.2: Fortalecimento da relação com a comunidade Alumni 

O fortalecimento da relação com a comunidade Alumni passa pela manutenção do 

Prémio Carreira Alumni e do Programa Mentoria Alumni. No primeiro caso trata-se 

de homenagear e distinguir percursos com impacto no desenvolvimento da 

sociedade e no reconhecimento da qualidade de ensino da Universidade. No 

segundo caso, de possibilitar aos atuais estudantes o contacto, e aconselhamento, 

com diplomados na mesma área de formação. 

A ligação também continuará a ser fortalecida através da comunicação, em 

particular através das redes sociais, onde são frequentes os comentários de Alumni, 

da divulgação de oportunidades de emprego e do envio da newsletter institucional, 

que passará a ter periodicidade trimestral.  

A comunidade Alumni passará a ser desafiada para contribuir para projetos 

específicos, através de campanhas de crowdfunding. 

Linha de Ação 3.3: Dinamização da Formação ao Longo da Vida 

O Centro de Formação e Atualização Permanente (CeFAP) deverá assumir a 

responsabilidade da dinamização da formação ao longo da vida, indo para além do 

papel de articulação, coordenação e divulgação da oferta formativa não conferente 

de grau. Conforme regulamento, além de procurar responder às necessidades de 
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formação do público externo, o CeFAP também é responsável pela organização de 

ações destinadas ao público interno, nomeadamente para docentes (formação 

pedagógica) e para não docentes (técnica e comportamental).  

Relativamente aos públicos externos, para os quais também será desenvolvida 

formação à medida, merecerá um acompanhamento especial a formação de 

professores, tendo presente o Plano de Formação de Professores para o Algarve, 

inserido no Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Educativo.   

Linha de Ação 3.4: Incremento da cooperação com o meio empresarial 

O CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento 

continuará a ser a estrutura interna para o apoio ao empreendedorismo e inovação; 

a promoção dos mecanismos de propriedade industrial; e o apoio ao investimento 

e à cooperação internacional. 

O CRIA ficará responsável pela atualização e divulgação do catálogo de 

competências e serviços da Universidade do Algarve junto do setor empresarial, 

público e privado, de instituições privadas sem fins lucrativos e da administração 

pública.  

A esmagadora maioria dos diplomados da Universidade do Algarve desenvolve a sua 

atividade profissional no setor privado empresarial, que muito beneficia da sua 

qualificação. Assim, para além da cooperação já existente com atribuição de bolsas 

para pagamento do valor da propina do 1.º ano para cursos de formação inicial 

(programa de bolsas de excelência), as empresas, no âmbito da sua 

responsabilidade social, serão desafiadas a apoiar financeiramente projetos 

específicos. 

Linha de Ação 3.5: Desenvolvimento e divulgação de atividades de extensão 

Com o intuito de dar a conhecer o que já se faz e que constituirá um incentivo a fazer 

mais será criada uma base de dados dos projetos e programas de extensão (não 
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financiados), por analogia com o proposto para os projetos de investigação (ver 

Linha de Ação 2.3). 

A extensão também pode acontecer intramuros. Assim, de modo a que os eventos 

abertos a públicos externos possam ser mais participados, serão desenvolvidas 

ações para aumentar a visibilidade da Agenda da Universidade.  

No âmbito da nossa responsabilidade social, anualmente, os funcionários não 

docentes poderão solicitar a dispensa de um dia de trabalho para participação em 

projetos/atividades do Grupo de Voluntariado UAlg V+. 

Pela sua relevância, justifica-se referir que será mantido o compromisso assumido 

de cooperação no âmbito do Plano de Salvaguarda da Dieta Mediterrânica. 

 

5.4 GOVERNANÇA  

Objetivo Estratégico 4: Aumentar o grau de satisfação da comunidade 

académica  

Linha de Ação 4.1: Avaliação do grau de satisfação da comunidade académica 

O Gabinete de Avaliação e Qualidade, com o apoio de professores especializados nas 

áreas de recolha e tratamento de dados e de avaliação da satisfação, terá como 

missão a produção do documento metodológico que será adotado na avaliação 

periódica do grau de satisfação da comunidade académica em relação à Instituição, 

assumindo igualmente a responsabilidade de recolha e tratamentos de dados. 

Linha de Ação 4.2: Reavaliação da organização interna 

Os Estatutos da Universidade do Algarve, publicados a 22 de dezembro de 2008, 

decorreram da necessidade de conformidade com a Lei n.º 22/2007, de 10 de 

setembro (Regulamento Jurídico das Instituições de Ensino Superior). Os trabalhos 

de revisão estatutária tiveram início no ano letivo 2007/08, estando os 9262 

distribuídos do seguinte modo: 



 

25 
 

 

- Reitoria: 87 (Licenciatura em Artes Visuais) 

- Faculdade de Ciências Humanas e Sociais: 884 

- Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente: 655 

- Faculdade de Ciências e Tecnologia: 826 

- Faculdade de Economia: 1029 

- Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais: 426 

- Escola Superior de Educação: 830 

- Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro e Portimão): 1953 

- Escola Superior de Tecnologia: 1817 

- Escola Superior de Saúde: 755   

Em 2016/17, as atuais sete unidades orgânicas consagradas nos Estatutos 

apresentam o seguinte número de estudantes: 

- Faculdade de Ciências Humanas e Sociais5: 820 (-7% face a 2007/08) 

- Faculdade de Ciências e Tecnologia6: 1422 (-25% face a 2007/08) 

- Faculdade de Economia: 793 (-23% face a 2007/08) 

- Escola Superior de Educação e Comunicação7: 833 (sem alteração) 

- Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Faro e Portimão): 1595 (-22% face 

a 2007/08) 

- Instituto Superior de Engenharia8: 722 (-60% face a 2007/08) 

- Escola Superior de Saúde: 683 (-10% face a 2007/08) 

Em 14 de agosto de 2008, na sequência da aprovação do Curso de Medicina, foi 

criado o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina (Despacho RT. 38/2008), 

que estabelecia uma revisão anual do estatuto de instalação, “permitindo logo que 

                                                           
5 Recebeu da Reitoria a Licenciatura em Artes Visuais. 
6 Integra a anterior Faculdade de Ciências e Tecnologia, a Faculdade de Ciências de Mar e do Ambiente e 
a Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais. O 1.º e 2.º ciclos de Ciências Biomédicas, com 75 e 16 
inscritos, respetivamente, em 2007/08, transitaram para o Departamento de Ciências Biomédicas e 
Medicina. 
7 Nova designação para a Escola Superior de Educação. 
8 Nova designação para a Escola Superior de Tecnologia. 
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possível a sua integração numa das Unidades Orgânicas da Universidade do 

Algarve”. 

Considerando as dinâmicas ocorridas, tanto interna (o Departamento registou 413 

estudantes inscritos em 2016/17; a eleição da Saúde e Bem-Estar como campo 

temático) como externa (a recente criação do Centro Académico de Investigação e 

Formação Biomédica do Algarve e do Centro Hospital Universitário do Algarve), será 

proposta a criação da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas, em 

substituição do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina. 

Considerando a experiência de funcionamento e a atual dimensão das atuais 

unidades orgânicas será promovido o debate relativamente à adoção do disposto 

no n.º 8 do artigo 102º e no n.º 2 do artigo 104.º do RJIES, ou seja, a atribuição ao 

diretor unidade orgânica a presidência do conselho científico ou técnico-científico 

e/ou do conselho pedagógico.  

A proposta apresentada de criação de uma estrutura de coordenação para 

promoção da formação de 3.º ciclo (linha de ação 2.5) também poderá necessitar 

de tradução estatutária. 

Igualmente será proposta uma revisão do regulamento orgânico dos serviços, 

visando uma maior funcionalidade, e que terá maior incidência ao nível dos 

gabinetes. À semelhança do que passou a acontecer com os Serviços de Informática 

para a quase totalidade das unidades orgânicas, deverão ser encontradas soluções 

mais adequadas à atual realidade para os Serviços Financeiros e Patrimoniais e de 

Recursos Humanos visando uma execução de tarefas mais eficaz e mais eficiente 

(por exemplo: oferta de serviços desconcentrados em Gambelas e na Penha, 

dirigidos às unidades orgânicas e ao pessoal, docente e não docente). 

A comunidade académica será auscultada na concretização das propostas de 

revisão estatutária e do regulamento orgânico a submeter ao Conselho Geral, órgão 

com competência para apreciar e deliberar sobre essas matérias.  
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Os Serviços de Ação Social, nos termos da Lei e dos Estatutos, manterão a autonomia 

administrativa e financeira, o que não deverá impedir uma maior articulação com 

os Serviços da Universidade visando ganhos de eficiência.   

Linha de Ação 4.3: As pessoas  

Não obstante os fortes condicionalismo financeiros, a necessidade de aumentarmos 

a eficácia dos serviços passa pelo reforço do pessoal não docente, que terá como 

primeira fonte de “recrutamento” os funcionários que se encontram em 

mobilidade.  

O aumento da eficácia também passa pelo aumento da produtividade pelo que será 

definido um plano de formação tendo por base os relatórios anuais dos serviços e 

unidades orgânicas, o qual poderá incluir a frequência de unidades curriculares 

isoladas. 

De modo a fomentar o desenvolvimento pessoal, será autorizada a frequência de 

uma unidade curricular isolada por semestre, de acordo com os interesses 

individuais. 

Será criado um prémio anual de boas práticas, aberto a pessoal não docente pessoal 

docente, tal como será instituído o orçamento participativo, financiado através de 

crowdfunding ou de patrocínios.    

Com uma periodicidade mensal, as entradas e saídas de pessoal docente e não 

docente serão publicitadas na área dos recursos humanos na intranet. A situação 

financeira obriga a que o rejuvenescimento do corpo docente (entradas) ocorra por 

substituição de saídas, por aposentação ou outros motivos.  

Linha de Ação 4.4: Instalações e equipamentos 

A Escola Superior de Saúde será instalada no Campus de Gambelas. Não é razoável 

a manutenção da situação atual em que docentes e estudantes são obrigados a 

deslocar-se diariamente entre os campi da Saúde e de Gambelas. A concretização da 

mudança exige uma grande disponibilidade de todos os envolvidos.  
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Também não se antevendo fácil, deveremos tentar encontrar uma solução de maior 

proximidade dos serviços centrais de apoio ao estudante (Serviços de Ação Social, 

Serviços Académicos, Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade e Gabinete 

Alumni e Saídas Profissionais).  

A par da execução dos projetos aprovados no âmbito do POSEUR (Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), que incluem uma 

componente de eficiência energética, serão desenvolvidas campanhas de 

sensibilização para alteração de comportamentos visando o uso mais racional da 

energia.  

Os Serviços de Ação Social darão continuidade ao programa de remodelação das 

residências universitárias, iniciado em 2016. 

Linha de Ação 4.5: Sistemas e processos 

Em 2018 serão conhecidos os resultados do processo de submissão à acreditação do 

Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQUAlg). Qualquer que seja o resultado 

da acreditação (plena, condicional ou não acreditação), o desenvolvimento e 

aprofundamento do SIGUAlg será uma prioridade. O SIGUAlg não é um fim, 

constituindo um instrumento estruturante para melhorarmos o desempenho 

institucional. 

A implementação do Sistema de Gestão Documental permitiu a desmaterialização e 

aumentou a velocidade de circulação dos processos pelos diferentes intervenientes. 

Com o intuito de promover a simplificação administrativa, será criado um grupo de 

trabalho que terá como base de análise o histórico existente na ferramenta 

informática utilizada. 

A implementação da Contabilidade Analítica, embora se trate de um processo 

exigente, é fundamental para o apoio à tomada de decisão, em particular no que 

tange à afetação de recursos.  

A entrada em produção do Mobilidade.NET permitirá melhorar a gestão dos 

processos de mobilidade de estudantes, prestando-lhes um melhor serviço.  
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6. O DESAFIO FINANCEIRO 

De acordo com os dados apresentados no Diagnóstico Síntese, entre 2010 e 2016, o 

desequilíbrio acumulado entre receitas e despesas foi de -13,5 milhões de euros9, a que 

corresponde um valor médio anual superior 2 milhões de euros. Embora os dados 

disponíveis apontem para uma situação de equilíbrio em 2017, a situação financeira não 

se encontra resolvida, pois o mesmo irá ser alcançado por força de um controlo de 

despesa que não é passível de perdurar:  

A) A não progressão de carreiras (não abertura de concursos), que conduz a saídas 

indesejadas e à insatisfação dos que permanecem; 

B) A redução do pessoal não docente, com impacto negativo no desempenho 

institucional; 

C) O adiamento de ações de manutenção e de renovação de instalações e 

equipamentos que, para além do impacto negativo imediato no desempenho 

institucional, poderá, no futuro, conduzir a mais despesa. 

Como financiar o aumento de despesa associado à abertura de concursos, ao 

recrutamento de pessoal não docente e à necessidade de realização de manutenção e 

de renovação de instalações e equipamentos?  

A resposta será encontrada através de: 

A) Aumento das receitas de propinas, resultante de dois fatores: 

1. Aumento esperado do número de estudantes10; 

2. Aumento do valor médio da propina anual, por via do aumento do número 

de estudantes internacionais.  

                                                           
9 11,2 milhões de saldo gerência de 2010 e 2,3 milhões de euros de reforços orçamentais extraordinários 
em 2015 e 2016.  
10 De acordo com os dados recentemente publicados pela DGEEC relativo ao número de inscritos, a 
Universidade do Algarve registou em 2016/17 um crescimento de 2,8% face ao ano anterior, o que não 
acontecia desde 2010 (disponível em: http://www.dgeec.mec.pt/np4/EstatVagasInsc/). Os dados 
atualmente disponíveis apontam para que o recrutamento de novos estudantes em 2017/18 será o 
melhor dos últimos sete anos. 
 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/EstatVagasInsc/
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B) Introdução de taxa académica para estudantes de mobilidade fora do espaço da 

União Europeia. 

C) Recuperação coerciva de dívidas de propinas, procedimento iniciado em 2016 e que 

deverá ficar concluído em 2018.  

D) Aumento da receita de overheads de projetos e de prestação de serviços. 

E) Receitas de crowdfunding e de patrocínios destinadas a instalações e equipamentos.  

F) Redução do valor de algumas rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos, 

nomeadamente da eletricidade. 
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7. GOVERNO  

Para além do reitor, que assumirá os pelouros Financeiro e Patrimonial, de Recursos 

Humanos, Comunicação e Ação Social, a equipa reitoral será constituída por mais seis 

elementos (vice-reitores e pró-reitores), entre com a seguinte distribuição de pelouros: 

Pelouro 1: Ensino 

Coordenando os Serviços Académicos, o Gabinete de Relações Internacionais e 

Mobilidade, o Gabinete Alumni e Saídas Profissionais e a Biblioteca. 

Pelouro 2: Investigação & Transferência  

Coordenando a Unidade de Apoio à Investigação Científica e Pós-Graduada e os Serviços 

Técnicos. 

Pelouro 3: Planeamento, Avaliação e Qualidade  

Coordenando o Gabinete de Avaliação e Qualidade e o Gabinete de Estudos e 

Planeamento. 

Pelouro 4: Comunidade  

Coordenando o CeFAP, o Grupo de Voluntariado V+ e demais grupos de trabalho 

associados a projetos de extensão. 

Pelouro 5: Simplificação Administrativa  

Coordenando os Serviços de Informática e o Arquivo Central. 

Pelouro 6: Inovação Pedagógica e Desenvolvimento da Oferta Formativa 

Coordenando grupos de trabalho que venham a ser criados para o efeito. 

 

 

 

 

Paulo Manuel Roque Águas 

Faro, outubro de 2017 


