
 

 
UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de 
PLANO ESTRATÉGICO DA  

UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
2010 – 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junho.2010 



 

 2 

 
INDICE 

 
 
 

   
1 NOTA INTRODUTÓRIA 3 
   
2 MISSÃO, VISÃO E VALORES 4 

   

3 REFLEXÃO SOBRE O ENSINO SUPERIOR NAS SOCIEDADES ACTUAIS 5 
3.1 As alterações recentes nos sistemas de ensino superior 5 

3.2 
As alterações das relações externas dos sistemas de ensino 
superior 

6 

   

4 DINÂMICAS DE DESENVOLVIMENTO 7 

   

5 CONDICIONALISMOS DE ESTRUTURA E CONTEXTO 11 
5.1 Ensino 11 
5.1.1 Ensino Politécnico 14 
5.1.2 Ensino Universitário 17 
5.1.3 Aspectos gerais que afectam os dois subsistemas 21 
5.2  Investigação 22 
5.3 Transferência 24 
5.3.1 A situação empresarial na região 24 
5.3.2 As actividades da Universidade 25 
5.4 Comunidade 27 
5.5 Governança 29 

   

6 
LINHAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE 
DO ALGARVE 2010-2013 

31 

6.1 Eixos Ensino – Investigação - Transferência 31 
6.1.1 Sub-sistema Politécnico 31 
6.1.2 Sub-sistema Universitário 35 
6.1.3 Linhas de Intervenção Transversal 41 
6.2 Comunidade 43 
6.3 Governança 47 
   
7 NOTA FINAL 51 

   

 ANEXO 54 

 



 

 3 

 
1. NOTA INTRODUTÓRIA  

 
A Universidade do Algarve foi criada há pouco mais de 30 anos. Vocacionada 

inicialmente para adoptar apenas o perfil universitário, integrou, a partir de 1989, as 
Escolas do Instituto Politécnico de Faro. As suas funções ampliaram-se e, por esse facto, a 
sua estrutura organizativa tornou-se mais complexa. Neste novo formato, a Universidade 
do Algarve multiplicou as suas ofertas de formação, as suas capacidades de investigação e 
o potencial de transferência de conhecimento. 

 
Perante os objectivos, muitas vezes pouco explícitos, atribuídos a cada um dos dois 

subsistemas de ensino superior (politécnico e universitário), a instituição foi-se 
estruturando em torno desta particularidade, procurando assegurar o carácter binário da 
instituição e valorizar as características específicas de cada um daqueles subsistemas. Com 
frequência, as características dos dois subsistemas acabam por encontrar melhor 
explicitação por via das necessidades sociais que satisfazem, sejam elas resultantes das 
exigências próprias de determinada procura, seja por força da orientação que imprimem à 
investigação, seja ainda através das actividades de transferência. 

 
Esta característica está igualmente presente em alguns países europeus que também 

estruturam os respectivos sistemas de ensino superior de acordo com um quadro binário1, 
tentando por essa via responder às dinâmicas da sociedade, não só do sector produtivo, 
como igualmente da capacidade de investigação e de inovação. 

 
As últimas iniciativas no âmbito legislativo que reformaram o sistema de ensino 

superior, designadamente o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior2, a 
redefinição da estrutura de graus3 e as alterações introduzidas nos Estatutos do Pessoal 
Docente (universitário4 e politécnico5), contribuíram para clarificar o espaço próprio de 
cada um dos dois subsistemas, situação que se torna mais complexa quando esses 
subsistemas convivem dentro da mesma instituição. 

 
Reconhecendo a necessidade de assegurar um quadro que concilie a gestão racional 

de recursos com o fomento de parcerias mutuamente fertilizadoras, caberá à própria 

                                            
1
 A maior expressão de estudantes no ensino politécnico (ou em universidades de ciências aplicadas) regista-

se em países como a Alemanha, a Dinamarca, a Estónia, a Holanda, a Irlanda ou a Suíça. Nestes países a 
expressão dos alunos inseridos no subsistema politécnico oscila entre os 32%, na Estónia, e os 65%, na 
Holanda (UASNET, 2009). 
2
 Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro. 

3
 Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº 107/2008, de 25 de Junho. 

4
 Decreto-Lei nº 205/2009, de 31 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8/2010, de 13 de 

Maio. 
5
 Decreto-Lei nº 207/2009, de 31 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 7/2010, de 13 de 

Maio. 
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Universidade um exercício que permita garantir que os objectivos inerentes à sua missão 
não são secundarizados e que as várias componentes da sua estrutura têm condições para 
o seu desenvolvimento próprio, seja ele em torno da reflexão prospectiva e da inovação 
sustentada, seja ele orientado para as necessidades prementes do sistema económico e 
social que o suporta. 

 
 
2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 
A Missão expressa a razão de existência de uma Instituição. Tem um carácter 
estruturante, de longo prazo. Não sendo imutável, não deve ser alterada com muita 
frequência. Logo, será razoável que em sede do Plano Estratégico se recorra à 
“apropriação” da Missão definida no art. 2.º dos Estatutos da Universidade do Algarve. 

 
A Universidade do Algarve é um centro de criação, transmissão e difusão da 
cultura e do conhecimento humanístico, artístico, científico e tecnológico, 
contribuindo para a promoção cultural e científica da sociedade, com vista a 
melhorar a sua capacidade de antecipação e resposta às alterações sociais, 
científicas e tecnológicas, para o desenvolvimento das comunidades, em 
particular da região do Algarve, para a coesão social, promovendo e 
consolidando os valores da liberdade e da cidadania.   

 
A Visão expressa como é que queremos ser, como é que queremos que nos vejam. Deve ter um 
efeito mobilizador, indicando o caminho a seguir. A síntese da Visão poderá ser definida a partir 
do seguinte enunciado: 

 
Afirmar a Universidade do Algarve como instituição de ensino superior 
inovadora, apostada no avanço do conhecimento e no desenvolvimento da 
sociedade, favorecendo projectos temáticos transversais, privilegiando o reforço 
da internacionalização e das ligações em consórcio, e respondendo às 
necessidades dos actuais e novos públicos através de actividades de ensino, de 
investigação, de transferência e de ligação à comunidade, num contexto interno 
de confiança e de busca pela excelência. 

 
Finalmente os Valores. Trata-se de estabelecer um conjunto de princípios que estarão 
permanentemente presentes nas diversas iniciativas que se desenvolvem dentro da 
Universidade e que marcam as diversas componentes das tarefas universitárias. 
Corresponde a uma sólida Declaração de Compromisso que afectará o conjunto da 
instituição.  
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Os Valores abrangerão as seguintes linhas de rumo: 

 
--- Liberdade, factor de criatividade e inovação; 
 
--- Responsabilidade, factor de coesão e de solidariedade interna; 
 
--- Compromisso, factor de realização e de confiança no futuro.  

 
Desta forma assegurar-se-á a coerência da instituição universitária. 
 
3. REFLEXÃO SOBRE O ENSINO SUPERIOR NAS SOCIEDADES ACTUAIS  

 
3.1. As alterações recentes nos sistemas de ensino superior.  

 
A instituição universitária tem sofrido, nos últimos anos, um drástico reajustamento 

que afecta não só a sua estrutura como também as modalidades do seu funcionamento. 
Este reajustamento é o resultado dos novos desafios que a evolução da sociedade coloca 
a esta instituição e que se traduzem, por um lado, na massificação que ocorreu no acesso 
às universidades a partir dos anos 60 do século passado e, por outro, na exigência de uma 
intervenção com maior expressão no desempenho económico e social da comunidade.   

 
A liberdade de circulação de pessoas entre os países da Comunidade Europeia (hoje 

União Europeia) e a adopção do estatuto de cidadão europeu obrigou a que se procurasse 
um sistema que permitisse acreditar as formações adquiridas em cada país e que 
garantisse a compatibilização entre essas mesmas formações, designadamente as 
adquiridas no ensino superior. Assim, os países foram sucessivamente adoptando medidas 
de que resultaram uma crescente compatibilização das formações e, por essa via, 
permitiram o reconhecimento mútuo dos graus concedidos pelas universidades. Este 
movimento estendeu-se à quase totalidade dos países europeus, pertencentes ou não à 
União Europeia, e alargou-se aos sistemas de ensino superior de um número crescente de 
países de outros continentes. 

 
Os eixos de reforma acima indicados (novas exigências dos sistemas económicos e 

compatibilização dos sistemas de ensino superior) geraram um conjunto de linhas de 
reflexão e de acção que têm afectado a generalidade das instituições de ensino superior. 

 
A estas preocupações podem acrescentar-se as crescentes dificuldades de 

financiamento que, pelo menos na Europa, as universidades têm sentido, devido ao 
ambiente concorrencial global, mais agressivo, e aos orçamentos públicos cada vez mais 
magros e exigentes.  
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Por estes motivos, reconhece-se no âmbito da OCDE que as universidades estão a ser 
submetidas a uma autêntica “revolução cultural”, esperando-se que o seu papel de casa 
do conhecimento e da cultura possa sair reforçado deste processo global e acelerado.   

 
É neste quadro que se deve inserir o processo de Bolonha (1999). A iniciativa 

pertenceu a um conjunto de apenas quatro países (1998) a que se foram sucessivamente 
agregando outros, até se atingir um universo que reúne só no continente europeu mais de 
quarenta países. Estes procederam ao ajustamento dos respectivos sistemas de ensino 
superior, adoptando um padrão uniforme de organização em ciclos de estudo e uma 
mesma unidade de medida (ECTS), facilitando a compatibilização, a acreditação mútua e a 
mobilidade dos diversos segmentos das comunidades académicas. 

 
Recorde-se, contudo, a afirmação dos quatro países pioneiros da Reforma de Bolonha 

(Alemanha, França, Itália e Reino Unido), que sublinharam com veemência que o sistema 
definharia se não garantisse a diversidade nos seus conteúdos, nas parcerias que 
estabelecem e nas respectivas estratégias de desenvolvimento. 

 
 

3.2. As alterações das relações externas dos sistemas de ensino superior. 
 

As relações das universidades com o meio empresarial sofreram igualmente em todo o 
mundo uma profunda transformação. As empresas, por via da globalização (abertura dos 
espaços comerciais e financeiros, deslocalização de unidades produtivas) e do aumento da 
concorrência, integram cada vez mais novas preocupações nos domínios da organização 
das suas estruturas e da incorporação de inovação nos seus produtos e/ou serviços. Esta 
tendência passa por uma aproximação às áreas de investigação e desenvolvimento, 
cabendo às entidades do Sistema Científico e Tecnológico um papel central neste novo 
quadro. 

 
Um dos objectivos definidos pela União Europeia, na sua Estratégia de Lisboa, aponta 

para que o esforço de investimento em Investigação e Desenvolvimento atinja, em cada 
país, um montante de 3% do respectivo PIB. Este volume de recursos deveria repartir-se 
pelas entidades públicas e pelas empresas privadas, cabendo a estas últimas uma parcela 
próxima de 2% do PIB. Em Portugal o investimento público (Laboratórios do Estado e 
Universidades) tem sido o responsável pela maior parcela do investimento total em I&D. 
Apenas em 2008, segundo dados já disponibilizados, o investimento privado atingiu, pela 
primeira vez, um montante semelhante ao investimento público. 

 
No global, o valor registado para 2008 superou os 2.500 x 106 euros, ou seja, um 

pouco mais de 1,5% do PIB, repartido, como se afirmou, em partes iguais entre o 
investimento público e privado. 
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A produção científica nacional cresceu 90% entre 2004 e 2009, registando o segundo 
maior crescimento nos países da União Europeia. A taxa de crescimento médio na União 
Europeia, no mesmo período, foi de 35%. 

 
As universidades são cada vez mais solicitadas por empresas para integrarem 

projectos de investigação que redundam em processos de inovação, ou para a elas se 
associarem no sentido de criarem eixos sólidos de formação e de transferência de 
tecnologia. As empresas necessitam, com um ritmo cada vez mais acelerado, de 
incorporar inovação nos seus processos produtivos e nos seus modelos organizativos de 
forma a garantirem adequada capacidade de resposta e adaptação às novas exigências do 
mercado, num quadro de estabilidade e de sucesso. A capacidade de incorporar 
conhecimento e de absorver novas tecnologias constituirá a linha de demarcação das 
empresas que associam o êxito ao seu desempenho das que dificilmente conseguirão 
superar padrões tradicionais e obsoletos nas respectivas actividades. E as próprias 
universidades vão-se diferenciando em função das capacidades reveladas de 
relacionamento próximo com os respectivos contextos. 
 

A função de transferência de conhecimento e de tecnologia está hoje assumida pela 
generalidade das universidades. A concretização desta função é, na actualidade, remetida 
para estruturas de interface, bem comprometidas com os centros e equipas de 
investigação e com boas relações com o meio empresarial. A animação destas estruturas 
deverá basear-se em equipas técnicas com formação científica avançada, de preferência 
com experiência empresarial, e inseridos em redes internacionais que desenvolvem 
actividades nesta área.  

 
 

4. DINÂMICAS DE DESENVOLVIMENTO. 
 

A elaboração de um Plano Estratégico obriga a mobilizar o conjunto da Comunidade 
Académica no sentido da melhor identificação das linhas principais de desenvolvimento 
associadas às diversas equipas que lideram ou integram projectos. Entende-se, neste 
quadro, como projectos os ciclos de estudo, as linhas de investigação científica, os 
consórcios para a transferência de conhecimento e de tecnologia ou as plataformas 
vocacionadas para a prestação de serviços avançados. 
 

Estas linhas principais, correspondendo às dinâmicas da Universidade, necessitam de 
ser lapidadas, estruturadas e integradas em estratégias coerentes, capazes de 
assegurarem a Missão, de concretizarem a Visão, de integrarem os Valores e de gerarem 
dinâmicas inovadoras adequadas às exigências do mundo actual.  
 

O que se exige da Universidade é que seja um corpo estruturado, dinâmico, com 
elevada capacidade prospectiva e com um grau de flexibilidade que lhe permita responder 
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e/ou intervir nos desafios que a designada sociedade do conhecimento coloca às 
universidades. 

 
No caso da Universidade do Algarve, retendo nesta fase os cinco Eixos de 

Desenvolvimento, poderemos esclarecer os respectivos desígnios: 
 
ENSINO: diversificar a oferta formativa e aumentar as pós-graduações, designadamente 
por via da sua internacionalização. 
 
INVESTIGAÇÃO: reforçar a integração dos docentes/investigadores em unidades de 
investigação, promovendo a excelência e o efeito de rede. 
 
TRANSFERÊNCIA: potenciar a transferência dos resultados da investigação e promover a 
multiplicação de novas iniciativas empresariais. 
 
COMUNIDADE: aprofundar as relações institucionais destinadas a qualificar as actividades 
e os agentes regionais e locais. 
 
GOVERNANÇA: melhorar o conjunto dos procedimentos funcionais, valorizando a 
participação e a coesão interna.  
 

Como se afirmou, o desenvolvimento dos diversos sectores da Universidade do 
Algarve (Centros de Investigação, Áreas Departamentais, Centros de Estudos e 
Desenvolvimento, Grupos disciplinares, etc.) vai depender do respectivo dinamismo, do 
talento dos seus elementos, da capacidade de criação dos seus membros e das relações 
externas que aqueles conseguirem estabelecer e consolidar. Mas, cumulativamente, 
aquele desenvolvimento está também condicionado pelas condições logísticas e 
institucionais que podem ser oferecidas pela Universidade. 

 
As dinâmicas de desenvolvimento podem ser tipificadas através de quatro linhas 

principais (Quadro 1). Duas delas resultam de uma maior proximidade às realidades 
regionais e nacionais, diferenciando-se pela forma como actuam junto dessas realidades: 
adoptando uma postura passiva, concentrando a sua actividade em respostas a 
solicitações (A) ou, pelo contrário, assumindo uma estratégia activa, explorando e 
propondo novas áreas de cooperação (B).  

 
A terceira e a quarta tipologia baseiam-se na presença expressiva da Universidade no 

patamar internacional, acusando respectivamente uma postura passiva (C) ou, pelo 
contrário, uma posição activa (D).  

 
A estratégia que a Universidade deverá adoptar aponta para um quadro de 

mobilização geral e de ambição no sentido de criar condições para que todos os sectores 
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possam progressivamente aproximar-se do patamar internacional activo, aí intervindo 
com uma postura de liderança (ver ANEXO). 

 
Reconhece-se, contudo, que os vários sectores registarão, porventura, uma evolução 

diferenciada, justificada pela própria natureza desses sectores e pela dificuldade que a 
Universidade do Algarve terá em desenvolver, de forma igualitária, a totalidade das áreas 
do saber.    

 
Assim, aquelas linhas de intervenção coexistirão no seio da Universidade, 

diferenciando os sectores mais dinâmicos ou com maiores oportunidades de 
desenvolvimento, explorando condições externas mais favoráveis ou, também nalguns 
casos, registando maiores possibilidades de mobilização de recursos financeiros 
adicionais. 

 
O desafio que se coloca a cada um dos sectores, não obstante o papel que a Reitoria 

irá assumir no âmbito da valorização da estratégia e na afectação de recursos (espaços, 
apoio administrativo, etc.), será o de identificar com maior aproximação as suas reais 
potencialidades e de definir, no quadro do Plano Estratégico, as suas próprias linhas de 
desenvolvimento.  

 
A título exemplificativo, definem-se sinteticamente as características principais 

referentes às quatro linhas de intervenção, em torno das quais se podem estruturar as 
actividades de cada sector (Quadro 1). 

 
A existência no seio da Universidade dos dois subsistemas de ensino superior coloca 

também alguns desafios relativos à cooperação entre ambos. Essa cooperação deverá 
contudo garantir a especificidade inerente aos perfis profissionais que são desenvolvidos e 
oferecidos por cada um dos subsistemas, reconhecendo-se que há um conjunto alargado 
de patamares nos quais essa cooperação é possível e mesmo aconselhável. 
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Quadro 1 

Dinâmicas de desenvolvimento 

 

DINÂMICAS DESCRIÇÃO 

Dinâmica local 
 

(A) 

Manutenção da oferta formativa actual; eventual abertura alternada 
de ciclos de estudo; garantia de oferta dos actuais mestrados e de um 

número moderado de Cursos de Especialização Tecnológica (CETs); 
manutenção das linhas de investigação com uma concentração em 

duas ou três áreas científicas; relações moderadas com a 
Comunidade, respondendo sobretudo a solicitações; manutenção da 

estrutura de serviços definida no Regulamento Orgânico 
recentemente aprovado 

Valorização regional 
 

(B) 

Ampliação e diversificação da oferta formativa; oferta de formação 
estabelecida em articulação com as necessidades da região, as quais 

poderão impor um ajustamento na oferta formativa; manutenção das 
linhas de investigação com uma concentração em duas ou três áreas 

científicas com reflexos em sectores com expressão na região; melhor 
articulação dos serviços centrais com os serviços das unidades 

orgânicas  

Parceria internacional 
 

(C) 

Oferta formativa moderadamente internacionalizada, acolhendo 
estudantes e professores de instituições estrangeiras; Unidades de 

investigação aplicada orientadas para as necessidades regionais; 
centros de investigação estruturados com base em parcerias 
internacionais; serviços articulados para permitir uma maior 

capacidade de atracção 

Internacionalização 
 

(D) 

Oferta formativa baseada em redes de universidades europeias; 
mestrados e doutoramentos em língua inglesa; Centros de 

Transferência Temáticos inseridos em redes activas internacionais; 
relações fortes com a Comunidade; plataforma informática gerando 

uma rede de serviços partilhados integrando toda a Universidade  

 
 
 
O Quadro 2 aponta alguns cenários possíveis com base nas características que podem 

resultar de diferentes graus de relacionamento e cooperação. Naturalmente que a 
Universidade do Algarve tentará orientar a sua actividade adoptando sempre que possível 
o Cenário Integrado, o que lhe permitirá beneficiar da sua característica binária e valorizar 
as sinergias que daí resultam. 
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Quadro 2 

Cenários de desenvolvimento: o relacionamento entre os dois subsistemas de ensino superior na 
Universidade do Algarve 

 
 

CENÁRIOS 
 

DESCRIÇÃO DOS CENÁRIOS 

DUAL 

- Ofertas distintas; 
- Cooperação pontual; 
- Dispersão de Unidades de Investigação; 
- Competição tendencialmente destrutiva. 

UNIFICADO 

- Oferta unificada; 
- Especialização funcional diluída; 
- Opções estratégicas pouco diferenciadas; 
- Ausência de competição interna. 

INTEGRADO 

- Oferta articulada; 
- Cooperação na oferta dos 2ºs ciclos; 
- Articulação funcional da I&D; 
- Competição construtiva. 

 
 
5. CONDICIONALISMOS DE ESTRUTURA E CONTEXTO.  
 

Caberá neste capítulo fazer apreciação sumária da situação actual da Universidade e 
do seu recente desempenho, na dupla perspectiva de validar os aspectos internos e de 
sublinhar os condicionalismos externos. 
 

Este exercício, seguramente incompleto, permitirá detectar não só os eventuais 
bloqueios que têm afectado o funcionamento da Universidade, como também 
proporcionará a identificação dos mecanismos facilitadores que têm estado presentes 
nesta instituição, designadamente nos últimos dez anos. Permitirá, também, extrair 
perspectivas de desenvolvimento futuro, adequadas às novas realidades e antecipando os 
novos desafios.  
 
5.1. Ensino. 
 

A capacidade de atracção da Universidade do Algarve está parcialmente condicionada 
pela dinâmica do ensino secundário. Não obstante a diversificação de públicos que 
progressivamente as instituições de ensino superior atraem, o contingente que se 
candidata com origem no ensino secundário continua a registar um potencial singular, 
principalmente devido à sua juventude e à energia que coloca nas suas opções. 
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A evolução do ensino secundário na região é um elemento determinante na análise do 
potencial mobilizador que deverá caber ao ensino superior. O ensino secundário na região 
algarvia é responsável pela colocação anual de cerca de 2000 alunos no ensino superior 
público. Este volume de candidatos reparte-se entre as opções oferecidas na região (que, 
no âmbito público, se reduz à Universidade do Algarve) e a oferta nacional, da 
responsabilidade das restantes instituições de ensino superior. A escolha do Algarve tem 
sido assumida, na 1ª fase, por cerca de 50% desse contingente. Um número que ronda os 
15% opta por sair do Algarve e escolher instituições do distrito de Lisboa. As restantes 
opções são distribuídas pelos restantes distritos, com alguma expressão para Coimbra e 
Évora (cerca de 3% para cada um destes dois distritos).  

 
Esta situação, reflectida no Quadro 3, permite afirmar que a capacidade de atracção 

da Universidade do Algarve poderá ser expandida, mediante o preenchimento de algumas 
condições que serão adiante apresentadas. 
 

 
Quadro 3 

Alunos do Algarve candidatos ao ensino superior público e alunos colocados no Algarve no ensino 
superior público, na 1ª fase 

 
ALUNOS DO  

ALGARVE 
ALUNOS DE FORA 

DO ALGARVE 

COLOCADOS NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 
(1ª fase) 

ANO 
LECTIVO 

CANDIDATOS AO 
ENSINO 

SUPERIOR 
PÚBLICO 
(1ª fase) 

No exterior do 
Algarve 

Na Universidade do Algarve 

1 2 3 4 5 

2002/2001     
2003/2002     
2004/2005     
2005/2006     
2006/2007     
2007/2008     
2008/2009     
2009/2010 2.003 798 950 550 

Fonte: Direcção Regional de Educação do Algarve, vários anos. 

 
No Quadro 4 avalia-se a origem geográfica do contingente que tem sido colocado na 

Universidade do Algarve, na 1ª fase, ao longo de vários anos.  
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Quadro 4 
Origem geográfica dos alunos colocados na Universidade do Algarve,  

nos últimos dez anos (1ª fase) 

 
ANO 

LECTIVO 
Algarve 

 (%) 
Beja, Évora e 
Setúbal (%) 

Leiria, Lisboa e 
Santarém (%) 

Outros  
(%) 

Total  
(nº) 

2000/1 54,5 14,5 12,2 18,9 1.362 

2001/2 62,5 12,6 9,8 15,0 1.271 

2002/3 61,1 13,8 8,2 16,9 1.223 

2003/4 62,3 14,4 9,7 13,7 1.211 

2004/5 65,2 11,8 10,0 13,0 1.141 

2005/6 64,8 13,7 8,5 13,0 930 

2006/7 58,9 14,0 12,5 14,6 1.025 

2007/8 60,4 15,3 8,4 15,9 1,210 

2008/9 61,9 12,3 11,1 14,8 1.322 

2009/10 64,9 13,0 10,5 11,6 1.314 
Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior, vários anos. 

 
Nos últimos anos, o fluxo de alunos colocados no Algarve no ensino superior público 

não tem acompanhado a evolução nacional, registando-se uma ligeira quebra (Quadro 6). 
 

Quadro 5 
Evolução do contingente de alunos inscritos 

no ensino superior público (ano de 2002=100) 
(1ª fase) 

Índice ANO 
LECTIVO Portugal Algarve 

2002/3 100 100 

2003/4 99 98 

2004/5 97 89 

2005/6 95 88 

2006/7 95 87 

2007/8 98 85 

2008/9 97 79 

2009/10 n.d. 77 
Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior 

 
Nos últimos três anos, as universidades e os institutos politécnicos alteraram a 

estrutura curricular dos seus cursos, designadamente daqueles que conduzem à obtenção 
de graus (licenciado, mestre e doutor). Esta alteração se, por um lado, permitiu 
generalizar um figurino compatível para quase todo o ensino superior europeu, 
decorrente do Processo de Bolonha, deixou, por outro, um volume apreciável de questões 
em aberto, impossíveis de responder nesse curto espaço de tempo. Estas questões 
referem-se à própria organização do ensino, à promoção das dinâmicas da aprendizagem, 
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à valorização do estudante como elemento central do processo de aquisição de 
conhecimento e de competências, à concepção e utilização de materiais pedagógicos 
adequados, à distribuição dos tempos pelas diversas actividades (incluindo o trabalho 
individual), questões que suscitarão uma profunda alteração nos hábitos de trabalho e na 
cultura de relacionamento entre os membros da comunidade académica. 
 

A breve análise que, de seguida, se apresenta reflecte uma situação em transição, 
imbuída de traços que ainda podem ser considerados obsoletos, mas repleta de ideias 
inovadoras que poderão permitir alterar a estrutura e a prática da instituição.  
 
5.1.1. Ensino Politécnico 
 

Na componente politécnica a estabilização das licenciaturas facilitada, nalguns casos, 
pelo factor de preferência regional (que pode ser evocado no momento da candidatura), 
garantiu uma procura elevada. Estes cursos registaram, por isso, uma frequência elevada 
mas também constante. O ajustamento que poderá resultar da acreditação em curso não 
deverá inibir a apresentação de novos ciclos de estudo, designadamente de 1º ciclo, 
correspondentes a necessidades de valorização profissional consideradas latentes. 

 
A evolução do número de alunos (Quadro 6) reflecte a manutenção de um contingente 

relativamente constante, apenas afectado nos últimos anos pela redução das licenciaturas 
de 4 e 5 para 3 anos, ao abrigo da reforma de Bolonha.  
 

Quadro 6 
Evolução do número de alunos de 1º ciclo no Subsistema Politécnico da Universidade do Algarve 

 
 1997/1998 1999/2000 2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010 

ESGHT 1 596 2 079 2 193 2 168 1 862 1 868 1 763 

ISE 1 340  1 647 1 760 1 726 1 588 1 674 1 317 

ESEC 971 1186 1173 1118 989 830 638 

ESS 0 0 204 392 624 723 754 

Outros 0 51 231 184 65 32 30 

TOTAL 3 907 4 963 5 561 5 588  5 128 5 127 4 502 
Fonte: Serviços Académicos, UAlg. 

 
 

O subsistema politécnico iniciou recentemente a organização de cursos de mestrado. 
Por essa razão, nos três últimos anos lectivos, este subsistema acrescentou à comunidade 
estudantil um moderado número de estudantes que frequentam mestrados em duas das 
Escolas da Universidade do Algarve (Quadro 7).  
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Quadro 7 

Evolução do número de alunos do 2º ciclo6 no Subsistema Politécnico da Universidade do Algarve 

 
Escolas 2005/2006 2007/2008 2009/2010 

ESGHT    0 0  

ISE   26  80  

ESEC   0  51  

ESS   0  0  

TOTAL   26  131  
Fonte: Serviços Académicos, UAlg. 

 
 

Quadro 8 
Nota do último candidato colocado nos primeiros ciclos do  

Subsistema Politécnico da Universidade do Algarve 

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 

CURSOS Nota do último 
candidato 

 Nota do último 
candidato 

 Nota do último 
candidato 

 

Farmácia 150.3 2º 144.7 2º 150.3 1º 

Dietética e Nutrição 144.8 5º 141.9 3º 149.1 2º 

Design Comunicação 138.9 8º 127.8 13º 143.7 3º 

Gestão Hoteleira 139.4 7º 141.7 4º 142.9 4º 

Enfermagem 152.4 1º 148.7 1º 142.6 5º 

Análises Clinicas 149.7 3º 133.9 8º 139.4 6º 

Radiologia 146.2 4º 134.0 7º 138.1 7º 

Terapia da Fala 140.9 6º 139.6 5º 137.6 8º 

Turismo (Portimão) 128.1 11º 126.8 14º 137.3 9º 

Turismo (Faro) 131.9 9º 129.9 9º 135.7 10º 

Ciênc. Comunicação 130.4 10º 137.7 6º 135.6 11º 

Desporto  -  - 130.8 12º 
Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior, vários anos. 

 
A oferta de licenciaturas da componente politécnica está, como se afirmou, 

globalmente estabilizada. Uma apreciação sumária do ordenamento dos cursos, utilizando 
como critério a nota do último candidato colocado, permite encontrar uma sequência que 
tem sofrido pequenos ajustamentos ao longo dos anos (Quadro 8). A análise poderia ser 
eventualmente mais ajustada se fosse segmentada por áreas científicas. Contudo, o 
quadro das doze primeiras licenciaturas permite sublinhar a enorme procura existente na 
enfermagem e nas tecnologias da saúde, no turismo e em algumas opções relacionadas 
com a criatividade.  

 

                                            
6
 Estudantes que frequentam a parte escolar dos 2ºs ciclos. Não estão aqui contabilizados os estudantes de 

2º ciclo que estão a elaborar as respectivas dissertações. 
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No que respeita aos docentes, a grande alteração foi provocada pela recente reforma 
do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Politécnico que introduziu nesta carreira a 
exigência do grau de Doutor. Este requisito, conjugado com um instrumento financeiro 
entretanto criado7, irá proporcionar uma formação dedicada dos docentes deste 
subsistema, prevendo-se que dentro de quatro anos possam obter o seu grau de Doutor 
cerca de 160 docentes, correspondendo a quase 40% dos docentes das Escolas 
politécnicas. A situação actual está espelhada no Quadro 9. 

 
Quadro 9 

Evolução do número de docentes – Ensino Politécnico 
 

GRAU 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Licenciados 153  166   174 165 142 135 152 

Mestres 168  194  202  193 192 197 186 

Doutores 34 36 44  54 58 63 71 

TOTAL 355  396  420  412 392 395 409 
Fonte: Serviço de Recursos Humanos, UAlg. 

 
O indicador que nos revela o número médio de estudantes por docente ETI 

(equivalente a tempo integral) (Quadro 10) tem diminuído nos últimos anos, traduzindo 
uma convergência assumida pela Universidade. 
 

Quadro 10 
Evolução da relação Estudantes / Docente no Ensino Superior Politécnico 

da Universidade do Algarve 

 
 2003 2005 2007 2009 

Estudantes 5 588 5 128 5 153 4 633 

Docentes 
(ETI) 

325,1 360,4 340,9 341,1 

Rácio 
estudantes / 

docente 
17,2 14,2 15,1 13,6 

Fonte: UAlg. 

 
 

No campo dos diplomas não conducentes a grau, haverá que distinguir entre os que 
correspondem a linhas de formação pós-secundária dos restantes. Os Cursos de 
Especialização Tecnológica (CET), oferecidos principalmente pela componente politécnica, 
geraram uma grande expectativa de expansão, fortemente associada às actividades 
produtivas preponderantes no Algarve e no Baixo Alentejo, para as quais há carências de 
mão-de-obra técnica qualificada. A ausência, durante anos, da necessária atenção à 

                                            
7
 PROTEC – Programa de Apoio à Formação Avançada dos Docentes do Ensino Superior Politécnico. 
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formação de perfis técnico-profissionais permite antever o êxito com que, nesta fase, 
estas formações de nível IV poderão ser procuradas. 

 
 

Estágios profissionais – a Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo 
(ESGHT) organizou nos últimos 20 anos cerca de 6.000 estágios curriculares em 
contexto empresarial, com forte incidência regional, mas também com 
presença nacional e internacional. Além de contribuir para uma mais rápida 
inserção dos diplomados no mercado de trabalho, permite o contacto 
permanente do corpo docente, através das visitas de acompanhamento, com o 
tecido empresarial envolvente. No último mês de Março (2010), a ESGHT 
prestou tributo às cinquenta empresas / organizações que nos últimos cinco 
anos colaboraram de forma mais regular e intensa neste projecto.  

 
 
 
Os cursos não conducentes a grau inserem-se em domínios especializados que 

reflectem necessidades específicas de determinados perfis profissionais. Incluem-se neste 
âmbito os cursos sobre Fiscalidade, Gestão de SPAs, Direcção Hoteleira, Eficiência 
Energética de Edifícios e outros, os quais permitem, em muitos casos, a obtenção de 
Diplomas correspondentes a 60 ECTS.    
 
 
5.1.2. Ensino Universitário 
 
 

As licenciaturas universitárias multiplicaram-se nos últimos anos. A fragmentação que 
resultou dessa multiplicação reduziu, em certos casos, o nível de frequência de alguns 
desses cursos. Noutros casos obrigou a uma sobreposição de opções que, porventura, não 
se justifica num primeiro ciclo universitário com a duração que actualmente têm estes 
ciclos e perante a quase inevitabilidade dos estudantes das licenciaturas universitárias 
optarem, na sequência da licenciatura, pela frequência de um mestrado. 
 

A evolução dos alunos do subsistema universitário está reflectida no Quadro 11, 
registando-se uma diminuição progressiva ao longo dos últimos anos. O processo de 
Bolonha terá contribuído para uma parcela desta diminuição, ao reduzir as licenciaturas 
de cinco e quatro anos para três. 
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Quadro 11 
Evolução do número de alunos de 1º ciclo8 no Subsistema Universitário da Universidade do 

Algarve 

 
 1997/1998 1999/2000 2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010 

FCHS 778 803 910 797 689 684 678 

FCT 1 222  1 324 1 333 1 102 890 758 1474
9
 

FE 710 684 630 644 708 744 722 

FERN 562 700 700 630 489 401 - 

FCMA 740 790 832 748 516 396 - 

Reitoria  0 0 0 0 25 87 32 

TOTAL 4 012 4 301 4 404 3 921 3 317 3 070 2 906 
Fonte: Serviços Académicos, UAlg. 

 
Os mestrados têm registado uma procura interessante, havendo necessidade de, 

nesta fase, reflectir talvez sobre a política de propinas.  
 

Os mestrados registaram, contudo, um notável crescimento, correspondendo ao 
padrão já referido (Quadro 12). Os estudantes do ensino universitário terão tendência a 
frequentarem ciclos consecutivos abrangendo cinco anos, seja através de mestrados 
integrados, seja através de ciclos autónomos mas que, no seu conjunto, correspondem a 
exigências necessárias para exercerem as respectivas actividades profissionais.    

 
Quadro 12 

Evolução do número de alunos de 2º ciclo10 no Subsistema Universitário da Universidade do 
Algarve 

 
 1997/1998 1999/2000 2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010 

FCHS  6 53  117  155  162  119  182  

FCT 0  0  33  35  54  28  249
11

  

FE 24  150  106  82  78  193  223  

FERN 0  0  18  17  10  7  - 

FCMA 0  15  18  31  45  196  - 

Reitoria 0  0  0  0  0  0  23 

TOTAL 30  218  292  320  349  543  633  
Fonte: Serviços Académicos, UAlg. 

 
 
No âmbito dos programas de mestrado com apoio comunitário, a Universidade do 

Algarve assegurou nos últimos anos um quadro talvez único nas universidades 

                                            
8
 Inclui os estudantes que frequentam mestrados integrados. 

9
 Este valor corresponde à soma dos alunos das três Faculdades (FCT+FERN+FCMA), as quais foram 

recentemente fundidas numa única Faculdade (FCT).   
10

 Estudantes que frequentam a parte escolar dos 2ºs ciclos. Não estão aqui contabilizados os estudantes de 
2º ciclo que estão a elaborar as respectivas dissertações 
11

 Ver Nota 8. 
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portuguesas. A Universidade do Algarve integra presentemente os consórcios 
responsáveis por cinco mestrados Erasmus Mundus, sendo a coordenadora de três desses 
mestrados12. Este aspecto reflecte a oportunidade e reconhecimento da qualidade 
inerentes a estes cursos, sancionados e financiados pela Comissão Europeia.  

 
Para além dos estudantes que frequentam o primeiro ciclo e a parte escolar do 2º ciclo 

(Mestrado), valerá a pena identificar aqueles que, no âmbito dos Mestrados e dos 
Doutoramentos, se encontram a elaborar as respectivas dissertações (Quadro 13). Os 
números que traduzem as dissertações em curso no âmbito dos Mestrados incluem 
também aqueles que os estão realizando no âmbito do subsistema politécnico, que são, 
nesta fase, ainda uma percentagem diminuta. 
 
 

Quadro 13 
Evolução dos estudantes de Mestrado e de Doutoramento em fase de elaboração de dissertações 

 
Estudantes a elaborar dissertações 

de ANO LECTIVO 

Mestrado Doutoramento 

2004/2005 668 n.d. 

2005/2006 541 194 

2006/2007 747 276 

2007/2008 799 357 

2008/2009 544 326 

2009/2010 496 474 
Fonte: Serviços Académicos, UAlg. 

 
Os diplomas não conducentes a grau incidem preferencialmente em áreas 

tecnologicamente avançadas ou em domínios que consolidam profissões relacionadas 
com a gestão documental, cultural ou de outras áreas das instituições. 
 

A análise detalhada das licenciaturas, à semelhança do que se apresentou para o 
subsistema do ensino politécnico, revela que neste subsistema a dinâmica é maior e que 
as posições relativas são mais volúveis (Quadro 14). Este aspecto resulta da competição a 
nível nacional, presente com maior expressão na componente universitária, e que 
introduz perturbações no ordenamento dos cursos. 

 

                                            
12

 As universidades portuguesas participam, como parceiras, em vários mestrados Erasmus Mundus. 
Contudo, há actualmente sete desses mestrados Erasmus Mundus que são coordenados por Universidades 
portuguesas: Universidade do Algarve (3), Universidade do Minho (2), Universidade do Porto (1) e 
Universidade de Aveiro (1). Na última chamada, que encerrou a 30 de Abril último, a Universidade do 
Algarve renovou alguns desses mestrados e candidatou novas propostas, designadamente um 
Doutoramento Erasmus Mundus em Turismo. 
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Regista-se, contudo, um predomínio das licenciaturas relacionadas com a saúde 
(incluindo a psicologia), as artes, a biologia, a economia e a informática.  
 
 

Quadro 14 
Nota do último candidato colocado nos primeiros ciclos do  

Subsistema Universitário da Universidade do Algarve 
 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 
CURSOS Nota do último 

candidato 
 Nota do último 

candidato 
 Nota do último 

candidato 
 

Ciências Farmacêuticas 162.5 1º 162.8 1º 163.6 1º 

Ciências Biomédicas 124.9 5º 133.1 4º 145.3 2º 

Psicologia 137.0 2º 132.1 5º 137.6 3º 

Artes Visuais 124.3 7º 114.3 8º 128.2 4º 

Arquitectura Paisagista - - - - 127.3 5º 

Biologia Marinha 131.5 3º 136.1 2º 124.8 6º 

 Gestão de Empresas 107.7 14º 121.1 6º 122.4 7º 

Engenharia Informática 125.8 4º 135.0 3º 121.9 8º 

Economia 107.1 15º 120.2 7º 120.0 9º 
Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior, vários anos. 

 
Os docentes universitários concentram-se na categoria de Doutorados (cerca de 75% 

do total). O número de licenciados subiu ligeiramente no último ano devido à mobilização 
de um elevado número de médicos que, embora especialistas nas respectivas áreas, não 
detêm nem o grau de Mestre nem o de Doutor (Quadro 15). 
 
 

Quadro 15 
Evolução do número de docentes – Ensino Universitário 

 
GRAUS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Licenciados 62 48 54 40 39 29 49 

Mestres 80   66  60 53  43  41 34 

Doutores 202 223  235  228 243  242 245 

TOTAL 344   337 349  321  325  312 328 
Fonte: Serviço de Recursos Humanos, UAlg. 

 
 

O indicador que nos revela o número médio de estudantes por docente ETI 
(equivalente a tempo integral) (Quadro 16) igualmente tem diminuído nos últimos anos. 
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Quadro 16 
Evolução da relação estudantes / docente no Ensino Superior Universitário  

da Universidade do Algarve 
 

 2003 2005 2007 2009 

Estudantes 4 241 3 666 3 613 3 583 

Docentes (ETI) 330,2 322,2 303,7 303,8 

Rácio 
estudantes/ 
/docente 

12,8 11,4 11,9 11,8 

Fonte: UAlg 

 
 

Rede universitária nas ciências do mar – No âmbito das ciências do mar, a Universidade 
do Algarve, através do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), tem dinamizado redes de 
cooperação universitária. Um dos resultados desta rede foi a criação de um Mestrado 
Erasmus Mundus sobre Biodiversidade e Conservação. As universidades que de forma 
natural constituem já uma dessas redes são, para além da Universidade do Algarve, as 
Universidades de Gent (Bélgica), Gotemburgo (Suécia), Paris VI (França), Stirling (Reino 
Unido) e Cádiz (Espanha). 

 

Centro de Electrónica, Optoelectrónica e Telecomunicações (CEOT) – Este Centro de 
Investigação, avaliado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, actua na área da 
caracterização electrónica de dispositivos electrónicos e optoelectrónicos emergentes. 
Esta actuação tem permitido a colaboração com parceiros chave envolvidos directamente 
na produção de tecnologia, como por exemplo, a Philips (Eidhoven), a Nokia Siemens, o 
Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique, a Valtion Teknillenen Tutkmuskeskus 
e o Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energie e l’Ambiente. 

 
 
5.1.3. Aspectos gerais que afectam os dois subsistemas 
 

Um patamar de formação, inserido no que se designa por formação ao longo da vida e 
que abrange os dois subsistemas, tem acolhido as acções que respondem a exigências de 
reciclagem, a complementos de formação, a difusão de novos conhecimentos ou a 
aquisição de novas competências. Estas linhas de formação, de duração variável, com 
eventual acesso posterior a graus oferecidos pela Universidade, têm correspondido a um 
domínio de actividade na Universidade com enorme sucesso e respondem a necessidades 
de qualificação da população em geral, cada vez mais interessada em enriquecer e 
actualizar, no decorrer da sua vida activa, os seus conhecimentos e as suas competências. 
 

Finalmente uma última linha de actuação regista a oferta de cursos de pequena 
duração, muitas vezes organizados em parceria com outras entidades (associações 
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culturais, autarquias, etc.), com vista a dinamizar o ambiente social e cultural associado à 
Universidade e ao meio regional envolvente. 
 

As acções de formação não conducentes a grau estão também estruturadas em torno 
dos créditos ECTS, a “moeda única” do sistema de ensino superior europeu, o que viabiliza 
uma intercomunicabilidade entre os diversos níveis de formação. Essas acções de 
formação têm permitido que os estudantes que as frequentam, após a conclusão dessa 
formação, entrem num ciclo conducente a um grau e beneficiem da formação que 
entretanto adquiriram, traduzida em creditação variável dos respectivos ECTS. 

 
 
5.2. Investigação 

 
A investigação científica constitui o suporte de toda a actividade da Universidade. Nos 

últimos anos fomentou-se a integração dos docentes/investigadores em unidades de 
investigação, designadamente nos Centros de Investigação que se inserem no universo da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Um número crescente de 
docentes/investigadores, no âmbito das prioridades da Universidade, tem avançado para 
a criação de Centros, formados de raiz ou em resultado da fusão de outros. 
Paralelamente, promove-se a estruturação de Centros de Estudos e Desenvolvimento 
(figura prevista nos actuais Estatutos), integrando os restantes investigadores, façam ou 
não parte de Centros de Investigação existentes noutras universidades. Esta última opção 
resulta do facto de não ser possível, na Universidade do Algarve, criar Centros de 
Investigação com dimensão e densidade aceitáveis em todas as áreas do saber, razão pela 
qual se defende que os Centros de Estudos e Desenvolvimento poderão ser o instrumento 
que facilitará a integração institucional da totalidade dos investigadores. A situação da 
Universidade do Algarve, referida ao final de 2008, é a que está reflectida no Quadro 17. 

 
O volume de projectos de investigação, a contratação de doutores para integrarem os 

Centros e a criação de pós-graduações, associadas às redes que aqueles Centros animam, 
constituíram linhas de desenvolvimento que se reflectem na vida da Universidade. 
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Quadro 17 

Docentes/Investigadores da Universidade do Algarve 
inseridos em unidades de Investigação (2008) 

 

Nº 

Centros de 
Investigação 

da 
Universidade 

do Algarve 

Centros de Estudo e 
Desenvolvimento 

da Universidade do 
Algarve 

Centros de 
Investigação de 

outras 
universidades 

Não incluídos 
em Unidades 

de 
Investigação 

Total 

Doutores 93 65 100 27 285 

Outros 8 48 51 146 253 

Total 101 113 151 173 538 

 
No domínio das publicações, a Universidade do Algarve tem registado uma tendência 

crescente (Figura 1), apenas com ligeiras perturbações (1999, 2004 e 2009), 
correspondentes, porventura, a momentos de transição de ciclos de financiamento, nos 
quais se detecta, normal e justificadamente, uma baixa relativa da produção científica. 
Contudo, os últimos apuramentos conhecidos colocam a Universidade do Algarve numa 
posição confortável, assumindo esta a segunda posição no que respeita à produtividade 
científica no panorama das universidades púbicas portuguesas. Esta posição tem, aliás, 
vindo a afastar-se da universidade que ocupa o terceiro lugar naquele ranking. 
 

Figura 1 
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A componente Politécnica alargou também os seus horizontes através da conjugação 
de três conjuntos de iniciativas: integração de docentes em Centros de Investigação; 
criação de grupos de intervenção e de assessoria técnico-científica; e colaboração com 
empresas através de projectos individuais ou colectivos, normalmente em resultado de 
acordos ou de consórcios. 
 
Os recursos financeiros afectos nos últimos quatro anos à investigação científica atingem 
os montantes indicados no Quadro 18. 
 

Quadro 18 
Investimento realizado em I&D (2006 – 2009) 

                                                                                                                                                euros 

PROGRAMA 2006 2007 2008 2009 

Investigação 4.319.752,24 3.876.319,64 3.767.228,84 4.441.759,25 
Fonte: Unidade de Apoio à Investigação Cientifica e Formação Pós-Graduada, UAlg. 

 
 
5.3. Transferência 

 
5.3.1. A situação empresarial na região. 
 

A Universidade tem, por definição, uma vocação universal. Não se limita a organizar 
linhas de formação apenas com impacte local ou a apostar em eixos de investigação 
exclusivamente relacionados com o seu ambiente próximo. Não só nas tecnologias como 
também nas humanidades e nas artes, o âmbito das actividades da Universidade é 
ilimitado e depende apenas da sua capacidade de criação e de mobilização dos recursos 
que tem (ou pode ter) à sua disposição. 

 
Contudo, uma atenção particular é concedida na actualidade ao papel que as 

universidades têm no desenvolvimento regional. No que respeita à região do Algarve esse 
aspecto tem sido e é fundamental. Dificilmente se encontra uma instituição no Algarve, 
empresa, associação ou entidade pública, que não tenha absorvido profissionais 
preparados pela Universidade do Algarve. E, numa série de casos, muitas daquelas 
entidades estabeleceram com a Universidade projectos de investigação, de 
demonstração, de formação ou de extensão que densificam os laços institucionais 
regionais.  

 
O ambiente regional é também um óptimo laboratório experimental para diversas 

áreas nas quais a Universidade reúne competências. As ciências do mar, o ambiente, a 
comunicação e as artes, o turismo, etc. são domínios que têm beneficiado desse 
“laboratório regional”, facilitando nalguns casos a execução de projectos e a produção de 
conhecimento. 
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No domínio da formação de activos existem enormes necessidades e o contributo da 

Universidade do Algarve, designadamente da sua componente politécnica, pode ser 
fundamental. As habilitações dos trabalhadores por conta de outrem registam, no 
Algarve, uma distorção que afecta sobretudo os que têm o grau de licenciado (e de 
bacharel) e que adquiriram uma formação pós-secundária (nível IV). Nestas classes 
(licenciados e pós-secundário) a expressão relativa de cada uma delas atinge no Algarve 
um valor bem mais reduzido do que a que se verifica no conjunto do país. 
 

No domínio da intensidade tecnológica, poderá evocar-se um estudo recente13 que 
incidiu sobre as Áreas de Acolhimento Empresarial do Algarve. Foram identificadas cerca 
de 800 empresas que estão localizadas nos 70 parques empresariais existentes na Região 
(municipais e privados). As unidades industriais registam uma baixa intensidade 
tecnológica nos respectivos processos produtivos (Quadro 19). 
 

Quadro 19 
Intensidade Tecnológica dos estabelecimentos industriais localizados nas Áreas de Acolhimento 

Empresarial do Algarve - 2009 

 

Estabelecimentos Tipologia de Intensidade 
Tecnológica Nº % 

Alta Tecnologia 0 0.0 

Média Alta Tecnologia 2 1.7 

Média Baixa Tecnologia 59 50.9 

Baixa Tecnologia 55 47.4 

TOTAL 116 100.0 
Fonte: CCDR, 2009 

 
 

5.3.2. As actividades da Universidade 
 

Nos últimos quatro anos um esforço grande tem sido realizado pelo Gabinete de Apoio 
à Promoção da Propriedade Industrial (GAPI) que, integrado no CRIA14, tem desenvolvido 
e promovido a adopção pelos investigadores dos mecanismos da propriedade industrial. A 
criação da rede de GAPIs a nível nacional, com base em parcerias impulsionadas pelo 
INPI15, permitiu às instituições de ensino superior acolherem e prepararem equipas 
técnicas vocacionadas para a defesa e valorização comercial da criação científica. O 

                                            
13

 CCDR, 2009 
14

 CRIA – Centro Regional de Inovação do Algarve, hoje uma Divisão da Unidade de Apoio à Investigação 
Cientifica e à Formação Pós-Graduada.  
15

 INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 
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panorama das patentes registadas (algumas delas já concedidas) está indicado no Quadro 
20. 
 

Quadro 20 
Patentes solicitadas e registadas 

Universidade do Algarve (2008-2010) 

 

NÚMERO DE PATENTES 
 Solicitadas concedidas 

NACIONAIS 34 10 

EUROPEIAS 0 0 

INTERNACIONAIS (PCT) 3 0 

TOTAL 37 10 
Fonte: Unidade de Apoio à Investigação Cientifica e Formação Pós-Graduada, UAlg. 

 
Haverá que acrescentar que o processo de registo das patentes internacionais tem 

sido da responsabilidade conjunta da Universidade e de empresas que revelam interesse e 
expectativa na valorização comercial das respectivas invenções, com as quais existem 
contratos de licenciamento para o uso das respectivas tecnologias. São, contudo, 
processos financeiramente pesados e de longa duração, pelo que os respectivos 
resultados só aparecerão alguns anos após o seu início. 
 

Quadro 21 
Empresas criadas no seio da Universidade do Algarve 

(2007-2010) 
 

EMPRESAS 
SECTORES spin-offs start-ups Total 

Mar 3 2 5 

Física 1  1 

Biotecnologia 2  2 

Energia 1  1 

Turismo  4 4 

TIC  3 3 

Biomedicina  1 1 

Eng. Alimentar  2 2 

Design  2 2 

TOTAL 7 14 21 
Fonte: Unidade de Apoio à Investigação Cientifica e Formação Pós-Graduada, 
UAlg. 

 
Nesta fase o CRIA é responsável pelo apoio à criação de empresas, estendendo 

também a sua actividade para áreas exteriores à Universidade. As empresas criadas no 
seio da Universidade resultaram de concursos de ideias, de iniciativas de estudantes ou de 
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docentes e, também, das dinâmicas dos Centros de Investigação. No seu conjunto, há 
neste momento um conjunto de 21 empresas em actividade (Quadro 21).   
 
 
5.4. Comunidade 
 

A Universidade do Algarve não é uma instituição que se esgote na região do Algarve. 
De acordo com a concepção que se defende, uma Universidade deverá revelar-se, antes 
de mais, como uma entidade inserida no mundo global, que desenvolve actividades em 
prol de uma sociedade mais qualificada, mais tolerante e mais aberta ao progresso social. 
Naturalmente que as actividades de uma Universidade têm uma grande incidência e 
influência nas cidades e nas regiões onde estão instaladas. E a Universidade do Algarve 
não é excepção.  

 
Mas deveremos reconhecer que a pequena dimensão da região algarvia limita, em 

muitos casos, o desenvolvimento de áreas do conhecimento. Estas necessitam de 
densidade de actores e de diversidade de iniciativas. As perspectivas de cooperação 
empresarial e institucional, nas áreas tecnológicas, humanísticas e culturais, terão de 
conciliar a riqueza local com a projecção global. É nesta direcção que o papel dinamizador 
da Universidade deve ser ancorado. 

 
No caso do Algarve, as relações com a comunidade têm assumido diversas formas, das 

quais poder-se-ão sublinhar as seguintes: 
 

a) escolas do ensino básico e secundário, junto das quais se têm organizado 
projectos de extensão científica que abrangem os alunos destes níveis de 
ensino (campeonatos científicos, laboratórios itinerantes, dias abertos, etc.); 
paralelamente, diversas acções destinadas à formação dos professores são 
igualmente desenvolvidas, muitas delas inseridas na colaboração permanente 
e contratualizada que a Universidade presta a essas Escolas; 
 

b) entidades autárquicas e seus equipamentos, permitindo reforçar as relações 
com as bibliotecas municipais, os museus, as divisões desportivas e 
participando nas feiras tecnológicas, ambientais e culturais; 

 
c) associações culturais, dinamizando acções conjuntas (formação, divulgação, 

edição, etc.);  
 
d) empresas e associações empresariais e sindicais; 
 
e) comunidade em geral. 
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A Universidade também se tem alimentado destas dinâmicas, as quais contribuem 
para interferir no desempenho dessas organizações através das mais variadas formas de 
cooperação. 

 
 

Olimpíadas da Matemática – No ano lectivo de 2009/2010, o Departamento 
de Matemática (FCT/UAlg) organizou, entre Fevereiro e Maio, as Olimpíadas 
da Matemática com incidência no 3º ciclo do ensino básico (7º, 8º e 9º anos). 
Foram mobilizados cerca de 1.600 alunos de todas as escolas do Algarve (57). 
Organizaram-se provas nas escolas, seguidas de três eliminatórias que 
abrangeram, cada uma delas, 250 alunos. A finalíssima foi realizada na 
Universidade do Algarve e convocou os melhores 55 alunos daquela prova, 
que receberam prémios. Esta iniciativa obrigou a uma acção preliminar de 
formação que abrangeu os professores daquele ciclo do ensino básico. 

 

Lab It (Laboratório Itinerante) – Devido à inclusão nos programas do ensino 
secundário, de decisão recente, de matérias relacionadas com a biologia 
molecular, e perante as necessidades reveladas em sessões de divulgação 
científica organizadas pela Universidade nas escolas, foi concebido um 
projecto de um laboratório itinerante que permitirá levar às escolas 
equipamento adequado e capacidade científica para intervir nesta matéria. Foi 
lançado um apelo às Câmaras Municipais e à Agência Ciência Viva, que foi bem 
correspondido. Instalou-se um laboratório numa furgoneta e contratou-se um 
monitor com o grau de Doutor. A concretização do laboratório obrigou, 
contudo, a uma acção de formação junto dos respectivos professores, acção 
essa também da responsabilidade da Universidade. O Lab It desenvolveu já 
actividades no presente ano lectivo (2009/2010), fazendo demonstrações, 
despertando interesse pela ciência e lançando sementes para o futuro. 

 
Pelo facto da Universidade do Algarve estar inserida numa região, ela é tributária de 

um conjunto de benefícios que resultam da teia de relações que estabelece com as 
entidades regionais e locais e com as problemáticas sobre as quais incide também a sua 
atenção.  
 

Laboratório de Audiologia e Terapia da Fala – Recentemente a Escola Superior 
de Saúde montou um sistema de consultas de Terapia da Fala e de Exames 
Audiológicos, aberto à população. Este Laboratório estabeleceu um acordo 
com a Administração Regional de Saúde (ARS), pelo que os encaminhamentos 
são da responsabilidade dos médicos de família do Centro de Saúde de Faro. 
Para além dos serviços convencionados, o Laboratório também presta serviços 
diversos (consultas de terapia da fala e exames audiológicos).  
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A disponibilização do portal Alumni, lançado há alguns meses, tem proporcionado um 
diálogo com todos os antigos diplomados da Universidade do Algarve e tem permitido 
aceder a um segmento crescente dessa comunidade.  

 
No plano internacional, o êxito da projecção da Universidade depende igualmente do 

seu meio envolvente. As cidades que se expandem em redor de Faro, naturalmente tendo 
Faro como pólo principal, têm sido desafiadas para integrarem nos seus planos de 
desenvolvimento actividades de extensão cientifica, culturais, desportivas, sociais ou 
outras, naturalmente em parceria com a Universidade, que possam contribuir para uma 
melhor qualidade de vida da crescente população presente. O perfil urbanístico, os meios 
de transporte, a animação urbana e o ambiente natural são condimentos imprescindíveis 
que, nalguns casos, têm contribuído para justificar a escolha que estudantes e professores 
fazem para desenvolverem, na Universidade do Algarve, as suas actividades de 
aprendizagem ou profissionais. 
 
 
5.5. Governança 
 

A reestruturação interna é um grande desafio que está colocado à Universidade. As 
alterações introduzidas pelos novos estatutos, designadamente a perda de autonomia 
financeira das Unidades Orgânicas, obrigaram a uma reformulação dos serviços centrais e 
à tentativa de simplificação dos circuitos. Num momento posterior, que adiante se 
abordará, deverá ser adoptada a desmaterialização dos procedimentos. 
 
O corpo dos funcionários não docentes foi dimensionado para uma estrutura hoje em dia 
inexistente. As novas funções que foram assumidas têm obrigado a uma mobilidade 
interna, porventura pouco articulada e apenas complementada, pontualmente, com 
acções de formação.   
 
O estabelecimento de serviços nas Unidades Orgânicas, abrangendo entre outros os 
apoios de secretaria, administrativo, académico e técnico-laboratorial, abriu a porta para 
lançar o quadro de melhor articulação com os serviços centrais, entendendo que todos 
fazem parte do mesmo conjunto e que os respectivos desempenhos são complementares 
e não sucessivos. Contudo, esta estratégia, que resulta explicitamente dos Estatutos, 
ainda não está ainda claramente assumida. 
 
A questão financeira é decisiva para o bom funcionamento da Universidade. Reconhece-se 
que as alterações das políticas públicas para o ensino superior, realizadas nos últimos 
anos, não ficaram completas. A Lei de Financiamento do Ensino Superior não foi sequer 
abordada nestes últimos anos, para além de uma alteração de detalhe. A sua 
reformulação foi remetida para momento oportuno. Reconhece-se que é muito difícil 
gerir uma instituição como a Universidade sem ter um horizonte financeiro estável. Os 
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compromissos internamente assumidos, os novos projectos, a programação dos 
concursos para docentes e não docentes, a concretização de apoio a domínios científicos 
estratégicos, etc. dificilmente se coadunam com as incertezas de um orçamento que 
tendencialmente tem diminuído. A situação piorou anda mais quando nos últimos anos 
foram transferidos para todas as instituições de ensino superior alguns compromissos não 
orçamentados e que chegaram a atingir, no caso da Universidade do Algarve, mais de 10% 
do seu orçamento corrente (Caixa Geral de Aposentações e aumentos salariais). 
 
Impõe-se portanto uma nova fase de relacionamento com as universidades e a clarificação 
das regras, não só no que respeita ao financiamento mínimo das estruturas das 
instituições, por via das transferências directas do Orçamento de Estado, como também à 
capacidade de financiar, por via competitiva, novos projectos que, com qualidade e 
estratégia, possam ser desenvolvidos16. 
 
As transferências por parte do Orçamento de Estado deveriam atingir, nesta fase, o 
patamar dos 70% do orçamento total da Universidade17. O Contrato de Confiança, 
recentemente assinado com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES), abre caminho a esse novo relacionamento com o Ministério, esperando-se que 
as restrições decorrentes das várias etapas do Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC) 
não ponham em causa esta estratégia. A política de enorme contenção seguida pela 
Universidade do Algarve nos últimos anos é ela própria um modelo de gestão adaptado 
aos novos tempos de escassez de recursos.   
 
Entretanto, foram adoptados alguns princípios no que respeita à gestão orçamental, 
definindo níveis de transferência do montante das propinas de 1º ciclo, CETs e de 
mestrados integrados para as unidades orgânicas, assim como a constituição de um Fundo 
de Apoio à Qualidade Pedagógica, mobilizando uma percentagem adequada também das 
propinas de 1º ciclo, para fazer face a intervenções estruturantes, da responsabilidade de 
uma ou de várias unidades orgânicas, de acordo com objectivos precisos acordados com 
os Directores das Unidades Orgânicas. 
 

 
 
 
 

                                            
16

 O novo Curso de Medicina da Universidade do Algarve (mestrado integrado) foi acolhido, após avaliação 
externa, como uma pós-graduação inovadora e em consórcio, razão pela qual beneficiou de um 
financiamento adicional para o seu funcionamento e para a investigação associada aos docentes que se 
inserem neste curso. 
17

 A média de financiamento público nos países da OCDE é de 73% dos orçamentos das universidades. Em 
2009, as transferências do Orçamento de Estado para a Universidade do Algarve não superaram os 60% do 
seu orçamento. 
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6. LINHAS ESTRATÉGICAS DE DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE – 

2010/2013  
 

6.1. Eixos Ensino – Investigação – Transferência 
 
É sempre difícil tentar reflectir sobre cada um dos três Eixos de Desenvolvimento que 

são evocados neste capítulo: Ensino, Investigação e Transferência. A organização de uma 
instituição de ensino superior deverá estruturar-se em torno da melhor solução que 
permita uma efectiva articulação entre aqueles três Eixos. Sabe-se que não haverá ensino 
de qualidade sem investigação de suporte; e que a disseminação do conhecimento não se 
deve quedar tão só pela formação de profissionais, mas igualmente pela multiplicação de 
laços com as actividades, participando em projectos, estabelecendo consórcios ou criando 
empresas a partir das suas actividades de investigação. E, finalmente, constata-se que a 
função de ensino, proporcionando a entrada na instituição de espíritos jovens, talentosos 
e com criatividade pouco afectada por eventuais formatações, tem podido alimentar as 
actividades de investigação e de transferência de conhecimento nas suas diversas 
modalidades. 

 
Com este enquadramento, definir-se-ão as linhas prioritárias para as actividades da 

Universidade do Algarve através de um duplo cruzamento:  
 

• subsistemas de ensino superior (universitário e politécnico); 

• dinâmicas de desenvolvimento ajustadas às capacidades das diversas áreas 
cientificas. 

 
 

6.1.1. Subsistema Politécnico 
 

O subsistema politécnico, um dos pilares da Universidade do Algarve, deverá assegurar 
algumas linhas de desenvolvimento para os próximos anos que permitem afirmar, de 
forma convergente, duas características fundamentais associadas a este subsistema. 
 

A primeira reflecte o carácter profissionalizante da sua oferta formativa e o pendor 
aplicado da investigação que desenvolve. A segunda baseia-se na capacidade de 
relacionamento e cooperação que as escolas politécnicas estabelecem com o meio 
envolvente, aqui incluindo as empresas, as autarquias, as associações e os organismos da 
administração pública. 

 
Assim: 
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LINHA ESTRATÉGICA 1 
 
Reforço da oferta de 1º e 2º ciclos com carácter profissionalizante 

 
A oferta formativa de 1º ciclo (licenciatura) deste subsistema deverá admitir o reforço 

do respectivo carácter profissionalizante e incluir, com carácter tendencialmente 
obrigatório, estágios curriculares na fase terminal destes cursos, realizados de preferência 
em ambiente empresarial. Os 2ºs ciclos (mestrados) deverão permitir uma especialização 
das respectivas formações, dando continuidade ao período inicial do ensino superior.  

 
Um dos aspectos da organização dos 2ºs ciclos, ainda pouco explorado, será a 

introdução de formações cruzadas: primeiro ciclo adquirido numa determinada área e 
segundo ciclo inserido noutra área, considerada complementar18. Esta perspectiva 
obrigará a uma conjugação de esforços entre as diferentes escolas do subsistema 
politécnico. 

 
A cooperação, ao nível do 2º ciclo, com as componentes universitária e empresarial 

deverá ser fomentada, beneficiando da utilização cruzada dos recursos docentes 
existentes e do acompanhamento por parte das empresas da estrutura dos mesmos. 

 
A internacionalização deverá ser concretizada através não só do fomento da 

mobilidade dos estudantes e docentes, mas também por via da organização conjunta de 
pós-graduações, tendo presente que será sempre preferível a criação de duplas titulações. 

 
LINHA ESTRATÉGICA 2 
 
Estruturação de tipologias de formação não conducentes a grau. 

 
Os cursos de especialização e de aperfeiçoamento não conducentes a grau permitem 

chamar à universidade antigos graduados ou profissionais com longa experiência 
acumulada, garantindo a esse fluxo de novos públicos o acesso a novos conhecimentos e a 
transferência de complementos de formação necessários às respectivas actividades 
profissionais.  

 
O lançamento destes cursos deverá resultar, sempre que possível, de acordos com 

associações empresariais, com ordens profissionais ou com colectivos sólidos de 
empresas, facultando formação complementar a activos (empregados ou não) e 
ampliando as respectivas capacidades de empregabilidade. 

 
                                            
18

 Por exemplo, oferecer a engenheiros um 2º ciclo em gestão; ou oferecer a gestores um 2º ciclo em 
energia. 
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Estes cursos terão tanto maior êxito quanto mais estiverem associados a carências 
regionais ou a estratégias sustentadas de desenvolvimento de determinadas áreas de 
negócio, nas tecnologias, nas humanidades ou nas artes. 

 
 

LINHA ESTRATÉGICA 3 
 
Desenvolvimento da formação de nível IV (formação pós-secundária). 

 
Uma das linhas de formação que tem sido desenvolvida e que será continuada nos 

próximos anos aponta para a ampliação da paleta de oferta de Cursos de Especialização 
Tecnológica (CETs), assente predominantemente no subsistema politécnico, e que visa o 
desenvolvimento de competências profissionais, principalmente no patamar dos quadros 
intermédios. 

 
A modalidade de criação destes cursos resulta de acordos, com a maior amplitude 

possível, com entidades empresariais ou outras, às quais se destinam primordialmente os 
profissionais que resultam destas iniciativas. A estrutura dos cursos, o perfil dos 
profissionais que formam e as componentes práticas do curso permitem uma grande 
aproximação às necessidades das instituições, empresas incluídas, o que facilitará a 
empregabilidade e, por força desta possibilidade, a qualificação dessas mesmas 
instituições. 

 
 

LINHA ESTRATÉGICA 4 
 
Formação avançada dos docentes 

 
Esta linha corresponde a uma linha de orientação assumida nos últimos anos, traduzida 

na progressiva aquisição dos graus de Mestre e de Doutor por parte dos docentes do 
subsistema politécnico.  

 
Nesta fase, após a publicação recente do Estatuto da Carreira Docente do Pessoal 

Politécnico, a situação alterou-se. Por força dessa norma, o grau de Doutor passou a ser o 
patamar de entrada na carreira, razão pela qual se deverá obrigatoriamente dinamizar os 
procedimentos de formação avançada para o pessoal docente desta carreira.  

 
O instrumento entretanto assumido pelas instituições de ensino superior facilitador 

dessa formação está igualmente presente na Universidade do Algarve (PROTEC). E através 
dele, é possível aliviar o serviço docente daqueles que apresentam bons projectos de 
formação e colmatar essas ausências programadas com pessoal contratado em regime de 
substituição. 
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No domínio do pessoal docente do subsistema politécnico ganhará relevância a 

identificação e o recrutamento dos designados especialistas. Trata-se de técnicos que 
registam densas e longas carreiras profissionais, e que regressam à universidade como 
docentes. A valia desta modalidade baseia-se na possibilidade destes docentes 
transferirem para a universidade (através dos cursos de que são responsáveis) a 
experiência que acumularam nos respectivos desempenhos profissionais. 

 
O Estatuto desta Carreira Docente obriga inclusivamente que, no médio prazo, a 

expressão dos especialistas no conjunto do corpo docente politécnico atinja uma quota de 
cerca de 35% do total. 

 
 

LINHA ESTRATÉGICA 5 
 
Introdução de inovações nos domínios científico e pedagógico. 

 
Esta linha obrigará a introduzir inovações nas áreas pedagógica e científica do 

subsistema politécnico. O ajustamento que resultou da designada reforma de Bolonha 
obriga à adopção de novos mecanismos pedagógicos e ao estabelecimento de uma nova 
cultura de aprendizagem, transferindo para os estudantes maior iniciativa nos respectivos 
processos formativos.  

 
Neste quadro será dada prioridade à criação de áreas de ensino, novas ou que resultem 

de cruzamentos de domínios científicos já existentes, e que permitirão estruturar linhas 
de formação baseadas em problemas (modelo PBL). Este modelo poderá beneficiar de 
experiências com êxito existentes noutras escolas (dentro e fora do país). 

 
 

LINHA ESTRATÉGICA 6 
 
Organização da investigação científica aplicada. 

 
O subsistema politécnico deverá assegurar o seu nicho próprio de intervenção e fazer 

valer a sua especificidade. Reconhece-se que a função ensino só será solidamente 
desempenhada se esta estiver associada a actividades de investigação. Atribui-se 
normalmente ao subsistema politécnico uma capacidade de investigação aplicada. E esta 
capacidade deverá ser desenvolvida de forma estruturada e institucionalizada. Nesse 
sentido, o quadro de estruturas de investigação previsto nos Estatutos da Universidade 
aponta para soluções que poderão dinamizar esta função, pouco desenvolvida no 
subsistema politécnico. 
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A conjugação da actividade lectiva com a dedicação à experimentação ou à 
investigação aplicada deverá configurar uma prática comum dos docentes deste 
subsistema de ensino superior. 

 
A solução deverá passar pela integração dos docentes nos Centros de Investigação e 

nos Centros de Estudo e Desenvolvimento existentes na Universidade do Algarve, de 
acordo com as respectivas afinidades científicas. Ou, em alternativa, pela criação de novas 
unidades nas áreas nas quais não existam ainda unidades de investigação, desde que seja 
preservada um mínimo de densidade cientifica.  

 
Contudo as linhas de investigação a desenvolver deverão resultar de sólidos consórcios 

com o meio empresarial, associativo ou institucional, eventualmente baseados em 
projectos de experimentação a longo prazo, capazes de gerar inovações que possam ser 
absorvidas por essas mesmas instituições. 

 
Os domínios a desenvolver abrangem não só domínios tecnológicos, como também 

áreas de organização, de internacionalização, de marketing ou de afirmação de marcas. A 
Universidade do Algarve está particularmente preparada para desenvolver iniciativas nos 
domínios das tecnologias da saúde, das engenharias, da energia, da gestão, do 
empreendedorismo e do turismo. As áreas da certificação, da normalização, da calibração 
e do registo de patentes constituem, neste âmbito, opções sólidas.  

 
No âmbito destas linhas estratégicas poderão estabelecer-se algumas metas que 

deverão ser atingidas no período 2010 a 2013: 
 

INDICADOR  
METAS (2010/2013) 

unidade valor 

1 Licenciaturas a reformular nº 10 

2 Mestrados e Pós-graduações a criar nº 12 

3 CETs a criar nº 8 

4 Docentes que adquirirão o grau de Doutor nº 90 

5 Especialistas a contratar nº 70 

6 Docentes inseridos em Unidades de 
Investigação 

% 80 

7 Inovações pedagógico-cientificas nº 3 

 
 

6.1.2 Subsistema Universitário 
 

O subsistema universitário deverá assumir, através da sua prática e no seio da 
Universidade do Algarve, a matriz específica das universidades, referenciando-a às áreas 
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da investigação científica e das pós-graduações, designadamente à capacidade de 
outorgar o grau de Doutor.  
 

A dimensão da Universidade do Algarve, especialmente da sua componente 
universitária, dificilmente permitirá um desenvolvimento equilibrado que abranja as 
diversas áreas do saber. Assim, analisando os últimos anos, constata-se que o crescimento 
tem sido diferenciado e normalmente alavancado pela conjugação de três factores: 
dimensão da procura de formação; dinâmica do respectivo Departamento (ou Área 
Departamental) e política activa da Reitoria. A dimensão da procura resultará do número 
de estudantes que, por ano, procuram determinado ciclo de estudos, assim como a 
manutenção dessa procura ao longo do tempo. A dinâmica do Departamento baseia-se no 
nível de qualificação do corpo docente, da sua dimensão e da sua produção científica, 
situação que define o ambiente que, por sua vez, condiciona a oferta de formação. 
Finalmente, a política da Reitoria que intervém no quadro de uma estratégia institucional 
e que, apoiada na análise das duas condições anteriormente explicitadas, facilita o 
desenvolvimento dessa área e consolida as linhas de formação, investigação e 
transferência. 
 

Nas pós-graduações universitárias o grau de internacionalização abrange um número 
razoável de mestrados e de doutoramentos. E, como se afirmou, a Universidade do 
Algarve participa nalguns Mestrados Erasmus Mundus, liderando três destes ciclos de 
estudo. 

 
A relação da formação com a investigação científica é fundamental. São as áreas 

científicas com maior produção científica (e com maior produtividade) que justificam as 
sucessivas aprovações que a Comissão Europeia tem feito incidir nas propostas de pós-
graduações Erasmus Mundus que foram oportunamente apresentadas. 

 
No que toca à organização da investigação científica, a estratégia terá de consolidar a 

completa integração dos docentes em Unidades de Investigação, sejam elas Centros de 
Investigação ou Centros de Estudo e Desenvolvimento. O próprio Regulamento de 
Avaliação de Desempenho dos Docentes, em aprovação, para além de um conjunto de 
critérios objectivos que permitirão avaliar a performance individual, obrigará a que cada 
docente proponha o seu próprio Plano Académico onde incluirá as actividades de I&D que 
se propõe desenvolver num horizonte de execução de três anos. A Unidade de Apoio à 
Investigação Cientifica e Formação Pós-graduada terá como função principal o 
acompanhamento deste processo e a publicitação periódica dos respectivos indicadores 
de desempenho.   

 
A internacionalização continua, porém, a ser uma trave mestra da componente 

universitária. Recorde-se que no segundo semestre do ano lectivo de 2009/2010 
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As linhas estratégicas associadas aos Eixos Ensino, Investigação e Transferência, a 
desenvolver no âmbito do subsistema universitário, estão reflectidas nos seguintes 
patamares: 
 
 
LINHA ESTRATÉGICA 7 
 
Reestruturação dos 1º, 2º e 3º ciclos universitários 
 

Um dos condicionalismos existentes na componente universitária resulta do número 
excessivo de primeiros ciclos (licenciaturas) que são oferecidos na Universidade do 
Algarve. Em determinadas áreas científicas, a oferta está muito fragmentada, levando a 
que determinados cursos apenas consigam mobilizar, por ano, um reduzido número de 
novos estudantes. 
 

No âmbito desta linha estratégica ir-se-á promover uma avaliação da diversidade da 
oferta formativa de 1º ciclo e encontrar soluções de concentração, promovendo o 
estabelecimento de licenciaturas designadas de banda larga. Este modelo assegurará que 
os estudantes que frequentam as licenciaturas universitárias possam, na maior parte dos 
casos, prolongar o seu período de estudo para além dos três anos da licenciatura, 
frequentando um segundo ciclo (mestrado). Aliás, o exercício de muitas profissões é 
apenas permitido pelas respectivas ordens profissionais aos que tenham frequentado um 
período de formação de 4 ou 5 anos. Esta restrição obriga, para além da licenciatura, à 
obtenção do grau de Mestre ou, no limite e nalguns casos, à aquisição de um Diploma de 
pós-graduação (um ano após a licenciatura, correspondente a 60 ECTS).  
 
 
LINHA ESTRATÉGICA 8 
 
Estruturação de linhas coerentes de ensino, investigação, transferência. 
 

A reorganização dos três Eixos de Desenvolvimento (ensino, investigação e 
transferência) tem de se traduzir numa completa integração destes níveis e na conjugação 
mútua das iniciativas desenvolvidas em cada um deles.  

 
A contratação de docentes, tradicionalmente concretizada de forma a cobrir apenas as 

necessidades do ensino, tem de ser fundada no complexo de actividades que vão da 
produção científica à respectiva disseminação, englobando neste último procedimento 
tanto a formação como a transferência. Esta perspectiva confere solidez às áreas 
científicas, permitindo alimentar as actividades de formação e as iniciativas de 
transferência de conhecimento com os avanços da investigação cientifica na qual os 
docentes/investigadores têm de estar associados. 
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Este quadro, cada vez mais presente na componente universitária, obrigará a uma 

cuidada selecção nas contratações com vista ao reforço estruturado das equipas de 
investigação e, simultaneamente, ao rejuvenescimento dessas mesmas equipas. 

 
Na sequência do que atrás foi afirmado, no que respeita à dificuldade de se poder 

desenvolver, no seio da Universidade do Algarve e com igual expressão, as diferentes 
áreas do conhecimento, haverá que saber optar para identificar e apoiar aquelas áreas 
que concentrem um maior número de factores de sucesso. Sublinhando que estes 
factores de sucesso resultam da dinâmica científica do respectivo sector, da capacidade 
de gerar procura nos diversos patamares da formação e, naturalmente, do incentivo que a 
estratégia da Universidade poderá emprestar a essa mesma área científica. 

 
 

LINHA ESTRATÉGICA 9 
 
Estabelecimento de Programas Doutorais. 
 

O estabelecimento de Programas Doutorais obriga à definição de objectivos próprios, 
de públicos alvo, de metodologias adequadas, de parcerias externas e de sólidas 
expectativas no que respeita à inserção futura dos doutorandos. O carácter interventivo 
destes Programas demarca-se das práticas de enriquecimento curricular ou de 
densificação dos portefólio das universidades. Pretende-se que estes Programas estejam 
inseridos em claros eixos de valorização social do conhecimento, independentemente de 
resultarem de linhas de pesquisa associadas às tecnologias, às humanidades ou às artes. 

 
A construção de parcerias externas revela-se fundamental, designadamente nas áreas 

das tecnologias e das ciências sociais aplicadas. Sem pretender atribuir a estes Programas 
um carácter utilitário, o que perverteria seguramente os seus objectivos, propõe-se que a 
sua concepção e a identificação dos temas de investigação conduzam a um feixe 
convergente de linhas de pesquisas e que o resultado dessa convergência garanta a 
acumulação de ganhos no conhecimento identificado com as diferentes áreas. 

 
Esta múltipla atenção objectivos-metodologias-parcerias-resultados terá de estar 

presente na elaboração dos Programas Doutorais, aos quais não deverá faltar a 
abordagem de um conjunto de matérias transversais, essenciais para reforçar a 
capacidade de intervenção dos futuros doutores. 
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LINHA ESTRATÉGICA 10 
 
Criação de Redes Universitárias Temáticas 
 

As Redes Universitárias são consórcios de universidades que se constituem para 
consolidar estratégias e estruturar parcerias internacionais. Trata-se de agrupar 
universidades de diferentes países, com uma dimensão e um perfil semelhantes, dispostas 
a concertar actividades a vários níveis: formação, investigação e transferência. O pacto 
permitirá estruturar mobilidades a todos os níveis (abrangendo os estudantes de todos os 
graus até aos docentes, investigadores e técnicos) e garantir linhas de trabalho 
estruturadas e coerentes. 

 
As Redes Universitárias farão, por exemplo, com que os estudantes que se inscrevem 

em qualquer grau de uma universidade da Rede, assumam que fazem parte integrante da 
própria Rede e beneficiam das respectivas sinergias. A mobilidade dos estudantes far-se-á 
indiscriminadamente nas licenciaturas, nos mestrados, nos doutoramentos e nos períodos 
de pós-doutoramento. E cada ciclo de estudos, para além ser acreditado em cada 
universidade e em cada sistema nacional, será um elemento mais da Rede. 

 
Os acordos estabelecidos no âmbito do Programa Erasmus Mundus, ao nível do 

Mestrado ou do Doutoramento, permitem identificar embriões de Redes Universitárias, às 
quais haverá que acrescentar as múltiplas relações que a permeabilidade dos graus, da 
investigação e da transferência obriga. 

 
As Redes Universitárias, embora suportadas por um núcleo duro, estabilizado em 

redor de cinco a dez universidades, deverão consolidar uma segunda coroa de 
universidades, de diversos continentes, com as quais se estabelecerão protocolos 
específicos de cooperação e que beneficiarão do efeito de Rede que o núcleo duro gerar. 

 
 
LINHA ESTRATÉGICA 11 
 
Implantação de infra-estruturas comuns para a I&D. 
 

Neste domínio, e no sentido de evitar multiplicação de infra-estruturas e de 
equipamentos, em muitos casos com funções sobrepostas, deverá, sempre que possível, 
estruturar-se a capacidade instalada de I&D de forma a ser utilizada por todos os Centros 
de Investigação e por todas as equipas de investigação. Não fará sentido investir-se 
recursos públicos numa Universidade sem garantir a acessibilidade ao resultado desse 
investimento a todos os investigadores que necessitem de utilizar os equipamentos e as 
infra-estruturas adquiridos nessa óptica. 
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Este efeito de escala não só permite evitar duplicações de investimentos 
injustificáveis, como também abrirá possibilidade de aquisição de equipamentos de outra 
dimensão, desde que o seu uso seja partilhado pelas equipas que tenham necessidade de 
o fazer. 

 
A Universidade do Algarve será uma forte beneficiária desta política pois os seus 

principais sectores de I&D assumem um grau assinalável de interconexão, o que poderá 
facilitar a concentração de recursos e a instalação das infra-estruturas necessárias para 
facilitar a investigação e a formação avançada.  
 
LINHA ESTRATÉGICA 12  
 
Delinear Redes de Transferência de Tecnologia. 
 

Neste domínio, reconhece-se que a valorização comercial das patentes e, 
genericamente, dos resultados das linhas de investigação necessitam de um apoio 
explícito que permita catapultar o potencial que se vai acumulando nos Centros de 
Investigação e nas Equipas de Investigação das universidades. Os organismos de interface 
universidade-empresa têm sido essenciais no desempenho desta função. 

 
O êxito desta operação de transferência e de valorização económica da investigação 

depende da capacidade técnica facilitadora que deverá estar associada à interface e às 
redes de contactos e de parcerias que podem ser geradas para facilitarem a transferência. 

 
As redes de transferência podem igualmente beneficiar das Redes Universitárias, 

acima identificadas, mas podem projectar-se para além destas Redes, associando 
empresas, organismos de interface e entidades vocacionadas para o financiamento de 
iniciativas de base tecnológica. 

 
No âmbito destas linhas estratégicas poderão estabelecer-se algumas metas que deverão 
ser atingidas no período 2010 a 2013: 
 

INDICADOR  
METAS (2010/2013) 

unidade valor 

1 Reestruturação de licenciaturas nº 12  

2 Reestruturação de mestrados nº 20  

3 Criação de pós-graduações em consórcio nº 20 

4 Criação de Programas Doutorais nº 10  

5 Criação de Redes Universitárias Temáticas nº 6  

6 Estabelecimento de Infra-estruturas de uso 
comum 

nº ? 

7 Criação de Redes de Transferência nº  3 
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6.1.2. Linhas de intervenção transversal 

 
Embora os dois subsistemas tenham objectivos e dinâmicas distintas, existem aspectos 
vários que devem enformar as respectivas actividades e que são comuns aos dois 
sectores. Essa identificação facilita a definição de eixos de intervenção convergentes e 
permite aproveitar as sinergias que a concentração dos dois subsistemas proporciona.  

 
 

LINHA ESTRATÉGICA 13 
 
Integração dos docentes nas estruturas de I&D. 
 

A inserção dos docentes nas Unidades Orgânicas, vocacionadas preferentemente para 
a organização dos ciclos de estudo, deverá ser acompanhada pela melhor identificação 
das Unidades de Investigação que os possa igualmente acolher. Esta situação levará a que 
todos os docentes tenham uma dupla inserção: Unidade Orgânica e Unidade de 
Investigação. Aliás, no âmbito dos estatutos das carreiras docentes do ensino superior, a 
repartição da dedicação implica sempre uma parcela dedicada á investigação. 

 
Esta questão é verdadeiramente importante pois, como atrás se reconheceu, a 

qualidade do ensino deverá estar em linha com o nível de investigação e ser 
positivamente suportada por esta. 

 
O grau de integração dos docentes em Unidades de Investigação tem melhorado nos 

últimos anos. Trata-se de consolidar a rede de Centros de Investigação e de Centros de 
Estudo e Desenvolvimento, ampliando o âmbito das Unidades existentes ou criando novas 
Unidades de forma a permitir um relacionamento estruturado e coerente desta 
componente no seio da instituição. 

 
Não obstante a diversidade de objectivos associados aos dois subsistemas de ensino 

superior, as Unidades de Investigação deverão poder proporcionar a integração de todos 
os docentes e beneficiar da densidade de comunicação que se gera no seio desse mesmo 
corpo.   
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LINHA ESTRATÉGICA 14 
 
Reforço das relações com o meio envolvente com vista à transferência de 
conhecimento.  
 
As relações com o meio envolvente deverão impulsionar uma multiplicação de canais que 
estão muito para além da componente tecnológica. Esta função afecta a totalidade da 
Universidade e abrange projectos e serviços variados.  
 
A componente de prestação de serviços avançados, muitas vezes inserida em áreas que 
registam uma concorrência privada, deverão ser reorientadas para domínios nos quais se 
consiga incorporar conhecimento e valias adicionais nessas colaborações. 
 
A Universidade não deverá alhear-se dessa componente, mas intervir nela de forma a 
preservar as dinâmicas dos diversos intervenientes no mercado.    
 

 
LINHA ESTRATÉGICA 15 
 
Fomento do empreendedorismo. 
 

Esta linha estratégica pretende integrar um conjunto de iniciativas já desenvolvidas de 
forma fragmentada no seio da Universidade do Algarve e definir um quadro sólido e 
abrangente que permita mobilizar a totalidade do corpo discente para acções 
empreendedoras, não só relacionadas com o eventual estabelecimento de actividades 
mercantis, como também em redor da adopção de uma postura pessoal aberta e 
dinâmica. 

 
Estas acções podem traduzir-se, entre outras iniciativas, na criação de novas 

disciplinas, oferecida como disciplinas de opção e frequentadas simultaneamente por 
estudantes de vários cursos. Situação que está presente em vários cursos da Universidade, 
mas que importa generalizar. 

 
Em paralelo, o CRIA, actualmente integrado na Unidade de Apoio à Investigação 

Cientifica e Formação Pós-Graduada, tem capacidade para ampliar as suas actividades ao 
nível de formações especificas, de curta duração, que incidem sobre aspectos práticos 
relacionados com a constituição de empresas, com a elaboração de Planos de Negócio, 
com a valorização de patentes ou com a protecção da propriedade industrial. 
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LINHA ESTRATÉGICA 16 
 
Avaliação e qualidade 
 

O domínio da avaliação e qualidade é fundamental para afirmar a credibilidade da 
Universidade e das suas actividades de formação e de investigação. As actividades de 
investigação científica têm sido objecto de avaliação periódica por parte da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia. As linhas de formação conducentes a grau beneficiam, desde há 
cerca de dois anos, de uma avaliação externa por parte da Agência de Acreditação e 
Avaliação do Ensino Superior (A3ES). 

 
Contudo, uma das componentes deste processo é a auto-avaliação. Neste campo 

deverá reforçar-se a capacidade do Gabinete de Avaliação e Qualidade, melhorando o 
inquérito que cobre os estudantes que entram pela primeira vez na Universidade e 
reformulando o questionário que é lançado a todos os estudantes e em todos os 
semestres. As conclusões deste último instrumento são utilizadas para reorientar algumas 
práticas pedagógicas, avaliar o conjunto dos cursos e definir novas iniciativas que, no 
âmbito logístico, será necessário introduzir na actividade da Universidade. 

 
Num futuro a médio prazo espera-se que o Gabinete de Avaliação e Qualidade da 

Universidade do Algarve possa ser acreditado junto da Agência Nacional (A3ES), situação 
que permitirá não só ganhar competências naquela área, como também substituir a 
própria Agência nalgumas iniciativas que estão na esfera das suas atribuições. 
 

INDICADOR  
METAS (2010/2013) 

unidade valor 

1  Integração dos docentes em Unidades de 
I&D 

% 95  

2  Projectos em consórcio com empresas nº 60  

3  Estudantes que frequentam disciplinas de 
empreendedorismo 

% 80  

4  Avaliação das unidades curriculares % 100  

5  Avaliação dos cursos % 80  

6  Avaliação institucional nº 1  

 
 

6.2. Comunidade 
 

O papel que a comunidade desempenha na vida da Universidade reflecte-se 
genericamente nas relações que os diversos sectores mantêm com o meio envolvente. A 
presença de uma comunidade numerosa, intelectualmente exigente, parcialmente 
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deslocada e particularmente activa introduz elementos de dinamismo na vida local, desde 
o consumo à animação cultural. Para além disso, a acção da Universidade pode fazer-se 
sentir em intervenções qualificadoras em determinados segmentos da comunidade, como 
os jovens estudantes, os activos em busca de novas qualificações ou outros grupos 
interessados em temáticas de interesse social ou cultural.  

 
É neste âmbito que se podem identificar algumas linhas estratégicas que fomentam 

o aproveitamento do potencial da Universidade para gerar efeitos positivos com 
incidência nas dinâmicas da comunidade. 

 
 

LINHA ESTRATÉGICA 17 
 
Desenvolvimento de uma acção concertada junto do ensino básico e secundário 
 

A intervenção da actividade da Universidade junto do público do ensino secundário 
aparece como fundamental. Os alunos que terminam o 12º ano nas escolas secundárias 
do Algarve, como atrás se referiu, aproximam-se dos três milhares e meio. Quando este 
nível de ensino for obrigatório, o número de alunos que atinge o 12º ano será porventura 
maior, aumentando o potencial de recrutamento através da via que tradicionalmente tem 
alimentado as universidades. 
 

As iniciativas que a Universidade do Algarve tem desenvolvido (e poderá desenvolver 
no futuro) junto das escolas de ensino secundário repartem-se por três domínios:  
 

• acções orientadas para os professores (formação pós-graduada e 
complementos de formação e projectos especiais); 

• acções dirigidas aos alunos deste nível de ensino. 
 
A desagregação indicada resulta do facto de que algumas das iniciativas destinadas 

aos alunos obrigam a uma acção prévia junto dos respectivos professores, como forma de 
preparar e de assegurar o êxito das mesmas.  

 
O efeito esperado aponta para uma maior qualificação dos alunos que saem do ensino 

secundário e para um quadro de melhor preparação para o ingresso no ensino superior. 
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LINHA ESTRATÉGICA 18 
 
Extensão cientifica 

 
A extensão científica é uma das funções que resultam da componente de produção de 

ciência praticada nas universidades. Devem, tanto quanto possível, permanecer em 
associação ao longo do processo de investigação científica. 

 
A Universidade do Algarve deverá assegurar a sua participação nos Centros de Ciência 

Viva do Algarve (Faro: temática do Mar; Tavira: temática da Água; Lagos: temática dos 
Descobrimentos) e contribuir para a dinamização das suas actividades. Para além desta 
colaboração, outras iniciativas têm integrado as actividades da Universidade, as quais 
podem ser dinamizadas no futuro: noite dos investigadores, dias abertos em Centros de 
Investigação, estágios juniores em Unidades de Investigação, conferências e colóquios, 
etc. 

 
Trata-se, nesta campo de encontrar modalidades que possibilitem a transmissão dos 

mecanismos e dos êxitos da ciência para toda a população, utilizando uma linguagem 
rigorosa mas acessível. Esta linha deverá abranger particularmente os jovens e gerar neles 
um interesse pela ciência, garantia de que as suas opções futuras poderão inserir-se nesta 
corrente. 

 
 

LINHA ESTRATÉGICA 19 
 
Extensão cultural e artística 
 

Este campo de actuação resulta não só do facto de haver uma concentração de 
universitários numa determinada cidade ou região19, o que por si só induz 
necessariamente actividades de cariz cultural, mas também devido às interacções que 
esta comunidade estabelece com os agentes locais e regionais. 

 
As associações de estudantes ligadas à cultura (teatro, música, ambiente, etc.) ou 

dedicadas ao desporto desempenham um papel primordial nessa relação. 
 
A Universidade deverá igualmente reforçar as relações com os equipamentos 

regionais (Bibliotecas Municipais, Museus Regionais, Associações de Desenvolvimento, 
etc.) num movimento de gerar escala no duplo patamar de produção e consumo, 
                                            
19

 Refira-se que a comunidade académica da Universidade do Algarve abrange cerca de 12.000 membros 
(estudantes e funcionários docentes e não docentes), numa cidade que terá uma população residente que 
não atinge os 60.000 habitantes. 
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garantindo uma fusão de vontades de interesse geral e particularmente com reflexos na 
exigência e na qualidade das iniciativas.  

 
Uma das propostas suscitada no debate prévio junto das Unidades Orgânicas apontou 

para a criação de uma Agência para o Desenvolvimento das Industrias Criativas e Culturais 
do Algarve20. Esta proposta é o reflexo de um crescente dinamismo na área da cultura e 
das artes no seio da Universidade do Algarve e de uma maior aproximação aos agentes 
culturais que desempenham papéis na região e fora dela, assumindo um papel conjunto 
activo na reflexão, na investigação e na produção. 

 
A Agência proposta aponta para a criação de um instrumento aglutinador de docentes, 

investigadores e estudantes, permitindo o relacionamento próximo com os agentes, as 
infra-estruturas, os projectos e os espaços, associando as autoridades e os empresários 
num programa de animação e de intervenção cultural, com eventuais reflexos na malha 
urbana da cidade de Faro. 

 
Nesta linha estratégica está igualmente presente a possibilidade de desenvolvimento 

de um Programa Doutoral internacional, actualmente em debate junto da EUA21, e que 
abrirá novas perspectivas nas temáticas de investigação e formação avançada na área das 
artes.  
 
 
LINHA ESTRATÉGICA 20 
 
Promoção Universidade-Região 

 
O papel que o binómio Universidade-Região poderá ter na promoção da região 

permite definir linhas de desenvolvimento que afectam não só a Universidade, mas 
também a própria região. 

 
A capacidade de atracção revelada pela Universidade nos últimos anos, que permitiu 

concentrar em Faro no 2º semestre do ano lectivo de 2009/2010 cerca de 700 estudantes 
estrangeiros (que frequentam todos os graus oferecidos pela Universidade), não está 
totalmente explorada. A oferta de cursos em língua estrangeira, a organização de cursos 
de português para estrangeiros e, ainda, as iniciativas diversas científicas, culturais e 
desportivas podem ser um factor de afirmação regional que contribua para a dinamização 
social. 

 

                                            
20

 Proposta apresentada pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS). 
21

 EUA – European University Association. 
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A própria existência da Universidade, proporcionando apoios e serviços em diversas 
áreas tecnológicas pode constituir um elemento de atracção para a localização de 
actividades económicas e para a instalação de estruturas produtivas que aproveitem o 
potencial instalado na Universidade.  

 
A melhor identificação da Universidade com a região do Algarve, não inibindo a sua 

função mais ampla no que respeita à investigação científica e à produção cultural, deverá 
gerar um efeito regional qualificador com claros benefícios mútuos.   
 

INDICADOR  
METAS (2010/2013) 

unidade valor 

1 Projectos com o ensino básico nº 12  

2 Projectos com o ensino secundário nº 20  

3 Apoio a Centros de Ciência Viva nº 3 

4 Promoção de acções de colaboração com 
Bibliotecas municipais 

nº 14  

5 Intervenções urbanas (exposições, 
instalações, intervenção de rua, etc.)  

nº 16 

6  Participação em Feiras %  12 

7  Serviços variados nº  40 

 
 

6.3. Governança 
 

A estratégia da Universidade do Algarve não poderá ser suficientemente desenvolvida 
sem a criação de condições internas susceptíveis de permitirem uma melhor estruturação 
das suas actividades, uma fluidez na circulação de informação, uma articulação entre as 
componentes activas da instituição, uma clara identificação das responsabilidades, uma 
adequada capacidade de decisão distribuída pelos diversos patamares da estrutura e uma 
linha activa de promoção externa. 

 
O quadro organizativo dos últimos anos tem bloqueado o desenvolvimento normal e 

harmónico das actividades.  
 
A Universidade, por força da evolução do sistema de ensino superior, tem adoptado 

novas funções (multiplicação dos assuntos académicos relacionados com a diversificação 
de linhas de formação, avanço na internacionalização associada à mobilidade de 
estudantes e professores, projectos transversais implicando uma diversidade de parceiros 
e um calendário de execução cada vez mais complexo, aumento da capacidade de 
transferência e de constituição de consórcios, dinamização do empreendedorismo e 
constituição de empresas spin-offs, etc.) e, simultaneamente, tem tido dificuldade de 
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abandonar a sua estrutura fragmentada, organizada em “arquipélago”, naturalmente 
responsável por inúmeras ineficiências que afectam o seu desempenho. 
 

Perante a evolução complexa das suas funções, a Universidade não adequou a sua 
estrutura organizativa, teve dificuldade na integração funcional das suas componentes, 
não assumiu uma clara linha de desmaterialização da generalidade das funções internas e, 
por isso, fomentou a multiplicação de soluções desarticuladas e de aplicações que se vão 
tornando obsoletas e limitadas nos resultados que se esperariam atingir.   

 
É neste quadro que a estratégia actual da Universidade obriga a passar por uma 

necessária ruptura, que se introduzirá no seu funcionamento através de um conjunto de 
medidas que, na esteira da nova estrutura orgânica oportunamente aprovada em 
Conselho Geral, se poderão programar ainda para o ano de 2010, com uma natural 
extensão para os anos seguintes.  
 
LINHA ESTRATÉGICA 21 
 
Adopção da Plataforma para a gestão partilhada dos recursos 
 
A racionalização e simplificação do funcionamento administrativo interna passarão pela 
adopção de uma Plataforma para a gestão partilhada dos recursos da Universidade. Esta 
iniciativa tem vindo a ser estudada, designadamente em concertação com a evolução 
registada neste domínio nas outras universidades públicas portuguesas, permitirá durante 
o ano de 2010 e 2011 instalar esse instrumento de gestão global e libertar energias 
actualmente alocadas a mecanismos obsoletos, segmentados e pesados que resultam do 
funcionamento tradicional da Universidade. 
 
A programação estabelecida permitirá introduzir em 2010 os módulos referentes à gestão 
de pessoal, à estrutura administrativa e financeira e ao apoio técnico. A componente 
académica, ainda pouco desenvolvida no mercado português, será concebida em parceria 
com a Universidade, prevendo-se que possa ser adoptada no início do ano lectivo de 
2011/2012. 
 
Neste domínio caberá uma referência à necessidade de melhor articular as funções 
administrativa, académica e financeira, desempenhadas pelos Serviços Centrais e pelas 
Unidades Orgânicas. A Plataforma que se pretende instalar resolverá parcialmente esta 
disfunção, articulando os diversos sectores e referenciando-os a uma única base de dados. 
Contudo, prevê-se que este novo edifício administrativo obrigue a uma Plano de 
Formação que abranja a totalidade dos funcionários não docentes, o que deverá ser 
acompanhado de um completo ajuste no que respeita à nova inserção funcional desses 
mesmos funcionários.  
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LINHA ESTRATÉGICA 22 
 
Dinamização da nova orgânica 
 

A estrutura orgânica aprovada oportunamente pelo Conselho Geral prevê a 
dinamização de um conjunto de Gabinetes correspondentes a funções estruturantes para 
a Universidade.  

 
O Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade é um dos pilares da 

internacionalização da Universidade, garantindo a fluidez nas relações externas, o 
acolhimento dos estudantes estrangeiros, a preparação dos estudantes da Universidade 
que entram na mobilidade e se deslocam para outras universidades, bem como a 
exploração preliminar das fontes de financiamento para bolsas, projectos e consórcios22. 

 
O Gabinete de Comunicação e Protocolo garantirá, por seu lado a produção e 

manutenção de todos os instrumentos de promoção das actividades da Universidade, de 
organização de eventos e de edição de documentação diversa sobre os cursos, a 
investigação e a transferência.  
 

No quadro dos novos Estatutos, foi criada a Unidade de Apoio à Investigação 
Cientifica e Formação Pós-Graduada. Esta unidade funcional integrará os actuais serviços 
de apoio financeiro à execução dos projectos e o CRIA (entidade de interface 
universidade-empresas e de promoção da propriedade industrial).  

 
As suas atribuições incidirão na organização coerente de apoio às Unidades de 

Investigação (Centros de Investigação e Centros de Estudo e Desenvolvimento), à melhor 
articulação das pós-graduações com as Unidades de Investigação, designadamente no que 
se refere aos programas de doutoramento, e à promoção de projectos com dinâmica e 
financiamentos internacionais. 

 
Esta unidade funcional permitirá, em estreita concertação com as Unidades 

Orgânicas e de Investigação, transmitir um novo impulso à investigação científica, fazendo 
a melhor gestão dos apoios logísticos, facilitando a apresentação de projectos 
internacionais, preparando informação relevante sobre a melhor articulação entre a I&D e 
as pós-graduações e garantindo a cooperação entre as equipas de investigação e o mundo 
empresarial. Esta última linha, orientada para o mundo empresarial, inclui a vertente 
empreendedora (vocacionada para a criação de empresas), a promoção de projectos em 
consórcio, a valorização de patentes e os contratos de cedência de tecnologia.  

                                            
22

 No segundo semestre de 2009/2010, a Universidade do Algarve acolheu 700 estudantes estrangeiros 
provenientes de 66 países. 
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A Biblioteca ficou acolhida nos Estatutos da Universidade como uma unidade funcional 

com a capacidade de articular o funcionamento dos núcleos documentais de Gambelas, 
Penha, Saúde e Portimão e de integrar um conjunto de atribuições relacionados com a 
projecção da Universidade em áreas relacionadas com o livro, a leitura e a edição, ficando 
igualmente a seu cargo o Programa Sapientia, reportório científico do corpo docente e de 
investigação da instituição. 

 
Nesse quadro, caberá à Biblioteca assegurar a linha editorial da Universidade, através 

das várias séries que foram criadas, recorrendo ao seu Conselho Técnico-Cultural para 
consolidar orientações claras sobre os materiais a publicar. 

 
O recurso a mecanismos virtuais para proporcionar o acesso dos membros da 

comunidade académica a bancos de dados e às bibliotecas on line existentes será outra 
das prioridades, acompanhada por acções de formação abertas aos principais utentes das 
mesmas. 
 
 
LINHA ESTRATÉGICA 23 
 
Infra-estruturas 
 

No que respeita às infra-estruturas, a Universidade deverá avançar neste período 
para as seguintes intervenções: 

 

• Edifico da Medicina, que representa uma ala do actual Edifício 2 (FCT); 

• Reinstalação das Tecnologias da Saúde, de preferência no Campus de 
Gambelas; 

• Instalação do núcleo das Artes em Gambelas; 

• Edifico dos Serviços Académicos, eventualmente promovendo a sua 
reinstalação no actual edifício da Escola Superior de Saúde, após a mudança 
desta Escola para o Campus de Gambelas;  

• Reformulação do Campus de Portimão, com a reinstalação do Pólo em 
instalações mais amplas e que permitam a diversificação das actividades 
universitárias;  

• Dinamização do Parque Tecnológico de Gambelas, com a eventual inserção 
nesse espaço das Escolas Politécnicas. 
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INDICADOR  
METAS (2010/2013) 

unidade valor 

1  Serviços integrados na Plataforma % 100  

2 Estudantes estrangeiros que beneficiam de 
apoio do Gabinete de Relações 
Internacionais 

nº 5.000   

3 Protocolos geridos pelo Gabinete de 
Relações Internacionais 

nº  350 

4 Notas enviadas à comunicação social nº 400  

5 Projectos apoiados pela Unidade de Apoio 
à Investigação Cientifica  

% 100  

6 Estudantes que recorrem à Biblioteca %   

7 Acções de cooperação lançadas pela 
Biblioteca com entidades externas 

nº 
16  

8 Edifícios construídos ou reabilitados nº 5 

 
 
7. NOTA FINAL 
 
A apreciação global desta proposta de Plano Estratégico evidencia algumas traves mestras 
que estarão presentes nas actividades criativas, de organização e de comunicação da 
Universidade do Algarve ao longo dos próximos quatro anos (2010/12013). 
 
Nesta Nota Final dever-se-á evidenciar as linhas de acção síntese e de carácter transversal 
que devem ser consideradas como decisivas para um desenvolvimento e afirmação da 
Universidade do Algarve como pólo de excelência no seio do sistema de ensino superior 
público europeu. 
 
A primeira linha de acção que se deve evocar aponta para a reorganização interna, 
baseada principalmente na instalação da Plataforma para a Gestão Partilhada de 
Recursos, em fase de aquisição, e que irá alterar profundamente os procedimentos e o 
conteúdo do trabalho administrativo e de organização da Universidade. Este aspecto é 
essencial para uma organização que regista um número de funcionários que se aproxima 
dos 1.500 (docentes e não docentes) e que se caracteriza por um enorme fluxo diário de 
informação. A desmaterialização da circulação documental e a erradicação das actividades 
sobrepostas permitirá que todos os elementos da comunidade se concentrem nas tarefas 
que preenchem as suas funcionalidades próprias e dediquem parcelas diminutas do seu 
tempo às questões de funcionamento administrativo. 
 
A segunda linha de acção que deve ser sublinhada refere-se à internacionalização. A 
Universidade do Algarve deverá continuar a apostar na colaboração externa em diversos 
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patamares, incluindo a mobilidade de estudantes e professores, a organização de cursos 
em consórcios, o estabelecimento de projectos de investigação conjuntos, a instalação de 
infra-estruturas de nível europeu para uso partilhado, bem como os projectos 
empresariais com participação universitária. A prática recente da Universidade, 
designadamente no plano da estruturação de cursos em língua estrangeira e da atracção 
de estudantes com origem em mais de sessenta nacionalidades, permite antever uma 
realidade que poderá conduzir a que, no final do ciclo de quatro anos, 10% dos estudantes 
da Universidade do Algarve frequentem pelo menos um semestre numa universidade 
estrangeira e 15% dos estudantes presentes em cada semestre seja de nacionalidade 
estrangeira. 
 
A terceira linha de acção acolhe as relações da Universidade com empresas e outras 
entidades. A componente politécnica deverá ter aqui um papel determinante traduzido na 
densidade de interconexões que estabeleceu com o meio empresarial, valorizando os 
estágios curriculares, integrando nos cursos matérias que respondem às exigências de 
inovação das empresas, desenvolvendo projectos de investigação aplicada em consórcio e 
proporcionando formação de aperfeiçoamento e especialização, formatada para activos e 
ajustada aos respectivos ritmos de trabalho. Esta linha de acção engloba, também, a 
componente de empreendedorismo, responsável pela criação de empresas que resultem 
do ambiente universitário (ideias autónomas ou resultados de linhas de investigação) e 
que apontem para a valorização económica do conhecimento produzido na Universidade 
(patenteado ou não). Neste domínio, deverão consolidar-se as competências relacionadas 
com a protecção da propriedade industrial, com o registo de patentes e com os contratos 
de cedência de tecnologia. 
 
A quarta linha de acção acolhe o ambiente gerado em torno das Redes Universitárias 
Temáticas. Estas traduzir-se-ão em consórcios sólidos, estáveis e abrangentes, em número 
crescente, tendencialmente abrangendo as principais áreas de saber com expressão na 
Universidade do Algarve. Estas Redes permitirão densificar as relações entre as 
universidades que constituem os respectivos núcleos duros e alargar essas relações a uma 
segunda coroa, composta por outras instituições de ensino superior afins e localizadas 
noutros países de outros continentes. No quadro destas Redes, a Universidade do Algarve 
dinamizará igualmente a criação de Cátedras Convidadas que consolidam esses complexos 
de ensino-investigação-transferência. E embora se deva começar por estruturar três a 
cinco Redes Universitárias Temáticas, o eventual êxito resultante destas Redes poderá 
levar a que este modelo seja generalizado às diversas áreas do saber com expressão na 
Universidade. 
 
Finalmente uma quinta linha de acção, presente nos dois subsistemas de ensino superior 
da Universidade do Algarve, refere-se à reorganização progressiva dos graus oferecidos. 
A adaptação a Bolonha das licenciaturas, mestrados e doutoramentos, realizada num 
curto período de tempo, de acordo aliás com as normas legais vigentes, obriga a uma 
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nova fase, de melhoria da sua qualidade organizativa, de abertura para novas disciplinas 
de opção, para garantir novas transversalidades entre áreas cientificas diferentes, para 
permitir a inclusão, nos casos em que se entenda como fundamental, de estágios 
curriculares, de normalização do padrão dos ECTS. Em suma, de reorganização do edifício 
formativo, consolidando as adequações administrativas oportunamente realizadas e 
integrando eventuais sugestões que, a seu tempo, serão apresentadas pela Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Trata-se de uma linha de acção que tem um 
horizonte de execução de pelo menos de quatro anos e que obriga a uma cuidada 
programação do conjunto das actividades da Universidade.     
 
Junho.2010 
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ANEXO 

PONTOS FRACOS AMEAÇAS 

- Infra-estruturas (pedagógicas, servi-ços, 
investigação) dispersas e revelando 
dificuldades de articulação; 
- Modelo de gestão pouco coerente; 
- Governança deficiente e estruturada 
em torno de padrões de desempenho 
tradicionais e obsoletos; 
- Oferta limitada de cursos em regime 
pós-laboral; 
- Limitada investigação aplicada no 
subsistema politécnico; 
- Limitadas candidaturas ao 7º Programa 
Quadro; 
- Dispersão de unidades curriculares no 
subsistema universitário; 
- Repositório científico incipiente; 
- Divulgação científica com estruturação 
frágil; 
- Ausência de infra-estruturas de I&D 
conjuntas; 
- Elevadas taxas de insucesso escolar nos 
diferentes graus. 

- Situação regional periférica; 
- Dimensão da Região; 
- Situação demográfica problemática do 
Sul do país; 
- Transferências moderadas de recursos 
financeiros com origem no Orçamento 
de Estado; 
- Dificuldade de mobilizar recursos 
financeiros adicionais com outras 
origens; 
- Tecido empresarial regional frágil; 
- Ausência de regulação no sistema de 
ensino superior em Portugal; 
 
 

PONTOS FORTES OPORTUNIDADES 

- Domínios científicos com afirmação 
internacional; 
- Nível elevado de produtividade 
científica, da responsabilidade da 
componente universitária; 
- Nível elevado de relacionamento com a 
comunidade regional (empresarial e 
institucional), da responsabilidade da 
componente politécnica; 
- Corpo docente qualificado; 
- Universidade pública;  
- Existência de ciclos de estudo 
oferecidos em língua inglesa; 
- Capacidade de atracção de estudantes 
estrangeiros; 

- Algarve, região turística, com uma 
marca internacionalmente forte e bem 
comunicada; 
- Possibilidade de integração natural na 
área do Mediterrâneo; 
- Condições e capacidade de organização 
de acções de carácter científico ao longo 
do ano; 
- Prioridades nacionais e europeias que 
casam com domínios científicos de 
excelência da Universidade, com aptidão 
para o reforço da internacionalização; 
- Grande abertura da comunidade 
regional em relação à Universidade. 
- Desenvolvimento/criação de Pós-
graduações com dupla titulação; 

 


