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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

 

Entidade: Associação Académica da Universidade de Lisboa. 

 Elementos identificados na página da Comissão. 

 

Recebidos por:  Deputados Alma Rivera (BE), Ana Rita Bessa (CDS-PP), Carla Sousa (PS), 

Cristina Mendes Da Silva (PS), Ilídia Quadrado (PSD), Isabel Lopes (PSD), 

Luís Monteiro (BE), Maria Da Graça Reis (PS), Maria Germana Rocha (PSD), 

Maria Joaquina Matos (PS), Martina Jesus (PS), Sílvia Torres (PS), Alexandra 

Vieira (BE), Olavo Câmara (PS). 

 

Assunto:  "Resultados ao Inquérito anónimo sobre as dificuldades financeiras dos 

estudantes da Universidade de Lisboa". 

 
 
Exposição:  

 

A Deputada Alma Rivera (PCP), que presidiu à reunião, começou por cumprimentar o Presidente 

da Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL). 

 

Depois de explicar os termos em que se iria proceder a audiência, foi dada a palavra ao 

Presidente da AAUL, o qual expôs as razões para a audiência, que ora se resumem:  

• Apresentou o relatório em assunto; 

• Os estudantes “saltam” refeições por falta de capacidade financeira; 

• Os estudantes estrangeiros não têm acesso à ação social; 

• Os estudantes têm dificuldades em pagar as rendas das casas que arredaram para 

estudar em Lisboa; 

• Os estudantes que tinham trabalho precário perderam-no, ficando em extremas 

dificuldades financeiras; 

• Os estudantes não têm capacidade para pagar a compra de equipamentos para os 

estudos, nomeadamente os estudantes de medicina dentária; 

• Os estudantes não são abrangidos pelos passes com benefícios, aportando custos 

elevados com transporte; 
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• Os estudantes não conseguem aceder à ação social, devendo o regulamento das bolsas 

ser alterado; 

• Os estudantes têm diversos problemas psicológicos, nomeadamente derivado à 

pandemia e problemas agravados por esta; 

• O referido nível de stress agrava os resultados académicos dos estudantes; 

• A necessidade de construção de residências estudantis em Lisboa; 

• Os apoios não estão a chegar aos estudantes; 

• A cidade universitária deu vários apoios no combate à pandemia, nomeadamente 

hospital de campanha, mas está a deixar os alunos para trás. 

 

As razões que sustentam o pedido de audiência encontram-se melhor descritas no pedido desta. 

  

Após esta apresentação, intervieram o Deputado e as Deputadas Olavo Câmara*1(PS), Isabel 

Lopes (PSD), Luís Monteiro* (BE), Alma Rivera (PCP) e Ana Rita Bessa* (CDS-PP). 

 

Às questões colocadas pelos Deputados seguiram-se os esclarecimentos do depoente, 

reforçando a sua exposição inicial, com especial enfoque na necessidade de acesso à ação 

social por parte dos estudantes nacionais e internacionais, construção de residências estudantis 

em Lisboa e apoios emergentes à saúde mental dos estudantes. 

 

A gravação áudio da audiência está disponível na página da Comissão na internet, constituindo 

parte integrante deste relatório, o que dispensa maiores desenvolvimentos nesta sede.  

 

Palácio de São Bento, 30 de março de 2021, 

 

 
O assessor 

 
 

Filipe Luís Xavier 

 
* estes Deputados intervieram no formato de videoconferência. 
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