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2. Introdução 

O presente trabalho foi elaborado no âmbito da disciplina de Estratégia e Planeamento 

Empresarial com o objectivo de realizar um plano estratégico para a Faculdade de Economia.  

Este estudo foi idealizado de forma a descodificar a realidade da Faculdade de Economia no 

panorama regional, nacional e internacional numa linguagem acessível e fundamentalmente 

objectiva, por força da crueldade das estatísticas e de factos concretos alusivos ao funcionamento 

da instituição.  

Poderá ainda encontrar uma reflexão sobre a eficiência e a eficácia dos recursos que esta unidade 

orgânica dispõe.  

Por fim, este estudo apresenta um esboço de um Plano Estratégico que entende estar mais de 

acordo para uma Faculdade de Economia na conjuntura global atual. Que vantagens competitivas 

terá que desenvolver para que possa usufruir dos Factores Chaves de Sucesso ligados ao Ensino 

Superior de forma a se afirmar como uma alternativa credível às melhores escolas de gestão e 

economia. 
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4. Metodologia  

Este trabalho foi realizado com base em entrevistas aos Docentes, Funcionários e Discentes da 

Faculdade de Economia, com informação disponibilizada pelo Departamento de Recursos 

Humanos e dos Serviços Académicos (existiu a necessidade de obter um parecer do Gabinete 

jurídico de modo a ser facultada) e com a informação disponibilizada pela Direção-Geral do Ensino 

Superior (DGES).  

  

5. História da Faculdade   

A Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, inicialmente designada por Unidade de 

Economia e Administração e, mais recentemente, por Unidade de Ciências Económicas e 

Empresariais, é uma das 3 faculdades da Universidade do Algarve e iniciou a sua atividade em 

1982. 
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6. Análise Externa   

O monitoramento do ambiente externo é um factor fundamental para a elaboração do 

planeamento estratégico e para o sucesso de qualquer organização. Nenhuma organização pode 

atuar sem observar tendências de mercado, concorrência, legislação, clientes etc.  

Estar atento às modificações do mercado é condição essencial para que qualquer organização 

possa sobreviver, podendo ser o diferencial entre o sucesso ou o fracasso da sua atividade.  

A análise do ambiente é o processo de identificação de oportunidades e ameaças que afectam a 

empresa no cumprimento da sua missão, dificultando ou facilitando o alcance de seus objectivos. 

Atualmente, as modificações do ambiente ocorrem em uma velocidade cada vez maior, visualizar 

as mudanças e monitorar o ambiente de competição passam a ter um valor extraordinário como 

factor decisivo do sucesso, sobrevivência ou fracasso.  

Por outras palavras, é aquele ambiente mais amplo composto por condições e factores externos 

que influenciam as organizações, e no qual elas tem pouco ou nenhum poder de influência. As 

principais variáveis desse ambiente geral são tecnológicas, políticas, económicas, legais e sociais.  

O Ensino Superior não foge à regra, como tal, todo o seu vector de crescimento é largamente 

influenciado por estes factores. O facto de estarmos numa Europa cada vez mais a uma só voz faz 

com que, tenhamos de cumprir as diretivas da união europeia em relação aos factores acima 

enunciados. Sendo assim, a globalização do ensino superior nos dias de hoje é um dado adquirido. 

Não faz sentido idealizar em termos regionais mas a uma escala mundial. 

O Processo de Bolonha pode ser classificado como um dos aspectos desse processo: a 

reorganização do ensino superior. 

Para uma melhor compreensão da nossa realidade, torna-se necessário dividir a análise externa 

da Faculdade em três níveis distintos: 

 Análise Concorrencial Regional; 

 Análise Concorrencial Nacional; 

 Análise Concorrencial Europa e o Mundo; 
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6.1. Análise das ameaças 

6.1.1. Análise Concorrencial Regional 

Faculdade de Economia (Subsistema Universitário) vs ESGHT (Subsistema Politécnico) 

 A nível regional não temos nenhuma outra universidade no Algarve. O que temos e é uma 

exceção em Portugal: uma universidade composta por um subsistema Universitário e um 

subsistema Politécnico. 

Se em Portugal este facto é impar, o que dizer do facto de termos na mesma instituição dois 

cursos de Gestão. Este facto constitui uma ameaça não só para a Faculdade de Economia, mas 

para a própria Universidade do Algarve como um ponto fraco na análise interna do seu portefólio. 

 
Tabela 1: Comparação entre a FE e ESGHT ao nível das médias de entrada 

Nome do 
Estabelecimento 

Nome do Curso Colocados 
Último 

Colocado 
Comparação com o 

colocado na FE 

ESGHT- Faro Gestão 55 129,2 126,7 

FEUAlg Gestão de Empresas 75 121,1  

ESGHT (Portimão) Gestão (noturno) 25 122,9 137 

ESGHT (Portimão) Gestão 25 119,1 137 

ESGHT- Faro Gestão (noturno) 35 116,1 133,7 

 (In www.dges.mctes.pt, 1.ª fase 2008/09) 

 

Se analisarmos os números apresentados (Tabela 1) de uma forma fria e calculista, facilmente 

percebemos que a nível de médias de entrada do último colocado nas duas unidades orgânicas, 

verificamos que a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo encontra-se mais bem 

posicionada que a Faculdade de Economia no curso de Gestão administrado no Campus da Penha 

em Faro (politécnico).  

A grande questão aqui e que importa referir, é o número de vagas ser substancialmente superior 

entre os cursos. Logo, a comparação carecia de um enviesamento significante se esse aspecto não 

fosse tido em linha de conta como a tabela acima ilustra No caso em concreto, o curso de Gestão 

de Empresas passaria de segundo para terceiro neste “ranking”. 

A análise não se esgota obviamente nas médias, pese embora, sejam elas um indicador credível 

acerca do nosso posicionamento no mercado regional. 

http://www.dges.mctes.pt/
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Para complementar essa análise, temos mais alguns indicadores que reforçam e muito o nosso 

posicionamento perante o mercado e o nosso concorrente direto. 

Tabela 2: Proveniência vs Opção dos Candidatos Regionais 

(In www.dges.mctes.pt, 1.ª fase 2008/09) 

 

 

Na Tabela 2, podemos verificar a percentagem de alunos que escolheram a Faculdade de 

Economia e A ESGHT em 1.ª opção. Aqui não há margem para dúvidas. 

Outro dado extremamente importante e por ventura o mais relevante em toda a analise, é a 

proveniência dos candidatos. Em ambos os rácios a F.E. perde claramente e por uma margem 

bastante significativa na análise concorrencial com o nosso competidor mais próximo. 

Estes dados significam que no distrito de Faro, o curso de Gestão leccionado na ESGHT 

(Subsistema Politécnico) é a primeira escolha dos Candidatos ao Ensino Superior provenientes da 

região Algarvia. 

Outra analise que poderá advir e com toda a legitimidade, é que a Faculdade de Economia está 

mais direcionada para o mercado nacional do que para o regional.1 

Tabela 3: Origem dos candidatos Regionais vs Nacionais 

(In www.dges.mctes.pt, 1.ª fase 2008/09) 

É uma análise legítima, mas teremos de ter em linha de conta outros indicadores como a opção 

de entrada, os números de vagas e o critério de preferência regional que ronda os 55% das vagas 

para alunos da região.  

                                                           
1
  Vide: http://www.acessoensinosuperior.pt/pdfs/statce/col08f1/ec08_30829147.pdf 

    http://www.acessoensinosuperior.pt/pdfs/statce/col08f1/ec08_02049152.pdf 

Unidade Orgânica Curso Regime 1.ª Opção Distrito Faro (%) 

ESGHT - Faro Gestão Noturno 83% 94% 

ESGHT - Portimão Gestão Noturno 84% 88% 

ESGHT- Faro Gestão Diurno 73% 75% 

ESGHT - Portimão Gestão Diurno 64% 60% 

FEUAlg Gestão de Empresas Diurno 44% 55% 

Unidade Orgânica Curso Vagas 
Alunos do distrito 

de Faro 
Peso dos 

Colocados 

ESGHT- Faro - Portimão Gestão 55 14 25% 

Faculdade de Economia Gestão de Empresas 75 34 45% 

http://www.dges.mctes.pt/
http://www.dges.mctes.pt/
http://www.acessoensinosuperior.pt/pdfs/statce/col08f1/ec08_30829147.pdf
http://www.acessoensinosuperior.pt/pdfs/statce/col08f1/ec08_02049152.pdf
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Coloquemos as seguintes questões antes de tomarmos como dado adquirido a questão da 

“vocação” e segmentação dos mercados: 

 Poderemos com toda a convicção afirmar que todos os 34 alunos externos à região do 

Algarve entraram em 1 opção? 

 Será legítimo concluir que devido ao número mais reduzido de vagas na ESGHT, alguns 

candidatos que não entraram em 1 opção no curso de gestão, acabaram direcionados 

para o curso de Gestão de Empresas ministrado na Faculdade de Economia em 2.ª opção 

ou mesmos em outras opções? 

A verdade é que a faculdade não faz nem encara este tratamento de dados como um importante 

instrumento de apoio à gestão da sua organização. 

6.1.2. Falta de uma rede de transportes adequada 

No distrito de faro não temos uma rede de transportes suficientemente capaz, de forma a 

responder às necessidades da Universidade do Algarve. 

Durante o dia as ligações são de 30 em 30 minutos de faro para Gambelas. O problema é que 

pontualidade não é um a regra. Desta forma, acaba por interferir com a organização, com a 

assiduidade dos alunos e com o modo como as unidades orgânicas se Organizam em matéria de 

decisões Correntes (Horários), e em matéria de decisões Estratégicas (oferta de ensino pós-

laboral e noturno). 

Tabela 4: Transportes públicos 

 (In http://www.eva-bus.com, 2009) 

Origem Destino Partida Chegada Frequência 

Gambelas Faro 21:30 22h00 2as, 3as, 4as, 5as, 6as excepto feriados 

Faro Loulé 19:15 19:55 2as, 3as, 4as, 5as, 6as excepto feriados 

Faro Olhão 19:30 19:50 Diariamente 

Faro Albufeira 19:40 20:25 2as, 3as, 4as, 5as, 6as excepto feriados 

Faro Almancil 20:00 20:19 2as, 3as, 4as, 5as, 6as excepto feriados 

Faro Estói 19:20 19:45 Sábados, Domingos, Feriados 

Faro Vilamoura 18:45 19:24 Diariamente 

Faro Quarteira 20:00 20:37 2as, 3as, 4as, 5as, 6as excepto feriados 

http://www.eva-bus.com/
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Um estudante que apanhe o último autocarro para faro vindo de Gambelas, não tem ligação a 

outras cidades do Algarve. Quem for trabalhador estudante e não tiver transporte próprio ou uma 

outra alternativa, fica automaticamente impedido de frequentar o ensino superior. 

Na verdade não temos ensino noturno no campus de Gambelas. Mas temos ensino pós-laboral 

entre as 17h00 e as 21h00 (ex: Arquitetura Paisagista).  

A procura e o ingresso de alunos no ensino superior são diretamente afectados por este factor. 

 

6.2. Análise das oportunidades 

6.2.1. Ensino pós laboral 

Se nos basearmos nas estatísticas, o normal é existir mais candidatos que vagas. E porquê? 

Porque ao nos candidatarmos ao ensino superior, em condições normais preenchemos as seis 

opções de escolha por ordem de preferência. Daí, uma boa parte dos candidatos não o serem na 

prática.  

O caso muda de figura se a este dado juntarmos a proveniência dos colocados. Vejamos: 

Tabela 5: Gestão (regime noturno) – Licenciatura – ESGHT - Faro 

(In www.dges.mctes.pt, 1.ª fase 2008/09) 

Tabela 6: Gestão (regime noturno) – Licenciatura – ESGHT – Portimão 

(In www.dges.mctes.pt, 1.ª fase 2008/09) 

Distrito Origem Candidatos % Colocados % 

Faro 65 89% 33 94% 

Beja 2 3% 1 3% 

Évora 2 3% 0 0% 

Lisboa 3 4% 0 0% 

Braga 1 1% 1 3% 

Total 73 100% 35 100% 

Distrito Origem Candidatos % Colocados % 

Faro 36 85% 22 88% 

Beja 1 2% 1 4% 

Évora 1 2% 0 0% 

Lisboa 4 9% 2 8% 

Braga 1 2% 0 0% 

Total 43 100% 25 100% 

http://www.dges.mctes.pt/
http://www.dges.mctes.pt/
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Numa primeira análise, o que as duas tabelas indicam, é que existem mais candidatos que oferta. 

Até aqui nada de novo, a não ser o facto de mais de 88% serem provenientes do distrito de faro e 

todos com transporte próprio2, o que de certa forma, vem comprovar que este é um mercado 

muito mal explorado. 

Se a universidade garantir que a rede de transportes públicos3 cumpra os serviços públicos 

mínimos, então possibilitará a muitos trabalhadores fazerem a sua formação em horário pós 

laboral. Assim faz todo o sentido afirmar que em vez te termos alguns estudantes trabalhadores, 

iremos ter trabalhadores Estudantes. 

Mais que os benefícios económico-financeiros, a faculdade contribuía para um aumento da 

formação e atribuição de competências, contribuindo de forma efetiva para a diminuição das 

desigualdades sociais fomentando aprendizagem ao longo da vida e para o aumento de opinião 

crítica.  

 

6.2.2. Tratado de Bolonha 

A Declaração de Bolonha é um marco importante para a reforma do ensino superior, sublinhando 

o papel fundamental das universidades no desenvolvimento das dimensões culturais  

A Declaração de Bolonha traça alguns objectivos fundamentais de promoção do sistema europeu 

do ensino superior em todo o mundo: 

 Adopção de um sistema de graus de acessível leitura e comparação; 

 Adopção de um sistema essencialmente baseado em dois ciclos principais, o graduado e o 

pós-graduado; 

 Promoção da mobilidade; 

 Promoção da cooperação europeia na avaliação da qualidade; 

 Promoção das necessárias dimensões europeias do ensino superior; 

 
Efetivamente, a edificação de um espaço europeu de ensino superior exige alterações profundas 

no modo das universidades funcionarem, contudo, convém que a missão da faculdade não siga 

princípios estritamente económicos. Resumindo, o Tratado de Bolonha obrigou a que cada 

                                                           
2
 Vide a Tabela 4 

3
 Vide a Tabela 4 pertencente à Análise Externa; Ameaças 
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instituição de ensino organizasse de raiz os seus currículos para uma oferta em contexto europeu, 

uma vez que o novo sistema facilita o regime de equivalências e permite a mobilidade de 

conhecimentos e pessoas. Nunca foi tão importante dominar a língua Inglesa como nos dias de 

hoje. 

A Faculdade de Economia e em geral as instituições de ensino superior encararam o Tratado de 

Bolonha como uma fonte de financiamento. Como: 

 60% da receita dos cursos de mestrado e 40% da receita do(s) Programa(s) de 

Doutoramento leccionados pela Faculdade de Economia vão diretamente para os cofres 

da Faculdade. O remanescente (overheads) da receita é entregue à Reitoria para fazer 

face aos gastos da Universidade.  

Exemplo: 

Alguns mestrados na Faculdade de Economia custam 3500€. Aplicando o overhead, a faculdade 

fica com 2100€ para gastos correntes (estadias, viagens dos docentes exteriores à Universidade 

entre outros gastos). “Uma autêntica galinha de ovos de ouro!” 

 

6.2.3. Localização Geográfica  

Devidamente enquadrado, este factor pode ser um ponto fraco, ponto forte, uma ameaça ou uma 

oportunidade. Nunca há uma ameaça que não tenha em contrapartida uma oportunidade e vice-

versa. Depende apenas da perspectiva que abordamos a questão.  

Se a Faculdade de Economia conseguir oferecer segundos e terceiros ciclos de qualidade 

internacional, a localização será uma mais-valia pelo clima, pela qualidade de vida e condições de 

trabalho.  

Quantos professores e investigadores de outras nacionalidades, na faixa etária dos 40 aos 60 anos 

não gostariam de cá vir uma temporada e aceitar num projeto aliciante, quantos?  
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6.3. Análise Concorrencial Nacional  

Tabela 7: Posicionamento a nível nacional do curso de Gestão 

Nome do Estabelecimento Curso Colocados 
Último 

colocado 
Comparação 

com a FE 

Universidade Nova de Lisboa Gestão 210 171  

ISCTE Gestão 180 164,5  

Universidade do Porto Gestão 114 159,5  

Universidade do Minho Gestão 67 157,4 123,8 

Universidade de Aveiro Gestão 40 156,5 130,9 

Universidade de Coimbra Gestão 80 155,5  

ISEG Gestão 205 154,5  

Universidade da Madeira Gestão 37 150,5 133,4 

Universidade de Trás-os-Montes Gestão 40 139,3 130,9 

Universidade dos Açores Gestão 50 138,3 128 

Universidade de Évora Gestão 40 137,7 130,9 

Universidade da Beira Interior Gestão 60 127 125,7 

ESGHT- Faro Gestão 55 129,2 126,7 

Faculdade de Economia Gestão Empresas 75 121,1  

ESGHT (Portimão) Gestão 25 119,1 137 

ESGHT (R.Noct - Portimão) Gestão 25 122,9 137 

ESGHT (R.Noct - Faro) Gestão 35 116,1 133,7 

 (In http://www.eva-bus.com, 2009) 

 

Na nossa Esfera Competitiva nacional verificou-se o que já se antevia conforme foi revelado no 

segmento Regional: não somos a primeira escolha dos candidatos para o curso de gestão no 

mercado nacional. O cenário é mais desanimador por dois motivos: 

 Analisando a Tabela 7, verificamos que o nosso posicionamento a nível nacional é décimo 

quarto lugar atrás de todas as universidades que oferecem um curso similar; 

 Enquanto instituição Universidade do Algarve, somos os últimos classificados; 

 

  

http://www.eva-bus.com/
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Tabela 8: Posicionamento a nível nacional do curso de Economia 

Nome do Estabelecimento Curso Colocados 
Último 

colocado 
Comparação 

com a FE 

Universidade Nova de Lisboa Economia 180 173  

Universidade do Porto Economia 216 162,3  

Universidade de Aveiro Economia 55 155  

ISCTE Economia 76 153,5  

Universidade do Minho Economia 60 153,2  

ISEG Economia 170 152,3  

Universidade da Madeira Economia 33 146,2 129,3 

Universidade de Coimbra Economia 150 145  

Universidade de Trás-os-Montes Economia 40 144,2 127,4 

Universidade de Évora Economia 40 131,6 127,4 

Universidade da Beira Interior Economia 50 127,9 121,5 

Faculdade de Economia Economia 55 120,2  

Universidade dos Açores  Economia 20 136 141,8 

(In www.dges.mctes.pt, 1.ª fase 2008/09) 

 

No panorama nacional, o curso de economia em termos de médias é a última do ranking. 

Contudo, após comparação com o correspondente último classificado das demais instituições, 

sobe uma posição.  

 
Tabela 9: Posicionamento a nível nacional do curso de Sociologia 

Nome do Estabelecimento Curso Colocados 
Último 

colocado 
Comparação com a FE 

Universidade do Porto Sociologia 50 141,2  

Universidade do Minho Sociologia 63 135,2  

Universidade de Coimbra Sociologia 45 129  

ISEG Sociologia 67 125  

ISCTE Sociologia 137 122,5  

Universidade dos Açores Sociologia 20 121 114,9 

Universidade Nova de Lisboa Sociologia 20 120 114,9 

Universidade da Beira Interior Sociologia 40 114,9  

Faculdade de Economia Sociologia 40 110,4  

Universidade de Évora Sociologia 35 110 114,9 

(In www.dges.mctes.pt, 1.ª fase 2008/09) 

O mesmo raciocínio aplica-se ao curso de Sociologia. 

http://www.dges.mctes.pt/
http://www.dges.mctes.pt/
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6.3.1. Benchmarking Funcional (Comparação com best-in-class) 

Se compararmos a nossa faculdade com a melhor Faculdade de Economia do país, verificamos 

que o sucesso da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa advém de 

características que a tornam única no panorama nacional: a internacionalização, o rigor, o 

acompanhamento aos estudantes, a flexibilidade curricular e fundamentalmente a investigação. 

Num contexto de globalização crescente da economia, a FEUNL sempre apostou na 

internacionalização: 

 O corpo docente inclui professores de onze nacionalidades diferentes, fruto do 

recrutamento do mais elevado potencial em Economia e Gestão no mercado 

internacional. 

 Mais de 50% das cadeiras das licenciaturas, bem como a totalidade dos programas 

de Mestrado,  Doutoramento e MBA, são leccionados em Inglês. 

 Como resultado duma participação ativa nos programas de mobilidade e de um esforço 

de recrutamento de alunos no mercado internacional, cerca de 40% dos alunos são 

provenientes de outros países. 

 
A Faculdade é rigorosa nas condições de acesso, porque entende que esta é uma condição 

necessária para garantir aos alunos uma formação sólida, e está atenta ao acompanhamento 

individual dos estudantes. 

A flexibilidade constitui também uma marca distintiva do ensino da “UNL”. O plano curricular das 

licenciaturas baseia-se num sistema de créditos, que foi pioneiro em Portugal, tendo um número 

reduzido de disciplinas obrigatórias, e uma ampla variedade de disciplinas optativas. 

Podemos ainda constatar que a Faculdade de Economia da Universidade Nova nos moldes atuais, 

não contrata os seus próprios doutorados como forma de incentivar a mobilidade dos seus 

quadros e combater os interesses instalados.  

(in http://www.fe.unl.pt/index.php?page=4, 2009) 

http://www.fe.unl.pt/index.php?page=4
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6.4. Análise Concorrencial da Europa e o Mundo 

A União Europeia está cada vez mais focalizada e crente no retorno dos bons investimentos na 

área da educação, retorno esse que irá beneficiar não só a área do ensino propriamente dita mas 

também toda a envolvente económica, social e política.  

A crescente importância dos conceitos educação e formação no contexto de uma Europa virada 

para a produção do conhecimento de qualidade, como forma de promover a competitividade e o 

desenvolvimento económico sustentado.  

A Europa assumiu o compromisso de globalizar as suas instituições universitárias, encontrando no 

modelo da Rede a resposta à proposta de internacionalização da definição e estrutura do ensino 

superior. 

Neste contexto, torna-se imperativa a interdependência na área da investigação e do ensino, 

como forma de conseguir um desenvolvimento sustentado, aumentar a capacidade de 

intervenção da Rede Nacional e construir um modelo de aprendizagem ao longo da vida.  

Internacionalizar portanto, trata-se de uma questão de sobrevivência, ou seja, é necessário 

internacionalizar para poder competir em níveis de igualdade com as melhores instituições de 

ensino superior nacionais e estrangeiras.  

Um resumo de tudo o que para trás foi dito, é a criação e implementação do Tratado de Bolonha 

fundamentalmente na Europa e já em alguns países fora da Europa. 

A globalização da cultura, da ciência, das tecnologias exige dos estudantes universitários um nível 

de competência e de formação muito mais sólido e competitivo. 

A este nível a Faculdade de Economia ainda não inscreveu o seu nome no mapa das instituições 

de ensino “europeu” e “mundial”. 
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7. Análise Interna 

Em termos de análise interna, a análise SWOT propõe a identificação dos principais pontos fortes 

e pontos fracos caracterizadores da organização num determinado momento.  

A visão Porteriana das vantagens competitivas vendo só os pontos fortes e os pontos fracos, é 

uma visão já ultrapassada porque as instituições não crescem sobre o preto e branco. Nunca há 

um ponto forte que não tenha em contrapartida um ponto fraco e vice-versa (Ex. Inbreeding). 

Uma coisa é perceber que o ambiente externo está mudando, outra, é ter competência para 

adaptar-se a estas mudanças (aproveitando as oportunidades e/ou enfrentando as ameaças). 

A importância da identificação das forças e das fraquezas é particularmente importante para os 

aspectos mais diretamente relacionados com os factores críticos de sucesso da Faculdade de 

Economia. É também importante referir que a consideração de uma determinada característica 

da Faculdade como força ou fraqueza é sempre relativa a uma estratégia que queremos seguir. 

A correta identificação das forças e fraquezas, dá à organização elementos importantes no que se 

refere à sua orientação estratégica, que tenderá naturalmente a tirar o maior partido possível das 

forças e a minorar ao máximo as fraquezas. 

 
7.1. Análise das fraquezas 

7.1.1. Portefólio vs Qualificações do Corpo Docente 

Por ventura este será o grande responsável pelo posicionamento da Faculdade de Economia a 

nível regional, nacional e internacional no ranking ilustrado nas Tabelas 10, 11 e 13. 

Se quantificarmos o número de alunos estrangeiros quer ao abrigo dos programas de mobilidade 

ou por opção própria na Faculdade de Economia, a conclusão será a constatação do que atrás foi 

dito. 

A análise do portefólio da Faculdade de Economia será feito numa primeira abordagem por ciclo 

de estudo, depois então será feita uma reflexão sobre os dados num contexto global.  
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Portefólio 1.º Ciclo: 

A Tabela 10 ilustra muito bem as disparidades entre o número de doutorados em Gestão e 

Economia quando cruzamos com o número de alunos inscritos em cada um destes cursos. 

Por outras palavras, temos um professor com formação em Economia para cada 17 alunos 

inscritos, e um professor com formação em Gestão para 60 alunos do mesmo curso. 

Tabela 10: Rácio Docente/Aluno / 1º ciclo 

Curso Licenciatura N.º alunos N.º Docentes Doutorados Rácio Docente/Aluno 

Economia 269 16 17 

Gestão 359 6 60 

Sociologia 135 Ver nota de rodapé
4
  

Total: 628 22  

 (In Departamento de Recursos Humanos e Serviços Académicos da Universidade do Algarve, 2008/09) 
 

Portefólio 2.º Ciclo: 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 11, verifica-se que a Faculdade de Economia não 

apresenta qualquer produto específico na área científica de Economia. 

Quer isto dizer que, 91,4 % da oferta no 2.º ciclo é na área de gestão5, os outros 8,6 % em 

Sociologia.  

Tabela 11: Peso da oferta por área científica Nº alunos vs Peso na formação de 2º ciclo 

Mestrados (2º Ciclos) N.º alunos Peso (%) 

Sociologia 16 8,60% 

Gestão e Organização Turística 28 15,10% 

Gestão Empresarial 69 37,10% 

Marketing 42 22,60% 

Finanças 31 16,70% 

Total: 186 100,00% 

Peso da oferta por área científica N.º alunos Peso (%) 

Gestão 170 91,40% 

Sociologia 16 8,60% 

Total: 186 100,00% 

 (In Serviços Académicos da universidade do Algarve, 2008/09) 

                                                           
4 

Não foi possível obter dados que permitissem calcular um rácio correto, dado que, este curso é da responsabilidade da 

FE e da FCHS. Estes dados foram solicitados à FE por escrito. No entanto, fui informado pelo Diretor da Faculdade de 

Economia, professor Efigénio Rebelo, de forma informal, que estes dados eram confidenciais. Na verdade não o são. 
5
 Vide análise global ao portefólio na página n.º 24 
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Portefólio 3.º Ciclo: 

Uma vez mais, os dados são bastante esclarecedores em relação à procura. Apenas com uma 

nuance que será analisada na análise global ao portefólio. 

Tabela 12: Peso da oferta por área científica Nº alunos vs Peso na formação de 3º ciclo 

Doutoramentos (3 º Ciclos) N.º alunos Peso (%) 

Economia 5 8,30% 

Gestão 16 26,70% 

MQAEG 6 10,00% 

Turismo 33 55,00% 

Total: 60 100,00% 

Peso da oferta por área científica N.º alunos Peso (%) 

Gestão 49 81,70% 

Economia 5 8,30% 

MQAEG 6 10,00% 

Total: 60 100,00% 

(In Serviços Académicos da universidade do Algarve, 2008/09) 

 

7.1.2. Análise global ao portefólio da Faculdade de Economia vs Quadro Docente 

Analisando o portefólio como um todo, não restarão dúvidas que o quadro docente da Faculdade 

de Economia não reúne qualificações necessárias para leccionar em algumas áreas científicas em 

que oferece formação. 

Se uma vez mais, apoiarmo-nos nos dados que o Departamento de Recursos Humanos facultou, o 

que verificamos é que apenas 21% dos docentes têm efetivamente habilitações na área de 

Gestão, atendendo que 69 % dos alunos desta Faculdade frequentam cursos de Gestão.  

Na tabela abaixo, podemos verificar a forte assimetria de doutorados entre as áreas científicas. A 

assimetria assume uma importância ainda maior se compararmos com o peso que cada área tem 

na faculdade em termos absolutos, relativamente ao número de alunos total. 

Por outras palavras, para cada docente formado e especializado na área de economia temos 17 

alunos inscritos. Um professor formado e especializado na área de gestão tem a seu cargo 102 

alunos inscritos. 
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Tabela 13: Rácio Docente/Alunos por área científica dos três ciclos de estudo 

(In Departamento de Recursos Humanos e Serviços Académicos da Universidade do Algarve, 2008/09) 

  
Este facto leva-nos para outras análises. Com a adesão de Portugal ao Tratado de Bolonha, a 

procura de formação ao nível do 2.º ciclo, aumentou exponencialmente como complemento e 

especialização dos cursos de Banda Larga (Licenciaturas).  

A este nível, a Faculdade de Economia oferece cinco formações de mestrado, no entanto, 

nenhuma delas é na área de Economia, contudo, os docentes que leccionam estes cursos são 

esmagadoramente especializados na área de economia como as tabelas 13 e 14 demonstram. 

Que tipo de formação está a Faculdade de Economia a oferecer nesta área? Será que os alunos 

graduados na Faculdade de Economia em gestão estão a receber a formação correta? Será esta 

uma mais-valia para os seus estudantes na aquisição de competências? 

Poderemos e devemos nos perguntar o porquê de não existir um 2.º ciclo de estudos nesta área. 

Simplesmente não existe procura como se tem vindo a comprovar ao longo destes últimos anos 

em que, não se existiu um número mínimo de candidatos para que este tipo de formação fosse 

viabilizado. 

Relativamente aos doutoramentos, a tendência mantêm-se com uma agravante. Alguns dos 

alunos que estão a frequentar estas especializações, são docentes da casa. Logo, que tipo de 

doutorados em gestão terá a Faculdade de Economia no seu quadro docente num futuro 

próximo? Que tipo de formação esses professores darão aos alunos interessados? 

 Tabela 14: Peso da oferta por área científica vs nº alunos total 

(In Departamento de Recursos Humanos e Serviços Académicos da Universidade do Algarve, 2008/09) 

Oferta por área 
científica 

Número de 
alunos 

Peso (%) 
N.º Docentes 
Doutorados 

Rácio 
Docente/Aluno 

Gestão 611 69,00% 6 102 

Economia 274 31,00% 16 17 

Total 885 100,00% 22  

Área científica N.º Docentes Doutorados Peso (%) 

Economia 16 55% 

Gestão 6 21% 

MQAEG 5 17% 

Ciências Sociais 2 7% 

Total 29 100% 
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“A faculdade engana os alunos, especialmente os de doutoramento e mestrado, 
com docentes que não possuem as necessárias habilitações e com currículos 
inadequados. Se uma universidade, que é onde se conferem habilitações, não 
mostra qualquer respeito por essas habilitações e vende gato por lebre, só se 
pode concluir que a sua atividade é um embuste.”  

(Duarte Trigueiros professor catedrático da área de Gestão da FEUAlg) 

 
Estas questões anunciam o próximo ponto fraco. 

 

7.1.3. Inbreeding vs Endogamia 

É universalmente reconhecido que a falta de mobilidade dos docentes / investigadores entre as 

nossas instituições de ensino superior, coloca gravíssimos problemas ao desenvolvimento e ao 

equilíbrio interno do sistema. O termo utilizado por diversos avaliadores internacionais é 

Inbreeding.  

O maior inimigo da Universidade Portuguesa chama-se Endogamia. Por outras palavras, pouca 

transparência e clareza, literalmente significam consanguinidade. Quer dizer, proteção dos nossos 

apadrinhados e família mesmo que à custa dos direitos legítimos de outros. Os avaliadores 

estrangeiros sempre frisam esta realidade.  

Como estamos a falar de pessoas, não será apresentado um quadro mais informativo porque isso 

não seria delicado. Assim limito-me a enunciar que a Faculdade de Economia apresenta uma taxa 

de Endogamia de 33%, e uma taxa de Inbreeding variável mediante o ciclo de estudos, conforme 

o gráfico abaixo demonstra (gráfico 1). 
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Gráfico 1: Taxa de Inbreeding por ciclo de estudo 
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Esta taxa subirá consideravelmente, atendendo que, alguns alunos de doutoramento são 

professores. No total, teremos oito novos doutorados na Faculdade de Economia e desta forma, a 

taxa de Inbreeding passará para 65 % no final desde ano ou já no próximo ano. 

 

7.1.4. Ambiguidade no Curso de Sociologia 

A questão é que este curso é administrado pela Faculdade de Economia e a Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais em parceria.  

Em condições normais poderia e deveria funcionar, mas o que se observa é que, a qualidade de 

ensino, a motivação dos professores, a logística e a organização do curso está muito aquém do 

desejável. 

 

7.1.5. Inexistência de estágios curriculares 

Dada a conjuntura económica do país e do mundo, é bastante plausível que este seja um factor 

de peso na hora de decidir para qual instituição de ensino superior concorrer e em que opção os 

alunos a colocam (Vide tabela 2).  

Sendo o Algarve a região do país com maior taxa de desemprego, o factor estágio provavelmente 

terá uma ponderação importante na escolha da 1 opção, na medida em que, os finalistas têm pelo 

menos um primeiro contacto e uma oportunidade de mostrar o seu valor no mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo e com pouca capacidade de absorvência de licenciados nesta área. 

 
Tabela 15: Taxas de desemprego por regiões 2009 

Local de residência (NUTS - 2002) Taxa de desemprego 

1.º Trimestre de 2009 

Portugal PT 8,90% 

Continente 1 9,00% 

Norte 11 10,10% 

Centro 16 6,70% 

Lisboa 17 9,10% 

Alentejo 18 10,20% 

Algarve 15 10,30% 

Região Autónoma dos Açores 2 6,70% 

Região Autónoma da Madeira 3 6,80% 

 (http://www.ine.ptine.pt) 

http://www.ine.pt/
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7.1.6. Qualidade geral dos alunos 

Nas entrevistas realizadas a alguns docentes da Faculdade de Economia, todos enunciaram por 

unanimidade a qualidade dos alunos de uma forma geral como ponto fraco. A incapacidade da 

Faculdade de Economia em atrair os melhores alunos do Algarve e do país de acordo com a média 

e opção de entrada dos últimos colocados no ensino superior.
6

  

A Tabela 16 permite verificar que apenas 33% dos colocados no curso de Economia, 44% dos 

colocados em Gestão de Empresas e 30% dos colocados em Sociologia, colocaram a Faculdade de 

Economia como primeira opção nas suas escolhas. Este dado dá-nos o nosso posicionamento na 

nossa esfera competitiva (Portugal) 

Tabela 16: Colocados vs Opção de entrada 

Opção Economia Peso (%) G.E. Peso (%) Sociologia Peso (%) 

1 18 33% 33 44% 9 30% 

2 7 13% 9 12% 5 17% 

3 10 18% 9 12% 11 37% 

4 3 5% 6 8% 1 3% 

5 7 13% 8 11% 2 7% 

6 10 18% 10 13% 2 7% 

Total 55 100% 75 100% 30 100% 
      (In www.dges.mctes.pt, 1.ª fase 2008/09) 

 

7.1.7. Investigação em número insuficiente e pouco expressiva 

O nível de investigação que a Faculdade de Economia produz é manifestamente insuficiente para 

ombrear com as faculdades de referência de Portugal e do estrangeiro. Não obstante alguns 

desenvolvimentos e da criação de alguns centros de investigação, estes não têm expressão em 

termos nacionais e internacionais. 

A Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, não é propriamente reconhecida pela 

investigação que produz, apesar de existir nos seus quadros, pessoas capazes de desenvolver 

investigação de qualidade. 

                                                           
6 

Ver Análise Concorrencial (Pag. n.º 16 e 17) 

http://www.dges.mctes.pt/
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7.1.8. Falta de Qualificações Humanas e Organizacionais 

Ao nível do secretariado, é indisfarçável a falta de qualificações e formação da maioria dos seus 

administrativos para a área específica em que exercem funções:  

 Dificuldade absoluta em prestar informações aos alunos dos programas de mobilidade;  

 Dificuldades em trabalhar em base de dados na óptica do utilizador;  

 Entre outras debilidades; 

 
Nota: Algumas destas funcionárias transitaram da área de limpeza para o secretariado aquando 

da contratação de um outsourcing. 

 
Falta de organização e coordenação interna ao nível dos processos. Não se cumpre a legislação 

que rege o ensino superior, bem como, alguns regulamentos internos da Universidade do Algarve 

a que a faculdade está obrigada. 

 Alterações esporádicas dos horários sem aviso ou um planeamento prévio que tenha em 

linha de conta a disponibilidade dos alunos. 

 

 Incumprimento do ponto 3 do artigo n.º3 do Estatuto de Carreira Docente Universitário, 

ao delegar-se a afectação de aulas a Monitores contratados para o efeito, quando aos 

quais “compete coadjuvar, sem o substituir, o pessoal docente em aulas práticas e 

trabalhos de laboratório ou de campo.” (Estatuto de Carreira de Docente Universitário) 

 

 Ausência de um Balanced Scorecard (ferramenta de analise dinâmica que permite 

visualizar em tempo real o desempenho da faculdade como uma organização) 

 

 Inexistência de um gabinete de estudos, prospecção e análise de mercado; 
 

 Falta de coordenação e comunicação entre áreas científicas e departamentais. Existe 

extrema dificuldade na articulação dos conteúdos programáticos ao nível interdisciplinar. 

 Ausência de um snack-bar de apoio ao 2º e 3º ciclo de estudos leccionados em horário 

pós-laboral. O bar existente no edifício onde a faculdade de economia está sediada tem 

um horário que não abrange estes alunos, obrigando-os a recorrerem aos serviços de 

restauração sediados fora do campus. 
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 Problemas de sobrelotação das salas de aula de acordo com o número de alunos 

inscritos em algumas turmas. A questão aqui está diretamente relacionada com os 

horários e a forma como os mesmos foram projetados. No 3.º ano verifica-se a 

necessidade de dividir os inscritos em duas turmas, o que até hoje, não foi uma prioridade 

porque partiu-se sempre do princípio que após as primeiras aulas, alguns alunos 

deixariam de assistir e sendo assim a questão da lotação deixaria de fazer sentido. 

 Assiduidade vs Rigor Científico / Pedagógico. Nada do que possa referenciar aqui, poderá 

expressar o que a Ata da reunião de Coordenação do 3.º ano de Gestão de Empresas que 

teve lugar no dia 21 de Maio de 2009 entre as 16:15 e as 18:00 horas no gabinete 2.4. 

poderá fazer.7 

 
Página Web pouco funcional. Muita da informação publicada (ou a falta dela) encontra-se 

desatualizada e desadequada às necessidades atuais de uma Instituição de Ensino Superior. Seria 

muito fácil apontar o dedo ao Departamento Informático como responsável, mas na verdade, só 

pública o que é entregue via correio electrónico conforme estabelecido. É uma questão que 

merece reflexão urgente.    

Ausência total de informação em língua inglesa ao nível dos programas curriculares, conteúdos 

programáticos e informações gerais; 

 

  

                                                           
7
 Vide documento 1 nos anexos 
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8. Estrutura Organizacional  

8.1. Organigrama funcional da Faculdade de Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃOS DE GESTÃO DA FACULDADE 

 Diretor da Faculdade; 

 Conselho Científico; 

 Conselho Pedagógico. 

 
NA DEPENDÊNCIA DIRECTA DO DIRECTOR DA FACULDADE, EXISTEM AINDA AS SEGUINTES ESTRUTURAS DE 

APOIO À GESTÃO DA FACULDADE 

 Direções de Curso; 

 Comissões de Curso; 

 Coordenações de Ano; 

 Coordenação de Outros Programas de Formação; 

 Coordenação dos Programas de Mobilidade; 

 O Conselho Consultivo. 

  

(Estatutos da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, Maio 2009) 

  

http://www.fe.ualg.pt/index3.php?link=og&zona=faculdade
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8.1.1. Estrutura de ascensão da carreira que obedece a uma hierarquia 

científica/académica 

Vejamos o seguinte exemplo: 

Um aluno que demonstre aptidões para a docência é convidado para ser monitor. Acaba a sua 

licenciatura, é-lhe dado quatro anos para concluir o grau de mestre e seis anos para finalizar o seu 

doutoramento, que é condição mínima para ser professor universitário. Posto isto, fica cinco anos 

a contrato como professor auxiliar. Ao fim dos cinco anos, é nomeado um júri pelo conselho 

científico da sua unidade orgânica para o avaliar e decidir sobre a sua nomeação definitiva ou não 

(ver ECDU). 

O que importa reter é que, para entrar nos quadros (nomeação definitiva) e atingir estabilidade 

na carreira docente, em média são precisos 15 anos. Ao fim deste tempo todo, arrisca-se a ser 

dispensado se o parecer do júri nomeado pelo seu Conselho Científico for desfavorável. 

 
“A concentração de decisões numa só pessoa traz como consequência a 
subjugação dos membros do Conselho Científico à vontade autocrática dessa 
pessoa. Os docentes sabem que na faculdade não há nada para além dessa 
vontade. Irão pois ter que enfrentar júris ou relatores eventualmente escolhidos 
para os beneficiar ou prejudicar; serão ou não chamados a leccionar em 
mestrados, a participar em júris, a receberem oportunidades do foro científico, 
segundo adiram ou não a essa vontade. A ausência de separação entre funções 
põe nas mãos de uma pessoa a carreira das outras e assim cria “cortesãos” 
onde prospera a bajulação, maledicência e a rivalidade).”  

 
(Duarte Trigueiros professor catedrático da área de Gestão da FEUAlg) 

Vide: http://ualgprofunda.wordpress.com/2009/05/27/chamo-me-duarte-trigueiros-

sou-prof-catedratico-e-fui-vitima-de-bullying-no-conselho-cientifico-da-feualg/) 

 

8.2. Pontos fortes 

8.2.1. Bom relacionamento entre os Corpos 

A relação entre funcionários, alunos e docentes é sem dúvida uma relação cordial e muito 

interativa. Não existem distâncias independentemente da formação. A maioria dos docentes 

manifesta disponibilidade para os alunos quando solicitados, mesmo fora dos horários de 

atendimento. 

 

http://ualgprofunda.wordpress.com/2009/05/27/chamo-me-duarte-trigueiros-sou-prof-catedratico-e-fui-vitima-de-bullying-no-conselho-cientifico-da-feualg/
http://ualgprofunda.wordpress.com/2009/05/27/chamo-me-duarte-trigueiros-sou-prof-catedratico-e-fui-vitima-de-bullying-no-conselho-cientifico-da-feualg/


 

  [32] 

 

8.2.2. Excelentes Infraestruturas 

A qualidade de instalações e recursos de apoio às aulas é sem dúvida de uma qualidade invejável 

mesmo para as melhores faculdades do país. 

 

8.2.3. AISEC 

A formação de um aluno universitário não se faz só nas salas de aula. Sendo assim, a AISEC 

assume um papel bastante relevante neste domínio. Sem dúvida a maior mais-valia na formação 

extra curricular que existe na Faculdade e na Universidade do Algarve. 

 
8.2.4. Corpo Docente relativamente jovem e quase todos doutorados 

Ter um corpo docente maioritariamente doutorado e jovem, é sem dúvida uma mais-valia. 

O facto de 59 % dos docentes serem doutorados, à partida poderá significar um quadro docente 

mais qualificado8. No entanto e de acordo com Estatuto da Carreira Docente Universitário, é o 

grau mínimo de habilitações para ser-se professor de carreira. 

Nos sete licenciados, temos Diretores Regionais ou equiparados e os restantes, assistentes 

convidados. 

Tabela 17: Habilitações dos Docentes FEUAlg 

Grau N.º Docentes Peso (%) 

Doutor 29 59% 

Mestre 13 27% 

Licenciado 7 14% 

Total: 49 100% 

(In Departamento de Recursos Humanos e Serviços Académicos da Universidade do Algarve, 2008/09) 

 

  

                                                           
8
 Ver Analise interna no ponto Inbreeding vs Endogamia 
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9. Proposta de Plano Estratégico da Faculdade de Economia 

9.1. Visão 

Estar entre as melhores faculdades de Gestão e Economia em Portugal, e entre as melhores 

“Business School” da Europa."  

  

9.2. Missão 

A missão da Faculdade de Economia é oferecer um ambiente propício à formação integral do ser 

humano, proporcionando uma educação comprometida com a ética, a cidadania, o conhecimento 

e o atendimento às necessidades contemporâneas, através da cooperação nacional e 

internacional (Documento 2 em anexo). Contribuindo dessa forma para o desenvolvimento 

regional, nacional e internacional, e para a consolidação do projeto Europeu, que exige dos 

estudantes universitários um nível de competência e de formação muito mais sólido e 

competitivo, para enfrentar os inúmeros desafios que a globalização obriga.  

Faculdade de Economia partilha da missão e dos fins gerais inscritos nos 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.” 

(In Estatutos da Universidade do Algarve, 2008) 

 

9.3. Valores 

 Independência no exercício da atividade académica; 

 Liberdade intelectual; 

 Inovação nos produtos e serviços; 

 Qualidade científica e pedagógica; 

 Aderência à realidade empresarial; 

 Profissionalismo na relação com os alunos e as empresas; 

 Responsabilidade no sistema educativo que promove; 

 Ética no comportamento perante todos os seus públicos. 
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9.4. Objectivos gerais 

 Estar entre as três melhores escolas de Gestão, Economia e Sociologia a nível nacional; 

 Desenvolver parcerias com as melhores escolas e outras entidades de elevada reputação 

nacional e internacional; 

 Internacionaliza a ofertar da faculdade; 

 Aposta na produção de investigação capaz de competir com instituições nacionais e 

internacionais de renome; 

 Afirmar-se como uma Business School no prazo de cinco anos. 

 

9.5. Estratégia competitiva 

9.5.1. Vantagens competitivas a desenvolver 

 Imagem corporativa; 

 Recrutamento de docentes a nível internacional; 

 Exposição Internacional do corpo docente; 

 Intercâmbio de Alunos; 

 Recrutamento de Estudantes Internacionais; 

 Estágios Internacionais, 

 Colocação Internacional de Alunos; 

 Acreditações e Rankings; 

 Participação em Alianças Estratégicas; 

 Qualidade dos produtos e serviços oferecidos (reformulação do curso de gestão); 

 Política de cooptação dos melhores alunos; 

 Criação de cursos de língua estrangeira; 

 
9.6. Esfera de competição 

9.6.1. Esfera competitiva Regional 

Promover a oferta de Pós-graduações, Mestrados, Doutoramentos e cursos de qualidade para 

quadros superiores leccionados em português e Inglês nas instalações do Pólo de Portimão. 
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9.6.2. Esfera competitiva Nacional e Internacional 

Promover a penetração nestes mercados, ao nível de 1º ciclo, principalmente nos 2º e 3º ciclos, 

oferecendo uma qualidade de ensino reconhecida nacionalmente e internacionalmente. 

9.7. Gama de produtos 

 Manter Pós-graduações, Mestrados e Doutoramentos leccionados em Português; 

 Promover Pós-graduações, Mestrados e Doutoramentos leccionados em inglês nos 

próximos dois anos; 

 Promover cursos creditados internacionalmente para executivos, com formadores 

altamente qualificados e reconhecidos internacionalmente, em cooperação com as 

melhores escolas à escala global; 

 Ensino pós-laboral; 

 Reformular e atualizar a oferta em gestão de acordo com as necessidades do mercado 

global; 

 Oferecer pós-graduações e mestrados no barlavento Algarvio (pólo de Portimão). 

 

9.8. Esfera de Cooperação 

9.8.1. Esfera competitiva Regional 

Alargar e fomentar a cooperação com todas as Unidades Orgânicas da Universidade do Algarve, 

de forma a impulsionar e diferenciar a oferta ao nível do 1º ciclo de estudos, possibilitando aos 

alunos, uma formação mas dinâmica e personalizada, alargando o leque de Unidades Curriculares 

optativas (essência do Tratado de Bolonha). 

9.8.2. Esfera competitiva Nacional 

 Estabelecer acordos bilaterais com as Universidades de referência nacional.  

 Fomentar a mobilidade de Docentes e Discentes entre instituições de ensino superior de 

referência em Portugal. 

 Estabelecer protocolos de cooperação com vista à criação de 2º e 3º ciclos de estudos. 

 Estabelecer parcerias em projetos de investigação; 

 



 

  [36] 

 

9.8.3. Esfera competitiva Internacional 

 Estabelecer acordos bilaterais com algumas das mais prestigiadas Universidades 

europeias e mundiais.  

 Potencializar os programas de mobilidade ao nível de ingressos de alunos estrangeiros. 

 Estabelecer parcerias em projetos de investigação; 

 
Mais do que cooperar, trata-se de uma questão de sobrevivência, ou seja, é necessário 

internacionalizar para poder competir em níveis de igualdade com as melhores instituições de 

ensino superior nacionais e internacionais. 

COOPERAR PARA MELHOR COMPETIR: MAIS DO QUE UMA OPORTUNIDADE, UMA QUESTÃO DE 

SOBREVIVÊNCIA RUMO À EXCELÊNCIA! 

 

9.9. Calendarização vs Medidas de apoio à promoção do sucesso escolar 

 Criação de cursos de língua estrangeira adaptado às necessidades da esfera competitiva 

onde queremos penetrar no prazo de um ano; 

 Criação das aulas de recuperação da matemática e contabilidade de modo integrar aos 

alunos que vêm de outras áreas científicas do ensino secundário abrangendo os 

transferidos de outros cursos. 

 Remodelação e internacionalização do quadro docente nos próximos dois anos; 

 Internacionalizar a oferta do 2.º e 3.º ciclo nos próximos dois anos; 

 Implementação do regime de precedências entre as disciplinas das licenciaturas 

permitindo a homogeneização de conhecimentos dos alunos em cada UC; 

 Implementação do regime de controlo de presenças dos estudantes e dos Docentes nas 

aulas das licenciaturas de modo a assegurar um mínimo de tempo de contacto efetivo a 

todos os estudantes; 

 Criação de comissão de avaliação das classificações e da qualidade dos conhecimentos 

efetivamente adquiridos pelos estudantes; 
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10. Conclusão 

Após a extensiva reflexão apresentada neste trabalho, não poderemos continuar com o mesmo e 

insistente discurso de que, o facto de estarmos situados numa região periférica impede-nos de 

competir com as melhores escolas do país e do mundo. É uma falsa questão como se pode 

comprovar na análise concorrencial regional, em que a ESGHT está muito melhor posicionada 

regionalmente e nacionalmente. 

Relativamente à qualidade dos alunos, as notas dos últimos colocados não nos dá o QI e o valor 

intelectual dos estudantes da Faculdade de Economia, o que temos de ter presente, é que, esse 

facto é um importante parâmetro de avaliação quanto ao nosso posicionamento no mercado e 

apenas isso.  

Devidamente estimulados todos os estudantes são capazes de atingirem patamares elevados, 

cabe à faculdade encontrar e desenvolver medidas de apoio à promoção do sucesso escolar de 

forma a estimular e desenvolver o potencial dos seus estudantes e dos seus docentes. É tudo uma 

questão de incentivos. 

Falou-se na falta de qualificação do corpo docente vs portefólio. Este é sem dúvida o “tendão de 

Aquiles” de qualquer instituição que deseje atingir um patamar mais elevado no panorama 

educacional, fazendo da qualidade do seu ensino o seu principal factor chave de sucesso. Neste 

trabalho, comprovou-se que as habilitações da generalidade do corpo docente não estão 

adequadas à formação que se oferece ao nível das licenciaturas, e fundamentalmente, nas pós-

graduações. A este nível, a FEUAlg está muito aquém das escolas de referência a nível nacional. A 

nível internacional, simplesmente não temos expressão. 

Se a FEUAlg ambicionar afirmar-se como instituição de ensino de referência nacional e 

internacional, terá de fazer uma profunda reestruturação quer ao nível do quadro docente quer 

ao nível do quadro dos seus funcionários.  

O que se verifica e este trabalho comprova, é que, a FEUAlg está muito fechada ao exterior. Uma 

autêntica fortaleza em que só entra quem obedecer a determinados requisitos. Veja-se os valores 

de Inbreeding e de Endogamia. Na verdade, esta questão promove uma forte resistência à 

mudança. 
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 O futuro passa inevitavelmente por internacionalizar a oferta do ensino superior. Trata-se de 

uma questão de sobrevivência, ou seja, é necessário internacionalizar para poder competir em 

níveis de igualdade com as melhores instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras, sem 

nunca esquecer o equilíbrio entre as expectativas regionais e nacionais por um lado, e os desafios 

internacionais por outro, num mercado cada vez mais global e competitivo.  

Atualmente, a FEUAlg não tem um quadro docente capaz de enfrentar estes desafios. Por outras 

palavras, o mérito, as competências, o profissionalismo e a área de especialização, nem sempre 

foram o principal mecanismo na seleção, contratação e renovação dos contratos dos docentes.9 

Com tudo isto, não quero de forma alguma passar a ideia que não existem professores 

competentes e de grande capacidade, mas não são muitos.  

A nível de organização interna, o que se pode constatar, é que apesar de sermos uma escola que 

supostamente ensina aos seus alunos a serem organizados, metódicos e competentes, ela própria 

não é o melhor exemplo.  

Observa-se que a faculdade na sua página Web publicita um forte relacionamento com o tecido 

empresarial, o que não deixa de ser verdade. Faz chegar aos seus alunos varias propostas de 

trabalho, que na sua maioria são propostas de trabalho temporário em hotéis, nas áreas da 

restauração e outras tarefas do géneros para a época de verão. Com certeza que as expectativas 

dos estudantes quando ingressaram na Faculdade de Economia, não passavam por servir à mesa.   

Veja-se ainda a avaliação dos professores que foi recentemente afixada na faculdade de 

Economia. Uma vez mais, a informação é facultada de uma forma grosseira. Os alunos avaliaram 

os professores individualmente, no entanto, aos resultados estão ordenados por ano e não por 

disciplina de forma a esconder o descontentamento dos alunos em relação a determinados 

professores.10  Este tipo de procedimento e de exemplo, não faz jus à sua missão. 

“A missão da Faculdade de Economia é oferecer um ambiente propício à formação 
integral do ser humano, proporcionando uma educação comprometida com a ética, a 
cidadania” 

 
Na verdade as conclusões podem ser muitas, mas o que importa mesmo reter, é que todos nós 

temos que participar de alguma forma na mudança positiva.   

                                                           
9
 Vide o ponto 7 do documento 2 em anexo 

10
 Vide o documento 1 em anexo 
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11. Anexos 
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11.1. Documento 1 - Ata da reunião de Coordenação do 3.º ano de Gestão de 

Empresas 

Teve lugar no dia 21 de Maio de 2009 entre as 16:15 e as 18:00 horas no gabinete 2.4 uma 

reunião de Coordenação do 3.º ano da Licenciatura em Gestão de Empresas da Faculdade de 

Economia da Universidade do Algarve.  

A reunião foi solicitada pela Delegada de Turma, Liliana André. Para além da mesma, estiverem 

presentes nesta reunião o Coordenador do 3.º ano do curso de Licenciatura em Gestão de 

Empresas, Luís Coelho, e Subdelegado de Turma, João Cabrita. 

Esta reunião teve como ponto único o reporte por parte dos alunos de um conjunto de situações 

que têm vindo a prejudicar o normal funcionamento das atividades lectivas nas unidades 

curriculares de Comportamento Organizacional, Estratégia e Planeamento Empresarial e Projeto 

de Investimento.  

O Coordenador de ano abriu a sessão pedindo aos representantes dos estudantes que se 

pronunciassem sobre o funcionamento da unidade curricular de Comportamento 

Organizacional. A Delegada de Turma mencionou que a maioria dos alunos está descontente com 

a forma como o docente lecciona as suas aulas. Em particular, a Delegada de Turma mencionou 

que tipicamente o docente se limita a ler partes do livro de apoio que recomenda para a 

disciplina, sugerindo que os alunos as sublinhem pois as mesmas serão potencialmente objectivo 

de avaliação em momento posterior. É também importante realçar que os alunos consideram que 

a discussão adicional dos temas promovida pelo docente é claramente insuficiente, sendo isso 

desmotivador da aprendizagem. Esta abordagem pedagógica leva a que apenas 9/10 alunos 

participem regularmente nas aulas desta disciplina. Para além disso, o resultado do primeiro teste 

de avaliação foi muito negativo, sendo a taxa de aprovação no mesmo inferior a 15%.  

Foi ainda mencionado pelos alunos que a tutória da disciplina é feita no gabinete do docente, não 

havendo uma aula formal para a mesma, prática que contraria a recomendação do Conselho 

Diretivo da Faculdade de Economia sobre o tema para o ano lectivo de 2008/2009.  

Os representantes dos alunos sugeriram o seguinte conjunto de soluções/melhorias para esta 

unidade curricular: 
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 O docente deve de falar dos diversos temas de forma focada e direta, evitando dentro do 

possível, divagações filosóficas sobre os mesmos (que apesar de interessantes dificultam 

a aprendizagem dos conceitos básicos por parte dos estudantes); 

 O docente poderia utilizar a tutória da disciplina para tirar dúvidas sobre a matéria já 

dada e que aparentemente foi mal compreendida pela maioria dos alunos. Formalmente, 

isto implicaria que a hora da tutória fosse transformada numa hora efetiva de aula; 

 O docente poderia passar a apresentar os capítulos às terças-feiras de cada semana, com 

discussão dos mesmos às quartas-feiras (atualmente acontece exatamente o oposto). 

Seguiu-se a unidade curricular de Estratégia e Planeamento Empresarial. Os representantes dos 

alunos esclareceram que esta unidade curricular está dividida em dois módulos, tendo o primeiro 

sido assegurada pelo Professor Júlio Mendes. Sobre este módulo os alunos nada têm a apontar. 

No entanto, esta situação alterou-se radicalmente desde que o Professor Adão iniciou o segundo 

módulo da unidade curricular. Em particular, os representantes dos alunos mencionaram que o 

número de aulas efetivamente leccionadas por este docente é baixo (aproximadamente 60% de 

faltas), havendo também um elevado desconforto relativamente à sua pontualidade. Essa 

situação leva a que tenha sido dada pouca matéria pelo docente, isto apesar de existir um 

conjunto de “slides” que podem ser consultados pelos alunos. Esta situação gera preocupação nos 

alunos pois haverá um segundo teste no dia 08 de Junho e estes sentem que não houve tempo 

para discutir os diferentes temas que serão objecto de avaliação num futuro muito próximo.  

Os alunos reportaram ainda a existência de um problema com o trabalho da unidade curricular de 

Estratégia e Planeamento Empresarial (que é feito em conjunto com a unidade curricular de 

Projeto de Investimento). Este trabalho conjunto tem dois objectivos essenciais: 1) criar uma 

estratégia para uma empresa e 2) desenvolver um projeto de investimento para a mesma. O 

ponto fundamental deste trabalho é que o mesmo deverá ser elaborado em conjunto com 

empresas reais localizadas na região do Algarve. No entanto, o contacto dos docentes com estas 

empresas aconteceu muito tarde no semestre, o que inevitavelmente levou a que a alocação dos 

diferentes grupos à sua empresa se tivesse realizado tardiamente no semestre.  

Existem ainda casos de grupos que se viram impossibilitados de recolher dados para a realização 

do seu trabalho porque algumas das empresas envolvidas neste projeto decidiram retirar-se do 

mesmo a meio do processo. Naturalmente que os alunos que ainda estão a tentar fazer o seu 

trabalho sentem que têm pouco tempo para o terminar, pois o mesmo deverá ser entregue no 

final do período lectivo do presente semestre. O problema é que a unidade curricular de 
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Estratégia e Planeamento Empresarial tem um modelo de avaliação que comporta a realização de 

dois testes e ainda a nota do trabalho. O primeiro teste já se realizou com resultados 

considerados normais. O segundo teste é o tal de dia 08 de Junho, mencionado no parágrafo 

anterior.  

Os representantes dos alunos sugeriram o seguinte conjunto de soluções/melhorias para esta 

unidade curricular: 

 O Professor Adão deverá melhorar a sua assiduidade e pontualidade de forma a assegurar 

que a matéria do segundo bloco de matéria é efetivamente leccionado, o que ajudará os 

alunos a realizar o segundo teste da unidade curricular; 

 O segundo teste poderá não se realizar, dando-se assim maior ponderação ao trabalho; 

alternativamente a estrutura do teste poderá ser previamente combinada com os alunos 

de forma a maximizar a probabilidade de sucesso dos mesmos (ex: escolha de quatro 

temas do segundo bloco de matéria para serem avaliados dois); 

 Os alunos percebem o interesse de combinar os trabalhos de Projeto de Investimento e 

Estratégia e Planeamento Empresarial. No entanto, a experiência demonstra que nos 

moldes atuais esta prática não funciona e deverá ser revista no próximo ano lectivo. 

Em seguida falou-se da unidade curricular de Projeto de Investimento. Os representantes dos 

alunos mencionaram que o docente tem alguma dificuldade em manter níveis elevados de 

assiduidade e que tipicamente se dispersa muito quando está a expor a matéria. Esta situação 

leva a que os alunos sintam muita dificuldade em compreender os conceitos leccionados pelo 

docente. Os alunos enfatizaram ainda que a interdependência existente entre o trabalho desta 

unidade curricular e o da unidade curricular de Estratégia e Planeamento Empresarial é negativa. 

De facto, até muito recentemente, era consensual entre os alunos que não seria possível realizar 

o trabalho da unidade curricular de Projeto de Investimento pois não dispunham de dados para o 

fazer e também porque não compreendiam como é que os poderiam utilizar os conceitos até aqui 

leccionados pelo docente de Projeto de Investimento para realizar o trabalho da unidade 

curricular. No entanto, os alunos reconhecem que o docente de Projeto de Investimento fez um 

esforço muito positivo no entretanto, estando agora mais claro o que é necessário fazer para 

completar com sucesso o trabalho desta unidade curricular. 

Os representantes dos alunos sugeriram que o docente disponibilizasse uma hora própria para 

que os alunos possam tirar dúvidas relativamente aos seus trabalhos. Isto permitiria que as aulas 
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decorressem sem interrupções motivadas por este tema, o que ajudaria à melhor compreensão 

dos conteúdos por parte dos alunos.  

 

Faro, 21 de Janeiro de 2009 

O Coordenador do 3.º ano da Licenciatura em Gestão de Empresas  

da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve 

 

Luís Coelho 
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11.2. Documento 2 - Exposição Prof. Catedrático Duarte Trigueiros 

1. INTRODUÇÃO 

Chamo-me Duarte Trigueiros, tenho 63 anos e sou desde há quase 8 anos docente na Faculdade 

de Economia da Universidade do Algarve. Antes, estive no ISCTE, Universidade do Minho, EDP, 

Junta de Energia Nuclear e outras. Sou engenheiro electrotécnico pelo Instituto Superior Técnico. 

Presentemente sou o único professor catedrático da área de Gestão na Universidade do Algarve. 

Esta faculdade é pequena. Tem três licenciaturas (Economia, Gestão de Empresas e Sociologia). 

Em Economia entram uns 50-80 alunos por ano, em Gestão uns 80-100 e em Sociologia uns 30. Há 

também mestrados com procura irregular e um programa doutoral em Turismo.  

O número de doutorados não chega a 30, a maioria em Economia e em Métodos Quantitativos. 

Quando cheguei, só existia eu e mais um recém doutorado na área de Gestão. Esse desequilíbrio, 

que foi diminuindo, contrastava com a atividade docente onde Gestão sempre foi dominante.  

O atual presidente do Conselho Diretivo, Prof. Efigénio Rebelo, vai já no seu terceiro mandato no 

cargo: interrompeu após os dois primeiros, sendo então eleito para presidente do pedagógico e 

depois também para presidente do científico em acumulação. Em Setembro passado iniciou este 

terceiro mandato no diretivo (que durante a interrupção esteve a cargo do Prof. Paulo Rodrigues).  

A exposição incide sobre decisões tomadas pelo Prof. Efigénio Rebelo. Essas decisões não teriam 

sido possíveis sem a cooperação do Prof. João Albino Silva, presidente do Conselho Científico 

(com exceção do período em que o próprio Prof. Efigénio Rebelo o dirigiu).  

2. FUNCIONAMENTO ANÓMALO DO CONSELHO CIENTÍFICO 

A área de Gestão nunca teve um funcionamento normal. Em qualquer outra instituição, as 

decisões de âmbito científico são trabalhadas pelos doutorados da área (reunidos em Comissão 

Científica ou em órgão semelhante) e depois submetidas a Conselho Científico. Na Faculdade de 

Economia, essas decisões são trabalhadas pelo Prof. Efigénio Rebelo e por quem ele muito bem 

entende. Depois, submete-as ele próprio a científico.  

O Conselho Científico só funciona em pleno e as reuniões são frequentes (mensais). Na maioria 

dos casos, as propostas oriundas do Prof. Efigénio Rebelo não são divulgadas com antecedência: 

são distribuídas durante a própria sessão em que devem ser votadas. Propostas alternativas que 

existam não são agendadas. Tenho em meu poder uma boa coleção delas.  
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Aquando da adequação das licenciaturas a Bolonha, os doutorados em Gestão prepararam a 

respectiva proposta. Porém, no dia em que devia ser discutida, o Prof. Efigénio Rebelo apareceu 

com uma alternativa da sua lavra e foi essa a única a ser votada e aprovada em científico. O 

mesmo se passou com os mestrados e indigitação das respectivas comissões. Quanto às áreas de 

doutoramento, o Prof. Efigénio Rebelo convocou os professores auxiliares, apenas os auxiliares, e 

deu-lhes instruções para elaborarem a proposta. Depois, modificou-a como quis e apresentou-a a 

científico. A que fora elaborada pelos doutorados de Gestão foi ignorada.  

3. SITUAÇÃO ANÓMALA DA ÁREA CIENTÍFICA DE GESTÃO 

Todas as outras decisões do foro científico sofrem desta anomalia. Sou o único catedrático da 

área e deveria (no mínimo eu) ser ouvido em tais decisões. Na faculdade, porém, há júris para 

provas de doutoramento em Gestão que foram formados e apareceram em científico para 

aprovação sem que eu tenha tido disso conhecimento ou sido chamado a dar parecer. Houve 

nomeações para Professor Convidado em especialidades de Gestão aprovadas sem eu saber. 

Foram apontados sem meu conhecimento, relatores em processos de nomeação definitiva de 

doutorados em Gestão.  

Na faculdade, aliás, nem é obrigatório que os relatores sejam da área em causa (p.23). 

Passa-se o mesmo com contratações, renovações e rescisões, distribuição de serviço e demais 

decisões com implicações no foro científico. Há contratações para leccionar em Gestão propostas 

diretamente pelo Prof. Efigénio Rebelo sem ter sido ouvido o professor da área (p.9).  

Existem hoje seis docentes com doutoramentos na área de Gestão. Devido aos bons ofícios do 

Prof. Adriano Pimpão que por essa altura deixara de ser Reitor, chegou-se a um acordo escrito 

segundo o qual as áreas científicas deviam ser sempre ouvidas em matérias do foro científico, 

devendo também ser delas a iniciativa na elaboração de propostas. Esse entendimento foi 

aprovado pelo Conselho Científico em inícios de 2007 e nunca foi revogado. Mas também nunca 

foi cumprido: é como se não existisse. 

 

4. INDEFINIÇÃO NA ÁREA CIENTÍFICA DE DOCENTES; DESPREZO POR HABILITAÇÕES 

A meu ver, a razão deste tratamento anómalo da área de Gestão está no impacto que as decisões 

científicas desta área podem ter para os outros docentes (p.17). Economia e Sociologia têm 
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muitos docentes e pouca procura, especialmente para pós graduação. Gestão tem muito mais 

procura.  

Por isso, os doutorados da faculdade dizem pertencer a uma ou outra área científica (mesmo a 

duas) independentemente das suas habilitações. E dão aulas para as quais não têm habilitações, 

tanto em licenciaturas (onde pode ser necessário) como em mestrados e em programas 

doutorais. Insisti por várias vezes na necessidade de atribuir a cada docente uma área científica 

(p.15) mas sem resultado. O Conselho Científico nunca agendou sequer a discussão dessas 

propostas. 

Esta situação é consequência de anos e anos de contratações feitas em obediência a interesses e 

não a necessidades. E o preocupante é a falta de vontade de ir corrigindo tal estado de coisas, 

junto com a correspondente instrumentalização de todo o ensino e investigação em Gestão. 

A faculdade engana os alunos, especialmente os de doutoramento e mestrado, com docentes que 

não possuem as necessárias habilitações e com currículos inadequados. Se uma universidade, que 

é onde se conferem habilitações, não mostra qualquer respeito por essas habilitações e vende 

gato por lebre, só se pode concluir que a sua atividade é um embuste.  

5. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ENTRE FUNÇÕES 

Uma vez que o Prof. Efigénio Rebelo centraliza em si as decisões do foro científico e de direção, 

não existe na Faculdade de Economia qualquer separação entre funções: a pessoa que pode 

eventualmente beneficiar com uma escolha é a mesma que faz a escolha e também a que depois 

a aprova. Por exemplo, a pessoa que toma a decisão de contratar um docente é a mesma que 

depois o escolhe. Isso, já se sabe, é o caminho mais curto para abusos. 

Entreguei no diretivo, por volta de 2005, um memorando de 6 páginas onde chamava a atenção 

para estas e outras anomalias, apontava consequências e sugeria remédios (p.7). Escrevi depois 

ofícios onde fazia sugestões de pontos a corrigir (p.15). Também escrevi ao Reitor. Acompanhei 

votos de vencido em científico com justificações escritas. Fi-lo, por exemplo, na distribuição de 

serviço, que é onde a má gestão da faculdade mais se nota (p.19). Mas nenhuma das minhas 

propostas foi sequer agendada para discussão; e tudo continua na mesma. 
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6. AUTOCRACÍA; CRIAÇÃO DE UM FEUDO 

A concentração de decisões numa só pessoa traz como consequência a subjugação dos membros 

do Conselho Científico à vontade autocrática dessa pessoa. Os docentes sabem que na faculdade 

não há nada para além dessa vontade. Irão pois ter que enfrentar júris ou relatores 

eventualmente escolhidos para os beneficiar ou prejudicar; serão ou não chamados a leccionar 

em mestrados, a participar em júris, a receberem oportunidades do foro científico, segundo 

adiram ou não a essa vontade. A ausência de separação entre funções põe nas mãos de uma 

pessoa a carreira das outras e assim cria “cortesãos” onde prospera a bajulação, maledicência e a 

rivalidade (p.17).  

Ambientes nada profissionais como os que relatei, acabam, mais cedo ou mais tarde por ter que 

enfrentar a realidade. Surgem então crises cuja resolução nem sempre segue por vias corretas. 

Por exemplo, todos os cinco docentes da faculdade inscritos no PRODEP falharam no prazo. Uns 

perderam o contrato, outros não; e houve quem usasse expedientes. Os serviços de ligação ao 

PRODEP na universidade foram uma vez induzidos a informar Lisboa de que a tese de um docente 

havia sido entregue quando na realidade não tinha sido (p.21). Não se tratou de entregar uma 

tese incompleta na esperança de ter tempo para a finalizar até à reunião do júri. Não: foi um ato 

dirigido a enganar o PRODEP fazendo crer que a tese tinha sido entregue sem ter sido.  

Com o tempo, os detentores do poder tornam-se arrojados e começam a desprezar regulamentos 

que lhes façam frente. A Assembleia de Representantes é o órgão encarregado de supervisionar o 

diretivo. Talvez por isso tenha ficado sem reunir durante vários anos, apesar de estatutariamente 

dever reunir-se pelo menos uma vez por ano. Existirão certamente muitos outros exemplos. 

7. NEPOTISMO, TRATAMENTO DESIGUAL DE PESSOAS 

Das decisões dos órgãos da faculdade transparece nepotismo e tratamento desigual de pessoas. 

Pouco depois do Prof. Paulo Rodrigues ter tomado posse como presidente do diretivo, estando o 

Prof. Efigénio Rebelo temporariamente no pedagógico, a sua mulher foi contratada e nomeada 

para sua própria secretária. Falei com o Prof. Efigénio Rebelo e pedi-lhe para pôr a mulher noutro 

lugar mas não o fez. Passado um mês, oficiei ao diretivo e falei com o Prof. Paulo Rodrigues, 

lembrando-lhe que tal contratação podia até ser vista como uma troca de favores uma vez que o 

Prof. Efigénio Rebelo, a seu tempo, havia contratado a mulher do Prof. Paulo Rodrigues. Por fim, 

escrevi ao Reitor (p.13) e falei com ele. Mas nada foi feito. 
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O assunto preocupou-me também porque essa contratação, junto com o número de parentes já 

contratados (irmão e ex-mulher, entretanto casada com outro docente), estava a ser objecto de 

troça; existem vários casais na faculdade e o favorecimento de parentes parece querer estender-

se a descendentes: a filha de um docente está há vários anos a receber salário como monitora 

sem serviço atribuído mas com lugar cativo para quando regressar com o doutoramento.  

Isto, e a perpetuação como professores convidados de docentes que falharam o doutoramento, 

não é nada motivador para os que se esforçam por se doutorarem e não gozam de privilégios. 

8. DETURPAÇÃO DO ENSINO SEGUNDO BOLONHA 

Em Março de 2008 tive que me insurgir contra várias modificações introduzidas pelo Conselho 

Pedagógico no figurino das unidades lectivas do curso de Gestão e também contra o facto de os 

docentes estarem a juntar as aulas práticas numa só turma: 90 alunos numa aula prática.  

Também por esta altura, o Prof. Efigénio Rebelo, então presidente do científico e do pedagógico, 

enviou instruções aos docentes explicando que, daí por diante, as tutórias passavam a ser aulas 

iguais às outras e situavam-se “a meio caminho entre as teóricas e as práticas”. Nessas “aulas de 

tutória” devem escrever-se “sumários” e tomar nota das presenças. Desta forma, o ensino 

segundo Bolonha perdeu uma característica estruturante. 

Aqui nada mudou com Bolonha. Não se sugerem tarefas, não se controla de forma efetiva quem 

está e quem não está, quem fez e quem não fez. Os alunos ganham os ECTS correspondentes à 

frequência sem porem os pés nas aulas. A percentagem de reprovações é elevada, especialmente 

no primeiro ano. Essas reprovações são fruto da avaliação baseada em testes e da ausência do 

apoio e aferição personalizados que uma avaliação contínua e a tutória proporcionam.  

9. MÁ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Por ser diminuta, esta faculdade é, em primeiro lugar, uma anomalia e um desperdício de 

recursos. Com uma dimensão inferior à de um departamento, não prescinde das despesas 

próprias de uma faculdade de tamanho normal (suplemento remuneratório para dirigentes, 

secretariado para cada órgão e para alunos, serviços de apoio próprios, gabinete de pós 

graduações). A faculdade partilha o mesmo edifício com outra e podia também partilhar grande 

parte dos serviços e do pessoal não docente; mas não o faz. E mantém docentes em sobreposição 

com outras faculdades do mesmo campus: Matemática Aplicada (muitos), Informática, 

Comportamento do Consumidor.  



 

  [49] 

 

Mas o mais dispendioso é a duplicação de cursos dentro da própria Universidade do Algarve. Com 

efeito, a Escola de Gestão, do ramo politécnico, oferece em Faro e em Portimão um 1º ciclo de 

Gestão com estrutura quase idêntica.  

É pois forçoso reconhecer que a Faculdade de Economia existe como faculdade, em boa medida 

para satisfazer interesses nada públicos. O interesse público apenas justificaria a existência de um 

departamento dedicado ao ensino do 1º ciclo de Economia bem como mestrados, doutoramentos 

e investigação correspondentes a Economia e Gestão.  

Os estatutos da Universidade do Algarve recentemente aprovados tentaram deixar tudo o mais 

parecido possível com o estatuto anterior e protegem, fomentam mesmo, feudos e autocracias. 

Não há uma linha para a efetiva separação de funções. Não se combate a acumulação de cargos. 

Não se tentam limitar custos. As unidades pequenas têm os mesmos direitos que as grandes. 

10. MAUS TRATOS E TENTATIVA DE ME DEMITIREM 

Em inícios de 2007 comecei a receber gritos e ameaças por parte do Prof. Efigénio Rebelo. E em 

Novembro desse ano fizeram-me um julgamento popular em Conselho Científico, com acusações 

de ser um criminoso merecedor de trezentos dias de prisão, mentir e outras. Cada membro foi 

convidado a criticar-me à vez. O “bullying” envolveu escárnio e gritos. Mandaram-me calar por 

várias vezes. Todo este triste episódio está escrito mas não em ata: após eu ter exigido que ficasse 

em ata, acabou, passados 8 meses, por sair uma ata onde se oferecia uma visão defensiva e 

deformada do que acontecera: uma defesa a posteriori da queixa que eu apresentara ao Reitor 

(p.25), e à que este não deu qualquer seguimento.  

Em Maio de 2008 publiquei um artigo na imprensa local (p.27) onde, a propósito dos estatutos da 

Universidade, chamava a atenção para os abusos que surgem quando um Conselho Científico é 

pequeno e tem fortes interesses instalados. O artigo, depois de classificado como desrespeitoso, 

foi distribuído a todos os docentes e funcionários, o que me valeu alguns aplausos de 

funcionários.  

Em Setembro passado, fui o único a votar contra a terceira reeleição do Prof. Efigénio Rebelo para 

o diretivo. A partir de Outubro passei a ser vigiado por funcionários que tomavam nota da hora a 

que entrava e saia. Em Janeiro, logo após me ter ausentado para Timor-Leste, fui notificado por 

correio electrónico de que o Reitor me havia instaurado (um mês antes) um processo disciplinar 

por faltas, com vistas à minha demissão. As averiguações não conseguiram provar que tivessem 
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existido faltas e a acusação acabou por se centrar em infracções menores entretanto 

encontradas.  

A queixa que deu origem ao processo podia ter-se desmontado num instante – mas não foi. E 

tudo decorreu enquanto me encontrava longe, sem acesso a documentos e a pessoas 

fundamentais para a minha defesa. Foi indeferido o requerimento para adiar o processo.  

Quando regressei, a acusação estava formada e fui aconselhado a não me defender dado a pena 

ser suspensa. Fiquei também a saber que me havia sido retirado todo o serviço docente e que o 

meu pedido de licença sabática estava congelado. Apelei para o Reitor mas sem resultado.  

E continuam as ameaças (de que hei-de ser demitido), acusações infundadas, humilhações em 

público e atos de discriminação. 

Nestas circunstâncias, quero primeiro declarar que deixei de estar em condições de cumprir 

cabalmente com as responsabilidades que o Estatuto da Carreira Docente Universitária me 

atribui; e, face às arbitrariedades de que tenho sido vítima, quero também pedir aos meus 

superiores hierárquicos o apoio e proteção a que tenho direito. 

 

Faro, 27 de Maio de 2009 
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