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1. INTRODUÇÃO 

 
Pretende-se com este Relatório de Actividades proporcionar uma visão global e 

abrangente das actividades desenvolvidas pela Universidade do Algarve, adiante 

designada apenas por Universidade ou UAlg, no ano de 2009, assim como apresentar 

uma análise sucinta da sua situação económica e financeira.  

 

Em 2009, a Universidade do Algarve comemorou 30 anos de serviço à comunidade, o 

que se reflectiu num conjunto de actividades específicas que também serão 

mencionadas neste documento. Efectivamente, a Universidade tal como existe neste 

momento, resultou da união das duas instituições previamente existentes: a 

Universidade do Algarve, criada pela Lei n.º 11/79 de 28 de Março e o Instituto 

Politécnico de Faro, criado pelo decreto-lei n.º 513-T/79, de 26 de Dezembro.  

 

O novo regime jurídico das instituições de Ensino Superior – RJIES (Lei n.º 62/2007, de 

10 de Setembro) e a consequente aprovação e publicação dos novos Estatutos da 

Universidade do Algarve em 22 de Dezembro de 2008 (Despacho Normativo 

nº65/2008, de 11 de Dezembro, publicado no DR, 2ª série, nº 246 de 22 de Dezembro 

de 2008) determinaram substancialmente a actividade desenvolvida em 2009. 

 

No domínio financeiro, a Universidade beneficiou de uma transferência inicial, com 

origem no Orçamento do Estado (OE), a qual se revelou, desde o início, 

manifestamente insuficiente para fazer face aos encargos com o pessoal e 

funcionamento.  

 

Em consequência, a Universidade, para além de poder reforçar a componente de 

recursos próprios, considerou ser indispensável que a componente de financiamento 

proveniente do Orçamento de Estado fosse reforçada. Nesse sentido submeteu à 

tutela, a par de medidas a nível interno, a proposta de um reforço orçamental que 

permitisse o equilíbrio financeiro e aliviasse a pressão sobre as receitas próprias 

geradas pela instituição, o que efectivamente se concretizou.  
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A Universidade do Algarve atraiu receitas com a execução de projectos de investigação 

de dimensão apreciável em 2009, comparativamente com os anos anteriores. Não 

obstante, trata-se de valores maioritariamente consignados pelo que não puderam ser 

utilizados para financiar despesas de funcionamento e de pessoal que não fossem 

decorrentes dos projectos.  

 

A situação financeira da Universidade, patente nas suas demonstrações financeiras 

relativas ao exercício de 2009 que fazem parte deste relatório, apresenta alguns sinais 

de recuperação, motivados essencialmente por dois factores extraordinários que 

ocorreram no ano: 

 

• O início do Curso de Medicina na UALG, que recebeu financiamento da UMIC 

(2.171.356 euros de receitas) e da FCT (1.848.302 euros de receitas) para o seu 

arranque; 

• O Protocolo para a Melhoria da Eficiência Energética dos Edifícios da UALG, 

assinado em 23/07/2009 entre o Estado Português e a Universidade do Algarve 

(1.985.779 euros). 

 

Para o ano de 2009, a Universidade do Algarve apresentou as suas contas nos moldes 

exigidos pela Portaria 794/2000, de 20 de Setembro, que aprovou o Plano Oficial de 

Contabilidade Público para o sector da Educação (POC-Educação). 

 

Pelo quarto ano consecutivo, a conta da Universidade do Algarve foi objecto de 

Certificação Legal de Contas, desta feita realizada pela sociedade de revisores oficiais 

de contas Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, SROC Lda, fiscal único da 

Universidade nomeado pelo despacho conjunto do Ministérios das Finanças e da 

Administração Pública e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Despacho n.º 

23199/2009 de 1 de Outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série – N.º 205, de 

22 de Outubro de 2009. 
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2. PRINCIPAIS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
As actividades desenvolvidas pela UAlg decorrem directamente das atribuições que lhe 

estão cometidas pelos Estatutos da Universidade. Além das actividades de suporte, 

nomeadamente, a gestão dos serviços de informática, académicos, recursos humanos, 

técnicos e da gestão administrativa, financeira e patrimonial, as principais actividades 

desenvolvidas em 2009 podem agrupar-se em diversas áreas, conforme seguidamente 

se apresenta. 

 

2.1. Actividades de Ensino e Formação 

 
2.1.1. Adequação ao processo de Bolonha dos cursos conducentes a grau (licenciado, mestre e 
doutor) 
 
Em 2009 a Universidade prosseguiu o esforço no sentido da adequação ao processo de 

Bolonha dos seus cursos conducentes a grau, que se repartem por seis áreas 

temáticas:  

a) Artes, Literatura e História; 

b) Ciências Sociais, da Educação e da Formação; 

c) Ciências e Tecnologias da Saúde; 

d) Economia, Gestão e Turismo; 

e) Ciências Básicas e da Engenharia; 

f) Ciências da vida, da Terra, do Mar e do Ambiente.  

 

O Quadro 1 apresenta a oferta formativa referente ao ano lectivo 2009/10. Todos os 

cursos do 1º ciclo (5 constituem mestrados integrados) encontram-se adequados ao 

processo de Bolonha. 

 

Relativamente aos cursos de formação avançada do 2º ciclo, além dos 45 cursos 

adequados a Bolonha, funcionaram ainda 25 cursos que não foram objecto de tal 

ajustamento porque registam inscrições exclusivamente aceites para a conclusão das 
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respectivas dissertações. Com os cursos de 3º ciclo a situação é semelhante, sendo que 

11 estão actualmente adequados a Bolonha. 

 

Quadro 1 – Ciclos de estudo e outra formação da Universidade do Algarve 

Cursos adequados 

a Bolonha

Mestrados 

Integrados

Cursos adequados 

a Bolonha

Cursos ainda 

não adequados 

a Bolonha

Cursos 

adequados a 

Bolonha

Cursos ainda não 

adequados a 

Bolonha

FCT 12 4 16 8 7 14 1

FE 3 9 6 1 4 3

FCHS 9 13 11 3 8 3

Reitoria 0 1 1

ESEC 7 3

ISE 6 3 3

ESGHT 12 2 4

ESS 7 1

Total 56 5 45 25 11 26 6 1 10

Cursos de 

Especialização não 

conferentes de 

grau

Unidade 

Orgânica

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo
Cursos de 

Especialização 

Tecnológica

Complementos 

de Formação

 
 
 

2.1.2. Preparação e arranque de novo domínio de ensino - Curso de Medicina 
 

Após um processo moroso de avaliação externa, a Universidade viu aprovado o seu 

novo Curso de Medicina como um mestrado integrado inovador e em consórcio com a 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. A actividade lectiva 

teve início no passado mês de Setembro.  

 

Esta iniciativa beneficiou de um financiamento adicional para o seu funcionamento e 

para a investigação associada aos docentes que se inserem neste curso. Entretanto, 

foram lançados procedimentos concursais de vultuosos investimentos em software e 

equipamentos específicos, e multiplicaram-se as relações institucionais com entidades 

relacionadas com a saúde. 

 
 

2.1.3. Abertura da Universidade a novos públicos 

 

Neste âmbito continuou a conceder-se especial atenção aos seguintes campos de 

actividade que se reflectiu na evolução positiva do nº de alunos da Instituição: 

• Candidatos com mais de 23 anos;  

• Cursos de Especialização Tecnológica (CET); 
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• A formação ao longo da vida, que possibilita a reciclagem de formações 

e a renovação de conhecimentos; 

• As pós-graduações, fundamentais para os antigos diplomados 

adquirirem novas competências e competências. 

 
O número de vagas (1755) na Universidade do Algarve tem-se mantido constante ao 

longo do triénio de 2006/2009. O rácio de ingressos face ao número de vagas 

apresenta oscilações, justificadas quer pelo desempenho do preenchimento das vagas 

do Concurso Nacional de Acesso, quer pelo ingresso através de outros Regimes de 

ingresso. 

 
Quadro 2 – Número de vagas e inscritos pela 1ª vez no 1º ano 

 

2006/07 2007/08 2008/09

Vagas 1755 1755 1755

Inscritos 1º ano 1ª vez 1744 2078 1860

Rácio 0.99 1.18 1.06  

 

Apesar das vagas do Concurso Nacional de Acesso (1ª, 2ª e 3ª fases) nem sempre 

ficarem preenchidas, esta situação é colmatada pelo número de alunos que ingressam 

através de outros regimes de acesso. Esta situação foi mais notória no ano lectivo 

2006/07, em que houve uma diminuição do preenchimento das vagas através do 

Concurso Nacional e os outros regimes de ingresso que foram suficientes para 

ultrapassar a referida diminuição. No ano lectivo 2006/07 houve um contributo de 21% 

e nos anos subsequentes 23% e 24%, respectivamente.  

 

No triénio em análise as Mudanças de Curso correspondem ao maior número de 

ingressos em regime especial, logo seguido pelos candidatos que se apresentam de 

acordo com o sistema de Maiores de 23 anos. Estes ingressos apresentaram um 

acréscimo de 61% no ano lectivo 2007/08, face ao ano lectivo 2006/07. No ano lectivo 

2008/09, manteve-se sensivelmente o mesmo número de ingressos relativamente ao 

ano lectivo transacto. 
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No que concerne ao aumento de alunos titulares de cursos superiores que se 

candidataram à Universidade no ano lectivo 2007/08, o ingresso de alunos que 

possuíam o 1º ciclo dos cursos bietápicos (vulgo, bacharelato) foi o elemento que 

justificou esta grande afluência, após terem sido submetidos a um processo de 

equivalências. 

Gráfico 1 – Regimes de acesso 

 

 

A quebra registada de 9,5% nos alunos que frequentam as licenciaturas, no ano lectivo 

de 2008/2009, foi substancialmente compensada (em cerca de 53%) com estudantes 

de pós-graduação e de cursos de especialização (+128%), doutoramento (+68%), de 

mestrado (+28%) e de CET (+22%).  

 

Quadro 3 – Evolução do número de alunos 

2006/2007 2007/2008 2008/2009

Licenciatura 8.279 8.158 7.378

Complemento de Formação 41 32 30

Curso de Especial ização Tecnológica 0 167 203

Pós-Graduação /Curso de Especial ização 198 94 215

Mestrado 372 569 730

Doutoramento 28 70 118

Total 8.918 9.090 8.674  
Nota: O número de alunos em Mestrado só contempla os alunos inscritos na parte lectiva. 
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Gráfico 2 – Alunos inscritos no ano lectivo 2008/2009 
 

Alunos inscritos no ano lectivo 2008/2009
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Analisando a formação inicial por Unidade Orgânica, no ano lectivo 2008/2009, 

verifica-se que é a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo que apresenta o 

maior nº de alunos (21,75%), seguida pela Faculdade de Ciências e Tecnologia (20,17%) 

e pelo Instituto Superior de Engenharia, este com 16,88% . 

 

Gráfico 3 – Nº de alunos inscritos no ano lectivo 2008/2009 
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2.2. Relações Externas e Investigação e Desenvolvimento 

2.2.1. Ligação à comunidade 

2.2.1.1.Promoção das plataformas do golfe e das energias renováveis 

 

Foi criada a plataforma do golfe com o objectivo de densificar as relações entre a 

universidade e a actividade do golfe. Especificamente pretende-se promover a gestão 
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sustentável, a qualidade e a competitividade dos campos de golfe da região e 

fomentar a investigação aplicada na UALG.  

 

No mesmo sentido, foi lançada a plataforma associada à problemática da energia, após 

uma reflexão interna sobre as competências internas neste domínio. Foram 

implementadas diversas iniciativas na área do comportamento energético dos 

edifícios, do aproveitamento da energia solar (térmica e fotovoltaica) e das auditorias 

energéticas. 

 

2.2.1.2.Densificação das relações com a comunidade regional 

 

À semelhança de anos anteriores, foram multiplicadas as relações com as autarquias, 

empresas e instituições da região. Iniciativas desenvolvidas neste âmbito: 

 

• Constituição de uma Equipa de projecto para actividades de extensão educativa 

e de divulgação científica junto dos estabelecimentos do ensino básico e 

secundário; 

• Lançamento de um projecto de laboratório Itinerante (Lab- IT) destinado a 

dinamizar o ensino da biologia molecular no ensino secundário; 

• Apoio ao nível dos conteúdos temáticos aos Centros de Ciência Viva do Algarve 

localizados em Faro, Lagos e Tavira, tendo sido mais intenso ao Centro de Faro; 

• Intervenção da Equipa UAlg, dinamizando conferências e seminários em 

escolas, associações ou outras entidades externas e prestando esclarecimentos 

sobre as áreas temáticas dos cursos oferecidos pela Universidade. 

• Promoveu-se mais uma edição da semana aberta envolvendo mais de três mil 

estudantes, oriundos de escolas do Algarve e do Baixo Alentejo, e mais de 

cinquenta actividades experimentais diárias. 

 

A Universidade actualizou o catálogo de competências da Ualg e de capacidade de 

prestação de serviços elaborado anteriormente pelo CRIA, no âmbito do projecto 

TRANSinov (Projecto Transfronteiriço de Inovação e Cooperação Empresarial - 
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INTERREG IIIIA), em coordenação com a Reitoria. O catálogo fornece informação de 

cerca de 80 unidades de I&D e de prestação de serviços da UAlg. Nele constam as 

competências de laboratórios e centros I&D nas áreas das Ciências Tecnológicas e nas 

áreas de Humanidades e Ciências Sociais.  

 

Foram igualmente inventariadas as unidades de prestação de serviços da UAlg 

(laboratórios, centros, gabinetes e áreas departamentais) que abrangem várias áreas 

de intervenção, nomeadamente as análises químicas / análises de água, as tecnologias 

alimentares, serviços de línguas e tradução, processamento de dados, construção, 

engenharia mecânica (recuperadores de calor) e serviços de imagem, impressão e 

digitalização.  

 

Nas estruturas de prestação de serviços, foi incluído, no final do ano, o Laboratório de 

Audiologia e Terapia da Fala, cujo arranque foi adiado para 2010. 

 

2.2.1.3. Lançamento da aplicação Alumni 

 

No final de 2009 foi activada uma aplicação informática (alumni), disponível na página 

da internet da Universidade, que pretende estabelecer uma relação permanente com 

os seus antigos alunos.  

 

Através das suas funcionalidades, os antigos alunos poderão conhecer a evolução da 

oferta formativa da Universidade, identificar acções que podem responder a interesses 

seus, sugerir actividades de formação ou outras que poderão ser desenvolvidas pela 

Instituição. Por sua vez, a Universidade poderá acompanhar os percursos profissionais 

dos seus antigos alunos, estruturar melhor a sua oferta formativa, promover uma 

maior aproximação ao tecido empresarial e fomentar a participação dos membros na 

vida da Instituição. 
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2.2.2. Investigação e desenvolvimento 

2.2.2.1.Promoção da investigação científica 

 

Procedeu-se à melhor identificação das relações existentes entre os centros de 

investigação científica e os docentes/investigadores com unidades externas, 

permitindo definir áreas, instituições, regiões e países com maior afinidade com o 

propósito de reforçar a curto e médio prazo a cooperação científica e institucional.  

 

Foi instituída a Unidade de Apoio à Investigação científica e Formação Pós-Graduada 

que será dinamizada em 2010 de forma a libertar os investigadores de tarefas 

administrativas relacionadas com a elaboração das candidaturas e apoiar a 

investigação.  

 

Com o apoio da Comissão Nacional da UNESCO e da Comissão Nacional do Programa 

Hidrológico Internacional, foi aceite a proposta da Universidade de instalação na 

região de um Centro Internacional de Ecohidrologia Costeira.  

 

Na senda da instituição de Cátedras Convidadas, a UAlg assinou o protocolo 

constitutivo da “Cátedra Odebrecht Capistrano de Abreu: História do Brasil e de 

Portugal”, fruto da parceria estabelecida entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

a Fundação Odebrecht e a Universidade do Algarve. Esta Cátedra visa promover a 

investigação e os estudos sobre a História comum do Brasil e de Portugal, de forma a 

estreitar o conhecimento e as relações entre os dois países. 

No ano de 2009, como se pode observar no gráfico seguinte, 78% dos projectos em execução 

na Universidade eram de investigação. 
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Gráfico 4 – Distribuição por tipo de projecto em 2009 
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Contudo, no que respeita à despesa efectuada no ano de 2009, verificou-se que foram os 

também os projectos relacionados com a investigação que apresentaram uma maior despesa, 

cerca de 55% da despesa total dos projectos.  

 

Gráfico 5 – Despesa por tipo de projecto em 2009 
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2.2.2.2. Dinamização da criação de empresas de base tecnológica 

 

A vertente de transferência de conhecimentos e tecnologia continuou a ser 

dinamizada pelo CRIA (Centro Regional para a Inovação do Algarve) que, juntamente 

com o GAPI (Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial), desenvolveu 
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um leque alargado de actividades neste âmbito, promovendo a valorização económica 

da investigação desenvolvida por docentes/investigadores nas diversas áreas 

científicas presentes na Universidade. Neste âmbito são de salientar as seguintes 

iniciativas: 

 

• Promoção de concursos de ideias; 

No ano de 2009 o CRIA em colaboração com a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 

Turismo dinamizou a nível regional a 6.ª Edição do Concurso PoliEmpreende, que 

objectivou a captação de projectos com vocação empresarial liderados por alunos, ex-

alunos e docentes do ensino superior politécnico.  

 

• Identificação de Ideias com potencial comercial e elaboração de Planos de 

Negócio; 

No que se refere a novos projectos empresariais o CRIA Identificou e apoiou 43 novas 

ideias de negócio e respectivos empreendedores, em distintas fases de 

desenvolvimento. Destas novas 43 ideias de cariz empresarial, 25 foram objecto de 

apoio na elaboração dos respectivos Planos de Negócio, 4 ao abrigo da Plataforma 

Regional do Algarve do Programa FINICIA, e 21 através de recursos próprios da 

Universidade do Algarve. 

 

• Instalação de empresas em espaços de incubação; 

Durante o ano de 2009, 4 novas empresas instalaram-se nos espaços de incubação 

existentes no Campus de Gambelas, beneficiando de um conjunto de serviços de 

assessoria técnica e de uma maior proximidade com os centros de investigação da 

Universidade do Algarve.  

 

• Financiamento de projectos empresariais; 

No período em análise, o CRIA apoiou a elaboração de 32 candidaturas a sistemas de 

incentivos às empresas, nomeadamente ao QREN/PO Algarve 21 (Sistema de 

Incentivos à Inovação, Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 
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Tecnológico e Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME), ao 

PRODER, e ao Programa de Estimulo à Criação de Empresas do IEFP, tendo resultado 

na aprovação de 19 projectos e uma captação de fundos nacionais e comunitários de 

aproximadamente 1,5 milhões de euros.  

 

• Propriedade Industrial  

O ritmo de protecção de invenções e de registo de patentes cresceu a bom ritmo 

tendo sido, em 2009, submetidos para análise 17 pedidos de patentes nacionais 

(incluindo pedidos provisórios de patente e pedidos definitivos) e concedidas 2 

patentes nacionais. A Universidade do Algarve solicitou, em 2009, o registo de uma 

patente internacional (ainda em curso), processo este associado a uma empresa que 

está interessada na sua exploração futura. 

 

2.2.3. Promoção da mobilidade e da internacionalização 

Os programas de mobilidade são um dos meios mais importantes e eficazes para 

estudantes, docentes e não-docentes circularem para outros países, permitindo 

adquirir conhecimentos de novas línguas, culturas e diferentes métodos pedagógicos. 

Promove ainda o enriquecimento intelectual e um maior dinamismo do ambiente 

académico, onde se geram novas formas de pensar e oportunidades de cooperação 

internacional, com o consequente estreitamento de relações entre universidades e 

países.  

ACORDOS / PROTOCOLOS INTERNACIONAIS 

Na Universidade tem sido notório o crescimento do número de protocolos e de 

acordos específicos assinados com instituições de ensino superior (IES) europeias e 

não-europeias (Países Terceiros) para o intercâmbio de estudantes, contando em 2009 

com cerca de 300 acordos celebrados com universidades de 67 países, incluindo os 

celebrados no âmbito dos programas de mobilidade (cerca de 270). 
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Por iniciativa dos Conselhos de Reitores de Portugal (CRUP) e do Brasil, do Grupo 

Santander e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior do Brasil foi celebrado a 20 de Janeiro de 2007 o acordo de cooperação Luso-

Brasileiro denominado “Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades” 

que permite a mobilidade de estudantes do ensino superior entre Portugal e Brasil. 

Deste acordo de cooperação resultou a atribuição de 8 bolsas de mobilidade para a 

UAlg em 2009.  

PROGRAMA APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA (PALV) 

O Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (2007-2013), estabelecido pela 

Comissão Europeia em 2006, tem como principal objectivo contribuir para o 

desenvolvimento da União Europeia enquanto sociedade baseada no conhecimento e 

destina-se a promover os intercâmbios e a cooperação, assim como a mobilidade entre 

sistemas de ensino e formação. 

Tendo em vista os objectivos do PALV, foram implementados quatro sub-programas 

sectoriais – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig – e um sub-programa 

Transversal. 

O sub-programa ERASMUS é de todos do PALV o mais conhecido tendo como objectivo 

geral apoiar a criação de um Espaço Europeu de Ensino Superior e reforçar o 

contributo do ensino superior e do ensino profissional avançado no processo de 

inovação a nível Europeu.  

Com um ligeiro aumento no número de bolsas atribuídas pela Agência Nacional para 

2009 (ano lectivo 2008/2009) (Quadro 4), o número de estudantes da UAlg em 

mobilidade (outgoing) aumentou significativamente, ultrapassando mesmo o número 

de bolsas atribuídas, o que significa que há estudantes que saíram sem bolsa. Assim, 

no âmbito do programa Erasmus, de um total de 97 estudantes outgoing, foram 

atribuídas 82 bolsas de mobilidade para estudos e estágios, o que significa 15 

estudantes entraram em mobilidade Erasmus sem bolsa.  
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Quadro 4 – Bolsas atribuídas pela Agência Nacional à UAlg e estudantes em mobilidade no âmbito do 

ERASMUS. 

Tipo 2007/2008 2008/2009

Estudantes - Mobilidade p/ Estudos 73 73

Estudantes - Estágios Curricular ou Profissionalizante 7 9

Docentes 12 16

Não-docentes 0 13
TOTAL 92 111

Incoming 154 158
Outgoing 82 97

Nº Bolsas ERASMUS

Nº Estudantes ERASMUS

 

 

O sub-programa Transversal visa promover a cooperação europeia em domínios que 

abranjam dois ou mais sub-programas sectoriais e promover a qualidade e a 

transparência entre os sistemas de educação e formação dos Estados-membros. 

No âmbito deste sub-programa a UAlg tem 7 projectos a funcionar, tendo um deles 

iniciados em 2009, conforme quadro seguinte. 

Quadro 5 – Projectos no âmbito do sub-programa Transversal 

Sigla Título Coordenadora

EUE-Net European University Enterprise Cooperation Network University Transilvania of Brasov

HUMART Sectorial framework for the Humanities and the Arts University of Groningen

MULTICOM First Cycle in Multil ingual  Communication Université de Rennes 2

LANQUA Language Network for Qual ity Assurance University of Southampton

IGNATIUS

Introduction and Guidance for Newly Apointed Teachers

in European Schools Universiteit van Amsterdam

MOLAN

Network for the Exchange of information about good

practices that serve to motivate language learner's Freie Universitat Berlin

SLL (New ) Subtitles and Language Learning Turun Yliopisto - Turku University  

PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO EXTERNA À UNIÃO EUROPEIA 

Vários são os programas de cooperação externa à União Europeia em que a UAlg está 

envolvida. Sem dúvida que o mais importante e conhecido é o programa Erasmus 

Mundus, renovado em 2009 para o Erasmus Mundus II (2009-2013). No entanto, 

existem outros de que a UAlg tem vindo a apresentar candidaturas com sucesso, como 

seja o programa TEMPUS e o programa ATLANTIS. Outros programas existem em que a 
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UAlg tenciona também apresentar candidaturas, como seja ao programa ALFA, 

EDULINK e outros. 

O programa Erasmus Mundus, criado pela Comissão Europeia em 2003, veio dar 

resposta aos desafios lançados pelo processo de Bolonha e pela estratégia de Lisboa. 

Trata-se de um programa que permite atribuir bolsas de estudo para a frequência de 

cursos de mestrado e doutoramento, ministrados na Europa (Acção 1), financiar o 

intercâmbio entre redes de universidades (Acção 2, ex-External Cooperation Window-

ECW) e apoiar iniciativas que promovam o Ensino Superior no Mundo (Acção 3). 

� ACÇÃO 1: CURSOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO – Consiste na criação de cursos de 

Mestrado e de Doutoramento de elevada qualidade e competitividade, 

administrados por um consórcio de Instituições de Ensino Superior (europeias e 

não europeias) e na atribuição de bolsas para estudantes não-europeus e 

europeus. (Quadro 6) 

A Universidade do Algarve coordena dois mestrados – “European Joint Master in 

Water and Coastal Management” (desde 2004); e “European Joint Master in 

Quality in Analytical Laboratories” (desde 2008) – e participa em mais dois – 

“Mestrado Internacional em Processamento de Linguagem Natural e Indústrias da 

Língua” (desde 2008); e “Erasmus Mundus Master of Science in Marine 

Biodiversity and Conservation” (desde 2008). Em 2009 foi aprovado mais um 

mestrado coordenado pela UAlg – “Erasmus Mundus Master of Science in 

Ecodhydrology” que iniciará em 2010-2011. 
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Quadro 6 –  Mestrados Erasmus Mundus 

Designação do mestrado Instituição Coordenadora

 Erasmus Mundus Master of Science in Ecohydrology (New )

(EM ECOHYD)

European Joint Master in Water and Coastal Management

(EJM WCM)

European Joint Master in Quality in Analytical Laboratories

(EM QAL)

Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity

and Conservation (EM BC) Universiteit Ghent

Mestrado Internacional em Processamento de Linguagem

Natural e Industrias da Língua (EM NLP & HLT) Université de Franche-Comté

UAlg

UAlg

UAlg

 

� ACÇÃO 2: PARCERIAS (ex-External Cooperation Window–ECW) – Esta acção 

compreende a criação de parcerias em consórcio de cooperação entre Instituições 

de Ensino Superior Europeias e de Países Terceiros específicos, com o objectivo de 

organizar e implementar acordos de mobilidade estruturados. Esta cooperação 

possibilita a atribuição de bolsas de estudo de duração diversa – consoante as 

prioridades definidas, o nível de estudos ou o acordo estabelecido no quadro da 

parceria – a indivíduos de países terceiros e europeus (estudantes, docentes e 

não-docentes). 

A Universidade do Algarve participa em 6 consórcios (Lotes que agrupam áreas 

geográficas específicas), cujos projectos se iniciaram em 2008 e foram renovados em 

2009, com excepção do Lote 17 (Quadro 7). 

Quadro 7 - Consórcios / projectos em que a UAlg é parceira no âmbito do Erasmus Mundus  

Coordenador 

LOT 5 Rússia University of Turku (FI)

LOT 7 Ucrânia, Moldávia e Bielorússia Universidad de Deusto (ES)

LOT 8 Irão, Iraque e Iemén

International Institute for Geo-Information and Earth

Observation (NL)

LOT 9 Ásia Central (Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, etc) Technical University of Eindhoven (NL)

LOT 10 África, Caraíbas e Pacífico

International Institute for Geo-Information and Earth

Observation (NL)

LOT 17 Chile Universidad de Valladolid (ES)

Área Geográfica

 

O programa Erasmus Mundus (incluindo o External Cooperation Window) envolveu no 

ano de 2009 (2º semestre do ano lectivo de 2008/2009 e 1º semestre do ano lectivo 

2009/2010) cerca de 160 estudantes. 
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Actualmente encontra-se em fase de execução o programa TEMPUS IV que vai até 

2013 e cujo objectivo principal é apostar no realce das três principais áreas a reformar 

no ensino superior: (1) reforma curricular; (2) melhorar as directrizes governamentais 

e/ou de gestão; e (3) reforma do financiamento. O actual TEMPUS IV abrange os 27 

países da EU, os Balcãs Ocidentais, Europa de Leste, Ásia Central, Norte de África e 

Médio Oriente. 

A Universidade do Algarve no momento participa num projecto/consórcio, TEMPUS, 

iniciado em 2009: 

Quadro 8 – Projecto TEMPUS  

Título Projecto Coordenadora Participantes

Universidade do ALgarve (PT)

Assiut University (Egipto)

Sohag University (Egipto)

National Authority for Remote Sensing & Space Sciences 

NARSS (Egipto)

SEKEM Development Foundation (Egipto)

The General Company for Research of Ground Water - REGWA 

(Egipto)

Martin-Luther University (D)

Halle-Wittenberg (D)

IHE-UNESCO (NL)

Exeter University (UK) 

Technology Management & 

Integrated Modeling in 

Natural Resources: A 

University-Enterprise Win-

Win Partnership

Ain Shams 

University (Egipto)

 

O programa ATLANTIS (Cooperação EU/US) foi criado pela Comissão Europeia e pelo 

Departamento de Educação dos Estados Unidos. Os seus objectivos principais são a 

promoção da compreensão entre os povos da União Europeia e dos Estados Unidos da 

América com melhoramento da qualidade dos seus recursos humanos.  

A Universidade do Algarve no momento participa num projecto/consórcio ATLANTIS, 

iniciado em 2009: 

Quadro 9 – Projecto ATLANTIS  

Instituição Coordenadora EU /

Instituição Coordenadora US

University of Sunderland (UK) / Universidade do Algarve (PT)

Troi University, Computer Science 

Dept. (US) Fem Universität in Hagen (DE)

San Diego State University (US)

University of Arkansas at Little Rock (US)

Título Projecto Instituições Participantes

International Cooperation in 

Ambient Computing 

Education (ICACE)
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Estudantes estrangeiros na UAlg 

No que diz respeito a estudantes estrangeiros inscritos na UAlg, contabilizando os 

estudantes incoming envolvidos nos programas de mobilidade e nos protocolos, bem 

como os estudantes que livremente se inscrevem como qualquer estudante nacional 

(pagando directamente as suas propinas, seguros e emolumentos) ou por 

transferência de outras universidades nacionais ou estrangeiras, pode ver-se no 

quadro abaixo que se inscreveram em 2009 na UAlg mais de 700 estudantes 

estrangeiros de 66 nacionalidades, sendo que mais de 300 se enquadram no âmbito 

de programas de mobilidade ou protocolos. 

Quadro 10 – Estudantes estrangeiros na UAlg em 2009  

Programa Nº

ERASMUS 148

ERASMUS MUNDUS 160

PROTOCOLO/ INTERCÂMBIO/PALOP 35

Total 343

Normais (transferências, fases, etc.) 434

Total 777  

 

Em relação às nacionalidades dos estudantes registados na UAlg é importante referir 

que os países de origem com maior representação numérica são Cabo Verde, Brasil, 

Espanha, Ucrânia, Alemanha e Moldávia.  

Por último, considere-se um importante indicador do êxito da internacionalização 

duma instituição - número de projectos aceites para financiamento versus o número 

de candidaturas de projectos de mobilidade no Ensino Superior apresentadas para 

financiamento. Assim, pode observar-se no quadro abaixo todas as candidaturas 

apresentadas em 2009 (27), as aprovadas (15) e as recusadas (9), verificando-se uma 

taxa de aprovação de financiamento de 60% das candidaturas apresentadas.  
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Quadro 11 – Resultado das candidaturas a programas/projectos de 2009 

PROGRAMA/PROJECTO Coordenação Tipo Candidatura Observação

ERASMUS MUNDUS II 

ECOHYD - Joint Master Programme in Ecohydrology UAlg Novo Aprovado

MACOMA - Marine and Coastal Management Universidad de Cádiz Novo Recusado

Environmental Contamination and Toxicology_Master Universidad del Pais Vasco Novo Recusado

Environmental Contamination and Toxicology_Doctorate Universidad del Pais Vasco Novo Recusado

Marine and Coastal Management University of Plymoth Novo Recusado

Erasmus Mundus Master in Sustainable Aquaculture University of Stirling Novo Recusado

EM Action 2 (ex-EXTERNAL COOPERATION WINDOW)

Lote 1 (Magreb) Universidade de Coimbra Novo Recusado

Lote 5 (Rússia) University of Turku Renovação Aprovado

Lote 7 (Ucrânia, Moldávia e Bielorussia)  Universidad de Deusto Renovação Aprovado

Lote 8 (Irão, Iraque e Iémen) ITC Renovação Aprovado

Lote 9 (Cazaquistam, Uzbequistam, etc)  Eindhoven Renovação Aprovado

Lote (ASIA) Khabarovski State Academy Novo Recusado

College of Social

Sciences Lituânia (Klaipeda)

ERASMUS MUNDUS I

Mestrado EJMWCM (edição 2009/2011) UAlg Renovação Aprovado

Mestrado EMQAL (edição 2009/2011) UAlg Renovação Aprovado

Mestrado EMBC (edição 2009/2011) Universiteit Gent Renovação Aprovado

Mestrado NLP & HLT Université de Franche-Comté Renovação Aprovado

ATLANTIS (UE-US)

International Cooperation in Ambient Computing Education University of Sunderland Novo Aprovado

TEMPUS IV

Technology Management & Integrated Modeling in Natural

Resources: A University-Enterprise Win-Win Partnership (TMIM) Ain Shams University Novo Aprovado

APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

ERASMUS UAlg Novo Aprovado

ERASMUS - Intensive Language Course 1 (EILC) UAlg Novo Aprovado

ERASMUS - Intensive Language Course 2 (EILC) UAlg Novo Aprovado

Leonardo da Vinci UAlg Novo Recusado

Transversais - Subtitles and Language Learning Turun Yliopisto - Turku University Novo Aprovado

Lote 13
Novo Recusado

 

2.3. Imagem e Actividade Editorial 

2.3.1. Eventos de carácter técnico, científico e cultural 

 
Foram muito diversificados os eventos de carácter técnico, científico e cultural em 

diversos contextos, nomeadamente em associação com sociedades científicas e 

integradas nos programas das Unidades de investigação e das Unidades Orgânicas. São 

de salientar as seguintes iniciativas: 

 

• Conferência COST 924 - Tecnologias seguras e amigas do ambiente no controlo 

da qualidade dos frutos e legumes, organizada pelo Centro de Desenvolvimento 

de Ciências e Técnicas de Produção Vegetal (CDCTPV). 
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• I Congresso Luso- brasileiro de Psicologia e Saúde, uma organização conjunta da 

Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde (SPPS), da Associação Brasileira 

de Psicologia da Saúde (ABPSA) e da linha de investigação “Saúde e Bem-Estar 

em Contextos Educativos e Profissionais”, com a colaboração da Fundação para 

o Desenvolvimento da Universidade do Algarve. 

 

• Encontro internacional Lugares da Lusofonia, organizado pelo Departamento 

de Línguas, Comunicação e Artes e pelo Centro dos Estudos Linguísticos e 

Literários da Universidade do Algarve, com o apoio da Fundação para a Ciência 

e Tecnologia. 

 

• 7.º Seminário Internacional "Empresa e Futuro”, organizado desde 2003 pelo 

Prof. Carlos Vieira, docente da ESGHT e vice-presidente do Centro de 

Investigação em Espaços e Organizações (CIEO). 

 

• Seminário O Contributo dos Parques de Ciência e Tecnologia para o 

Desenvolvimento Regional, organizado pelo Centro Regional para a Inovação do 

Algarve (CRIA) da UAlg, em parceria com a Câmara Municipal de Faro, a Câmara 

Municipal de Loulé, a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) 

Algarve e o Parque Científico de Barcelona. 

 

• Seminário europeu sobre Literacia dos Media e Apropriação da Internet pelos 

Jovens, organizado no contexto do projecto europeu EuroMeduc. 

 

• Marcar a Diferença, conferência promovida pelos estudantes da AIESEC sobre 

responsabilidade social, voluntariado e actuação sustentável. 

 

• Ciclo de conferências Viajantes, Escritores e Poetas – Retratos do Algarve, 

organizado pelo Centro de Estudos Linguísticos e Literários (CELL) da 
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Universidade do Algarve e pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 

/ Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela. 

 

• III Colóquio de Psicanálise Como um sonho acordado, organizado pelo 

Departamento de Psicologia da Universidade do Algarve. 

 

• Workshop Nanoscale Self-organizing Structures for Plastic Electronics, 

organizado pelo Centro de Electrónica Optoelectrónica e Telecomunicações 

(CEOT). 

 

• I Simpósio Internacional em Comunicação, Cultura e Artes - Organizado pelo 

Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) e o Mestrado em 

Comunicação, Cultura e Artes da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

(FCHS). 

 

• JOCLAD 2009 - XVI Jornadas de Classificação e Análise de Dados na UAlg, 

organizadas pela Associação Portuguesa de Classificação a Análise de Dados 

(CLAD) e pela Universidade do Algarve. 

 

• Semifinais das Olimpíadas da Química Júnior 2009, organização conjunta do 

Departamento de Química, Bioquímica e Farmácia (DQBF) da UAlg e da 

Sociedade Portuguesa de Química (SPQ). 

 

• General Management of Golf Courses, seminário organizado no âmbito do 

Mestrado em Gestão e Manutenção de Campos de Golfe. 

 

• VII Semana da Faculdade de Economia, sob o mote “Crise, regionalização e 

mercado de trabalho para recém-licenciados”.  
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• Biografismo e Why Do Journalists Talk Weird?, conferência dedicada ao 

jornalismo literário com Sérgio Vilas Boas e Mark Kramer como convidados. 

 

• Ciclo de seminários Os grandes desafios da actualidade, organizado pela 

Faculdade de Economia. 

 

• 4.ª Reunião de Implantologia Oral Latinoamericana (RIOLA).  

 

• Primeiro encontro científico do Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia 

(IBB). A iniciativa contou com a participação de cerca de 180 cientistas, que se 

reuniram para fazer o ponto da situação e delinear estratégias de 

desenvolvimento da Biotecnologia Nacional após a apresentação e discussão 

de cerca de 150 trabalhos de I&D.  

 

• VIII Encontro de Psicologia no Algarve, organizado pelo Departamento de 

Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS).  

 

• Playing well with others in a Creative Era, palestra proferida por David 

Goldberg, líder mundial em computação evolutiva evolutiva. 

 

• Encontro Técnico sobre Processamento de Alimentos e Aplicações das Cozinhas 

Solares, promovido pelo Professor Celestino Ruivo do Instituto Superior de 

Engenharia. 

 

• I Encontro de Saúde da ESS, organizado pela Escola Superior de Saúde. 

 

• IV Encontro de Tradução da Universidade do Algarve, organizado pelo Curso de 

Tradução e Interpretação Multimédia da Escola Superior de Educação e 

Comunicação. 
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• Workshop sobre criação de métodos e técnicas para desenvolvimento de 

projectos participativos, organizado pelo Centro de Investigação Marinha e 

Ambiental da UAlg, em conjunto com a associação SCIAENA. 

 

• Jornada pedagógica da Associação Portuguesa de Estudos Franceses (APEF) 

dedicada ao ensino do francês no 1.º ciclo.  

 

• Seminário “Enquadramento e aspectos legais da gestão de resíduos de 

construção e demolição”.  

 

• Encontro do Plano da Matemática no Algarve, iniciativa da Comissão de 

Acompanhamento do Plano da Matemática (CAPM) organizada em estreita 

colaboração com a Direcção Regional de Educação do Algarve (DREALG) e com 

a Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da UAlg.  

 

• EACS’09 - Encontro Anual da Sociedade Portuguesa de Ciência do Solo. O 

evento realizou-se pela primeira vez no Algarve e contou com a participação de 

mais de uma centena de especialistas nacionais em matéria de solos, e 

intervenções de peritos de diversas áreas, desde a Biologia, à Física e à Química 

do solo, passando pelo ordenamento do território e pela gestão costeira. 

 

2.3.2. Publicações 

 

Em 2009 manteve-se o Fundo de Apoio Editorial, com dotações provenientes do 

mecenato científico. São de salientar as seguintes publicações: 

 

� A Cal Cúbica e as Manchas, de Leonel Neves, UAlg. 

� A Coroa, os Mestres e os Comendadores, de Luís Filipe Oliveira. 

� Encontro Anual da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo – Resumos 2009, 

Coordenação de Maribela Pestana e Pedro José Correia. 



 

 27 

� Estudos III, pela Faculdade de Economia. 

� Guia HACCP – Para o manuseamento de maças em fresco, Coordenação de 

Carla Nunes, UAlg. 

� Innovation for Development, Coordenação de Teresa de Noronha Vaz, UAlg. 

� Medicina e História – Contra a epidemia do Integralismo Lusitano. Cartas a um 

jovem integralista, de Francisco F. Lopes, UAlg 

� Paráfrases a Job e à Sabedoria de Salomão, pela Universidade do Algarve e pela 

Imprensa da Universidade de Coimbra. 

� Ruralidades IV – Retratos portugueses de agricultura multifuncional, de António 

Covas e Maria das Mercês Covas. 

� Temas Actuais em Psicologia, Coordenação de Cristina Nunes e de Saul Jesus, 

UAlg. 

 

As publicações periódicas mantiveram o seu ritmo nas áreas científicas que as editam:  

 

� n.º 5 Encontros científicos Tourism & Management Studies 

� nº 3 UALGzine – especializada na área da Saúde 

 

2.3.3. Actividades específicas no âmbito das comemorações dos 30 anos da 

Universidade 

 

No ano em que completou 30 anos de existência, a Universidade do Algarve 

programou um conjunto diverso de eventos, realizados entre Março e Dezembro. 

Conferências e colóquios, exposições, música, dança, teatro e cinema, leituras, cursos, 

saídas de campo e actividades científicas, lúdicas e desportivas fizeram parte de um 

programa que pretendeu assegurar a mobilização de parceiros para as comemorações, 

sublinhar a abertura da Instituição à comunidade e proporcionar um saudável e 

desejável convívio com os algarvios. 
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Sessões solenes 

 

- Doutoramento Honoris Causa 

 

Atribuição do grau de Doutor Honoris Causa ao historiador António Borges Coelho.  

 

- Sessão de homenagem ao poeta Leonel Neves 

Sessão na Biblioteca da UAlg, na qual a família de Leonel Neves cedeu a esta instituição 

o acervo bibliográfico de poesia acumulado por este poeta ao longo de dezenas de 

anos; Tertúlia no Clube Farense, com a participação, entre outros, de Matilde Rosa 

Araújo, António Torrado, Firmino Mendes, Luciano Amaral, Luis Mendes Vítor e Afonso 

Dias; Lançamento do livro A Cal Cúbica e as Manchas, uma edição inédita da Gente 

Singular editora, com o patrocínio da UAlg; Inauguração de uma exposição de livros e 

objectos de Leonel Neves no Espaço Pátio de Letras, acompanhada por fados com letra 

da autoria de Leonel Neves. 

- Inauguração de escultura alusiva aos 30 anos da instituição pelo Ministro da Ciência e 

do Ensino Superior 

 

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Prof. Doutor José Mariano Gago, 

esteve presente na UAlg para inaugurar uma escultura da autoria de Rui Sanches, 

alusiva ao 30.º aniversário da UAlg. Na visita, o ministro inaugurou ainda a Biblioteca 

do Campus da Penha e a ala nascente do edifício das Ciências do Mar e do Ambiente.  

 

Conferências e Colóquios 

 

- Ciclo de conferências Viajantes, Escritores e Poetas: Retratos do Algarve 

 

Organizado pelo Centro de Estudos Linguísticos e Literários (CELL), da Universidade do 

Algarve, e pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António / Centro de 

Investigação e Informação do Património de Cacela, este evento realizou-se nos meses 

de Março, Abril, Maio, Junho e Julho e trouxe às duas cidades algarvias vários 
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especialistas das Universidades do Algarve, Nova de Lisboa e Faculdade de Letras de 

Lisboa, assim como poetas e escritores algarvios. 

 

-CIMP Faro '09 - Comissão Internacional de Microflora do Paleozóico  

 

O evento, organizado pelo Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) no 

âmbito do Ano Internacional do Planeta Terra, atraiu ao Algarve um grupo de 35 

especialistas de renome mundial, oriundos de 12 países, para discutir a evolução das 

floras e microplâncton primitivos em diferentes partes do mundo, bem como as 

alterações climáticas globais ocorridas no passado.  

 

- New Models for Innovative Management and Urban Dynamics (COST Action) 

 

Organizada pelo Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações, a 

conferência contou com a presença de prestigiados oradores - John Burley (Michigan 

State University, USA) Eric Britton (New Mobility Agenda, Paris) e André Botequilha 

Leitão (Universidade do Algarve).  

 

- XI Seminário Luso-Espanhol de Economia Empresarial 

 

O evento realizou-se no âmbito do Círculo Ibérico de Economia Empresarial (CIBECEM), 

uma rede de universidades situadas na região de fronteira entre Portugal e Espanha, 

incluindo actualmente as universidades de Huelva, Extremadura, Beira Interior, Évora e 

Algarve e foi dedicado à apresentação de trabalhos de investigação nas áreas da 

Gestão e do Turismo.  

 

Exposições 

 

-Exposição do concurso de fotografia “Um olhar sobre saúde e ambiente” 

 

Exposição dos 16 melhores trabalhos seleccionados no âmbito do concurso de 

fotografia “Um olhar sobre saúde e ambiente”. As fotografias apresentadas 

pretendiam «retratar e valorizar a interdependência existente entre saúde humana e 
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saúde ambiental, proporcionando através da arte fotográfica uma reflexão sobre os 

comportamentos e factores ambientais com o intuito de perspectivar um futuro mais 

saudável para o Planeta». 

 

-Fósseis da Formação de Cacela  

 

Exposição interactiva sobre a formação geológica de Cacela: colecção de fósseis e 

reconstituição ambiental.  

 

Música, dança, teatro e cinema 

 

- Porto Interior 

Concerto de Rão Kyao e Yanan, no âmbito da Exposição As Grandes Viagens Marítimas 

da China, patente no Museu Municipal de Faro.  

 

- Fando e Lis 

Fando e Lis, de Fernando Arrabal, é uma peça em 5 quadros, que percorre matizes que 

vão da tragédia à farsa, passando pelo drama e pela comédia. Organização : Grupo de 

teatro A Peste - Associação de Pesquisa Teatral da Universidade do Algarve. 

 

Leituras 

 

- Apresentação do livro: Território e Turismo no Algarve 

Obra da autoria do Dr. Sérgio Palma Brito realizada no âmbito da investigação sobre o 

mesmo tema desenvolvida pelo Centro Internacional de Investigação em Território e 

Turismo (CIITT) da UAlg, no quadro do Programa PIQTUR.  

 

- Universos literários no Cinema Espanhol 

Visionamento de vários filmes baseados em obras literárias. Cada um deles foi 

comentado por um especialista na obra ou no filme. 
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Cursos, saídas de campo e actividades científicas 

 

-A Ria Formosa em ilustração  

 

Sob a coordenação do biólogo e ilustrador Pedro Salgado, uma equipa de ilustradores 

permaneceu durante uma semana no Parque Natural da Ria Formosa, onde esteve em 

estreito contacto com a fauna e flora características deste parque natural. Durante 

este período foi produzido um conjunto de ilustrações de elevada qualidade, com duas 

finalidades: a produção de material para uma exposição itinerante e produção de uma 

publicação sobre os parques naturais. 

 

-Acção de formação: Dermofarmácia: Patologias mais frequentes 

 

No âmbito do curso de Farmácia da Escola Superior de Saúde. 

 

-Cursos de Direito 

 

Organizado pela Faculdade de Economia, no âmbito do enquadramento jurídico - 

económico da actividade empresarial. 

 

-Finais do Campeonato de Matemática Sub 12 e Sub 14 

 

Projecto desenvolvido pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg que conta com 

a participação de mais de 250 jovens algarvios e alentejanos – do 5.º ao 8.º ano de 

escolaridade. 

 

-Dia Europeu do Mar e Dia Mundial dos Oceanos 

 

Actividade lúdica de canoagem com uma vertente científica alusiva ao estudo da 

hidrodinâmica e do transporte de sedimentos no delta de enchente da barra de São 

Luís; Viagem na Caravela Boa Esperança, com actividades científicas de observação e 

recolha de dados oceanográficos nas vertentes química, geológica, física e biológica; 
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Peddy Paper subordinado ao tema “Conhecer e Sobreviver a um Tsunami” e passeio na 

Ria Formosa alusivo ao estudo de diferentes ambientes intermareais.  

 

Actividades lúdicas e desportivas 

 

- II Circuito Universitário de Golfe AAUAlg 

 

Organizado pela Associação Académica da Universidade do Algarve, o evento contou 

com a participação de alunos, docentes, funcionários e familiares, e de participantes 

estrangeiros.  

 

2.4. Organização e Gestão 

 

2.4.1. Reorganização interna 

 

A publicação dos novos Estatutos da Universidade do Algarve ocorreu em 22 de 

Dezembro de 2008 (Despacho Normativo nº65/2008, de 11 de Dezembro, publicado 

no DR, 2ª série, nº 246 de 22 de Dezembro de 2008).  

 

Em 2009 iniciou-se o processo de reorganização interna da Universidade e a 

implementação dos diversos órgãos, conforme previsto nos seus Estatutos.  

 

2.4.2. Fiscal Único 

 

Desde Outubro de 2009 que a UAlg possui um fiscal único. De acordo com o artº 67º 

dos Estatutos “a gestão patrimonial e financeira da Universidade do Algarve é 

controlada por fiscal único…” 

 

A sociedade de revisores oficiais de contas Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados, 

SROC Lda, foi nomeada como fiscal único da Universidade por despacho conjunto do 

Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Ciência, Tecnologia e Ensino 
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Superior – Despacho n.º 23199/2009 de 1 de Outubro, publicado no Diário da 

República, 2.ª série – N.º 205, de 22 de Outubro de 2009. 

 

2.4.3. Instituição de um sistema de avaliação e qualidade 
 

A prossecução desta actividade é fundamental tendo em conta a estrutura de 

acreditação e avaliação que o MCTES recentemente criou. 

 

Em 2009 foi dinamizado o Gabinete de Avaliação e Qualidade que permitiu que se 

generalizasse a avaliação pedagógica da totalidade dos cursos da UAlg e se garantisse 

essa rotina, associada ao ciclo semestral. 

 

2.4.4. Políticas e instrumentos de gestão adoptados 

 

O facto mais substancial e que teve maior impacto na organização da Universidade foi 

a cessação da autonomia financeira das Unidades Orgânicas, que ocorreu após a 

entrada em vigor dos novos Estatutos, a partir de 22 de Dezembro de 2008. A perda da 

autonomia financeira veio alterar os circuitos de documentação, assim como impôs 

uma maior centralização dos processos contabilísticos na Direcção de Serviços 

Financeiros e Patrimoniais. A experiência adquirida durante o ano irá permitir uma 

nova abordagem ao tipo de organização pretendido e o melhoramento dos aspectos 

que funcionaram menos bem em 2009. 

 

No ano de 2009, a execução orçamental e financeira decorreu no clima de contenção 

que se tem vindo a observar nos últimos anos em todas as instituições públicas, 

incluindo as universidades. No que respeita às medidas tomadas internamente, foi 

sempre preocupação do Conselho de Gestão da Universidade do Algarve a adopção de 

medidas de contenção de despesa, num quadro de significativa restrição orçamental, 

destacando-se: 
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i) Continuação do esforço para diminuir os encargos com o pessoal, reduzindo 

progressivamente, e sempre que possível, o número de ETI’s (Equivalente a 

Tempo Inteiro); 

ii) Melhoria na elaboração de orçamentos no que concerne às propostas de 

acções de Formação Avançada; 

iii) Garantia de cobertura parcial dos encargos fixos através dos novos 

projectos; 

iv) Definição de valores mínimos a cobrar pelos serviços prestados, como 

custos institucionais.  

 

Ao longo do ano de 2009, um conjunto de medidas foi sendo implementado tendo em 

vista a contenção da despesa e uma maior eficiência no funcionamento: 

 

- Despacho Reitoral de contenção orçamental – manteve-se a aplicação do 

Despacho RT 05/08 de 30 de Janeiro de 2008, que contém diversas medidas a 

aplicar nos capítulos da contenção das despesas com pessoal e das despesas com o 

funcionamento; 

 

- Reorganização dos Serviços Financeiros e Patrimoniais, tendo sido implementada 

a centralização dos procedimentos relacionados com o registo da contabilidade 

patrimonial. O objectivo dessa centralização prende-se, essencialmente, com a 

racionalização e melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais da 

instituição e melhor controlo dos registos efectuados periodicamente; 

 

- No início de 2009, foi introduzida uma nova aplicação informática com vista ao 

controlo das dotações orçamentais e ao registo progressivo dos compromissos; 

 

- No final de 2009 foi introduzida na Universidade a Plataforma Electrónica de 

Contratação Pública, disponibilizada pela Construlink, na sequência de processo 

aquisitivo desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
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- Mantiveram-se os manuais de procedimentos, tendo sido feitas adaptações em 

alguns destes manuais, nomeadamente aos procedimentos relacionados com o 

relacionamento entre as Unidades Orgânicas e os Serviços, tendo em vista a 

operacionalidade do novo modelo de organização, baseado numa centralização 

das tarefas contabilísticas e financeiras. 

 

Relativamente ao património imobiliário da Universidade, este encontra-se todo 

registado em nome da instituição, à excepção do edifício da Escola Superior de Saúde de 

Faro, cuja regularização depende do Despacho Conjunto dos Ministros das Finanças, da 

Educação e da Saúde, conforme o Decreto-Lei n.º 99/2001, de 28 de Março. 

 

O exercício de execução orçamental e financeira da Universidade obedeceu a normas 

emanadas pela Direcção-Geral do Orçamento, para além das normas constantes na Lei 

do Orçamento n.º 64-A/2008 de 31 de Dezembro e no Decreto-Lei de execução 

orçamental n.º 69-A/2009, de 24 de Março, tendo sido aplicadas as seguintes 

circulares: 

 

As Equipas de projecto, constituídas em 2007, prosseguiram o seu trabalho, em duas 

áreas chave da gestão: 

 

- Criação da Central de Compras da UAlg e aplicação do Projecto de Compras 

Electrónicas na UAlg; 

- Introdução da Contabilidade Analítica e da Facturação Electrónica na UAlg. 

 

As profundas alterações a nível legislativo, ao nível dos procedimentos e dos sistemas 

informáticos adoptados nas áreas da gestão pública, têm exigido um esforço adicional 

muito significativo de adaptação e impõem a modernização tecnológica da UAlg e dos 

métodos de trabalho que deverá ser prosseguida em 2010. Esta linha obriga à 

implementação de tecnologia adequada à integração dos sistemas contabilísticos e à 

racionalização dos processos de gestão. Acresce a necessidade da progressiva 

valorização e requalificação dos recursos humanos. 
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3. RECURSOS 

 
3.1. Infraestruturas - Construção da Biblioteca do campus da Penha 

 

Em 2009 foi concluída a obra de construção da Biblioteca do Campus da Penha. A sua 

abertura ocorreu no início do ano lectivo de 2009/10, o que permitiu disponibilizar os 

espaços anteriormente afectos às respectivas bibliotecas das Unidades Orgânicas – ISE, 

ESGHT e ESEC. Estes espaços foram adaptados para salas de apoio ao estudo dos 

alunos.  

 

 
 

3.2. Recursos humanos 
 
Atento o Balanço Social de 2009, a Universidade do Algarve contava com 1.222 

colaboradores, sendo 56% do sexo feminino e 44% do sexo masculino. O gráfico 3 

apresenta a distribuição dos recursos humanos da Universidade repartidos por 

categoria/grupo. 
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Gráfico 6- Distribuição dos recursos humanos por categoria 
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Como se pode observar, o grupo de docentes (universitário e politécnico) representa 

62% do pessoal da Universidade do Algarve.  

 

Relativamente à distribuição etária, verifica-se que é nos escalões dos 35 aos 49 anos 

que se encontra o maior nº de colaboradores, cerca de 58%.   

 

Gráfico 7 – Repartição por escalão etário e sexo 
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A distribuição do pessoal por habilitação literária está representada no gráfico 

seguinte. Cerca de 30% do seu pessoal detém uma licenciatura, 27% doutoramento e 

19% mestrado. Unicamente 23% do pessoal tem habilitação académica igual ou 

inferior ao 12º ano de escolaridade. 
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Gráfico 8 – Distribuição por habilitações literárias 
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3.3. Recursos financeiros 

 
3.3.1 Execução Orçamental 
  

A Universidade do Algarve contou, durante o ano de 2009, com um total de recursos 

financeiros no montante de 66.911.631 Euros, sendo 3.894.753 Euros de saldo da 

gerência anterior e 63.016.878 Euros de receitas arrecadadas durante o ano. 

 

Comparando com o volume total de receitas de 2008, verifica-se um aumento de 

13,85%, explicável em grande medida pelas receitas, num montante global de 

6.012.437 Euros, relativas ao financiamento do Curso de Medicina e ao Protocolo para 

a Melhoria da Eficiência Energética dos Edifícios da UAlg, assinado com o Estado 

Português, bem como pelo aumento verificado nas verbas comunitárias de 34.3% , na 

sua maioria respeitante a verbas de programas Erasmus. O aumento de verbas 

provenientes do Orçamento do Estado representa apenas 1,87%. De realçar o 

aumento significativo das verbas inscritas em PIDDAC. 

 

As receitas distribuem-se de acordo com o exposto no Quadro 12. 
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Quadro I2 

Receitas  2009 2008  

OE 35.419.742,00 € 34.775.977,00 €  
Projectos – OE 2.145.375,00 € 2.291.579,36 €  
Fundos comunitários 5.454.703,00 € 4.955.341,50 €  
Receitas próprias 12.303.058,00 € 11.704.149,92 €  
Curso Medicina 4.026.658,00 €    
Protocolo Melhoria Eficiência Energética 1.985.779,00 €    
PIDDAC – OE  1.681.563,00 € 800.000,00 €  
PIDDAC – FEDER  0,00 € 1.022.571,01 €  

Total 63.016.878,00 € 55.549.618,79 €  

 

Relativamente aos saldos que transitaram das gerências anteriores, distribuem-se da 

seguinte forma: 

Quadro 13 

Saldo Gerência Anterior  2008 2007 

OE 10.772,00 € 2.759,52 € 
Projectos – OE 660.836,00 € 349.540,98 € 
Fundos comunitários 2.003.116,00 € 597.859,55 € 
Receitas próprias 1.076.407,00 € 2.113.108,63 € 
PIDDAC – OE 0,00 € 141.788,00 € 
PIDDAC – FEDER  143.622,00 € 16.477,54 € 

Total 3.894.753,00 € 3.221.534,22 € 

 

Fazendo uma análise ao peso das receitas arrecadadas durante o ano económico de 

2009, verifica-se, observando o Gráfico 9, que as transferências do Estado (OE) 

representam 56% do total de receitas e as receitas próprias 20%. As receitas 

provenientes de fundos comunitários representam 9%. As verbas do Curso de 

Medicina têm um peso de 6% no total das receitas. O Protocolo estabelecido para a 

Melhoria da Eficiência Energética dos Edifícios da UALG representa 3%. 
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Gráfico 9 
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Comparando o orçamento inicial da Universidade do Algarve, que apresentava um 

valor global de 54.856.137 Euros, verifica-se que foi executado 63.016.878 Euros, 

devido essencialmente ao financiamento do Curso de Medicina, às verbas recebidas 

relativas ao Protocolo para a Melhoria da Eficiência Energética e verbas de Fundos 

Comunitários, bem como ao aumento de receitas que foram inscritas no PIDDAC. As 

verbas provenientes de receitas próprias sofreram uma quebra de 21,09% 

relativamente ao que foi inicialmente orçamentado. 

 

Estes valores poderão ser observados no Quadro 14. 



 

 41 

Quadro 14 

 

  
Orçamento Inicial 

Previsto 
Receitas 

Arrecadadas Desvio 
Tx. 

Exec. 

OE 33.581.102,00 € 35.419.742,00 € 1.838.640,00 € 5,48% 
Projectos – OE 1.498.913,00 € 2.145.375,00 € 646.462,00 € 43,13% 
Fundos comunitários 3.383.948,00 € 5.454.703,00 € 2.070.755,00 € 61,19% 
Receitas próprias 15.592.174,00 € 12.303.058,00 € -3.289.116,00 € -21,09% 
Curso Medicina 0,00 € 4.026.658,00 € 4.026.658,00 €   
Protocolo Ef. Energética 0,00 € 1.985.779,00 € 1.985.779,00 €   
PIDDAC – OE  800.000,00 € 1.681.563,00 € 881.563,00 € 110,20% 
PIDDAC – FEDER  0,00 € 0,00 € 0,00 €   

 Total 54.856.137,00 € 63.016.878,00 € 8.160.741,00 € 14,88% 

 
 
O desvio positivo observado nas verbas de Orçamento do Estado – 1.838.640 Euros – 

diz respeito a um conjunto de valores relativos a reforços recebidos ao longo do ano, 

provenientes da tutela, sendo estes: 

 

• 1.794.000 Euros – para pagamento de despesas com pessoal; 

• 44.640 Euros – para pagamento de bolsa de mérito. 

 

Assistimos igualmente a desvios positivos nos valores de OE que financiam os 

Projectos ID, de 43,13% e de Fundos Comunitários, com 61,19%.. Estas diferenças 

respeitam ao desfasamento que normalmente ocorre entre a expectativa de entrada 

de receita e a entrada efectiva dos montantes em tesouraria. 

 

O aumento do PIDDAC (110,20%, correspondendo a 881.563 Euros), diz respeito a: 

• 441.929 Euros – inscrição do saldo transferido dos Serviços de Acção Social 

para conclusão da empreitada Biblioteca da Penha – Sala de Estudo; 

• 499.634 Euros – reforço para os projectos CET e PROTEC; 

• 60.000 Euros (negativos) – cativação de verbas do projecto Biblioteca da Penha 

– Sala de Estudo. 
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3.3.2. Saldos de gerência 

Os saldos que transitaram para a gerência seguinte (2010) totalizaram 11.261.233 

Euros. 

A sua distribuição por fontes de financiamento pode ser observada no quadro 

seguinte: 

Quadro 15 

 

Saldos para 2010 Valor Peso 

OE 919.994,00 € 8,17% 
Projectos – OE  1.133.751,00 € 10,07% 
Fundos comunitários 2.348.620,00 € 20,86% 
Receitas próprias 1.708.664,00 € 15,17% 
Curso Medicina 2.741.887,00 € 24,35% 
Protocolo Melhoria Efic.Energética 1.985.779,00 € 17,63% 
PIDDAC – OE  422.338,00 € 3,75% 
PIDDAC – FEDER  0,00 € 0,00% 

Total 11.261.033,00 € 100,00% 

 
Relativamente ao saldo que transitou de 2008, observa-se um aumento de 7.368.950 

Euros em relação ao ano anterior. Este aumento deveu-se, essencialmente, aos saldos 

transitados relativos ao Curso de Medicina, ao Protocolo para a Melhoria da Eficiência 

Energética dos Edifícios da UALG, e ainda a verbas associadas a projectos 

comunitários.  

 

3.3.3. Análise da situação económica e financeira 
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Balanço da Universidade do Algarve a 31.12.2009 
(Valores expressos em euros) 
 

2009 2008 
Activo 

Activo Bruto  Amortizações 
e Provisões Activo Líquido  Activo Líquido  

     
Imobilizado         

  Imobilizações Incorpóreas          

    Despesas de Investigação e Desenvolvimento 1.002 0 1.002 1.002 

    Propriedade Industrial e Outros Direitos 153.281 0 153.281 0 

  154.283 0 154.283 1.002 

  Imobilizações Corpóreas:         

    Terrenos e Recursos Naturais 788.176 0 788.176 788.176 

    Edifícios e Outras Construções 59.332.516 10.651.178 48.681.337 46.534.647 

    Equipamento e Material Básico 24.048.393 19.193.757 4.854.636 5.095.399 

    Equipamento de Transporte 744.207 726.686 17.521 28.672 

    Ferramentas e Utensílios 172.437 167.131 5.306 7.904 

    Equipamento Administrativo 12.280.883 11.429.992 850.892 946.924 

    Taras e Vasilhame 483 483 0 0 

    Obras de Arte 47.321 230 47.091 20.954 

    Outras Imobilizações Corpóreas 4.443.513 4.286.834 156.680 182.882 

    Obras em Curso 400.690 0 400.690 2.068.554 

    Equipamento Básico em Curso 941 0 941 0 

    Adiantamento conta Imob. Corpóreas 684.375 0 684.375 33.387 

    Adiantamento conta Imob. Incorpóreas 200.000 0 200.000 0 

  103.143.937 46.456.291 56.687.646 55.707.499 

  Investimentos Financeiros         

    Partes de Capital 19.994 0 19.994 19.994 

      19.994 0 19.994 19.994 

     
Circulante         

  Dívidas de Terceiros - Curto Prazo          

    Clientes, c/c 705.819 0 705.819 522.246 

    Clientes de cobrança duvidosa 52.360 52.360 0 0 

    Adiantamentos a fornecedores 1.393 0 1.393   

    Estado e Outros Entes Públicos 0 0 0 0 

    Outros Devedores  9.676 0 9.676 446.260 

  769.248 52.360 716.888 968.506 

Títulos Negociáveis         

    Outras aplicações de tesouraria 0 0 0 0 

  0 0 0 0 
  Depósitos Bancários e Caixa         

    Conta no Tesouro 5.071.396 0 5.071.396 1.075.986 

    Depósitos em Instituições Financeiras 6.184.637 0 6.184.637 2.818.768 

    Caixa 5.000 0 5.000 0 

  11.261.033 0 11.261.033 3.894.754 

Acréscimos e Diferimentos         

    Acréscimos de Proveitos 268.611 0 268.611 149.144 

    Custos Diferidos 33.918 0 33.918 102.981 

     302.529 0 302.529 252.126 

           Total de Amortizações  46.456.291   

           Total de Provisões  52.360   

           Total do Activo  115.651.025 46.508.651 69.142.374 60.843.880 
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Balanço da Universidade do Algarve a 31.12.2009 
(Valores expressos em euros) 
   

Fundos Próprios e Passivo 2009 2008 

   
Fundos Próprios     

    Património 1.087.160 1.087.160 

    Reservas de Reavaliação 0 0 

    Reservas:     

      Subsídios 788.176 788.176 

      Doações 228.605 226.044 

    Outros Acertos Patrimoniais 117.866 117.278 

    Resultados Transitados (4.575.416) (1.827.322) 

    Resultado Líquido do Exercício (200.715) (2.748.094) 

              Total dos Fundos Próprio (2.554.324) (2.356.758) 

Passivo     

    Provisões para riscos e encargos: 0 0 

  0 0 

Dívidas a Terceiros     

  Médio e Longo Prazo:     

    Credores Diversos 0 0 

  0 0 

  Curto Prazo:      

    Fornecedores c/c 1.267.474 945.779 

    Fornecedores de Imobilizado 818.761 32.925 

    Estado e Outros Entes Públicos 680.510 19.673 

    Outros Credores 194.718 463.824 

  2.961.463 1.462.200 
Acréscimos e Diferimentos     

    Acréscimos de Custos 5.844.294 5.973.686 

     Proveitos Diferidos 62.890.942 55.764.751 

  68.735.235 61.738.437 

      

Total do Passivo 71.696.698 63.200.638 

Total dos Fundos Próprios e do Passivo 69.142.374 60.843.880 
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Demonstração de Resultados por natureza da Universi dade do Algarve a 31.12.2009 
    2009   2008 
Custos e Perdas           
Fornecimentos e Serviços Externos  6.212.242    6.332.487   
Custos com Pessoal           
    Remunerações  37.762.749    37.155.357   
    Encargos Sociais  4.739.997    4.506.119   
            
Transferências Correntes  3.154.711 51.869.699  2.028.211 50.022.174 
            
Amortizações do Exercício  2.911.442    3.169.302   
Provisões do Exercício  8.607 2.920.049  7.727 3.177.029 
            
Outros Custos e Perdas   231.871 231.871  306.441 306.441 
            

(A)    55.021.619    53.505.644 
            
Custos e Perdas Financeiras  3.085 3.085  8.006 8.006 
            

(C)    55.024.703    53.513.650 
            
Custos e Perdas Extraordinárias  209.342 209.342  1.164.605 1.164.605 
            

(E)    55.234.045    54.678.255 
            
Resultado Liquido do Exercício    -200.715    (2.748.094) 
       
     55.033.330    51.930.161 
       
Proveitos e Ganhos           
Vendas e prestações de Serviços           
     Vendas   52.373    54.866   
      Prestações de Serviços  1.531.877 1.584.250  1.506.621 1.561.487 
            
Impostos e Taxas  8.237.449    9.051.979   
Proveitos Suplementares  404.293    381.041   
Transferências e Subsídios Correntes           
     Transferências - Adm. Central  41.220.184    37.280.377   
     Outras  1.356.537    1.122.087   
Trabalhos para a Própria Entidade  0    0   
Outros Proveitos Operacionais  0 51.218.462  0 47.835.484 
            
                            (B)    52.802.713    49.396.971 
            
Proveitos e Ganhos Financeiros  75.178 75.178  149.603 149.603 
            
                            (D)    52.877.891    49.546.574 
            
Proveitos e Ganhos Extraordinários  2.155.439 2.155.439  2.383.587 2.383.587 
            
                            (F)    55.033.330    51.930.161 
              
            
Resumo:           
Resultados Operacionais:(B)-(A)=    (2.218.906)    (4.108.673) 
Resultados Financeiros:(D-B)-(C-A)=    72.094    141.597 
Resultados Correntes:(D)-(C)=    (2.146.813)    (3.967.076) 
Resultado Líquido Exercício:(F)-(E)=    (200.715)    (2.748.094) 
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Da situação financeira da Universidade do Algarve, espelhada nas suas demonstrações 

financeiras relativas ao exercício de 2009 – Balanço e Demonstração de Resultados – 

destacam-se os seguintes aspectos: 

 

- O Activo Liquido de 69.142.374 Euros teve um aumento de 13,64% 

relativamente ao ano anterior, motivado especialmente pelo investimento 

em Edifícios e Outras Construções, nomeadamente a conclusão do edifício 

da Biblioteca da Penha – Sala de Estudo e Depósitos Bancários.  

 

- Os Fundos Próprios mantiveram o seu valor negativo, desta feita subindo 

para 2.554.324 Euros, em grande parte devido à incorporação de resultados 

transitados.  

 

- O Passivo no valor de 71.696.698 Euros aumentou 13.44% em relação ao 

ano anterior. Por um lado, regista-se uma diminuição das dívidas de Outros 

Credores no global; por outro, as Dívidas a Terceiros de Curto Prazo 

registaram um aumento de 102,53%. Os acréscimos e diferimentos 

apresentam também um aumento substancial devido, em parte, ao 

diferimento dos proveitos associados ao Curso de Medicina e ao Protocolo 

para a Melhoria da Eficiência Energética. 

 

Passando à análise dos aspectos mais relevantes da Demonstração de Resultados, 

verifica-se que o resultado líquido do exercício apurado em 2009 continua negativo 

(200.715 Euros); no entanto, regista-se uma melhoria relativamente aos exercícios 

anteriores., em que se tinham apurado resultados negativos, tanto em 2007, como em 

2008., de 2.061.533 Euros e 2.748.094 Euros, respectivamente.  

 

Relativamente ao total dos proveitos, registou-se um aumento de 5.98% em relação a 

2008, motivado essencialmente pelo aumento dos Proveitos Operacionais, onde figuram 

as Transferências e Subsídios Correntes. Os Impostos e Taxas, onde se incluem as 
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propinas, registam uma quebra de 9%. Os Proveitos Financeiros sofreram uma 

diminuição significativa de 74.425 Euros, o que representa uma quebra de 49,75% em 

relação ao ano anterior. As rubricas de proveitos que apresentam maior peso em relação 

aos proveitos de exploração são as Transferências e Subsídios Correntes e os Impostos e 

Taxas, com, respectivamente, 80% e 15%. 

 

Em contraponto, o total dos custos aumentou apenas 1,02%, tendo passado de 

54.678.255 Euros em 2008 para 55.234.045 Euros em 2009. Este acréscimo resulta do 

aumento de Custos com o Pessoal de 2,02% relativamente a 2008, tendo os Encargos 

Sociais aumentado mais (5,19%) do que as Remunerações, estas com um aumento de 

apenas 1,63%. As restantes rubricas de custos apresentam variações negativas, reflexo 

da política de contenção adoptada. As rubricas de custos de maior peso em relação aos 

custos de exploração são os Custos com Pessoal e os Fornecimentos e Serviços Externos, 

com, respectivamente, 77% e 11%. Daí resultou uma notória melhoria dos Resultados 

Operacionais que passaram de 4.108.673 Euros negativos em 2008 para 2.218.906 Euros 

negativos em 2009. 

 

Conclui-se que o Resultado Líquido do Exercício negativo de 200.715 Euros resultou, 

essencialmente, do aumento das transferências correntes, da contenção dos custos e da 

recuperação verificada nos resultados operacionais. 

 

 


