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Associação Académica da Universidade de Évora 

 

Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, 

Deputado Firmino Marques, Exmos. Restantes Membros da Comissão, saúdo a iniciativa e 

reconheço em vós o esforço em auscultar as nossas estruturas em torno de uma temática 

tão presente, atual, emergente e impactante. 

 

Ao longo de ano meio as nossas academias e em particular as nossas próprias 

organizações, foram alvo de altos e baixos, mais baixos do que altos, mas em todos os 

momentos uma verdadeira montanha-russa. Desde a incerteza, natural de quem era 

confrontado com uma realidade ainda não vivida neste século, à especulação que nos fazia 

desabar em todos os momentos. 

 

Os estudantes, abandonados por políticas que tardavam em chegar, gabinetes de 

apoio que não tinham, e continuam a não ter, meios para dar resposta, um ensino que ora 

era presencial, misto ou online, mas em nada enriquecedor e formativo, à própria privação 

da vida social, essencial para o desenvolvimento social, mas também à privação do 

desporto, tão necessário e tão urgente como medida de combate aos problemas mentais 

que se acentuaram. 

 

 No culminar, surgem as dificuldades que as nossas associações sofreram e 

continuam a sofrer. Medidas que tardam em chegar, programas de apoio financeiro em que 

nem todos são elegíveis, valores de projetos que nem se preveem pagamentos para uma 
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candidatura de meses, e o insólito: criação de programas em que as próprias estruturas 

não podiam recorrer, mas cuja ajuda foi solicita na divulgação e aprovação, não estivesse 

eu a falar do Transforma Portugal. 

 Fomos a linha de combate e apoio logo no primeiro dia. Mobilizámos jovens para 

doar equipamentos, material de proteção, para se juntarem a brigadas de apoio a pessoas 

em isolamento. Fomos a ação local onde o governo não chegou, tendo sido, até hoje, 

esquecidos por quem nos devia reconhecer. 

 Alertámos para as problemáticas dos estudantes, lutámos por aquilo que muitos não 

tinham, como uma simples chamada de apoio psicológico. Atentem no estudo 

desenvolvido. Fomos ainda diante do IPDJ tentar apelar ao senso comum, facilitando os 

projetos em execução e indicando que o que constava na legislação não estava a ser 

cumprido. Portaria 286/2020 de 14 de dezembro assinala isso mesmo. 

 Hoje, observo este momento como uma fonte de esperança de algo que possa 

mudar. Espero que hoje seja o início de uma jornada que se mova em prol dos estudantes 

e do que consta no nome desta mesma comissão. 

 Chamo assim a atenção para a transição digital e inovação dos métodos 

pedagógicos, temáticas esquecidas e abandonadas pelas questões da pandemia. Alerto 

para as dificuldades dos estudantes, onde não basta alargar e aumentar o número de 

vagas, quando não se resolvem problemas básicos como o alojamento. Realço a 

importância das nossas estruturas que, apesar de muitas possuírem profissionais e 

funcionários, vivem e sobrevivem dos dirigentes e daquilo que os move, sem nunca 

colocarem à frente das associações os seus interesses pessoais ou ambições profissionais. 

Saímos como entramos, pois, os anos são praticamente sabáticos para quem gere 

empresas com missão política e responsabilidade social, a única diferença é que faltam 

apenas mais alguns euros no bolso. Sublinho as decisões tomadas em ENDA e os pedidos 

de audiência que por vezes lançamos. Asseguro que apesar destes breves 5 minutos, o 

nosso trabalho não termina e que as responsabilidades para com as instituições de ensino 

superior, com os estudantes e até para com as comunidades locais serão sempre o nosso 

foco de trabalho, preocupação e empenho. 
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 O dia de hoje tardava em chegar, principalmente agora que vivemos uma ilusão de 

retoma e normalidade. O que peço apenas é que não se esqueçam e que as medidas se 

movam nesse mesmo sentido, não podendo, no entanto, deixar de manifestar a minha 

tristeza em que esta audição só se realize após a assinatura da proposta de lei relativa ao 

orçamento de estado. 

 

 

Évora, 12 de outubro de 2021 

O Presidente da Direção da AAUE, 

Henrique Gil 


