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INTRODUÇÃO 
 

 

A UNIVERSIDADE NO SÉCULO XXI 

 

A universidade é uma instituição milenar que tem evoluído ao longo dos tempos em virtude das 
mudanças sociais ocorridas, mas que também tem influenciado as dinâmicas nas sociedades em 
que se insere. 

As atividades desenvolvidas pelas universidades têm sofrido algumas alterações, mas na atualidade 
podem ser sintetizadas em três grandes dimensões: Ensino, Investigação e Extensão. O ensino, 
que constitui o vetor mais tradicional, tem ampliado os públicos alvo e as modalidades de 
concretização; a investigação científica tem vindo a tornar-se cada vez mais importante, até como 
forma de garantir a qualidade das propostas de ensino das universidades; e a extensão tem-se 
traduzido numa cada vez maior abertura da universidade à sociedade e numa perspetiva de cada 
vez maior aplicabilidade do conhecimento produzido através da investigação. 

Na história mais recente da instituição universitária, o processo de Bolonha, iniciado em 1999 com 
base numa declaração assinada por 26 países, foi aquele que mais contribuiu para uma reforma no 
Ensino Superior de várias dezenas de países, incluindo Portugal. A criação de ciclos de estudo 
comparáveis e compatíveis, a definição de um sistema de créditos comuns e o fomento da 
mobilidade de docentes e estudantes, foram algumas das mudanças introduzidas. Além disso, nos 
últimos anos ocorreram alterações em múltiplos aspetos da vida académica, nomeadamente a 
abertura das instituições a novos públicos e contingentes de ingresso, como sejam os maiores de 
23 anos, o reconhecimento da importância de unidades de investigação e desenvolvimento, a 
avaliação e acreditação dos ciclos de estudo e das instituições, a reformulação dos estatutos das 
carreiras docentes do ensino superior universitário e politécnico, a alteração da estrutura de governo 
das instituições e a participação de personalidades externas na gestão estratégica das instituições, 
com a criação dos Conselhos Gerais.  

São múltiplos os desafios que atualmente se colocam às instituições de Ensino Superior. Num 
contexto de crise económica e incerteza social, várias têm sido as posições apresentadas nos 
últimos anos. Uma das mais recentes vem expressa no Relatório da Comissão Europeia, de 
22/02/2017, o qual, no que diz respeito aos aspetos da educação, investigação e inovação, 
apresenta várias conclusões importantes, em particular as seguintes: 

. A oferta de ensino superior é muito heterogénea e não corresponde necessariamente à procura 
atual; 
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. Não existe uma estratégia integrada de cooperação entre as universidades e as empresas, no 
sentido de produzir as competências e os conhecimentos necessários à inovação, pois os sistemas 
de governação e de financiamento das universidades portuguesas não fornecem o enquadramento 
mais favorável à inovação e à cooperação entre as universidades e as empresas; 

. As empresas consideram as universidades demasiado burocráticas para justificar qualquer 
investimento.  

Estas afirmações deveriam merecer uma reflexão profunda no seio das instituições de Ensino 
Superior, na perspetiva de tornar o conhecimento cada vez mais acessível e aplicável, em particular 
no âmbito empresarial. 

Na sociedade global em que vivemos, as mudanças são cada vez mais rápidas e o espaço de 
incerteza é cada vez maior, exigindo uma pró-atividade e uma capacidade de adaptação cada vez 
melhores. Isto acontece na vida de cada um de nós e também na vida das organizações, em geral, 
e das universidades em particular. A Universidade do Algarve não é exceção, mas apresenta 
características particulares que lhe podem conferir um melhor potencial para fazer face aos desafios 
colocados, transformando-os em oportunidades de desenvolvimento sustentável. 

 

A ESPECIFICIDADE DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

 

Criada em 1979, a Universidade do Algarve começou por ser um projeto da região, procurando dar 
resposta às necessidades de desenvolvimento da mesma e mobilizando as várias sensibilidades 
políticas e organizacionais. Contando nos primeiros anos com apenas três cursos, em que 
ingressavam menos de uma centena de alunos por ano, adquiriu características particulares no 
panorama do Ensino Superior em Portugal, ao integrar o Instituto Politécnico de Faro.  

Ao longo dos quase 40 anos da sua existência, a UALG tem sabido responder aos desafios 
colocados, aproveitando-os como oportunidades de desenvolvimento e afirmando-se 
progressivamente como uma instituição de Ensino Superior de referência no sul do país, depois a 
nível nacional e cada vez mais também no plano internacional. 

Agregando unidades orgânicas do ensino superior universitário e do ensino superior politécnico, a 
UALG tem um potencial enorme ao saber aproveitar os equilíbrios, as especificidades e as 
complementaridades entre estes dois subsistemas, com vantagens nos diversos vetores da vida 
académica, pelas sinergias que podem ser geradas entre as atividades de ensino, de investigação 
e de extensão.  

A internacionalização tem sido a principal aposta dos últimos anos, quer na vertente do ensino, em 
que se tem verificado um significativo acréscimo de alunos estrangeiros, quer na vertente de 
investigação, em que são cada vez mais as redes de colaborações internacionais em que docentes 



Saúl Neves de Jesus  Candidatura a Reitor (2017-2021) - Programa de Ação 

 
- 3 - 

e investigadores da UALG se encontram inseridos. Aliás, nos vários parâmetros do U-Multirank 
2017, é nas duas dimensões da internacionalização que a UALG consegue as classificações mais 
elevadas.  

Convém manter e reforçar a aposta na internacionalização, sendo esta essencial para a 
consolidação da qualidade e identidade da UALG, sobretudo no plano da investigação, com 
benefícios para o reconhecimento das propostas formativas, sobretudo de 2º e de 3º ciclos. 

No entanto, não podemos esquecer a região, sendo necessário revitalizar o orgulho dos algarvios 
na UALG, envolvendo mais as forças políticas, as autarquias, as empresas, as associações, as 
escolas e as famílias no desenvolvimento sustentável da nossa universidade, tendo neste plano 
particular importância as atividades de extensão realizadas e a apresentação de propostas 
formativas que vão ao encontro das necessidades de desenvolvimento da região.  

Mas a motivação e o orgulho na Universidade do Algarve deve começar internamente e alicerçar-
se nos seus alunos e funcionários docentes e não docentes.  

A captação de alunos da região para as ofertas formativas da UALG fica aquém do pretendido, 
sobretudo porque há cursos que não completam o preenchimento das vagas, havendo alunos da 
região que procuram esses cursos noutras instituições de ensino superior do país. Além disso, são 
bastante elevados os índices de abandono nos nossos cursos, bem como os índices de sucesso 
académico, tendo em conta a percentagem de diplomados que completa o curso nos anos de 
duração do mesmo. Estes indicadores de desmotivação dos alunos, encontram eco na 
desmotivação verificada em grande parte do corpo de funcionários, docentes e não docentes, não 
rejuvenescido, sem perspetiva de progressão nas carreiras e muitas vezes sobrecarregados com 
tarefas burocráticas que conduzem a uma dispersão em relação ao foco naquilo que deveria ser 
prioritário. 

A maior riqueza da UALG são as pessoas, somos todos nós! É, por isso, importante revitalizar a 
motivação e o orgulho na UALG, pois o sucesso desta, inclusivamente no plano financeiro, passa 
por aqueles que, concretizando as atividades de ensino, investigação e extensão, podem permitir 
alcançar os objetivos que possam ser estipulados para cada uma destas dimensões. 

Há muitos fatores que contribuem para esta situação, muitos deles externos, como seja a crise 
financeira e os constrangimentos orçamentais no Ensino Superior, mas há fatores internos cuja 
mudança depende da própria UALG, da sua liderança e organização interna. 

 

A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

 

Os últimos anos têm sido particularmente difíceis, num quadro de crise financeira geral e de elevada 
redução do financiamento público para as instituições de Ensino Superior. Esta situação tem afetado 
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em particular a Universidade do Algarve que, no ano de 2010, apresentava um saldo transitado de 
cerca de 11 milhões de euros, o qual veio a ser usado ao longo de vários anos, em virtude de um 
défice operacional de cerca de 2,5 milhões de euros por ano.  

Apresentando um orçamento superior a 56 milhões de euros em 2013, este tem vindo a diminuir 
progressivamente, sendo apenas ligeiramente superior a 50 milhões em 2016, com base nos dados 
apresentados no documento “Orçamento da Universidade do Algarve 2017 (proposta ao Conselho 
Geral)”, em particular os quadros 1 e 3 desse documento.  

Não pretendendo reduzir a complexidade da realidade expressa pelos números apresentados nesse 
e noutros documentos, a situação financeira da UALG merece a nossa apreensão. 

Aliás, a situação financeira da instituição levou o atual Reitor António Branco, com grande sentido 
de rigor e responsabilidade, a apresentar ao Conselho Geral o documento “Ações excecionais para 
mitigar a situação financeira da Universidade do Algarve 2016-2017”, a 6 de abril de 2016, sendo 
analisadas várias propostas de ação no sentido da diminuição da despesa e do aumento da receita. 

 

Embora não diminuindo as despesas brutas com pessoal, em virtude das exigências salariais, que 
se mantêm em valores próximos dos 40 milhões de euros, a percentagem do “peso” das despesas 
com pessoal aumentou de 70.3%, em 2013, para 81.5%, em 2016, em virtude da diminuição do 
orçamento. Esta situação obrigou a um “corte” quase dramático nas despesas de funcionamento e 
de capital, havendo pouco espaço para investimentos que possam tornar a instituição competitiva e 
capaz de criar mais riqueza. Aliás, a redução de custos com reagentes, usados na docência e na 
investigação, na ordem de 42.1% em 2016, de acordo com o “Relatório de Gestão Consolidado da 
Universidade do Algarve relativo ao exercício de 2016”, leva a considerar se esta diminuição será 
um bom indicador, traduzindo um maior rigor na aquisição e utilização coordenada dos reagentes, 
ou se, ao contrário, traduzirá uma perda das condições de trabalho na docência e na investigação? 
Provavelmente traduzirá ambas as perspetivas... A questão de fundo é que é urgente inverter este 
ciclo recessivo em que ainda nos encontramos! 

 

Do ponto de vista da receita, o orçamento de estado tem-se mantido em valores próximos de 34 
milhões de euros, entre 2013 e 2016, mas as receitas próprias e as receitas com projetos têm vindo 
a diminuir. No caso das receitas dos projetos, dos quase 10.7 milhões de euros orçamentados em 
2013, temos vindo a diminuir progressivamente, conseguindo apenas orçamentar cerca de 5.3 
milhões em 2016, isto é, apenas metade. Em termos da categoria das receitas próprias, que inclui 
as receitas obtidas com propinas e prestações de serviços, entre outras, têm-se mantido em valores 
próximos dos 10.5 milhões de euros, desde 2013, mas distantes dos cerca de 14.5 milhões que 
tínhamos conseguido em 2012.  
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Há muitos fatores que contribuem para esta situação, muitos deles externos, como seja a crise 
financeira e os constrangimentos orçamentais no Ensino Superior, mas há fatores internos cuja 
mudança depende da própria UALG, da sua liderança e organização interna. 

É importante conseguirmos aumentar a criação e captação de investimento a curto prazo, para 
inverter o ciclo recessivo. Desde logo, enquanto universidade pública, é importante continuar a 
responsabilizar o Estado pela situação financeira em que nos encontramos e procurar que esse 
orçamento seja encarado cada vez mais como investimento e não como despesa. Mas é também 
importante que, naquilo que depende de nós, possamos dar o exemplo, mostrando que estamos a 
conseguir inverter esta situação e a encontrar soluções de financiamento. 

Não obstante o trabalho necessário de contenção e redução da despesa realizado pelo atual Reitor, 
com o qual conseguimos estabilizar a situação financeira da UALG, urge iniciar um novo ciclo mais 
orientado para uma visão de investimento estratégico, aproveitando os recentes indicadores de um 
aumento substancial de receitas com projetos. No entanto, a concretização desta visão passa 
também por uma cultura organizacional baseada na proximidade com as pessoas de dentro e de 
fora da comunidade académica. Todos nós podemos contribuir para esta renovação, o que requer 
motivação e responsabilização, com uma liderança focada naquilo que é essencial e prioritário em 
cada momento. 

 

AS RAZÕES DESTA CANDIDATURA A REITOR 

 

O Reitor é a principal figura na liderança da instituição universitária. 

De acordo com o ponto 1, do artigo 75º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
(RJIES), de 2007, o Reitor “é o órgão superior de governo e de representação externa da respetiva 
instituição”. Neste sentido, é essencial que o Reitor seja uma figura com prestígio, representando 
condignamente a instituição e fortalecendo a sua imagem no meio académico e social, a nível 
regional, mas também nacional e internacional. 

O ponto 2 do artigo 84º do RJIES acrescenta que “podem ser designados reitores os professores 
ou os investigadores de carreira da própria instituição ou de outras instituições, nacionais ou 
estrangeiras, de ensino universitário.” 

Anteriormente ao RJIES, o Reitor tinha que ter atingido a categoria mais elevada da carreira 
universitária, isto é ser Professor Catedrático, com nomeação definitiva. O RJIES vem possibilitar 
que professores de ensino universitário doutras categorias possam também ser reitores duma 
universidade. No entanto, considero que a cultura organizacional existente nas universidades requer 
que as funções de reitor sejam desempenhadas por quem já tenha atingido o topo da carreira ou 
pelo menos que tenha cumprido aquilo que depende do próprio em termos de carreira, isto é a 
realização da Agregação, últimas provas públicas da carreira académica e que constituem 
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condições para concorrer a Professor Catedrático, na carreira universitária, ou a Professor 
Coordenador Principal, na carreira politécnica. 

 

Realizei as provas de agregação em 2001 e atingi a categoria de Professor Catedrático em 2003. 
Para além do cumprimento de todas as etapas da carreira académica, o currículo que tenho vindo 
a construir, nos diversos planos da vida académica – ensino, investigação, extensão e governança 
– suportam o conhecimento destas, a experiência e a maturidade necessárias para o desempenho 
das funções de Reitor, com o prestígio institucional que as mesmas exigem. 

Aliás, no artigo 5º do Regulamento da Eleição do Reitor da Universidade do Algarve, considera-se 
que, na apreciação das candidaturas, deve ser considerado o prestígio académico do candidato, a 
experiência no exercício de funções de direção, nomeadamente em instituições de investigação, a 
visão estratégica adequada a uma política de modernização e de abertura da universidade à 
sociedade, bem como ser promotor de valores humanistas e científicos. 

Assim, o Reitor deve ser alguém em quem todos se possam rever, tanto quanto possível com 
motivação e orgulho, independentemente do subsistema e da unidade orgânica a que pertençam; 
alguém com provas dadas na gestão, no ensino, na investigação e na extensão, para dessa forma 
poder servir de exemplo e ser uma liderança consensual, permitindo gerar convergências e 
dinamismo na Universidade do Algarve.  

Para além do enquadramento no perfil pretendido, a importância atual da gestão dos processos 
motivacionais dos agentes que desenvolvem a sua atividade na Universidade do Algarve, sejam 
alunos, sejam funcionários docentes ou não docentes, requerem que o perfil do reitor também tenha 
em conta este aspeto, garantindo uma forma de governo determinada, responsável, coesa e 
participativa, bem como apresentando uma visão estratégica inspiradora e mobilizadora da 
motivação e do potencial de cada um.  

Sendo a motivação, a promoção do bem-estar e a saúde organizacional os principais domínios em 
que tenho desenvolvido a minha investigação, quer numa perspetiva teórica, quer aplicada, parece-
me que poderei dar um contributo relevante na liderança da Universidade do Algarve, neste período 
da sua história.   

A UALG representa um universo de grande diversidade e riqueza organizacional e humana, onde 
tenho crescido ao longo de um percurso de grande aprendizagem e de desenvolvimento profissional 
e pessoal. Com a plena consciência das dificuldades existentes, em particular no plano financeiro, 
acredito que, caso o Conselho Geral me faculte a oportunidade para exercer as funções de Reitor, 
poderei ajudar a encontrar e a implementar soluções que possam permitir o desenvolvimento 
sustentável e com qualidade da Universidade do Algarve! 
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A ORGANIZAÇÃO DESTE PROGRAMA  

 

No processo de candidatura a Reitor da Universidade do Algarve, o Programa de Ação é, juntamente 
com o Currículo do candidato, o documento que deve suportar essa candidatura. 

Este programa encontra-se organizado de acordo com as dimensões das atividades atualmente 
desenvolvidos no meio académico: o Ensino, a Investigação, a Extensão e a Governança.  

Aliás, numa perspetiva de coerência interna dos documentos apresentados nesta candidatura, a 
organização do currículo que apresento juntamente, também respeita esta distinção, procurando 
expressar o trabalho que tenho desenvolvido em cada um destes vetores da vida académica. 

Estes são também os vetores que têm sido distinguidos nos planos e relatórios de atividades 
apresentados para aprovação ao Conselho Geral nos últimos anos, bem como são as dimensões 
segundo as quais é feita a avaliação dos docentes na Universidade do Algarve. 

Assim sendo, decidi organizar este programa distinguindo as quatro dimensões referidas. 

Em cada uma delas procuro apresentar alguns contributos para uma reflexão que nos possa ajudar 
a decidir sobre o caminho a seguir pela Universidade do Algarve nos próximos quatro anos. 

Considero que as decisões tomadas num determinado momento sobre as ações a desenvolver no 
futuro devem ser suportadas por uma análise da situação existente. Este processo que ocorre na 
tomada das decisões de cada um na sua vida pessoal, ocorre também na tomada de decisão que 
ocorre na vida das organizações, não sendo a Universidade do Algarve uma exceção. Boas ações 
resultam de boas decisões, as quais devem partir dum adequado diagnóstico da situação existente. 

Neste sentido, para cada uma das quatro dimensões referidas, começo por fazer o ponto da situação 
existente na Universidade do Algarve. Esta análise pretende ser o mais objetiva e sistemática 
possível, com base nos resultados obtidos nos últimos anos, desde 2013, em diversos indicadores 
que podem permitir compreender a evolução recente dos mesmos na nossa universidade. 

Com base nos resultados obtidos, destacamos os aspetos mais positivos (forças), os aspetos menos 
positivos (fragilidades), bem como os desafios e as oportunidades existentes, para cada uma das 
quatro dimensões. A partir do ponto da situação feito em cada dimensão, apresento alguns dos 
principais projetos de ação (PA) a desenvolver no futuro.  

Com base no presente Programa de Ação será elaborada a proposta do Plano Estratégico a 
apresentar ao Conselho Geral, no caso desta candidatura merecer a confiança deste órgão. 

Ainda que, por uma questão de organização e de coerência interna, possa ser feita a distinção entre 
as dimensões ensino, investigação, extensão e governança, as mesmas encontram-se 
profundamente interligadas, podendo as ações explicitadas numa dimensão de desenvolvimento da 
Universidade ter impacto nas restantes, até porque, como já referia Kurt Lewin no início do século 
XX, “o todo é mais do que a mera soma das partes”.  

PA
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No seu conjunto, as medidas plasmadas neste programa pretendem contribuir para um cada vez 
melhor aproveitamento do potencial da instituição, a ampliação das suas relações com a região, 
sobretudo através das atividades de extensão, bem como a internacionalização, sobretudo através 
das atividades de investigação, as quais poderão contribuir para a melhoria das atividades de 
ensino, aumentando a qualidade e a procura da oferta formativa.  

Gostaríamos ainda de salientar que um programa de ação é apenas um projeto de desenvolvimento 
que organiza um conjunto de intenções de ações a desenvolver, um plano do caminho a seguir, 
com base naquilo que conhecemos no presente. Os índices de imprevisibilidade e a influência de 
fatores externos não controlados são cada vez maiores na vida das organizações, tal como na vida 
de cada um de nós, pelo que devemos saber conciliar o caminho traçado com os atalhos 
(oportunidades) ou os obstáculos (desafios) que seguramente vão surgir, isto é, ter a flexibilidade, 
a criatividade e a capacidade de negociação necessárias para saber aproveitar as oportunidades e 
os desafios que iremos enfrentar neste percurso dos próximos quatro anos.   

Não há receitas milagrosas, mas com humildade, elevada motivação e alguma inovação 
acreditamos poder continuar o trabalho dos reitores anteriores, ajudando a construir o caminho e a 
história da Universidade do Algarve! 
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1. PROPOSTAS NA DIMENSÃO ENSINO 
 

1.1. PONTO DA SITUAÇÃO 

 
As tabelas 1 e 2 procuram sistematizar alguns dos principais indicadores relacionados com a 
dimensão Ensino. A tabela 1 foi formulada a partir de dados constantes na página 59 do “Relatório 
de Atividades da Universidade do Algarve – 2016” e dos valores explicitados na página 6 do 
“Orçamento da Universidade do Algarve 2017”, documentos apresentados ao Conselho Geral em 
2017. A tabela 2 foi elaborada com base em dados constantes nos quadros 1 e 2 da página 7 do 
Relatório de Atividades referido e a tabela 3 foi feita com base nos dados sobre o ingresso de 
estudantes no 1º ciclo e MI, em 2017/18, na 1ª fase do CNA (Concurso Nacional de Acesso). 
 
Tabela 1: Indicadores relacionados com a vertente Ensino, entre 2013 e 2016 
 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 

Número de estudantes inscritos, total 7836 7316 7113 7260 

Número de estudantes inscritos, 1.º ciclo e MI 5888 5554 5458 5357 

Número de estudantes inscritos, 2.º ciclo 1324 1119 1067 1337 

Número de estudantes inscritos, 3.º ciclo 295 267 278 252 

Número de estudantes inscritos, CET/TeSP 313 338 268 267 

Número de estudantes inscritos, Pós-graduações 16 38 42 47 

Número de estudantes inscritos 1.º ano/1.ª vez, 1.º ciclo e MI 1397 1352 1478 1625 

Número de estudantes inscritos 1.º ano/1.ª vez, 2.º ciclo 680 625 554 665 

Percentagem de abandonos, 1.º Ciclo e MI 13% 11% 9% 13% 

Taxa de colocação das vagas no CNA, 1.ª Fase 53% 66% 82% 77% 

Grau de satisfação dos estudantes 81% 82% 85% 83% 
Percentagem de diplomados que completa o curso em n anos 
de duração do curso, 1.º ciclo e MI 59% 62% 60% 54% 

Número de cursos extintos, fundidos, criados 
- Número de cursos de 1.º Ciclo e MI no CNA 48 46 43 44 

Receitas obtidas com propinas (arredondadas a mil €) 7.016 6.823 7.143 7.970 
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Tabela 2: Ingresso de estudantes no 1º ciclo e MI, em 2015/16 e 2016/17 

 

Regimes 2015/16 2016/17 

CNA 1118 1109 

Concursos Especiais 249 204 

Concurso Estudante Internacional 51 152 

Outros 157 208 

Total 1575 1673 

 

Também se torna importante ter, desde já, em conta os dados conhecidos sobre os ingressos 
através do CNA para 2017-18, os quais são sintetizados na tabela 3. 

 

 

Tabela 3: Ingresso de estudantes no 1º ciclo e MI, para 2017-18, através do CNA 

 

 Vagas Colocados % colocações 

Universidade do Algarve 1405 1165 
(59% da região) 

82,9 

Instituições de E.S. público portuguesas 50838 44914 88,3 

 

Com base nos dados destas três tabelas e noutras informações sobre esta vertente, em particular 
as apresentadas no Relatório referido, de seguida é apresentada uma síntese dos aspetos que me 
parecem mais positivos e daqueles que considero menos positivos na vertente Ensino, bem como 
os principais desafios e oportunidades neste âmbito. 
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ASPETOS MAIS POSITIVOS 

. Embora se tenha verificado uma diminuição progressiva do número total de estudantes inscritos 
entre 2013 e 2015, ocorreu um aumento em 2016, bem como em 2017, o que pode significar o início 
de um processo de recuperação.  

. O aumento do número de alunos traduziu-se num aumento considerável da receita com propinas 
em 2016. 

. Em relação à taxa de preenchimento das vagas, após uma percentagem muito baixa em 2013 e 
2014, os resultados têm melhorado, situando-se em valores em torno dos 80% nos últimos anos.  

. O aumento, nos últimos anos, do número de estudantes de 1º ciclo e Mestrado Integrado (MI) 
inscritos pela primeira vez, também parece apontar no sentido duma recuperação progressiva da 
atratividade dos cursos oferecidos pela UALG neste ciclo de estudos. 

. Verifica-se um aumento acentuado do número de estudantes de 2º ciclo em 2016, o que poderá 
permitir aumentar o número de estudantes de 3º ciclo a curto prazo.  

. Foi realmente bastante expressivo, no último ano, o aumento das novas admissões para os cursos 
de 2º ciclo, realizado através de 49 programas, 15 dos quais oferecidos em língua inglesa. 

. Foi considerável o aumento do número de estudantes recrutados através do Concurso Especial 
para Estudante Internacional, no último ano, tendo passado de 51 para 152.  

. A atribuição de Prémios aos diplomados com classificações mais elevadas, é uma estratégia 
motivadora, expressando uma política de reconhecimento do mérito académico dos estudantes, 
para além de permitir envolver várias entidades externas neste processo, como patrocinadores.  

 

ASPETOS MENOS POSITIVOS 

. Embora pareça começar a existir alguma recuperação, o número de estudantes de 1º ciclo e MI 
ainda é baixo, sendo a percentagem de ingressos através do CNA inferior à média nacional. 

. Há cursos que continuam a ter pouca atratividade, merecendo uma análise mais cuidada no sentido 
de serem encontradas soluções. 

. O número de alunos de cursos CET/TeSP permanece baixo, sendo importante iniciar um processo 
de atração para esta via de formação superior junto dos diplomados dos cursos profissionais.  

. O número de alunos de 3º ciclo apresenta tendência de diminuição, tendo registado os valores 
mais baixos em 2016.  

. É bastante elevada a percentagem de abandonos nos cursos de 1º ciclo e MI, tendo-se situado 
nos 13% em 2016.  
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. No mesmo sentido vão os resultados relativos à percentagem de diplomados que completa o curso 
no número de anos de duração do mesmo, tendo descido para os 54%. 

. Embora a grande maioria dos cursos da UALG tenham conseguido acreditação pela Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), alguns apenas o têm conseguido de forma 
provisória, por um ou por três anos, e outros não têm conseguido essa acreditação (ver páginas 14 
a 16 do Relatório referido). 

 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

. Verifica-se uma recuperação no número total de estudantes inscritos a partir de 2015, podendo 
significar o início de um processo de recuperação que é importante consolidar.  

. No entanto, o facto desta recuperação estar também a acontecer nas outras instituições de ensino 
superior público portuguesas e de a percentagem das colocações na Universidade do Algarve ser 
inferior à média nacional, revela que devemos encarar esta recuperação com um otimismo 
moderado, sendo importante continuar a inovar na procura de estratégias para captação de alunos, 
em particular para os cursos que continuam a ter percentagens de ingresso mais baixas.  

. Ainda este ano, embora se tenha verificado um aumento da percentagem de alunos colocados na 
1ª fase do CNA, houve depois um nº considerável de candidatos que não concretizaram a matrícula 
e a Universidade do Algarve foi, juntamente com a Universidade dos Açores, a instituição com mais 
vagas sobrantes para a 3ª fase do CNA, segundo dados divulgados a 28/09/2017. 

. Também há que procurar aprofundar a relação com as escolas secundárias da região pois, embora 
59% dos alunos tenha proveniência destas escolas, ainda é muito elevada a percentagem de alunos 
que pretende seguir, noutras instituições de ensino superior, cursos existentes na UALG cujas vagas 
não são preenchidas. 

. Em todo o caso, há que valorizar a recuperação global que a Universidade do Algarve está a 
conseguir. Esta recuperação resulta sobretudo do aumento do nº de estudantes internacionais, no 
caso do 1º ciclo e MI, e do aumento dos estudantes de 2º ciclo.  

. O aumento de alunos de 2º ciclo poderá constituir uma oportunidade para a recuperação a curto 
prazo do número de alunos de 3º ciclo.  

. Bastante positivo é ainda o aumento do nº de estudantes de 1º ciclo e MI inscritos pela primeira 
vez, podendo expressar uma recuperação progressiva da atratividade dos cursos oferecidos pela 
UALG neste ciclo de estudos. Em particular, o aumento do número de alunos que ingressam através 
do Concurso de Estudante Internacional, constitui uma oportunidade que convém estabilizar e até 
reforçar no futuro, nos vários ciclos de estudo. 
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. No entanto, esta captação inicial de alunos para a UALG não encontra correspondência na 
capacidade da instituição para manter estes alunos, pois é bastante elevada a percentagem de 
abandonos nos cursos de 1º ciclo e MI, tendo-se situado nos 13% em 2016.  

. No mesmo sentido vão os resultados relativos à % de diplomados que completa o curso no nº de 
anos de duração do mesmo, tendo descido para os 54%, o que revela os elevados níveis de 
insucesso académico. 

. Este é um problema para o qual tenho vindo a chamar a atenção desde há vários anos e em 
relação ao qual é necessário tomar medidas urgentes. É importante conseguir que os alunos 
ingressem nos nossos cursos, mas é fundamental que a UALG saiba encontrar respostas para 
manter estes alunos motivados e com perspetivas de sucesso académico e de desenvolvimento 
vocacional.  

. Por seu turno, a percentagem de satisfação dos estudantes tem variado entre 81 e 85%, sendo 
relevante conseguir um aumento dos níveis de satisfação, pois isso também será importante para 
aumentar o sucesso académico e para diminuir a % de abandono dos cursos.  

 

1.2. AÇÕES A DESENVOLVER 

 

Os aspetos menos positivos que implicam medidas para melhoria da situação têm 
fundamentalmente a ver com a necessidade de melhorar os ingressos nos cursos da UALG e de 
manter os alunos nos cursos em que ingressam, até à conclusão destes. 

Assim, de uma forma geral, embora se esteja a verificar uma recuperação no nº de estudantes que 
ingressam na UALG, é importante consolidar essa recuperação e melhorar ainda mais os processos 
de captação de alunos, no sentido do preenchimento das vagas abertas e de conseguirmos logo no 
início do percurso académico alunos mais motivados para os cursos em que ingressam (ingressos 
nos cursos como 1ª escolha) e com classificações de ingresso mais elevadas, garantindo desde 
logo uma maior probabilidade de sucesso académico e de menor abandono. 

Após o ingresso, é importante tentarmos melhorar a qualidade no funcionamento dos cursos, 
prevenindo o abandono e procurando uma maior motivação e melhor preparação dos alunos para 
o ingresso na vida profissional.  

A formação pedagógica dos professores e o desenvolvimento de competências transversais nos 
alunos será ainda uma das nossas principais apostas na dimensão ensino, marcando alguma 
inovação neste domínio e permitindo distinguirmo-nos qualitativamente doutras instituições de 
ensino superior do país. 
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Assim, as ações a desenvolver na dimensão ensino podem estruturar-se no sentido da 
concretização de dois grandes objetivos estratégicos: melhoria dos ingressos na UALG; melhoria 
da qualidade dos cursos e prevenção do abandono. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MELHORAR OS INGRESSOS NA UALG 

Desde logo devemos procurar manter atualizados, em português e inglês, os conteúdos 
disponibilizados online no portal e nas redes sociais, através da articulação entre o Gabinete de 
Comunicação e Protocolo e as Unidades Orgânicas, os Serviços Académicos e os Serviços de 
Informática. Em particular, as boas experiências e as iniciativas realizadas na UALG deverão 
merecer o máximo de valorização e divulgação pelo Gabinete de Comunicação e Protocolo. 

Uma estratégia de comunicação adequada permitirá não só consolidar a captação dos públicos-alvo 
mais tradicionais da própria região, como abrir os horizontes para além-fronteiras, aproveitando a 
situação geográfica estratégica da nossa Universidade. Trata-se de uma Universidade onde há 
clima para estudar, com um aeroporto internacional que nos abre as portas ao espaço ibérico, 
mediterrânico, da União Europeia, bem como ao mundo dos países da CPLP e da América Latina, 
em particular. 

Em todo o caso, a comunicação sobre a oferta formativa existente na UALG é um dos aspetos que 
tem vindo a melhorar nos últimos anos, mas é necessário continuarem a ser aperfeiçoadas as 
estratégias para dar a conhecer de forma atrativa essa oferta junto das escolas e da comunidade 
em geral. Por exemplo, é preciso que os alunos e as respetivas famílias saibam as vantagens dos 
TeSP (conferem diploma de Técnico Superior Profissional), em termos de facilidade para ingresso 
nos cursos de 1º ciclo, bem como a elevada empregabilidade dos cursos de engenharia. Além disso, 
de acordo com o posicionamento recente do Ministro da Ciência e Ensino Superior, o Ensino 
Profissional deverá começar a ser uma prioridade no futuro, via cursos TeSP, pois apenas 15% dos 
alunos de Ensino Profissional vão para o Ensino Superior, comparativamente aos cerca de 80% dos 
alunos de cursos científico-humanísticos.  

 

Na perspetiva de captação de mais alunos para os cursos TeSP e para os cursos de 1º ciclo 
existentes na UALG que não são preenchidos, é necessária também uma maior aproximação junto 
das escolas secundárias da região. Para além das iniciativas já existentes, nomeadamente o “Ano 
0”, o “Dia Aberto” e as sessões realizadas pelos professores da “Equipa UALG”, seria importante 
desenvolver ações com um caráter mais contínuo. Além disso, deveria ser criado um “Conselho 
Consultivo do Ensino Básico e Secundário na UALG”, em que estivessem representados os 
agrupamentos e as escolas de ensino básico e secundário da região. 
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Também é importante recuperar a ligação aos agrupamentos TEIP (Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária) situados no Algarve, permitindo desenvolver iniciativas que possam ser 
articuladas no sentido de motivar os alunos para ingressar na UALG. 

 

Uma ação essencial será a de explorar a possibilidade da melhoria da rede de transportes dentro 
de Faro, em particular entre o centro da cidade e os campi da UALG, bem como entre a UALG e as 
cidades mais próximas, como Olhão e Loulé. Neste momento, existem já boas vias de acesso direto 
ao Campus de Gambelas, quer de Olhão, quer de Loulé. No entanto, os transportes, em particular 
os autocarros, não refletem ainda essa facilidade de acesso direto, nos horários e no tempo dos 
percursos. 

A melhoria desta situação poderá envolver parcerias com as autarquias, a AMAL e a Rodoviária, 
bem como um melhor aproveitamento dos próprios autocarros da UALG para este efeito, 
nomeadamente numa ligação direta entre o Campus de Gambelas e o Campus da Penha.  

A este nível da melhoria das acessibilidades para os alunos e os funcionários docentes e não 
docentes em relação aos campi, devemos procurar identificar o que pode ser feito, abordando as 
entidades referidas, e depois implementar aquilo que permita concretizar este objetivo.  

 

É também essencial sabermos aproveitar o potencial agregador de cursos nucleares, como foi o 
caso da Medicina / Ciências Biomédicas, permitindo ampliar o seu potencial para outros cursos em 
áreas afins da nossa oferta formativa. Este tipo de ação poderá ser também uma solução para os 
cursos que têm dificuldade em captar alunos, nomeadamente as Engenharias, pelo que deveriam 
ser estudadas hipóteses a este nível. Por exemplo, verificou-se que o curso de Engenharia 
Aeroespacial foi, este ano, aquele com nota de ingresso mais elevada no CNA a nível nacional. Até 
que ponto não se poderia criar esse curso na UALG, bem como um TeSP em Manutenção de 
Aviões, tendo em conta a existência de um aeroporto internacional em Faro, aproveitando os 
recursos docentes existentes e investindo nalgumas contratações necessárias, beneficiando com 
isso os restantes cursos de Engenharia?  

 

Em termos de captação de alunos internacionais, devemos continuar a apostar na 
internacionalização, valorizando o trabalho feito pelo Gabinete de Relações Internacionais e 
Mobilidade (GRIM) ao nível da mobilidade, mas procurando aperfeiçoar as formas de integração 
desses alunos, nomeadamente em termos de alojamento e noutros aspetos importantes para os 
alunos que se encontram nessa situação.  

A maioria dos estudantes estrangeiros que procuram a Universidade do Algarve para realizar um 
período de mobilidade são estudantes Europeus. Devemos procurar manter a nossa participação 
nos projetos e programas europeus de mobilidade, mas devemos tentar alargar a nossa capacidade 
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de captação de alunos vindos de países não europeus, procurando beneficiar do alargamento da 
rede de colaborações, bem como no plano financeiro, pois os estudantes não europeus pagam a 
propina de estudante internacional, enquanto os europeus pagam a mesma propina que os 
estudantes portugueses, por imposição legal. Assim, a principal aposta deverá ser sobretudo no 
sentido da captação de mais alunos de países de língua e expressão portuguesa, em particular do 
Brasil, até porque a grande maioria dos cursos da UALG são lecionados em português, permitindo 
que nas mesmas turmas estejam simultaneamente estudantes portugueses e internacionais e 
evitando que os professores tenham que fazer o esforço de lecionar em língua inglesa.  

Este aproveitamento da oportunidade da língua portuguesa ser das mais usadas no mundo, não 
deve diminuir o esforço no sentido de dar resposta ao desafio de termos mais cursos ou unidades 
curriculares a funcionar em língua inglesa, até como forma de aproveitarmos o elevado número de 
alunos estrangeiros residentes no Algarve e as escolas de ensino secundário que lecionam em 
inglês. Para além de procurarmos manter aqueles cursos que já temos a funcionar em inglês e que 
têm procura por parte de estudantes internacionais, devemos tentar alargar este tipo de oferta 
formativa noutras áreas, sobretudo em cursos de 2º e 3º ciclos. 

 

Em relação à diminuição de alunos de 3º ciclo, tal estará provavelmente relacionado com a 
diminuição do número de bolsas de doutoramento que tem ocorrido nos últimos anos por parte da 
FCT. No entanto, é importante encontrar formas de atrair mais os alunos de 3º ciclo, até porque é o 
nível de ensino mais associado à investigação realizada. Neste sentido, poderá ser importante, 
sempre que possível, haver um doutoramento “âncora” em cada área científica, até para melhor 
justificar as propostas formativas de 1º e 2º ciclos nessas áreas perante a A3ES.  

O aumento de alunos de 3º ciclo poderá também passar pela realização de seminários ou lecionação 
de módulos por parte de docentes/investigadores estrangeiros com prestígio internacional, bem 
como pelo maior envolvimento dos alunos de 2º ciclo nas investigações realizadas pelos docentes 
e investigadores da UALG. Além disso, a diminuição das propinas nos cursos de 3º ciclo é uma 
hipótese a ser estudada. 

 

Em termos de receitas próprias associadas aos ingressos, no caso dos cursos de 1º ciclo e MI não 
parece necessário o aumento das propinas, sendo preferível tentarmos ter um maior número de 
estudantes ao abrigo do Concurso Especial para Estudante Internacional, cujas propinas são mais 
elevadas. Neste âmbito, embora tenhamos tido bons resultados, ainda temos espaço para “crescer”, 
pois é permitido que, através deste contingente, possam ingressar nas instituições de Ensino 
Superior Público até 20% do total das vagas usadas no CNA, o que equivale a 280 vagas na UALG. 
Tendo ingressado 152 estudantes neste contingente em 2016, ainda poderemos integrar mais 
alunos neste tipo de ingressos.  
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Há ainda um elevado número de estudantes estrangeiros que ingressam na UALG ao abrigo de 
protocolos. Estes alunos não pagam propinas, por imposição legal, vindo quase sempre realizar 
apenas um semestre na UALG. No entanto, poder-se-ia aproveitar esta situação para tentar atrair 
estes estudantes estrangeiros no sentido de continuarem depois os seus estudos na UALG, 
passando a enquadrar-se no Concurso Especial para Estudante Internacional. Esta poderia ser uma 
estratégia para a UALG tentar beneficiar do facto de, desde há vários anos, ter um maior número 
de estudantes incoming (estudantes doutra universidade que vêm estudar para a UALG) do que 
outgoing (estudantes da UALG que vão estudar para outra universidade). 

A obtenção de mais receitas com as ações atrás descritas poderá permitir a diminuição do valor das 
taxas e emolumentos associados ao processo de matrícula e obtenção de documentos por parte 
dos Serviços Académicos. 

Também deverá ser feito um esforço para preencher um maior número das vagas propostas no 
CNA e noutros contingentes de ingresso. Aliás, em relação à taxa de ocupação das vagas, o facto 
de ter diminuído de 82% para 77% entre 2015 e 2016 resulta do facto de o número de vagas 
oferecidas através do CNA ter aumentado de 1366 para 1400, repartidas por 44 cursos, isto é, 
havendo mais vagas, mesmo que consigamos o mesmo número de ingressos, a percentagem de 
ocupação diminui. Mas, embora seja assim, não parece que uma eventual diminuição do número 
de vagas possa ser vantajosa, pois isso diminuirá a hipótese de receitas para a UALG. Será 
preferível mantermos as cerca de 1400 vagas anuais para ingressos através do CNA, mas haver 
uma perspetiva mais realista relativamente ao número de vagas indicadas para os vários cursos, 
com base no histórico destes e nas medidas que podem ser tomadas para inverter as situações de 
não preenchimento das vagas no passado.  

Desta forma, também conseguiremos preparar com a devida antecedência o ano académico, em 
particular a distribuição de serviço letivo, em vez de perdermos tempo a reorganizar toda a 
planificação inicial devido à falta de ingressos nalguns cursos.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: MELHORAR A QUALIDADE DOS CURSOS E PREVENIR O ABANDONO NA UALG 

Neste âmbito, importa referir que há vários meses foi criado um “Grupo de Trabalho para Estudo do 
Abandono Escolar na UALG”, mas que apenas reuniu uma vez, sendo importante serem retomados 
os trabalhos deste grupo. 

Em todo o caso, parece-nos que, mais do que a componente “estudo do abandono”, é importante 
intervir no sentido da prevenção e resolução deste problema, visto sobre o mesmo terem sido já 
feitos vários estudos em diversas universidades do país.  

Assim, depois de conseguirmos que mais e melhores alunos ingressem na UALG, devemos saber 
motivá-los para continuarem nos cursos da UALG e prepará-los bem, de forma a que obtenham 
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sucesso académico, consigam uma boa integração social e possam vir a ser profissionais 
competentes. 

 

Desde logo, os cursos de 1º, 2º e 3º ciclos que constituem a oferta formativa da UALG devem ser 
acreditados pela A3ES. O aumento da qualidade de funcionamento dos cursos, através duma maior 
relação entre atividades de ensino, de investigação e de extensão por parte dos docentes, é um dos 
principais aspetos para a creditação dos cursos pela A3ES. Em particular, de forma a garantir uma 
melhor avaliação dos cursos da UALG pela A3ES é essencial uma maior relação entre a oferta 
formativa e a excelência da investigação desenvolvida, sobretudo ao nível de cursos de 2º e 3º 
ciclos. 

 

Em termos da qualidade dos cursos, integrando os contributos da investigação e da extensão no 
ensino, desde logo, devemos saber aproveitar a oportunidade de haver docentes dos dois 
subsistemas na UALG, podendo ser desenvolvidas colaborações e sinergias na docência. Em 
particular, aqueles que tenham um maior perfil de investigação podem ajudar a reforçar esta 
componente nas propostas formativas de 2º e 3º ciclos.  

Além disso, a cooperação deverá existir entre unidades orgânicas, independentemente do 
subsistema a que pertençam, podendo ser criadas propostas formativas transversais mais 
inovadoras, como foi o caso recente do curso de Matemática Aplicada à Gestão. Esta dinâmica de 
colaboração entre as unidades orgânicas é vantajosa no plano da racionalização da oferta formativa. 
Além disso, as sinergias poderão também expressar-se nas atividades de investigação e de 
extensão, com benefícios para a qualidade do ensino. 

Em áreas em que a UALG tenha dificuldade em criar cursos de 2º ciclo, poderão ser criados PM 
(cursos preparatórios de um mestrado integrado) em associação com outras universidades com 
mais massa critica nessas áreas. O mesmo poderá acontecer no que diz respeito aos cursos de 3º 
ciclo, em que poderão ser desenvolvidas parcerias com outras universidades. Desta forma também 
se podem promover redes de colaboração ao nível das atividades de investigação. 

 

A qualidade do ensino e a prevenção do abandono também passa pela organização das tarefas 
administrativas na UALG e pelas instalações e equipamentos.  

Nesse sentido, é necessário melhorar as condições dos laboratórios de ensino, bem como a 
articulação entre os Serviços Académicos e as unidades orgânicas, para que não haja duplicação 
de tarefas e para que sejam dadas respostas rápidas às solicitações dos alunos no âmbito do seu 
percurso académico. Alguma centralização nos procedimentos, acompanhada de reforço dos 
recursos humanos existentes, poderá ser necessária no âmbito dos Serviços Académicos.  
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Também poderá ser necessária uma análise dos questionários usados no âmbito do Sistema 
Integrado de Monitorização do Ensino e Aprendizagem (SIMEA), procurando torná-los melhores 
indicadores da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, segundo a perceção dos 
intervenientes.  

Uma boa organização das tarefas e funções deverá permitir que os professores não fiquem 
sobrecarregados com tarefas administrativas, devendo o seu principal foco ser a docência, a 
investigação e a extensão.  

Em particular, os Diretores de Curso têm um papel essencial na prevenção do abandono académico, 
mas muitas vezes o seu tempo é sobretudo ocupado com tarefas administrativas. O Diretor de Curso 
tem um papel fundamental no acompanhamento do percurso dos alunos, na coerência interna do 
curso, na relação entre as unidades curriculares, bem como nos métodos de ensino e avaliação 
usados, devendo o seu papel ser cada vez mais valorizado. A própria A3ES destaca a importância 
do perfil do Diretor de Curso na avaliação dos cursos.  

O reconhecimento do papel do Diretor de Curso deve traduzir-se numa discriminação positiva, 
através da redução das cargas letivas dos docentes que desempenham essas funções. Além disso, 
uma forma simbólica de reconhecimento poderá ser a descentralização de competência na 
cerimónia de entrega de prémios de mérito aos estudantes na pessoa do Diretor do respetivo Curso.  

Devem continuar as iniciativas que visam premiar os alunos da UALG com classificações mais 
elevadas, em sessão pública, com a presença de alunos e respetivas famílias, funcionários docentes 
e não docentes, empresários, diretores de agrupamentos de escolas, bem como de toda a 
comunidade envolvente da UALG. No entanto, para além de serem premiados pelo mérito 
académico, também devem ser reconhecidos os alunos que se tenham destacado noutros domínios, 
nomeadamente no desporto, no voluntariado ou no associativismo. 

No processo de motivação dos alunos, a Associação Académica tem um papel fundamental, sendo 
essencial que o Reitor expresse reconhecimento, proximidade e colaboração constante nas 
iniciativas realizadas.  

Desde logo na organização conjunta da receção dos novos alunos, com o apoio dos municípios de 
Faro e Portimão, mantendo–se o slogan “UALG – Estudar onde é bom viver”.  

Para além da Semana de Acolhimento, em que são já organizadas atividades como passeios de 
barco pela Ria Formosa e “open days” de surf, canoagem ou vela, poderão ser perspetivadas várias 
iniciativas durante cada ano letivo, envolvendo atividades cientificas, culturais, desportivas e lúdicas, 
aproveitando as características particulares da região e envolvendo também os docentes nessas 
iniciativas. Podem, ainda, ser promovidas práticas positivas na integração dos estudantes na UALG, 
enquadradas no Programa de Iniciativas Exarp, lançado pela Direção-Geral do Ensino Superior. 

Para além das iniciativas que visam a integração dos alunos de uma forma geral, deverá continuar 
a ser tão valorizada quanto possível a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais, 
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em particular. Nesse sentido, o apoio às iniciativas realizadas pelo Gabinete de Apoio ao Estudante 
com Necessidades Educativas Especiais é fundamental.  

 

Para além da Associação Académica e dos Diretores de Curso, importa salientar o papel dos 
Conselhos Pedagógicos neste processo de promoção do sucesso académico e prevenção do 
abandono.  

Neste âmbito, os Conselhos Pedagógicos podem ter um papel importante no desenvolvimento de 
iniciativas conjuntas e na implementação de medidas que possam promover a sensibilização e a 
preparação dos docentes para práticas docentes mais motivadoras da aprendizagem dos alunos, 
nomeadamente através da realização de seminários sobre aspetos ligados à pedagogia 
universitária. Em 2017, começaram já várias iniciativas em conjunto por parte dos Conselhos 
Pedagógicos, em particular a realização de tertúlias, e estão já previstas outras, quer junto de 
alunos, quer junto de docentes, que a reitoria deverá continuar a apoiar e incentivar.  

 

Mas para além das iniciativas que os conselhos pedagógicos decidam realizar, é importante também 
uma intervenção mais sistemática com vista ao desenvolvimento de competências pedagógicas nos 
docentes, quer presencialmente, quer através da utilização de aplicações informáticas para o efeito. 

Inclusivamente, a motivação, o aumento do sucesso académico e a diminuição da percentagem de 
abandono dos cursos pelos alunos poderá passar também pelo desenvolvimento de competências 
de pedagogia universitária e uso das novas tecnologias junto dos docentes.  

A concretização destas competências na relação pedagógica deverá ser suportada por condições 
físicas e administrativas adequadas, nomeadamente salas de aulas bem equipadas com meios 
informáticos e audiovisuais. 

O desenvolvimento destas competências junto dos professores poderá também contribuir para a 
sua própria motivação e bem-estar profissional. 

 

No âmbito da dimensão ensino, um dos projetos mais inovadores que poderá ser implementado diz 
respeito à criação de uma Unidade de Apoio à Inovação Pedagógica (UAIP), responsável pelo 
desenvolvimento de competências transversais para todos os alunos que ingressam na UALG, 
contribuindo para evitar o abandono dos cursos da UALG e para aumentar os índices de sucesso 
académico, integração social e, inclusivamente, favorecer a empregabilidade. 

Essas competências podem integrar o empreendedorismo, os métodos de estudo, a organização 
pessoal, a gestão do tempo, a liderança, a gestão de conflitos, a resolução de problemas, a tomada 
de decisão, a assertividade e o trabalho em equipa, entre outras. Para além destas competências 

PA 32

PA 33

PA 34

PA 35

PA 36



Saúl Neves de Jesus  Candidatura a Reitor (2017-2021) - Programa de Ação 

 
- 21 - 

de desenvolvimento psicossocial, poderão ser ainda desenvolvidas competências digitais e 
competências linguísticas.  

A explicitação da aquisição destas competências, através da frequência dos cursos, deverá constar 
no Suplemento ao Diploma. 

No seu conjunto, estas competências poderão ser como que uma garantia de qualidade dos alunos 
formados na UALG. Pretende-se que o aluno da UALG seja reconhecido e identificado pelas 
potenciais entidades empregadores por um conjunto de qualidades que poderão traduzir a sua 
capacidade, independentemente do curso que frequentar.  

O desenvolvimento destas soft skills poderá ser feito através duma plataforma online, 
complementada com intervenção presencial, envolvendo os Serviços de Informática e os Gabinetes 
de Psicologia existentes na FCHS e nos SAS.  

Além disso, deverá existir um Conselho Consultivo da UAIP, que envolverá os Conselhos 
Pedagógicos e a Associação Académica.  
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2. PROPOSTAS NA DIMENSÃO INVESTIGAÇÃO 

 
2.1. PONTO DA SITUAÇÃO 

 
A tabela 4 procura sistematizar alguns dos principais indicadores relacionados com a dimensão 
Investigação, tendo sido elaborada a partir de dados apresentados na página 60 do “Relatório de 
Atividades da Universidade do Algarve – 2016”, apresentado na reunião do Conselho Geral de 13 
de setembro de 2017, no quadro 6, da página 10, nos quadros 14 e 15, da página 24, no quadro 18, 
da página 26, no quadro 21, da página 27, e no quadro 23, da página 28, deste mesmo Relatório. 

 
Tabela 4: Indicadores relacionados com a vertente Investigação, entre 2013 e 2016 
 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 

Nº de publicações na WOS 
 

511 518 550 583 

Nº de publicações na WOS por docente 
doutorado ETI 

1,22 1,32 1,31 1,38 

Nº médio de citações por publicação 
 

11,3 12,0 12,8 13,8 

Nº de doutoramentos concluídos 
 

n.d. n.d. 47 46 

Nº de mestrados concluídos 
 

n.d. n.d. 402 336 

Nº de candidaturas de projetos de investigação 
e desenvolvimento a financiamento  

 32 65  71 93 

Nº de projetos de investigação aprovados 20 23 14 26 

Nº de projetos de investigação e 
desenvolvimento iniciados 

28 12 11 28 

Nº de projetos com financiamento do 
sistema científico nacional 

38 75 50 49 

Nº de projetos com financiamento fora do 
sistema científico nacional 

27 61 61 68 

Orçamento total das candidaturas de 
projetos (arredondado a mil €) 

 10.324  8.873  37.228  27.528 

Receitas com projetos de investigação e 
desenvolvimento (arredondadas a mil €) 

3.148 
 

 2.830 
 

2 475  2.479 
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Os indicadores selecionados correspondem aqueles que são mais valorizados ao nível da avaliação 
de centros de investigação, de projetos de investigação, do currículo de investigadores e, 
inclusivamente, da produção científica associada a propostas formativas pela A3ES: as publicações 
indexadas a revistas de referência, as teses de doutoramento orientadas com sucesso e os projetos 
de investigação financiados. 

 

Com base nos dados desta tabela e noutras informações, em particular algumas das apresentadas 
no Relatório referido, de seguida é apresentada uma síntese de alguns aspetos, mais e menos 
positivos na dimensão investigação, bem como os principais desafios e oportunidades que se 
colocam no presente. 

 

ASPETOS MAIS POSITIVOS 

. Tem ocorrido um aumento no número de publicações indexadas na web of science (WOS), de 
forma absoluta e por docente doutorado ETI, bem como um aumento no número de citações por 
publicação, em particular no último ano. 

. Embora tenha ocorrido uma diminuição do número de projetos de investigação com financiamento 
do sistema científico nacional, o número de projetos com financiamento internacional tem 
aumentado. 

. O número de candidaturas a financiamento de projetos de investigação e desenvolvimento tem 
vindo a aumentar, bem como tem aumentado o número de projetos aprovados para financiamento. 

. Em 2016, também aumentou o número de projetos de investigação e desenvolvimento iniciados, 
podendo indicar uma recuperação da captação de financiamento através dos projetos de 
investigação e desenvolvimento. 

. O orçamento total das candidaturas a projetos teve um aumento significativo em 2015, sendo 
também elevado o valor verificado em 2016, expressando o esforço da UALG no sentido da 
captação de financiamento a este nível.  

. O valor total dos projetos já aprovados e em execução, entre maio de 2016 e maio de 2017, de 
13,462 milhões de euros, de acordo com informação fornecida ao Conselho Geral, são um excelente 
indicador da recuperação que está a ocorrer. 

 

ASPETOS MENOS POSITIVOS 

. O número de teses de doutoramento concluídas com sucesso não aumentou em 2016, havendo 
até uma diminuição no número de teses de mestrado concluídas, comparativamente a 2015. 



Saúl Neves de Jesus  Candidatura a Reitor (2017-2021) - Programa de Ação 

 
- 24 - 

. Apenas um número inferior a 15% dos docentes/investigadores da UALG tem submetido projetos 
nos últimos anos. 

 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

. Para efeitos de investigação, a UALG estrutura-se em nove Centros de Investigação – CI (CBMR, 
CCMar, CEOT, CIAC, CIEO, CIMA, CIQA, ICArEHB e MeditBio) e 12 Centros de Estudos e 
Desenvolvimento – CED (CEAO, CECL, CEDMES, CEPAC, CES, CFMFT, CINTAL, CIQA, CTA, 
CUIP, ICCE e ILAB) que se dedicam à investigação científica, ao desenvolvimento e transferência 
de conhecimento e à prestação de serviços, em diversas áreas científicas. Estes Centros 
representam um potencial enorme em termos da capacidade da UALG no vetor investigação. 

. Dos nove Centros de Investigação da UALG, seis deles (ICArEHB, CCMar, CEOT, CIMA, CBMR 
e CIEO) foram avaliados com “Excelente” ou “Muito Bom” pela FCT, sendo elevado o número dos 
investigadores da UALG membros integrados destes Centros.  

. Em novembro próximo irá iniciar-se um novo processo de avaliação pela FCT, constituindo uma 
oportunidade para que os centros de investigação existentes possam melhorar as suas avaliações 
anteriores e para que possam ser propostos novos centros de investigação, nomeadamente a partir 
dos centros de estudo e desenvolvimento existentes. 

. O Regime de Contratação de Doutorados (Lei nº 57/2016) permite melhorar as condições de 
trabalho e a estabilidade nas carreiras de investigação, bem como pode possibilitar a contratação 
de doutores para ingresso na carreira docente, com financiamento da FCT.  

. A UALG tem a Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-Graduada (UAIC), a 
qual integra a Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA), no âmbito da 
qual são identificadas possíveis colaborações entre a UALG e as empresas da região, aspeto cada 
vez mais importante no financiamento de projetos europeus, baseados em desafios societais.  

. As receitas obtidas com projetos de investigação e desenvolvimento tem vindo a diminuir desde 
2013, mas os valores de 2016 são próximos de 2015, o que pode indiciar uma recuperação na 
captação de receitas a este nível. 

. Vários indicadores parecem apontar para o início de um processo de recuperação na vertente 
investigação, sendo o desafio consolidar e acentuar este processo de melhoria nesta vertente, 
nomeadamente ao nível da captação de financiamento. 

 
 
2.2. AÇÕES A DESENVOLVER 

 
A investigação deve suportar de forma cada vez mais próxima a oferta formativa da UALG, sendo o 
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principal instrumento conducente ao reconhecimento e à visibilidade interna e externa da excelência 
e do mérito institucional. 

As ações a desenvolver devem partir das estruturas existentes em termos de investigação, 
nomeadamente as unidades de investigação (os CI e os CED) e a UAIC. Às unidades de 
investigação, representadas no Conselho de Investigação da UAIC, cabe o importante papel de 
desenvolver as atividades de investigação realizada na UALG e de contribuir para a componente de 
extensão, através da transferência de conhecimento para a sociedade. 

Na dimensão investigação as principais ações a desenvolver podem estruturar-se no sentido da 
concretização dos seguintes objetivos estratégicos: melhorar o apoio aos investigadores pela UAIC; 
melhorar a comunicação sobre a investigação desenvolvida; aumentar as parcerias internacionais; 
garantir uma boa avaliação dos Centros de Investigação da UALG; melhorar as sinergias entre os 
Centros e as Unidades Orgânicas; contratar doutorados e rejuvenescer o corpo de 
docentes/investigadores. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MELHORAR O APOIO AOS INVESTIGADORES PELA UAIC 

No plano do apoio à investigação, a UAIC deverá continuar a iniciativa de implementar uma rede de 
infraestruturas de apoio à investigação, como forma de um melhor aproveitamento do equipamento 
existente.  

É também importante criar sinergias entre áreas científicas e fomentar a interdisciplinaridade, de 
forma a obter-se um melhor aproveitamento dos recursos humanos e laboratoriais, bem como a 
ganhar-se dimensão e inovação nas propostas formativas e de investigação apresentadas a 
instituições financiadoras. 

Além disso, a UAIC deverá continuar a prestar o apoio necessário aos CI e aos CED, 
nomeadamente na divulgação das fontes de financiamento externas, bem como na submissão de 
projetos de investigação e na concretização administrativa daqueles que consigam obter 
financiamento, mas deverá ser reforçada a sua capacidade para prestar esse apoio, em termos de 
recursos humanos especializados, para que este possa mais amplo e célere. 

É ainda fundamental criar condições adequadas para que os investigadores se possam concentrar 
na atividade de investigação e no acompanhamento científico das tarefas definidas para cada 
projeto. O excesso de tempo que os investigadores demoram a realizar tarefas administrativas é um 
dos problemas mais frequentes. Deve diminuir a burocracia e aumentar a celeridade dos processos, 
bem como o apoio necessário para que os investigadores da UALG consigam ter os seus projetos 
financiados e concretizados com a qualidade pretendida. 

Torna-se difícil ter investigadores motivados e que consigam ser capazes de competir no plano 
internacional se não for definida uma estratégia que permita um maior reconhecimento do tempo 
ocupado pelos docentes nas atividades de investigação. Nesse sentido, deveria haver alguma 
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discriminação positiva em relação aos docentes mais produtivos no plano científico, visto serem 
cada vez mais importantes as publicações e a investigação realizada como suporte para a 
acreditação dos cursos. Assim, a redução das cargas letivas dos docentes que apresentem índices 
de produtividade científica mais elevada é uma medida a analisar no sentido da sua implementação.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: MELHORAR A COMUNICAÇÃO SOBRE A INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIDA 

Também deverá ser melhorada a componente de comunicação das boas experiências no âmbito da 
investigação, requerendo uma melhor articulação entre a UAIC, as unidades de investigação e o 
Gabinete de Comunicação e Protocolo da UALG. 

O exemplo do CBMR, que lançou recentemente a primeira plataforma portuguesa sobre 
comunicação de ciência na área da saúde, deve ser seguido e ampliado para todas as unidades de 
investigação, com a apoio da UAIC.  

Um outro exemplo, no plano das relações entre a investigação e a extensão e também o ensino diz 
respeito à criação, em 2016, do “Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do 
Algarve”, um consórcio entre o Centro Hospitalar do Algarve e a Universidade do Algarve, através 
do DCBM e do CBMR. 

Estes são bons exemplos dentro da UALG que importa conhecer e procurar replicar noutros 
domínios científicos. 

É essencial desenvolver a componente de extensão universitária associada à investigação, 
permitindo a divulgação do conhecimento pela comunidade, em particular no tecido empresarial e 
tecnológico. Neste processo, o apoio do CRIA revela-se imprescindível. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: AUMENTAR AS PARCERIAS INTERNACIONAIS 

Para além das parcerias regionais que são fundamentais, convém salientar que, em geral, a 
investigação de qualidade está interligada a uma elevada internacionalização. Aliás, para a próxima 
avaliação dos centros de investigação a ser realizada por painéis internacionais da FCT em diversos 
domínios científicos, é explicitado no Regulamento que a avaliação máxima de “Excelente” irá 
depender da equipa de investigação constituir uma referência internacional no âmbito do seu objeto 
de estudo.  

Nesse sentido, é fundamental prosseguirmos no sentido de aumentar as iniciativas e as parcerias 
internacionais visando a excelência. Para esse objetivo pode contribuir a organização de congressos 
internacionais, a mobilidade de docentes, o recrutamento de alunos estrangeiros e a participação 
em redes de formação e investigação internacionais. 

A internacionalização também se poderá traduzir em propostas formativas, de 2º e 3º ciclo, 
realizadas em parceria com Universidades estrangeiras de elevado prestígio, acordando-se, sempre 
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que possível, soluções de dupla titulação ou de titulação conjunta. A estratégia deve procurar que 
nos associemos aos melhores, para aprender e evoluir com eles, beneficiando do respetivo 
reconhecimento institucional, e não uma mera visão geográfica de fusões ou parcerias com 
instituições apenas pelo fato de se encontrarem mais próximas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: GARANTIR UMA BOA AVALIAÇÃO DOS CENTROS DE INVESTIGAÇÃO DA UALG 

Embora os aspetos referidos sejam importantes, a prioridade estratégica na vertente investigação a 
curto prazo deverá ser conseguir que as unidades de investigação sediadas na UALG consigam 
obter uma avaliação tão elevada quanto possível no próximo processo de avaliação da FCT, a ser 
iniciado já em novembro próximo, de acordo com o “Regulamento de Avaliação e Financiamento 
Plurianual de Unidades de I & D”. Esta poderá ser uma oportunidade para os centros existentes 
melhorarem as suas avaliações ou serem criados novos centros de investigação.  

O requisito de serem suficientes 10 investigadores doutorados integrados para ser feita a proposta 
duma unidade de investigação e a maior especificidade de áreas científicas dos painéis de 
avaliação, faz com que pequenos grupos de investigadores possam propor um centro, desde que o 
foco da investigação esteja muito bem definido e seja aglutinador do trabalho realizado pelos vários 
membros. Estes requisitos poderão ser importantes para a UALG, visto ter um número reduzido de 
investigadores em certos domínios científicos.  

Sendo um processo a iniciar antes da eleição do próximo Reitor, não poderemos implementar 
nenhuma estratégia antes do início desta avaliação. 

No entanto, o processo de avaliação irá prolongar-se pelo ano de 2018, com visitas presenciais às 
unidades de I & D concorrentes, sendo imprescindível colaborar com as várias unidades para que 
essa avaliação decorra da melhor forma possível.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: INTEGRAR NOVOS DOCENTES/INVESTIGADORES NOS CENTROS DA UALG 

Depois das unidades serem avaliadas, poderemos aproveitar o tempo dos próximos 4 anos até que 
uma nova avaliação aconteça, para os centros iniciem um processo de integração de novos 
membros da UALG que possam não ter ainda indicadores de produtividade científica muito 
elevados, mas que integrando um centro poderão melhorar os seus níveis de produtividade 
científica, contribuindo para a qualidade do centro que passem a integrar.  

No respeito pela autonomia dos centros e da sua decisão quanto à integração de novos membros, 
a UAIC poderá desenvolver um processo de mapeamento dos docentes ainda não integrados em 
centros e serem criadas condições para que os docentes possam atingir níveis de produtividade 
científica que lhes permita a médio prazo serem integrados nos centros de investigação existentes. 
A reitoria fará a mediação com os centros existentes no sentido de os sensibilizar para a integração 
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de novos membros, inicialmente como colaboradores, devendo os docentes ser responsabilizados 
pelo cumprimento dos requisitos que sejam necessários para passarem depois a ser membros 
integrados desses centros. Os docentes do subsistema politécnico também serão incluídos neste 
esforço da reitoria no sentido de serem integrados em centros de investigação. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: MELHORAR AS SINERGIAS ENTRE OS CENTROS E AS UNIDADES ORGÂNICAS  

Não obstante a especificidade das unidades de investigação, o Conselho de Investigação da UAIC 
deve procurar promover as sinergias e a interdisciplinaridade entre as unidades, potenciando o 
desenvolvimento de projetos de investigação conjuntos, até porque cada vez mais é nas fronteiras 
entre áreas científicas que surgem propostas mais inovadoras e suscetíveis de conseguirem ser 
financiadas.  

Embora a UAIC tenha na sua designação a componente de “Formação Pós-Graduada”, esta não 
tem sido aproveitada para a promoção e concretização de iniciativas neste âmbito. De acordo com 
os pontos 2 e 3, do artigo 61º, dos Estatutos da UALG, a UAIC deve apoiar a “formação pós-
graduada, designadamente os 3.º ciclos e as que resultam de parcerias com entidades 
estrangeiras”, bem como promover “iniciativas das unidades orgânicas no que respeita às linhas de 
formação pós-graduada e valorizando as relações com os centros de investigação no âmbito do 
apoio à investigação científica”. Neste sentido, a UAIC deverá mediar ou promover a realização de 
doutoramentos conjuntos com caráter mais multidisciplinar, aproveitando os recursos das várias 
áreas científicas, incluindo os docentes do subsistema politécnico.  

Procurando rentabilizar o esforço docente, os alunos poderiam ter algumas aulas em conjunto, 
nomeadamente no âmbito da metodologia de investigação e da estatística, permitindo também uma 
maior e melhor integração dos alunos de doutoramento na dinâmica da investigação realizada na 
UALG. Esta situação também poderia permitir uma maior coesão entre o grupo de alunos de 
doutoramento, contribuindo para prevenir o abandono neste ciclo de estudos.  

Na linha da tradição existente na UALG, os doutoramentos resultariam duma parceria entre 
unidades orgânicas e centros de investigação.  

Nesta perspetiva, os conselhos científicos ou técnico-científicos das várias unidades orgânicas 
também deveriam estar representados no Conselho de Investigação da UAIC.  

Para além duma maior articulação do trabalho desenvolvido pelos diferentes conselhos científicos 
ou técnico-científicos, poder-se-ia potenciar o contributo que este órgão pode ter em cada unidade 
orgânica, no sentido do desenvolvimento de medidas que possam promover a sensibilização e a 
preparação dos docentes para práticas de investigação científica, nomeadamente através da 
realização de seminários sobre aspetos ligados à captação de financiamento através da 
investigação científica e à investigação como pilar das propostas formativas de 2º e 3º ciclos. Para 
além da partilha de experiências de sucesso por parte de colegas docentes/investigadores neste 
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âmbito, os técnicos da UAIC e do CRIA também poderiam ser chamados a participar nestas 
iniciativas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: CONTRATAR DOUTORADOS E REJUVENESCER O CORPO DE 
DOCENTES/INVESTIGADORES 

Uma outra prioridade da próxima reitoria na vertente de investigação diz respeito à concretização 
do DL nº 57/2016, que aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o 
emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento. Neste âmbito, a UALG tem 
vários investigadores, distribuídos pelos centros de investigação existentes, que preenchem os 
requisitos poderem ser abertos os procedimentos concursais com vista à sua contratação, sendo 
esta paga pela FCT. As instituições poderão proceder à abertura de dois procedimentos concursais, 
um até 31 de dezembro de 2017 e outro até 31 de agosto de 2018, pelo que urge aproveitar esta 
oportunidade.  

Além disso, as instituições podem substituir a abertura destes concursos para a contratação de 
doutorados, pela abertura de concursos para ingresso nas carreiras docentes e de investigação, 
pelo que esta poderá ser uma excelente oportunidade para o rejuvenescimento do corpo docente 
da UALG em certos domínios científicos. 
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3. PROPOSTAS NA DIMENSÃO EXTENSÃO 

 
3.1. PONTO DA SITUAÇÃO 

 
A tabela 5 procura sistematizar alguns dos principais indicadores relacionados com a dimensão 
Extensão, sendo feita a partir de dados apresentados na página 61 do “Relatório de Atividades da 
Universidade do Algarve – 2016”, bem como no quadro 15, da página 24, no quadro 21, da página 
27, e no quadro 23, da página 28, desse Relatório. 
 
Tabela 5: Indicadores relacionados com a vertente Extensão, entre 2013 e 2016 
 

Indicadores 2013 2014 2015 2016 
Número de projetos realizados com entidades públicas e privadas nos campos 
temáticos do Mar, do Turismo, da Saúde e Bem-Estar e do Património Mediterrânico 

n.d. n.d. 39 48 
Número de empresas StartUps e SpinOffs com atividade nos campos temáticos do 
Mar, do Turismo, da Saúde e Bem-Estar e do Património Mediterrânico 

27 30 39 50 
Número de cursos não conferentes de grau destinados à Educação Permanente da 
população adulta já integrada no mercado de trabalho ou à procura de emprego 

0 0 40 50 
Número de formandos que frequentaram cursos não conferentes de grau destinados à Educação 
Permanente da população adulta já integrada no mercado de trabalho ou à procura de emprego 0 0 725 1696 
Número de projetos de transferência de conhecimento para a 
sociedade organizados pela Universidade do Algarve 

n.d. n.d. 41 45 

Número de participantes em atividades de natureza científica, cultural, 
social e artística, organizadas pela Universidade do Algarve 

n.d. n.d. 25000 45000 

Número de estudantes envolvidos em projetos e estágios nas 
empresas/instituições 

858 740 1764 1800 

Número de créditos ECTS obtidos através de atividades de Extensão 
reconhecidas pelos Conselhos Científicos e Técnico-Científicos 

0 0 1588 2147 

Número de conteúdos divulgados na comunicação social sobre atividades 
de natureza científica, cultural, social e artística - número de inserções 

1374 2034 5933 7175 

Nº de candidaturas de projetos de prestação de serviços a 
financiamento 

15 5 7 13 

Nº de candidaturas de projetos de transferência de tecnologia 
a financiamento 

10 8 91 28 

Nº de projetos de prestação de serviços iniciados 
 

7 11 12 19 

Nº de projetos de transferência de tecnologia iniciados 
 

3 4 0 7 

Receitas com projetos de transferência de tecnologia 
(arredondadas a mil €) 

743 960 630 639 

Receitas com projetos de prestação de serviços (arredondadas 
a mil €) 

269 235 183 176 
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No Relatório referido vem explicitado que, por atividades de extensão, “entendem-se todas as 
atividades, pontuais, periódicas ou permanentes, desenvolvidas pelos membros da Comunidade 
Académica no âmbito das suas funções na Universidade, que decorreram de solicitações de 
entidades públicas ou privadas, ou de representantes da sociedade em geral, para dar resposta a 
necessidades específicas sentidas pela comunidade” (p.30).  

 

ASPETOS MAIS POSITIVOS 

. Verifica-se que ocorreu um aumento na grande maioria dos indicadores de iniciativas na vertente 
extensão estipulados no Relatório referido, tendo inclusivamente sido superadas as expetativas 
colocadas para o ano de 2016, o que é revelador do bom desempenho da UALG nesta vertente da 
vida académica. 

. A constituição de um grupo de trabalho para as atividades de extensão, pelo despacho RT21/2014, 
terá contribuído para uma melhor organização, sistematização e orientação estratégica destas 
atividades na UALG. Este grupo foi criado com o objetivo de promover o diálogo e relações com a 
comunidade, orientar as atividades de extensão para o desenvolvimento regional, fomentar a 
interdisciplinaridade, associar a extensão ao ensino e à investigação e aumentar a participação dos 
estudantes nestas atividades.  

. Há atividades de extensão que já estão bem consolidadas pelo Gabinete de Comunicação e 
Protocolo, nomeadamente as palestras realizadas pela “Equipa UALG” em escolas de ensino básico 
e secundário, bem como de ensino profissional, às quais assistiram cerca de 6800 alunos em 2016. 
Também o Dia Aberto é uma iniciativa consolidada, em que participam anualmente mais de 2000 
alunos vindos de várias escolas do Algarve e Alentejo à UALG.  

 

ASPETOS MENOS POSITIVOS 

. A listagem de iniciativas que permitiu alcançar os valores obtidos no quadro não diferencia a 
importância das mesmas. Por exemplo, na categoria eventos, uma “palestra” ou uma “aula aberta” 
de 1h não deveriam ter a mesma importância que um congresso internacional de vários dias.  

. Os estudantes participaram em cerca de 24% das atividades de extensão reportadas, mas apenas 
10% foram realizadas no âmbito dos planos curriculares dos cursos. Deverá continuar a ser 
realizado um maior esforço de integração das atividades de extensão nas unidades curriculares que 
constituem os planos de estudos dos cursos da Universidade do Algarve, contribuindo para uma 
aprendizagem mais enriquecedora e, simultaneamente, uma maior aproximação da Academia à 
Comunidade.  
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. A boa prestação da UALG ao nível dos vários indicadores da quantidade de iniciativas não encontra 
correspondência com as receitas obtidas, quer nos projetos de transferência de tecnologia, quer nos 
projetos de prestação de serviços, ocorrendo em ambos uma diminuição das receitas por parte da 
UALG. 

. É necessário promover mais a realização de prestação de serviços pois, relativamente ao tipo de 
atividades de extensão desenvolvidas em 2016, as mais frequentes foram os eventos, em particular 
palestras e organização de conferências ou congressos, representando cerca de 60% das 
atividades desenvolvidas, enquanto as atividades de prestação de serviços, em que estão incluídos 
estudos e relatórios, peritagens e auditorias ou assessorias, apenas representam cerca de 13% das 
atividades realizadas.  

 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

. Um dos principais desafios diz respeito ao aproveitamento da Divisão de Empreendedorismo e 
Transferência de Conhecimento (CRIA), tendo em conta o seu papel essencial no apoio ao 
empreendedorismo e à inovação, bem como na captação de financiamento para projetos de 
investigação e de cooperação UALG-empresas. No último ano o CRIA apoiou a submissão de 
projetos num valor superior a 6 milhões de euros, correspondendo a um orçamento superior a 2 
milhões de euros para a UALG.  

. A realização de um elevado e diversificado número de atividades de extensão, mas que deverá 
ser organizada de forma mais sistemática, estruturada e contínua, com objetivos bem delineados 
para um espaço temporal mais prolongado e, se possível, com abordagens multidisciplinares.  

. As atividades de ensino e as atividades de investigação realizadas na UALG constituem um bom 
suporte para as atividades de extensão a realizar. 

. Deve procurar haver mais divulgação dos resultados da investigação realizada junto da 
comunidade e das empresas, em particular.  

 

3.2. AÇÕES A DESENVOLVER 

 

As ações a desenvolver na vertente da extensão podem organizar-se em torno de dois grandes 
objetivos estratégicos: maior ligação da UALG à região através das atividades de extensão; maior 
convergência das atividades da UALG para a extensão. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: MAIOR LIGAÇÃO DA UALG À REGIÃO ATRAVÉS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Deve continuar a ser realizado o inventário das atividades de extensão realizadas em cada ano, tal PA 56
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como foi feito para 2015 e para 2016, mas procurando compreender melhor o contributo de cada 
iniciativa, inclusive no plano financeiro. 

A listagem das atividades realizadas tem resultado mais do somatório das atividades desenvolvidas 
pelas unidades orgânicas, centros de investigação e outros agentes da UALG, e não tanto duma 
ação articulada e coordenada pela Reitoria. Nesse sentido, deve ser respeitada a autonomia 
daqueles que desenvolvem as atividades, mas também devem ser definidas prioridades em 
conjunto com esses agentes, para que depois todos tentem contribuir nesse sentido, permitindo 
expressar uma dinâmica mais integrada e focada da UALG naquilo que estrategicamente é 
prioritário em cada período.  

Deverá ainda ser feito o levantamento das competências e serviços que podem ser prestados ao 
exterior pela UALG, procurando manter atualizada esta informação.  

O levantamento das solicitações feitas à UALG por entidades externas também é importante para 
procurarmos fazer corresponder a capacidade de resposta da UALG aquilo que são as 
necessidades externas.  

A informação recolhida sobre as competências e serviços que podem ser prestados deverá ser 
estruturada para ser divulgada e para ficar disponível no portal da Universidade, tornando-se 
facilmente acessível para as entidades externas interessadas. 

Este aspeto da comunicação do potencial de transferência de tecnologia e de prestação de serviços 
da UALG é da maior importância para captar o interesse de potenciais investidores.  

Embora o Gabinete de Comunicação e Protocolo da UALG tenha melhorado o seu funcionamento 
nos últimos anos, é preciso continuar a tentar fazer mais e melhor. Nomeadamente, devem ser 
aproveitadas tanto quanto possível as novas tecnologias de informação e comunicação para a 
edificação de uma imagem apelativa, dinâmica e moderna das realizações e do potencial da UALG.  

 

Motivar a região para a UALG e recuperar o orgulho nesta como a universidade da região, fazendo 
jus ao nome Universidade do Algarve, deve ser um dos grandes objetivos estratégicos do próximo 
Reitor.  

Nesse sentido, embora as atividades de extensão possam ter um caráter nacional e até 
internacional, é fundamental orientar estas atividades para o desenvolvimento regional, procurando 
responder às necessidades da comunidade envolvente, quer empresas, quer outras instituições.  

Em particular, a oferta de formação especializada avançada, em formato de pós-graduações, deverá 
também ser aprofundada em conjunto com entidades da região. 

É importante mobilizar a região, em particular políticos, autarquias, empresas, associações, escolas 
e respetivos professores do ensino básico e secundário, bem como famílias, para a importância da 
UALG na região, pois esta continua a ter um papel insubstituível no desenvolvimento cultural, social 
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e económico do Algarve. 

A transferência de conhecimento para a comunidade também passa pelas atividades culturais. 
Neste âmbito, deverá continuar a ser valorizada a missão cultural da UALG, numa grande 
proximidade com as autarquias e as associações da região, participando nas iniciativas destas e 
envolvendo estas nas iniciativas artísticas e culturais da UALG. 

A participação de docentes da UALG em entidades da região, nomeadamente associações e 
conselhos gerais de escolas, contribui para uma aproximação da UALG à região.  

Por seu turno, a participação de representantes de entidades externas da região em órgãos da 
UALG, nomeadamente no Conselho Económico e Social, bem como no próprio Conselho Geral, 
reforça esta aproximação, com benefícios para a UALG e também para a própria região. Em 
particular, de acordo com os Estatutos da UALG, no Conselho Económico e Social estão 
representadas associações empresariais da região, associações sindicais da região, autarquias 
locais da região, associações de desenvolvimento local, associações ambientalistas, associações 
juvenis, associações culturais e personalidades de reconhecido mérito regional indicadas pelo 
Conselho Geral mediante proposta do Reitor. 

Nas atividades de extensão será ainda importante continuar a aproveitar o papel que podem ter 
personalidades ligadas à UALG, com elevado prestígio regional, nacional e/ou internacional, 
funcionando como “embaixadores da UALG” e ajudando a instituição na concretização dos seus 
objetivos estratégicos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: MAIOR CONVERGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA UALG PARA A EXTENSÃO 

Nem sempre o impacto da produção de conhecimento através da investigação e do ensino é 
evidente na dinâmica da sociedade e das empresas.  

Por isso, as atividades de ensino e as atividades de investigação realizadas na UALG devem ser 
integradas de forma sistemática para o desenvolvimento das atividades de extensão a realizar. 

Esta perspetiva pode permitir a garantia de uma melhor qualidade do ensino e da investigação, bem 
como contribuir para uma melhor inserção dos alunos no mercado profissional. 

É fundamental continuar a sensibilizar os docentes e os investigadores para integrarem, sempre 
que possível, a extensão como ferramenta de ensino e de enriquecimento curricular. Inclusivamente, 
a extensão poderá ser incorporada nos planos de estudo através da criação de unidades 
curriculares optativas. 

O incentivo à criação de cátedras de empresas é outra das iniciativas que poderá ser desenvolvida 
na UALG como forma de ligação ao tecido empresarial. 

As atividades de extensão também podem ser desenvolvidas no âmbito da educação permanente, 
através do Centro de Formação e Atualização Permanente (CeFAP), criado 2016 na UALG. Este 
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Centro procura fazer o levantamento das necessidades de formação das empresas e outras 
entidades, apresentando depois propostas de formação que correspondam a essas necessidades.  

Também é importante consolidar a atividade do Grupo de Voluntariado V+, em que já estão inscritos 
371 voluntários. Durante 2016, foram realizadas mais de 1900h de voluntariado. Além disso, foram 
organizadas duas ações de formação em voluntariado e a Semana do Voluntariado. Estas iniciativas 
devem continuar e merecer todo o apoio da Reitoria. 

Por seu turno, os estudantes devem ser envolvidos como colaboradores nas iniciativas de extensão 
realizadas (por exemplo, organização de congressos), devendo essa participação ser formalmente 
reconhecida no suplemento ao diploma de curso. Este tipo de experiência dos estudantes em 
atividades de extensão pode contribuir para a aprendizagem de competências pessoais e 
interpessoais, importantes para o seu desenvolvimento global, para além de poder possibilitar uma 
melhor integração no mercado profissional. 

Neste âmbito convém destacar a iniciativa “UALG Careers Fair”, feira de emprego da UALG, 
organizada pela própria Associação Académica, em colaboração com a UALG, visando contribuir 
para uma aproximação dos estudantes e diplomados da UALG ao mercado de trabalho, facilitando-
lhes o processo de procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional, através 
de workshops, sessões de recrutamento, almoços de networking, entre outras atividades, reunindo 
no mesmo espaço cerca de 40 empresas e entidades. São prioritárias estas iniciativas de 
aproximação à empregabilidade, pelo que devem ser apoiadas e promovidas pelo Reitor, em 
colaboração com a Associação Académica. 

Poderia ser útil a criação de uma Unidade de Apoio à Extensão (UAE), responsável pela 
coordenação das atividades de extensão. Para além de realizar o inventário das atividades de 
extensão realizadas, o levantamento das necessidades das instituições da região e o levantamento 
das competências e serviços que podem ser prestados ao exterior pela UALG, em articulação com 
as unidades orgânicas e as unidades de investigação, bem como com a Associação Académica, o 
Gabinete de Comunicação e Protocolo e o Gabinete Alumni e Saídas Profissionais, poderia permitir 
uma maior articulação e aproveitamento de sinergias entre as várias iniciativas realizadas neste 
vetor da vida académica. 

Em todo o caso, deverá continuar a ser potenciado o papel imprescindível do CRIA no sentido de 
aproveitar as solicitações lançadas pela comunidade, em particular empresas da região, bem as 
competências instaladas na UALG que podem ser aproveitadas através das atividades de extensão. 

Por fim, ao nível das atividades de extensão, o “Pólo Tecnológico da UALG” é o eixo ao redor do 
qual devem gravitar Laboratórios e Empresas de carácter tecnológico, possibilitando a transferência 
de tecnologias e conhecimento, potenciando simultaneamente as sinergias entre o tecido 
empresarial, estruturas e serviços. Este Pólo apresenta características que permitirão uma maior 
ligação entre a Universidade e o tecido empresarial. Aproveitando os próprios espaços existentes, 
no presente a UALG apresenta como áreas prioritárias as Tecnologias de Informação e 
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Comunicação, as Energias Renováveis e as Ciências Biomédicas. As TIC beneficiarão os vários 
campi, as Energias Renováveis serão implementadas no Campus da Penha, tendo o ISE um papel 
essencial neste processo, enquanto ao nível das Ciências Biomédicas está prevista a conclusão do 
último piso do edifício da Medicina, onde funcionará o Centro de Simulação Clínica, que poderá 
constituir uma referência na Península Ibérica. É importante manter estas prioridades estratégicas, 
procurando que as mesmas se concretizem com a celeridade possível. 
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4. PROPOSTAS NA DIMENSÃO GOVERNANÇA 

 
4.1. PONTO DA SITUAÇÃO 

 
 
A maioria dos indicadores da dimensão Governança começaram a ser avaliados recentemente, pelo 
que não há informação disponível sobre a sua quantificação ao longo do tempo, que permitisse 
compreender o alcance de decisões implementadas a este nível. 

Assim sendo, o ponto da situação que é apresentado de seguida passa por uma análise sobretudo 
qualitativa relativamente a aspetos que se integram nesta dimensão. 

 

ASPETOS MAIS POSITIVOS 

. Dos indicadores enquadrados na vertente governança, apenas foi avaliado, desde 2013, o número 
de horas em manutenção corretiva e parametrização do SIGEST realizadas por entidades externas, 
verificando-se uma diminuição da despesa com a aquisição deste serviço (p.62 do “Relatório de 
Atividades da Universidade do Algarve – 2016”), o que constitui um resultado positivo. 

. Também pode ser considerada positiva a resolução pelos serviços técnicos dum elevado número 
de intervenções de manutenção nas áreas da eletricidade, carpintaria, canalização e construção 
civil, tal como descrito na página 42 do mesmo Relatório. 

. De destacar ainda a recente implementação de algumas soluções de redução de custos, como 
seja a solução integrada de gestão de impressões.  

 

ASPETOS MENOS POSITIVOS 

. A cultura organizacional de cada subsistema e de cada unidade orgânica ainda parece sobrepor-
se à cultura organizacional da Universidade do Algarve como um todo, dificultando a maximização 
das sinergias que podem ser criadas. 

. Vários edifícios e equipamentos apresentam problemas que requerem intervenções de 
recuperação ou manutenção, algumas delas urgentes. 

. O atual Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina ainda não foi instituído como Faculdade, 
de forma a situar-se no mesmo estatuto que as restantes unidades orgânicas da universidade.  
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

. As unidades orgânicas, as unidades de investigação e de desenvolvimento, os serviços e as 
unidades funcionais existentes, constituem a estrutura organizacional de base da Universidade do 
Algarve, em torno da qual devemos perspetivar os desenvolvimentos possíveis nas dinâmicas de 
funcionamento desta universidade. 

. A UALG pode beneficiar por ser a única universidade pública na região do Algarve. 

. A existência dos dois subsistemas na mesma universidade pode permitir aproveitar as 
especificidades e as mais valias de cada um, numa perspetiva de complementaridade, no que diz 
respeito às vertentes de ensino, investigação e extensão. 

. O Campus de Portimão pode permitir uma mais fácil implementação da UALG no barlavento 
algarvio. 

. As infraestruturas informáticas existentes, em particular as salas de videoconferência, podem 
possibilitar o desenvolvimento de algumas valências na UALG. 

. A implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQUAlg), recentemente criado. 

. A implementação eficiente do Edoclink como um sistema de gestão documental, criado para 
desmaterializar os processos de fluxo de informação e para permitir o mesmo tipo de procedimentos 
na UALG. 

 

4.2. AÇÕES A DESENVOLVER 

 

Na dimensão governança, as ações a desenvolver podem organizar-se com vista ao alcance dos 
seguintes objetivos estratégicos: aprofundar as relações com as várias entidades reconhecidas nos 
Estatutos da UALG; concretizar a revisão dos Estatutos da UALG (dos regulamentos para as 
pessoas); promover a progressão na carreira por funcionários docentes e não docentes; melhorar a 
situação financeira da UALG; requalificar espaços, instalações e equipamentos; implementar os 
procedimentos do sistema interno de garantia de qualidade na UALG; fomentar uma cultura 
organizacional da UALG como um todo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: APROFUNDAR AS RELAÇÕES COM AS VÁRIAS ENTIDADES RECONHECIDAS NOS 
ESTATUTOS DA UALG 

No plano da governança é importante, desde logo, salientar que serão desenvolvidas as melhores 
relações possíveis com as várias entidades estatutariamente definidas nos Estatutos da UALG, 
nomeadamente com o Conselho Geral e o Conselho de Gestão, que têm maior capacidade 
deliberativa e estratégica, bem como com o Senado Académico, o Conselho Económico e Social, o 
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Administrador, o Provedor do Estudante, as Unidades Orgânicas e as Unidades de Investigação e 
Desenvolvimento. 

No respeito pela especificidade e autonomia de cada órgão, as relações desenvolvidas com estas 
entidades devem ser de confiança e de compromisso quanto ao contributo de cada uma para o 
desenvolvimento da UALG. 

Em particular, o Conselho Geral é, nos termos da lei e dos estatutos da UALG, o órgão de governo 
a quem cabe definir o desenvolvimento estratégico, a orientação e a supervisão da instituição. 
Sendo eleito por este órgão, o Reitor deve procurar corresponder na plenitude das expetativas 
criadas, disponibilizar todos os meios e informações relevantes, bem como deve aproveitar da 
melhor forma o aconselhamento institucional relativamente às opções estratégicas mais 
importantes. Em particular, o trabalho conjunto entre o Reitor e o Presidente do Conselho Geral é 
fundamental para uma boa gestão estratégica da UALG. 

Um destaque também para a relação com as unidades orgânicas, nas quais se realizam as 
atividades de ensino e muitas das atividades de investigação e extensão, sendo essencial que toda 
a estratégia da reitoria seja construída com a participação ativa das unidades orgânicas, no respeito 
pela autonomia destas. Ao Reitor competirá a articulação entre elas, a gestão dos equilíbrios, o 
aproveitamento das complementaridades, a partilha e a amplificação das boas práticas e o 
desenvolvimento de uma cultura organizacional da UALG como um todo, mas para o qual todas as 
partes integrantes têm uma importância essencial. 

Na relação formal com as unidades orgânicas continuará a ser valorizado o funcionamento do 
Senado Académico e da sua Secção Coordenadora, mas também, tanto quanto possível, a sua 
Secção Científica e sua Secção Pedagógica.   

Uma palavra particular também em relação aos Serviços de Ação Social (SAS) e à Associação 
Académica.  

Os SAS, no âmbito da sua autonomia administrativa e financeira, têm um papel central na 
concretização da missão social da UALG. O Conselho de Ação Social, presidido pelo Reitor e 
integrando o Administrador dos SAS e dois representantes da Associação Académica (devendo um 
deles ser bolseiro), analisa e decide sobre aspetos fundamentais para a vida académica dos 
estudantes, nomeadamente o apoio económico e social prestado aos alunos através dos SAS, 
contribuindo para o sucesso académico e para a qualidade de vida do estudante. A atividade dos 
SAS deve continuar a merecer todo o apoio e incentivo por parte do Reitor. 

Por seu turno, a Associação Académica, de acordo com os Estatutos da UALG, encontra-se 
representada em vários órgãos importantes da instituição, nomeadamente no Conselho de Gestão, 
no Senado Académico (incluindo a sua Secção Coordenadora) e no Conselho Económico e Social. 
Além disso, os estudantes encontram-se representados no Conselho Geral e nos Conselhos 
Pedagógicos das unidades orgânicas. Esta representatividade expressa a importância e a 
responsabilidade dos estudantes na gestão estratégica da instituição. 
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Acresce que os estudantes têm um papel fundamental na receção e integração de novos alunos na 
UALG e a sua participação em várias iniciativas da UALG garante o sucesso das mesmas. Para 
além disso, a procura de convergência, em termos de complementaridade, entre as posições 
assumidas pelo Reitor e aquelas defendidas pela Associação Académica pode ser essencial para o 
sucesso da UALG, em particular nas negociações com o poder central. 

É reconhecido o contributo essencial que a Associação Académica do Algarve tem tido para o 
alcance de objetivos estratégicos da instituição e desejamos que o trabalho conjunto entre o Reitor 
e a Associação Académica seja cada vez mais profícuo. 

Urge, no entanto, valorizar e apoiar ainda mais as atividades desportivas e culturais desenvolvidas 
pela Associação Académica, melhorar a sua divulgação interna, bem como os equipamentos e 
recursos existentes. Deverá ainda ser fornecido todo o apoio ao trabalho desenvolvido pela 
Associação Académica neste âmbito e, em particular, à participação dos estudantes em 
campeonatos universitários de várias modalidades.  

Para além das relações formais que serão desenvolvidas com os diversos órgãos estatutariamente 
definidos na UALG, enquanto Reitor pretendemos privilegiar as relações informais, a disponibilidade 
e a proximidade com funcionários docentes e não docentes, com alunos e com elementos externos 
à UALG, permitindo uma gestão tão participada quanto possível, tanto no plano formal, como 
informal. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: CONCRETIZAR A REVISÃO DOS ESTATUTOS DA UALG (DOS REGULAMENTOS 
PARA AS PESSOAS) 

Qualquer mudança organizacional deve partir da estrutura atual e deve garantir que será para 
melhor, em termos da celeridade e da excelência do funcionamento da UALG.  

No entanto, parece-nos importante reiniciar a revisão dos Estatutos da UALG. Estes foram 
publicados em Diário da República no ano de 2008, estando prevista, na alínea a) do nº 1 do artigo 
71º, a sua revisão passados quatro anos da sua publicação. Assim, em 2018 farão 10 anos, 
justificando-se a sua revisão, permitindo plasmar nos estatutos as alterações necessárias para ser 
expresso aquilo que a UALG é no presente ou que pretende vir a ser num futuro próximo. 

Desta forma poderiam ser implementadas algumas alterações necessárias e consensuais, como 
seja o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina, criado já em 2008, adquirir o estatuto de 
Faculdade.  

Outros aspetos dos Estatutos poderão não reunir tanto consenso, mas deverão ser analisados, 
discutidos e serem tomadas as necessárias decisões. Nesse sentido, deverão ser retomados os 
trabalhos da Comissão de Revisão Estatutária (Despacho RT.39/2015).  
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Essas alterações poderão repercutir-se nos vários regulamentos existentes na UALG, em particular 
nas unidades orgânicas e nos serviços.  

Poder-se-ia aproveitar essa oportunidade para, no devido respeito pelas autonomias e 
especificidades das várias unidades orgânicas, comparar os regulamentos existentes e promover 
as aproximações possíveis, permitindo uma maior perceção de justiça organizacional por parte dos 
colaboradores docentes e não docentes da instituição, o que também será importante para uma 
maior motivação profissional.  

A procura de motivação profissional e de perceção de justiça organizacional deverá também estar 
presente na revisão do Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da Universidade 
do Algarve, a qual deverá ser feita a partir de 2018, após a realização dos primeiros dois triénios da 
sua implementação que já não permite fazer um balanço e corrigir aquilo que considerarmos 
necessário (2013-2015, 2106-2018). 

Independentemente da revisão deste regulamento, consideramos prioritária a progressão nos 
escalões decorrente da avaliação de desempenho obtida pelos docentes até ao momento, pelo que, 
para além do óbvio cumprimento da lei nesta matéria, será importante interferir junto do governo, do 
CRUP e do CSISP para que sejam concretizadas as expetativas de progressão dos docentes. Trata-
se dum aspeto fundamental para a perceção de justiça organizacional e para o reconhecimento e 
motivação dos docentes. 

Também devemos aproveitar esta oportunidade de análise e eventual alteração de regulamentos 
para reduzir ao mínimo a burocracia existente, sendo admissível ter apenas aquela que seja 
absolutamente necessária (imposta pela legislação em vigor), sendo consumido o mínimo de tempo 
necessário neste tipo de tarefas, permitindo o foco naquilo que é essencial em termos de ensino, 
investigação e extensão. Tanto quanto possível, é necessária a simplificação, a flexibilidade, a 
transparência e a acessibilidade nos procedimentos administrativos, financeiros e académicos, 
permitindo a sua eficiência. É necessário encontrar o equilíbrio entre o cumprimento da lei e a 
necessária desburocratização dos procedimentos.  

Convém ainda referir que, para além da existência de regulamentos, é fundamental termos sempre 
presentes as questões éticas nas tomadas de decisão e nos comportamentos adotados. Não somos 
números, mas sim pessoas! 

Outro aspeto importante nesta perspetiva de valorização das pessoas na UALG diz respeito ao 
aprofundamento da participação, iniciada recentemente, na Rede Ibero-Americana de 
Universidades Promotoras de Saúde, procurando-se implementar na UALG intervenções que 
possam contribuir para a saúde organizacional e para ambientes de trabalho saudáveis (“healthy 
workplaces”). 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: PROMOVER A PROGRESSÃO NA CARREIRA POR FUNCIONÁRIOS DOCENTES E 
NÃO-DOCENTES 

Estamos muito abaixo das percentagens mínimas estabelecidas nos Estatutos de Carreira quanto 
aos lugares de quadro nas categorias mais elevadas, professores associados e catedráticos, no 
caso do ensino universitário, e professores coordenadores e coordenadores principais, no caso do 
ensino politécnico. Além disso, muitos professores encontram-se no mesmo nível há mais de 10 
anos, nomeadamente professor auxiliar no ensino universitário ou professor adjunto no ensino 
politécnico. Para além da desmotivação dos professores, esta situação revela o envelhecimento do 
corpo de professores auxiliares. A média de idades dos professores da UALG é superior a 52 anos, 
havendo menos de 5% com menos de 40 anos, sendo imprescindível rejuvenescer o corpo docente 
nas diversas categorias.  

Neste âmbito, a abertura de concursos para lugares de quadro deve ser considerada um 
investimento fundamental, permitindo, por um lado, aumentar a motivação dos 
docentes/investigadores da UALG e, por outro, renovar o corpo docente na perspetiva da 
excelência. 

É urgente a abertura de concursos para professor nos níveis mais elevados da carreira, 
nomeadamente em áreas deficitárias e prioritárias em que existam candidatos internos com 
elevadas possibilidades de ganharem concursos documentais.  

Mas a abertura de concursos deve ser também uma oportunidade para rejuvenescer e aumentar a 
excelência do corpo docente, pelo que os concursos para professor no início de carreira, auxiliar ou 
adjunto, devem ser o mais abertos possível, permitindo contratar pelo mérito. 

A aposta em novos docentes e investigadores com mérito deve ser vista, não como uma despesa, 
mas como um investimento que permitirá o reconhecimento da excelência da UALG e a obtenção 
de mais receitas a médio prazo. 

Em Portugal apenas existem concursos de recrutamento, ao contrário doutros países em que 
também existem concursos de progressão, permitindo aos docentes progredirem na carreira em 
função da concretização de objetivos previamente definidos para cada nível. Este tipo de concursos 
permitiria aos docentes organizarem melhor a concretização do seu percurso, bem como seria mais 
favorável ao trabalho em equipa, pois a competição seria de cada um com os objetivos a atingir e 
não com os colegas. Deverá ser lançado o debate e defendido junto do governo, do CRUP e do 
CSISP, a distinção entre os dois tipos de concurso, ambos necessários para o desenvolvimento das 
instituições de Ensino Superior em Portugal. 

 

Em relação aos funcionários não docentes, temos na UALG vários casos em que as habilitações 
são superiores às exigidas pelas funções desempenhadas, sendo da maior justiça reconhecer estas 
situações no plano funcional e salarial. Além disso, devem ser identificadas e enriquecidas as 
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funções dos funcionários, dando-lhes sentido e motivando-os, para além do necessário investimento 
na sua formação, procurando contribuir para aumentar os níveis de competência e satisfação 
profissional. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: MELHORAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA UALG 

Deve continuar o modelo de gestão que procura aproveitar, tanto quanto possível, as competências 
do Administrador da UALG, bem como do Conselho de Gestão. 

Embora a UALG deva sempre procurar influenciar o poder político no sentido dum financiamento 
público digno, tendo em conta os sucessivos cortes no Orçamento de Estado, é fundamental que a 
Universidade consiga encontrar formas de financiamento adicionais, permitindo aumentar a 
percentagem de receitas próprias. 

Em particular, esta candidatura entende que o aumento das propinas dos estudantes de formação 
inicial não deve ser encarado como a forma mais imediata para ajudar a resolver o problema. Apesar 
de ter havido uma melhoria significativa no sistema de bolsas atribuídas aos estudantes pelos 
Serviços de Ação Social, as despesas com a educação suportadas pelas suas famílias continuam 
a ser consideráveis, se tivermos em conta os preços do alojamento, das refeições, dos transportes, 
dos materiais didáticos de apoio aos cursos, etc. Além disso, qualquer proposta de aumento do valor 
das propinas deverá corresponder a melhoria na qualidade dos cursos e da formação global dos 
estudantes.  

Face à situação financeira da UALG, à qual foi feita já referência no início deste Programa, teremos 
que continuar prudentes nos gastos, mas devemos também otimizar as condições e os recursos 
que permitam uma maior criação de receitas próprias, nomeadamente nas valências seguintes: 

. Aumento do número de alunos, nos vários ciclos de estudo e propostas formativas, procurando, 
em particular, melhorar ainda mais os ingressos através do concurso de estudante internacional; 

. Projetos de investigação ganhadores, quer nos concursos nacionais, quer internacionais; 

. Prestação de serviços e consultadoria a entidades públicas e privadas, em particular da região do 
Algarve. 

As propostas apresentadas anteriormente neste programa, relativas às várias dimensões 
analisadas, poderão contribuir, de forma direta ou indireta, para o aumento de receitas em cada uma 
das valências referidas. 

Esta captação adicional de financiamento deve ser concertada com um elevado rigor nas despesas, 
mas esta atuação não deve ser feita de forma cega ou indiscriminada, sendo fundamental distinguir 
entre despesa e investimento, pois este pode ser importante para gerar fontes de financiamento a 
médio prazo e para que a universidade não estagne ou fique inibida no seu desenvolvimento. 
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Além disso, é fundamental que a gestão financeira corrente da Universidade não desmotive os 
docentes e não bloqueie o desenvolvimento de iniciativas que possam permitir a captação de mais 
investimento. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: REQUALIFICAR ESPAÇOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

A requalificação de espaços, instalações e equipamentos é outro dos domínios em que é importante 
investir.  

Desde logo, é importante continuar a modernizar os serviços, atualizar os meios tecnológicos 
disponíveis, bem como os procedimentos e as aplicações informáticas.  

Por seu turno, as infraestruturas são fundamentais para a realização das atividades de ensino, 
investigação e extensão, bem como para as atividades desportivas e culturais.  

Neste âmbito, é urgente proceder à recuperação de vários edifícios e equipamentos em diversas 
unidades orgânicas. Para além dos processos já iniciados, há outros que nos parecem essenciais, 
como seja a recuperação do sistema de ar condicionado em vários edifícios da UALG, que não 
funciona há mais de um ano. 

Com a ajuda dos serviços técnicos, deverá ser feito a levantamento exaustivo do estado de 
conservação das infraestruturas, de forma a estabelecer prioridades de intervenção, sendo 
essenciais aquelas que envolvam a segurança e o conforto de pessoas, de todos nós! 

É também importante continuar o trabalho já iniciado com vista à criação de um “hotel escola”, em 
colaboração com ESGHT, aproveitando as instalações da “antiga casa do Reitor”, no Campus da 
Penha. 

Mas, para além do aproveitamento destas instalações, pode-se também tentar ampliar a oferta de 
laboratórios de ensino nas áreas do turismo e da gestão hoteleira através de protocolos com grupos 
hoteleiros do Algarve.  

Merece uma palavra especial o Pólo de Portimão, que deve ser potenciado e aproveitado como uma 
mais valia da UALG, pois permite uma mais fácil implementação da universidade no barlavento 
algarvio. Trata-se de instalações cedidas pela Câmara Municipal de Portimão e com um reduzido 
número de funcionários, mas que permitem à UALG dar resposta a mais de 300 estudantes. Dever-
se-á aprofundar a relação com a autarquia, bem como valorizar e procurar um melhor 
aproveitamento deste campus, alargando a oferta formativa, mas também melhorando as condições 
para funcionamento, em termos de instalações, equipamentos e recursos humanos. 

Além disso, poderia ser estudada a criação de uma sala de videoconferência no Campus de 
Portimão, permitindo a lecionação de algumas unidades curriculares já existentes, evitando que os 
docentes tivessem que se deslocar entre Faro e Portimão com tanta frequência, bem como a criação 
de mais propostas formativas, em particular de 2º ciclo e noutras áreas, para além do turismo e da 
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gestão. 

Em relação ao Campus da Escola Superior de Saúde, é prioritária a sua transferência para o 
Campus de Gambelas, tal como previsto no documento “Ações excecionais para mitigar a situação 
financeira da Universidade do Algarve 2016-2017”, apresentado ao Conselho Geral a 6 de abril de 
2016. Nesse documento, era previsível que esta ação tivesse um impacto no controlo da despesa 
de cerca de 150 mil euros por ano, para além de outras vantagens no plano da docência, 
investigação e extensão que esta mudança poderá implicar.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 17: IMPLEMENTAR OS PROCEDIMENTOS DO SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DE 
QUALIDADE NA UALG 

Foi recentemente criado o sistema interno de garantia de qualidade na UALG (SIGQUAlg), num 
processo que contou com toda a comunidade académica, visando a “melhoria contínua da qualidade 
no âmbito do ensino, da investigação, da extensão e da gestão, de acordo com as orientações 
definidas pelos sistemas nacional e europeu de garantia da qualidade do ensino superior” 
(Despacho RT.47/2017). Com o objetivo de coordenar a implementação e monotorização deste 
sistema foram criados o Conselho Consultivo para a Qualidade (CCQ) e a Comissão de Garantia 
de Qualidade da Universidade do Algarve (CGQ).  

Este sistema irá ser avaliado em breve pela A3ES, no sentido de ser obtida a respetiva certificação, 
o que poderá permitir uma maior autonomia da UALG na gestão da sua qualidade, desde a 
componente de ensino à de investigação, o que nos permitirá assegurar um mecanismo de 
creditação simplificado na criação e avaliação de cursos.  

Já várias universidades conseguiram obter este reconhecimento pela A3ES, sendo importante que 
a UALG consiga também obtê-lo. Em breve serão realizadas as visitas presenciais dos painéis de 
avaliação, sendo fundamental preparar e corresponder adequadamente para garantir essa 
acreditação. Esta deve ser uma prioridade estratégica!  

Mas, para além do que formalmente for implementado, é importante o desenvolvimento de uma 
cultura de qualidade, para a qual todos devem ser mobilizados. A atitude perante a avaliação tem 
que mudar, sendo necessário entender a avaliação como um instrumento de aperfeiçoamento.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 18: FOMENTAR UMA CULTURA ORGANIZACIONAL DA UALG COMO UM TODO 

A cultura organizacional duma instituição influencia a motivação e a saúde dos colaboradores. É 
necessário fomentar uma cultura organizacional de universidade, independentemente do 
subsistema e/ou da unidade orgânica a que os docentes/investigadores pertençam.  

Nos últimos anos tem-se vindo a ultrapassar as situações de concorrência interna na oferta 
formativa e algumas desconfianças inibidoras de possíveis colaborações.   
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No entanto, muitas vezes ainda persiste uma cultura organizacional de subsistema que se sobrepõe 
a uma cultura organizacional da universidade como um todo. É preciso fomentar esta última, 
possibilitando potencializar ainda mais as sinergias existentes entre os dois subsistemas, nas 
diversas vertentes da vida académica. Todos beneficiaremos com isso. 

Os estudantes da UALG são um excelente exemplo duma cultura organizacional da universidade 
como um todo, não fazendo distinções entre si em função do subsistema a que pertence o curso 
que frequentam.   

E a própria avaliação da UALG pela A3ES, que atrás referimos, expressa um processo de 
Certificação de Qualidade das atividades na nossa universidade como um todo. 

O importante é sermos capazes de distinguir o essencial do acessório e concentrarmos a nossa 
energia naquilo que é prioritário em cada momento, independentemente do subsistema ou da 
unidade orgânica a que pertencemos. 

Sentir e viver a universidade como um todo e não como a soma de várias partes é um passo 
fundamental para um salto qualitativo na capacidade de resposta da instituição às exigências que 
hoje enfrenta.   

Numa entrevista publicada no dia 10 de setembro de 2017, a resposta do atual Ministro da Ciência 
e do Ensino Superior à questão sobre os resultados obtidos nos ingressos no CNA, em que ele 
considerava que foi um ano excelente no acesso ao ES, mas que mesmo assim não se sente 
satisfeito, pois ainda há muitas vagas por preencher (mais de 5000, isto é mais de 10%), havendo 
cursos que nem sequer tiveram candidatos, é um bom exemplo da atitude que nos parece 
importante desenvolver. Neste caso, todos nos devemos sentir satisfeitos com os resultados que 
estamos a conseguir na UALG, de uma forma geral, mas também nos devemos sentir solidários em 
relação aos cursos que tiveram menos procura e ajudar a encontrar soluções para estas situações. 

Cada vez mais, devemos ter na UALG uma cultura organizacional da universidade como um todo, 
em vez de uma cultura organizacional predominantemente de subsistema ou de unidade orgânica. 
Todos ficaremos a ganhar se soubermos evoluir nesse sentido! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em qualquer estrutura organizativa, e numa universidade muito em particular, o elemento humano 
é decisivo. O empenho do corpo docente, a dedicação dos funcionários não docentes e o 
entusiasmo dos estudantes que este programa de candidatura for capaz de suscitar serão a garantia 
de que a Universidade saberá corresponder às difíceis exigências do período que atravessamos. 

 

Foi apresentado um conjunto de ações que podem ser desenvolvidas na UALG, procurando 
aproveitar e potenciar os pontos mais fortes e superar os pontos menos fortes, transformando estes 
em desafios ou oportunidades, em cada uma das dimensões das atividades realizadas. 

Não havendo receitas mágicas, procurarei incentivar o que está bem feito, aproveitando e adotando 
as boas práticas como exemplos a seguir, e tentarei alterar as práticas que não têm permitido atingir 
os resultados pretendidos, procurando encontrar caminhos alternativos, sempre em grande 
colaboração e articulação com o Conselho Geral, a Associação Académica, as unidades orgânicas, 
as unidades de investigação e os serviços existentes. 

Além disso, pretendo estar sempre próximo da comunidade académica e disponível para, a partir 
de criticas construtivas e sugestões, ajudar a construir o caminho da nossa universidade para os 
próximos quatro anos.  

 

A UALG, ao longo da sua história de quase 40 anos, tem tido várias fases no seu desenvolvimento, 
com períodos de rápido crescimento e também períodos de maior contenção. 

Nos últimos dois anos, em virtude de medidas de contenção e de grande rigor orçamental, a 
Universidade do Algarve tem conseguido subsistir mesmo sem saldo transitado.  

Acredito que o ciclo de recessão que temos vivido nos últimos anos se esteja a inverter, havendo já 
vários sinais disso mesmo, quer nos últimos dados sobre o ingresso nos cursos da Universidade do 
Algarve, quer no financiamento já conseguido este ano em projetos de investigação. Inclusivamente, 
o orçamento para 2017, apresentado no documento “Orçamento da Universidade do Algarve 2017”, 
já aponta para um valor total de 55 milhões de euros, claramente superior aos cerca de 50 milhões 
executados em 2016, aproximando-se dos valores de mais de 56 milhões executados em 2013, ano 
a partir do qual o orçamento começou a diminuir progressivamente.  

No entanto, é necessário que estes sinais positivos sejam estabilizados e fortalecidos, sustentando 
um processo de retoma e permitindo que nos próximos quatro anos a Universidade do Algarve 
possa ter alguma margem de manobra para se focalizar em investimentos necessários ao seu 
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desenvolvimento e captação de receitas próprias, em vez de estar sobretudo focada no controlo da 
despesa.  

Mas o encontrar de soluções para o aumento de receitas próprias não deve diminuir a 
responsabilização do financiamento público e tudo farei para justificar um maior investimento do 
Estado na Universidade do Algarve. Investimento público e não despesa, como habitualmente se 
considera, pois é de investimento que se trata, que possa permitir o desenvolvimento sustentável 
da nossa universidade e a criação de condições para a captação de mais riqueza a partir daí.   

Em todo o caso, conforme já referi, a maior riqueza da nossa universidade são as pessoas, os 
alunos e os funcionários docentes e não docentes que nela desenvolvem a sua atividade.  

É com esta convicção que me posiciono para o papel de Reitor da Universidade do Algarve! 

 

Na parte final da apresentação deste programa de ação, gostaria de retomar um texto que escrevi 
recentemente e que expressa aquilo em que acredito e que gostaria de realizar: 

“Olho à minha volta e pergunto: como se sentirão os colegas que têm 52 ou mais anos e não 
têm perspetivas de oportunidade para progredir na carreira? 

A maioria destes colegas trabalham diariamente tentando fazer o melhor que sabem e podem, e 
vão resistindo, com um espírito de missão extraordinário. No entanto, muitos, infelizmente cada vez 
mais, estão a desanimar e a entrar em situações de burnout cada vez mais graves. 

É importante inverter esta situação! 

Tenho ouvido vários colegas dizer que a universidade somos todos nós. Assim sendo, se queremos 
uma universidade de qualidade e com excelência na investigação, no ensino e na extensão, temos 
que estar motivados e preparados para o conseguir. 

Penso que este vai ser o grande desafio dos próximos anos! Fala-se muito que temos que conseguir 
mais financiamento para a universidade, mas só o conseguiremos se todos nós estivermos 
motivados e preparados para o conseguir, focados no essencial e não distraídos com burocracia 
excessiva, reuniões que sentimos serem perda de tempo, etc. 

A minha área de investigação, nos últimos anos, tem-se situado no âmbito da Psicologia Positiva e, 
em particular, no estudo de locais de trabalho saudáveis (“healthy workplaces”).  

Formulo hoje o desejo de contribuir para que seja esta a prioridade da UALG nos próximos 
anos, uma instituição saudável, com pessoas motivadas, confiantes nelas próprias e nos 
colegas!” 

 

Sei que não vai ser fácil, mas apresento-me com toda a humildade e sentido de responsabilidade a 
estas eleições para Reitor da Universidade do Algarve, instituição na qual decidi realizar o meu 



Saúl Neves de Jesus  Candidatura a Reitor (2017-2021) - Programa de Ação 

 
- 49 - 

percurso profissional, pretendendo contribuir para projetá-la, cada vez mais, com motivação e 
orgulho, na região e no mundo! 

 
SOBRE A EQUIPA REITORAL 

 

Estas eleições dizem respeito ao Reitor da Universidade do Algarve.  

O Reitor é o órgão superior de governo e de representação externa da respetiva instituição, um 
decisor político e um líder ou coordenador das dinâmicas e prioridades da instituição, trabalhando 
em conjunto com o Conselho Geral, com as unidades orgânicas e funcionais, com os centros de 
investigação e os serviços, num elevado respeito pela autonomia e especificidade das funções e 
competências de cada entidade. 

No entanto, a concretização deste programa requer também uma equipa voluntariosa e experiente 
que, com dinamismo e competência, se propõe elevar a excelência do Ensino, da Investigação, da 
Extensão e da Governança da Universidade do Algarve, a bem dos alunos e dos funcionários 
docentes e não docentes que a integram! 

Em coerência com as dimensões da vida da instituição distinguidos neste programa, pretendo ter 
uma equipa reitoral constituída por quatro vice-reitores, um para cada dimensão distinguida, com 
quem possa partilhar responsabilidades.  

A vocação, a competência e a experiência já demonstradas na respetiva área de ação que a liderar 
serão os principais aspetos a serem tidos em conta na escolha dos membros da equipa reitoral, pois 
considero essencial o exemplo dado que quem lidera, permitindo a adequada identificação das 
prioridades em cada domínio, a tomada de decisões fundamentadas, bem como o envolvimento e 
a motivação daqueles a quem essas decisões dizem respeito. 

Pretende ainda ser uma equipa coesa e representativa da estrutura binária da UALG. 

 

Em consonância com o programa apresentado, os pelouros de cada Vice-Reitor, serão os seguintes: 

Vice-Reitor para o Ensino: 

. Coordenação da Unidade de Apoio à Inovação Pedagógica (UAIP); 

. Ingressos e cooperação com o Ensino Básico e Secundário; 

. Serviços Académicos; 

. Funcionamento e qualidade dos cursos; 

. Apoio ao estudante; 

. Promoção do desporto universitário. 
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Vice-Reitor para a Investigação: 

. Coordenação da Unidade de Apoio à Investigação Científica e Formação Pós-Graduada (UAIC); 

. Coordenação do Gabinete de Relação Internacionais e Mobilidade (GRIM); 

. Acompanhamento do funcionamento das unidades de investigação; 

. Coordenação de candidaturas a projetos de investigação; 

. Programas de mobilidade e intercâmbio nacional e internacional; 

. Cooperação internacional; 

. Cooperação com os centros de Ciência Viva;  

Vice-Reitor para a Extensão: 

. Coordenação da Unidade de Apoio à Extensão (UAE);  

. Coordenação do Gabinete de Comunicação e Protocolo;  

. Coordenação do Gabinete Alumni e Saídas Profissionais; 

. Relação com Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA); 

. Transferência de conhecimentos e ligação à comunidade; 

. Coordenação de iniciativas para a prestação de serviços e projetos de extensão.  

Vice-Reitor para a Governança: 

. Coordenação dos serviços da UALG; 

. Coordenação da implementação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade da UALG; 

. Avaliação dos docentes e dos funcionários não docentes; 

. Assuntos administrativos e financeiros; 

. Gestão dos espaços da UALG, obras e equipamentos. 

 

Para além dos vice-reitores poderá haver pró-reitores com missões muito específicas, de acordo 
com as prioridades estratégicas da instituição em cada momento, desempenhando essas funções 
durante o período de tempo necessário para alcançar os objetivos estipulados para as respetivas 
missões. 
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COMO GOSTARIA QUE FOSSE A UALG DAQUI A 4 ANOS? 

 

Termino a apresentação deste programa de ação com uma reflexão sobre como gostaria de deixar 
a UALG no final do meu mandato como Reitor, caso mereça a confiança do Conselho Geral para o 
efeito. 

Como dizia António Gedeão, no poema “Pedra Filosofal”, “o sonho comanda a vida...”. O sonho 
ajuda a encontrar os caminhos, a definir as prioridades e a orientar a ação.  

Pensando na nossa universidade, daqui a 4 anos quero que: 

... a UALG seja reconhecida na região e no mundo como uma referência no ensino, na investigação 
e na extensão; 

... a “imagem” da UALG na região, em Portugal e no mundo, seja de elevado prestigio e 
credibilidade;  

... os residentes no Algarve tenham orgulho na Universidade da sua região; 

... os alunos, docentes e funcionários não docentes tenham orgulho e estejam motivados para 
continuar a desenvolver as suas atividades na UALG; 

... os alunos das Escolas Secundárias do Algarve, com a concordância dos seus pais e dos seus 
professores, coloquem os cursos da UALG como primeira escolha; 

... os alunos estrangeiros escolham a UALG pela referência que esta constitui, sobretudo ao nível 
da investigação; 

... a UALG não esteja apenas no ranking, mas que esteja bem posicionada no ranking, nas várias 
dimensões avaliadas; 

... o ingresso dos novos alunos na UALG seja fluido, sem excesso de burocracia e com bom 
acolhimento por toda a comunidade académica, pares, docentes e funcionários não docentes; 

... os transportes para os Campi da UALG e entre estes melhorem, aproveitando as acessibilidades 
já criadas;  

... os edifícios e equipamentos apresentem a qualidade necessária para a realização adequada das 
atividades de ensino, investigação e extensão; 

... as novas tecnologias sejam aproveitadas da melhor forma, permitindo uma melhor ligação entre 
os campi e a ampliação das possibilidades em termos de ensino, investigação e extensão; 

... a UALG tenha mais alunos, mais motivados e melhor preparados nos cursos escolhidos; 

... os estudantes da UALG desenvolvam mais e melhores competências para sucesso académico e 
profissional, sendo estas competências reconhecidas por potenciais empregadores; 
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... os professores também estejam mais motivados e melhor preparados no plano pedagógico; 

... os docentes e os funcionários não docentes sejam mais reconhecidos pela sua dedicação e 
competência; 

... os alunos também sejam mais reconhecidos pela sua dedicação e mérito académico, associativo 
e desportivo; 

... os alunos concluam os cursos nos anos de duração dos mesmos; 

... os alunos no final dos cursos comentem em relação à UALG não apenas “estudar onde é bom 
viver”, mas também “viver onde é bom estudar”; 

... os ex-alunos da UALG queiram, com orgulho, voltar a ser alunos da UALG, em cursos de ciclos 
mais avançados; 

... os centros de investigação sediados na UALG sejam bem avaliados pela FCT; 

... os docentes/investigadores da UALG, de ambos os subsistemas, estejam integrados nesses 
centros de investigação; 

... as atividades de investigação, de extensão e de ensino de cada docente estejam interligadas, de 
forma articulada e coerente, evitando dispersão e melhorando a motivação profissional; 

... os docentes/investigadores da UALG submetam mais projetos de investigação a concursos 
nacionais e internacionais; 

... o número de projetos financiados e os montantes desse financiamento sejam cada vez mais 
elevados;  

... muitos desses projetos envolvam entidades da região, contribuindo para o desenvolvimento 
desta; 

... sejam realizadas, de forma articulada, muitas atividades de extensão com beneficio para a 
comunidade e entidades da região;  

... sejam obtidas mais receitas próprias pela prestação de serviços realizada; 

... a situação financeira da UALG seja mais confortável; 

... sejam contratados professores mais jovens, por mérito, permitindo o rejuvenescimento do corpo 
docente, com elevada competência;  

... os professores da UALG consigam progredir na carreira, ocupando as vagas dos concursos 
abertos; 

... sejam contratados mais funcionários não docentes, por mérito, em áreas essenciais para serem 
dadas respostas eficazes às prioridades estratégicas da UALG; 

... a qualidade dos cursos e da UALG como instituição seja reconhecida pela A3ES; 
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... que os regulamentos e a burocracia sejam apenas o obrigatório por lei; 

... todos nós sintamos que o nosso tempo é bem aproveitado, sem burocracias desnecessárias ou 
reuniões longas e improdutivas; 

... que os valores éticos e humanistas estejam sempre presentes nas decisões a tomar e nos 
comportamentos realizados; 

... os professores dos dois subsistemas colaborem com confiança reciproca e sintam a Universidade 
como um todo, independentemente da unidade orgânica de que façam parte;  

... a UALG apresente características dum local de trabalho saudável (“healthy workplace”), 
constituindo uma referência em termos de organização de Ensino Superior em Portugal! 

 

Em conjunto, vamos transformar o sonho em realidade! 

 

 
 

 


