Encontro Nacional de Direções Associativas Viana do Castelo 10 e 11 de junho
Ao décimo e décimo primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezassete, realizou-se no
Auditório da Professor Lima de Carvalho o Encontro Nacional de Direções Associativas
(ENDA), de índole ordinária, sob a organização da Associação de Estudantes da Escola
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
Plenário A – Plenário Inicial
Ao décimo dia do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas onze horas, deu-se inicio,
no Auditório da Professor Lima de Carvalho, ao plenário Inicial presidido por Joana
Capitão, Presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo (AE ESS IPVC). A presidente da mesa, seguidamente,
apresentou a mesa, sendo esta constituída por cinco elementos da AE ESS IPVC e
devidamente credenciados, descrito abaixo, da esquerda para a direita:
- Adriana Costa
- Tânia Matos
- Joana Capitão
- Mafalda Martins
- David Araújo
De seguida, a Mesa procedeu à chamada de todas as associações Académicas e de
Estudantes presentes e devidamente credenciadas para levantamento das guias de voto.

Associação Académica Da Faculdade De Direito De Lisboa
Associação Académica Da Guarda
Associação Académica Da Universidade Da Beira Interior
Associação Acadêmica Da Universidade Da Madeira
Associação Académica Da Universidade De Aveiro
Associação Acadêmica Da Universidade De Évora
Associação Académica Da Universidade Do Algarve

Associação Académica Da Universidade Do Minho
Associação Acadêmico Universidade Lusíada Do Porto
Associação Académica De Coimbra
Associação Académica Do Instituto Politécnico De Castelo Branco
Associação Acadêmica Do Instituto Politécnico De Setúbal
Associação Académica Do Instituto Politécnico Do Cávado E Do Ave
Associação Académica Do Instituto Superior De Educação E Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique
Associação De Estudantes Da Escola Superior Agrária De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Comunicação Social
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Educação De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Politécnico Da Escola Superior de Tecnologia
De Saúde De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Felgueiras
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Coimbra

Associação De Estudantes Da Escola Superior De Gestão e Tecnologia Do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura da Universidade do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade De Ciências Sociais E Humanas Da
Universidade Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Desporto Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Direito Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade Economia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Engenharia Da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto
Associação de Estudantes do Instituto Universitário de Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior
Associação De Estudantes do Instituto Superior De Economia E Gestão
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Faculdade De Psicologia E Ciências Da Educação
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Médicas
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Ciências Sociais E Políticas Sociais
Do Instituto Superior De Contabilidade De Coimbra

Associação De Estudantes Do Instituto Lisboa
Associação De Estudantes De Estudantes Do Instituto Superior De Contabilidade E
Administração Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Engenharia Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Universitário De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Agronomia
Associação De Estudantes Instituto Superior De Economia E Gestão

A presidente da Mesa anunciou de seguida a presença de 56 AAEE com direito a voto.
De seguida, foi sujeito a votação a presença da comunicação social. Após a votação, a
Presidente da Mesa anunciou o resultado com a seguinte contagem:





Contra: 21
Abstenções: 16
Direito de Não voto: 2
A Favor: 17

Em função da votação, a presença da comunicação social foi rejeitada.
De seguida a Presidente solicitou que se procedesse à votação da ordem de trabalho dos
plenários com a seguinte organização:
- Plenário A: Plenário inicial;
- Plenário B: Ação Social e Abandono Escolar;
- Plenário C: Juventude e Emprego Jovem;
- Plenário D: Órgãos Nacionais
- Plenário E: Organização do Sistema do Ensino Superior
- Plenário F: Medidas Conjuntas;

- Plenário G: Plenário Final.

O resultado foi então:





Contra: 0
Abstenções: 0
Direito de Não voto: 1
A Favor: 55

Foi então aprovada a ordem de trabalhos do ENDA VIANA 2017.
Posteriormente, procedeu-se à votação dos Presidentes de Mesa para cada plenário,
sendo a mesma decidida por voto secreto:
- Plenário B: Carlos Neto
- Plenário C: Nuno Pinheiro
- Plenário D: Nuno Reis
- Plenário E: Tiago Oliveira
- Plenário F: Stéfane Azevedo
O resultado foi, após 59 associações votarem,
Nulo:1
Branco: 8
Plenário B:
A Favor: 41
Plenário C:
A Favor: 48
Plenário D:
A Favor: 41
Plenário E:
A Favor: 42

De seguida foi apresentada a ata do ENDA ordinário Porto 2017, procedendo-se após
todas as alterações à sua votação.
Estavam presentes 57 AAEE.
Após votação, os resultados:





Contra: 0
Abstenções: 6
Direito de Não voto: 1
A Favor: 50

Em função da votação, a Ata do ENDA ordinário Porto 2017 foi então aprovada.
Após a única intervenção inscrita para o período das mesmas, feita por Pedro Magalhães
da Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a presidente de
Mesa refere que as moções do Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas foram enviadas fora do período previsto para o efeito, referindo o erro na
redação do email enviado pela organização e coloca à consideração dos presentes no
plenário a aceitação das moções.
João Pedro Videira da AEISEC, referiu que o regimento prevê que para as moções não
serem votadas para sua admissão devem ser enviadas no período previsto pelo mesmo.
Mafalda da AEFCSH referiu que por causa da redação do email, decidiram rever todas as
moções e enviar até ao final do dia. A presidente da Mesa, mencionou que compreendia
e que por isso mesmo põe à consideração do plenário. Fernando Pimenta da AEFAUP
referenciou que no regulamento está referido que a votação da admissão das moções
pode ser feita, e que neste caso deve ser o mais adequado a fazer. José Leite da AEISTEP
afirmou que o regimento deve ser cumprido, independentemente da maneira como o
email enviado pela organização foi redigido. Assim, a Presidente da Mesa, anunciou que
a moções enviadas pela AEFCSH serão votadas para admissão em cada plenário que as
mesmas se enquadrem.
A Presidente de Mesa comunicou o fim do plenário inicial, e a pausa de almoço.
Os trabalhos retomaram às catorze horas.

Plenário B: Ação Social e Abandono Escolar
Às catorze horas o presidente da mesa Carlos Neto da Associação Académica de Aveiro
informou que tinham sido disponibilizados na plataforma do ENDA três moções para
aprovação, respetivamente da FCSH (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa), da Académica da Madeira e da Académica de Coimbra.
A ordem de trabalhos foi retomada às catorze horas e quinze minutos.
O presidente de mesa Carlos Neto procedeu então à apresentação dos membros de mesa
(da esquerda para a direita):
- Inês Silva - Associação Académica da Universidade do Minho
- Mónica Carmo – Escola Superior de Comunicação Social
- Carlos Neto - Associação Académica de Aveiro
- André Soares - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
- Maria João Pinheiro – Faculdade de Direito da Universidade do Porto
De seguida, a Mesa proveio à chamada de todas as associações Académicas e de
Estudantes presentes e devidamente credenciadas para levantamento das guias de voto.

Associação Académica Da Faculdade De Direito De Lisboa
Associação Académica Da Guarda
Associação Académica Da Universidade Da Beira Interior
Associação Acadêmica Da Universidade Da Madeira
Associação Académica Da Universidade De Aveiro
Associação Acadêmica Da Universidade De Évora
Associação Académica Da Universidade Do Algarve
Associação Académica Da Universidade Do Minho
Associação Acadêmico Universidade Lusíada Do Porto
Associação Académica De Coimbra

Associação Académica Do Instituto Politécnico De Castelo Branco
Associação Acadêmica Do Instituto Politécnico De Setúbal
Associação Académica Do Instituto Superior De Educação E Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique
Associação De Estudantes Da Escola Superior Agrária De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior Agrária Do Instituto Politécnico De
Viana Do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Comunicação Social
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Cruz Vermelha Portuguesa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Politécnico Da Escola Superior de Tecnologia
De Saúde De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Felgueiras
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Gestão e Tecnologia Do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura da Universidade do Porto

Associação De Estudantes Da Faculdade De Belas-Artes Da Universidade de Lisboa
Associação de Estudantes Faculdade De Ciências Da Nutrição E Alimentação Da
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade De Ciências Sociais E Humanas Da
Universidade Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Desporto Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Direito Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade Economia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Engenharia Da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes da Faculdade De Medicina Da Universidade Do Porto
Associação de Estudantes do Instituto Universitário de Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Farmácia Da Universidade De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior
Associação De Estudantes do Instituto Superior De Economia E Gestão
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes da Faculdade De Medicina De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Psicologia E Ciências Da Educação
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Médicas

Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Ciências Sociais E Políticas Sociais
Do Instituto Superior De Contabilidade De Coimbra
Associação De Estudantes Do Instituto Lisboa
Associação De Estudantes De Estudantes Do Instituto Superior De Contabilidade E
Administração Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Engenharia Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Tecnologias Avançadas De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Universitário De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Farmácia Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Agronomia
Associação De Estudantes Instituto Superior De Economia E Gestão

Confirmou-se a presença de 61 Associações Académicas e Estudantes, devidamente
credenciadas.
O Presidente da Mesa solicitou que a organização projetasse a moção da Académica da
Madeira.
Estando a moção apresentada, deu início à votação para a decisão de aprovação da
respetiva moção. A moção da Académica da Madeira vai a discussão aprovada com:





A favor -57
Contra – 0
Abstenções – 3
Direito de não voto - 1

Projetada a moção, deu início à votação para decisão de aprovação da respetiva moção,
A moção da FCSH foi reprovada, por não ter dois terços de votos a favor:
 A favor – 24

 Contra – 27
 Abstenções – 5
 Direito de não voto - 5
O Presidente da Mesa solicitou que a organização projete a moção da Académica de
Coimbra. Estando projetada deu início à votação. A moção foi aprovada com:





A favor – 58
Contra – 0
Abstenções – 2
Direito de não voto - 1

O Presidente da Mesa pediu que se começasse a discussão das moções pela ordem que
está no site nos documentos no plenário B. Iniciou então pelo Relatório de Abandono
Escolar da Académica de Lisboa.
A Associação Académica de Lisboa procede à discussão do Relatório de Abandono
Escolar. Afirmou que um dos grandes objetivos será sair do ENDA do decorrente fim de
semana com uma estratégia conjunta que reflita aquilo que os estudantes querem e
aquilo que as associações querem.
O Presidente da Mesa questionou se existe alguma interpelação por parte de algum
advogado.
Interpelação direcionada à AAL por parte de João Rodrigues da FAL. Cujo iniciou por
felicitar a Associação Académica de Lisboa por ter resgatado um tema que está na base
do quotidiano do Ensino Superior, que afeta os estudantes, como afeta também no
sentido de reforçar positivamente e mais uma vez dar a entender como o Movimento
Associativo Estudantil está preocupado com o abandono escolar e quer estudar o
abandono escolar, estudar na sua transversalidade e também no cumprimento do
próprio projeto de resolução que foi mencionado pela Académica de Lisboa. Considera é
que a própria moção deveria ir um pouco mais além no sentido em que o próprio projeto
de resolução indicava que este estudo deveria ser elaborado, para depois culminar no
programa de combate ao abandono escolar. Perguntou então se não faria sentido a AAL
e FAP fazer uma junção dos dois documentos numa lógica de que primeiro o estudo viria
trazer bases sólidas e acima de tudo explicar atualmente qual o fenómeno de abandono
escolar, se é por ordem financeira ou por razões de ordem nacional ou outro tipo de
ordem que possa surgir dentro do cosmos do ensino superior. Revela que através desse
estudo podem pedir ao poder político, ou neste caso ao próprio MCTES, que elabore o
estudo e depois venha a culminar esse mesmo estudo no tal programa que a Federação
Académica do Porto aqui traz, no sentido também da sua consideração. Apresentou uma
pergunta em título mais genérico, questionando se esta moção deveria passar muito por:
vamos cumprir e fazer o estudo como o projeto de resolução assim indica, mas daqui

para a frente desenhar já um programa com os resultados desse mesmo estudo
exortando e exigindo ao governo uma resolução rápida nesse sentido da execução do
estudo e acima de tudo do desenho do programa de prevenção e combate ao abandono
escolar.
A Académica de Lisboa respondeu à interpelação de João Rodrigues: Afirmando que
efetivamente tiveram oportunidade de discutir esses pontos, relativamente ao ir mais
além na moção e foi aquilo que ambos reconheceram pois passaram-se 3 anos e o próprio
executivo mudou, e portanto, a Académica de Lisboa entende que faz sentido haver um
reforço perante este executivo, defendendo que há uma falta de reconhecimento desta
realidade, e o primeiro passo no sentido de dar a conhecer a realidade é muito
importante, inclusive para o Movimento Associativo no sentido de começarem a ter um
maior acesso a esses dados. Relativamente à fusão das moções com a Federação
Académica do Porto, entende que são moções muito complementares e acredita que o
ENDA aprovará ambas as moções, no entanto defende que não podem considerar que
são medidas iguais, pois são medidas distintas e, portanto, acredita que os resultados
práticos serão de certa forma o mais importante para o Encontro Nacional de Direções
Associativas. Reconhece que da parte da Académica de Lisboa faz sentido porque revêm
se na moção que a Federação Académica do Porto apresenta, mas refere que são
medidas distintas e mais importante do que um documento ou documentos separados
são os resultados práticos que o ENDA atinge e de qualquer das formas considera o mais
importante.
Presidente da Mesa questionou se existe mais alguma interpelação.
A Federação Académica do Porto, reforçou o facto das medidas serem complementares.
Esclarecendo que ser complementar significa que há uma simbiose, ou seja, o estudo
serve como um mecanismo não é um fim, serve para depois fundamentar
empiricamente, claramente e sobejamente o quê que é o fenómeno do abandono
escolar. Defendeu também que ambas as académicas concordam que se pretende
culminar num programa nacional, mas para isso considera que exortar a realização do
estudo é dar cumprimento a um projeto de resolução que está na gaveta. Acrescentou
que é importante que seja bem definido o que querem valorizar no estudo, com que
quadro empírico, com que quadro metodológico, o que fazer a nível da conceptualização
do estudo do abandono escolar. Aproveitou para questionar se Académica de Lisboa não
considera que ao nível do abandono escolar se deveria definir quais é que seriam as
metas e as tipologias de avaliação, se não considera que se deveria definir por exemplo
uma dimensão ao nível social, financeiro, educacional, cultural, ao nível do acesso ao
ensino superior se é uma condição ou não. Ou seja, começar já a verbalizar, porque refere
que são os primeiros agentes, são a linha da frente do que é o contacto com os
estudantes. Afirmou que se não faz sentido nesta mesma moção em conjunto como há
pouco referiram, admitem que foi uma hipótese, apesar de acharem que faz sentido um

quadro simbiótico, pois revela que receia que por dizer que querem só estudar o
abandono escolar o governo pode fugir à realidade que faz os estudantes abandonar o
ensino superior.
A Académica de Lisboa, esclareceu que o objetivo do documento é bastante claro e
objetivo e exigido o cumprimento dum projeto de resolução que já está aprovado e este
é objetivo da moção apresentada, por isso entende não ir mais além porque não tendo
acesso no momento aos dados entende que seria difícil o Movimento Associativo
perspetivar muitas medidas para o abandono escolar. Reconhece que um programa de
prevenção, em que o próprio ENDA também já se pronunciou acerca disso, é de facto
uma medida complementar à exigência do cumprimento deste projeto de resolução. No
entanto afirmou que esta moção tem um objetivo claro de exigir o cumprimento deste
projeto e resolução e é por isso que entendem não ir mais além, e entendem que esta
exigência sai muito mais fortalecida se for com um documento único, uma medida única
e até porque é uma medida distinta da que a Federação Académica do Porto apresenta
apesar de referir se rever. Afirmou estar convicto de que ambos os documentos serão
aprovados e que o ENDA sairá também de certa forma fortalecido, e sobretudo,
estudantes que porventura poderão estar a pensar em abandonar o enino superior serão
muito bem representados.
A Federação Académica do Porto acrescentou uma nota: afirmando que a metodologia
da Académica de Lisboa é preponente, e nesse sentido espera que o documento seja
aprovado. Admite que é um bom documento, em que o propósito está de acordo com o
que a Federação Académica do Porto defende. No entanto, corrige o João afirmando que
o Movimento Associativo Nacional já se pronunciou sobre o abandono escolar que foi
elaborado em março do ano passado e que até foi mote para o dia Nacional do Estudante.
Defende também que dizer que não têm matéria que justifique incluir nesta moção não
corresponde à verdade, porque refere que no ano passado já tinham indicado quais eram
as dimensões, quais eram os subsistemas onde há mais abandono escolar. Portanto,
considera ser diferente ter uma moção para exigir o cumprimento apenas duma
resolução ou exigir o cumprimento duma resolução com dimensões distintas e concretas
conforme o que no ano passado já foi demonstrado e empiricamente comprovado.
A Académica de Lisboa admitiu que tem sido mal interpretada porque refere que partilha
com a Federação Académica do Porto que já existem muitas considerações acerca do
abandono escolar por parte do Movimento Associativo Nacional. Em que uma dessas
considerações foi justamente a necessidade de se ter elaborado o presente Relatório
anual. Necessidade essa que afirmou ter sido corroborada por parte da Assembleia da
Republica e aprovada pela mesma, e por isso, entende que na atual conjuntura em que
a realidade do abandono escolar é camuflada, considera como um primeiro passo para
voltar a colocar esse assunto na agenda. Afirmou que faz muito mais sentido esta medida,
será muito mais fortalecida se for vista como a única exigência que o Movimento

Associativo tem, embora já tenha uma série de considerações apresentadas e aprovadas
e que não serão colocadas em causa.
Presidente da Mesa questionou acerca da existência de mais alguma interpelação.
João Pedro Gomes, intervencionou recordando que o princípio da moção já foi aprovado
e por isso deve-se ver cumprido. Expõe uma dúvida relativamente ao terceiro parágrafo
e também em relação ao porquê que não se ponderam juntar as moções e de ser mais
favorável apresentar dois documentos que abordam a mesma temática. A primeira
questão baseia-se na perceção de que maneira é que esses dois documentos que
abordam a mesma temática que são complementares, terá mais peso na Assembleia para
aprovar esta mesma medida e para exercer o cumprimento da mesma medida. Revela
também que a dúvida no terceiro parágrafo prende-se com o facto da Académica de
Lisboa, referir que há um reconhecimento do problema e a preocupação dos estudantes
que por diversos motivos abandonam o ensino superior, e depois logo de seguida, refere
ter elucidado que existem dois tipos de estudantes uns deles que não estudam porque o
sistema de ensino superior não lhes oferece essa oportunidade. Nessa citação A
Federação Académica do Porto considera que não lhe parece que esteja enquadrado com
esta temática, porque os estudantes que não entram no ensino superior devem-se à falta
de média ou ao desinteresse completo pelo ensino superior, ou aqueles que têm
dificuldades financeiras até conseguem entrar no ensino superior com as dificuldades.
Nesse sentido solicita que a Académica de Lisboa o elucide acerca das duas questões
apresentadas.
Em resposta ao João Pedro Gomes, e relativamente à primeira questão reconheceu que
efetivamente são medidas complementares, no entanto reforça que o facto de serem
medidas complementares não deixam de ser medidas diferentes e entende que não é
por duas moções que até podem ser complementares e que estão no mesmo âmbito,
que hoje não vê necessidade de fundir por uma questão de logística porque os resultados
práticos sairão da mesma forma. Afirmou que o ENDA defende essas duas medidas e não
acha que se deva fundir as duas moções porque não são medidas iguais, e sendo as duas
medidas, os dois documentos aprovados no ENDA, saíram reforçadas. Relativamente ao
parágrafo assume que não entendeu na sua totalidade a questão apresentada. No
entanto, crê que tenha a ver com as razões/motivos por detrás do abandono escolar.
Explica então que quando fala numa realidade camuflada refere-se à dificuldade de se
identificar os casos de abandono escolar, pois um estudante para abandonar o seu ciclo
de estudos pode ter diversas razões por detrás desde a dificuldade financeira, a não
identificação com o seu ciclo de estudos, por entender que naquela fase da vida prefere
integrar o mercado de trabalho do que continuar o seu ciclo de estudos, e salienta que
essa é uma realidade que o Movimento Associativo tem. Acrescenta que todos os
estudantes lidam neste tipo de casos com uma certa timidez dos visados em reconhecer
muitas vezes essas dificuldades e esse facto é uma realidade e dificuldade, que defende

que todos juntos têm que combater. Mas entende que não só o Movimento Associativo
Nacional tem que combater, mas tem que ser uma estratégia conjunta por parte do
Movimento Associativo Nacional, das instituições e de todos os agentes do ensino
superior, porque só assim é que considera que se conseguirá combater o abandono
escolar que é uma realidade camuflada e muitas vezes não é reconhecida.
João Pedro Gomes evidenciou que não se sente totalmente esclarecido e então tenta
explicar melhor a sua segunda questão. Dizendo que considera que um estudante que
nunca entrou no ensino superior não o pode abandonar e é exatamente isso que quer
explicitar no terceiro parágrafo. Pois refere que a Académica de Lisboa diz que há dois
tipos de estudantes, aqueles que nunca chegam a entrar no ensino superior, logo
defende que estes estudantes não entram nesta temática. Explica que os estudantes não
entram para o ensino superior porque não têm médias ou porque se calhar têm
necessidades a nível orçamental. Até porque há aqueles que têm défices orçamentais e
mesmo assim conseguem entrar. Por outro lado, explica que o Movimento Associativo se
pronunciou acerca do aumento da indexação das bolsas de estudos para passarem
dezasseis vezes, aumentarem o indexante. O interveniente questionou se forem
apresentadas seis moções no mesmo ENDA com tópicos diferentes e com finalidades
diferentes, mas sobre a mesma temática, se isso vai fazer com que o ministério
efetivamente olhe para aquela questão com outros olhos, ou se faz mais sentido
apresentar-se um documento único que abarque todos os pontos e que tenha um
fundamento muito mais construído.
A Académica de Lisboa responde à questão de João, admitindo que relativamente ao
terceiro parágrafo a questão do acesso ao ensino superior e impedir que alguém não
entre no ensino superior por dificuldades financeiras é um dos grandes desafios que o
Movimento Associativo Nacional tem, e que também nesse sentido já tem apresentado
diversas propostas do que visam que cada vez é maior o acesso ao ensino superior.
Relativamente à questão, e adotando o exemplo acerca das seis moções sobre o
indexante de apoios sociais, afirmou que o resultado prático e a força que o Movimento
Associativo Nacional se apresentará à tutela. As propostas são exatamente as mesmas,
as medidas foram reforçadas pelo ENDA e defende que terá todo o sentido que tenham
a mesma força como se tratasse dum só documento. Entende que independentemente
dum documento ter seis preponentes ou um documento ter um único preponente, o
Movimento Associativo Nacional terá que defender as propostas de igual maneira.
Reforça que são propostas do Movimento Associativo em sede e é importante, porque
terão que ser defendidas perante a tutela da mesma forma independentemente do
número de preponentes que tenham. Acredita que este é um primeiro passo muito
importante para voltar a colocar o tema do abandono escolar na agenda e acha que faz
sentido este documento ir como um único documento. Evidencia que será muito mais
fortalecido em sede de ENDA se for como um único documento.

Antes de se proceder a votação foi proposto por João Cardoso, FNAEESP, que, tendo em
conta o processo de votação, as votações sobre todas as moções fossem realizadas só no
final das apresentações de forma a não serem constantemente suspensos ou
interrompidos os trabalhos para as mesmas.
Tendo a proposta sido aceite pela mesa, passou-se à segunda moção: por um programa
de prevenção e combate ao abandono escolar – Proponente: Federação Académica do
Porto.
A moção que a FAP apresentou foi ao encontro do abandono escolar. Foi referido que
este tem sido um problema que tem tido uma dimensão muito significativa, e que já se
passou algum tempo desde que o “programa retomar” foi suspenso e nenhuma
alternativa foi apresentada. O movimento associativo ter se ia também pronunciado no
ultimo ano sobre a necessidade desse programa voltar e também da necessidade de um
programa de prevenção ao abandono escolar. Ate ao momento nada teria sido feito.
Várias iniciativas estariam paradas há meses, e aquele seria o momento de voltar a
colocar essa temática na agenda e exigir que haja de facto um programa não só de
incentivo ao reingresso, mas também de combate ao abandono escolar onde o
movimento associativo esteja envolvido na sua construção.
A FAL, questionou a correta formulação do primeiro paragrafo da moção apresentada “É
um problema que tem mantido uma dimensão demasiado grande”. A FAL também
mostrou não estar esclarecida quanto ao modo de implementação do “Paragrama
Retomar”, dado desconhecerem as causas do abandono escolar.
Ana Luísa da FAP esclareceu que o que estava a ser pedido na moção era que o próprio
movimento associativo estivesse presente na construção de um programa, que não seria
nem teria de ser o “Programa Retomar” necessariamente, teria de ser um programa
,talvez até mais completo, de combate ao abandono escolar e de incentivo ao reingresso,
naturalmente com os dados que a associação académica de lisboa já teria tido
oportunidade de solicitar que fossem disponibilizados e que seriam muito importantes
para a estruturação do programa.
Gonçalo Associação académica da faculdade de direito de lisboa questionou qual seria a
posição da FAP relativamente a fazerem uma moção conjunta relativamente a este tema.
Ana Luísa, FAP, referiu não considerar haver nenhum problema em que as moções
fossem separadas, sendo que uma estaria a pedir o estudo e a outra a pede que sejam
criados os programas.
João, AAL, interveio referindo que não haveria qualquer objeção à aprovação da moção
e à posterior junção de ambas na nota de imprensa e também propôs que houvessem
algumas alterações ao nível da redação e da sua fundamentação. Foi questionada a

veracidade da fundamentação apresentada, sendo que, ao longo do texto, eram
apresentados alguns dados sem fontes. Depois, mais relativamente ao ponto onde era
pedido um programa de prevenção e combate ao abandono escolar, considerou fazer
sentido no próprio corpo da moção estar uma ampla definição do que é abandono escolar
e não me parece que esteja.
Ana Luísa, FAP, referiu que os dados referentes á fundamentação seriam dados da
DEGEC, dados brutos baseados no numero de estudantes matriculados no ensino
superior; numero de estuantes inscritos pela primeira vez e depois estudantes que
depois, fazendo uma formula, que não estão no sistema. Relativamente aos dados que a
associação académica de lisboa solicitou, referiu serem fundamentais para a
estruturação de um programa completo, por isso, a ideia da moção passaria
essencialmente pela estratégica, naturalmente complementar à da associação
académica de lisboa.
João, AAL, colocou ainda mais duas questões. A primeira era relativa ao programa
retomar em concreto, sendo que propôs ser colocado, dentro do terceiro paragrafo, uma
outra redação mais genérica, que, em vez de te focar o programa retomar, porque o
programa retomar está indiretamente dento da Acão social que por si só tem inúmeros
problemas e carências. A segunda questão colocada foi relativamente ao pedido de
envolvimento dos estudantes do movimento associativo estudantil, propondo se não
seria preferencial colocar, tal como no passado já foi feito, por subsistema de ensino,
uma vez que a realidade do abandono escolar por subsistema de ensino é muito distinta
entre o politécnico; o público e o privado, considerando que seria interessante dar essa
tónica. Resumindo, considerou que o movimento associativo estudantil deveria
participar, mas que os estudantes deveriam ser postos por subsistema porque isso ira
tornar o programa mais rico e almejado por todos os estudantes.
Ana Luísa, FAP, em resposta, esclarece não haver um enfoque especial no “Programa
Retomar”, este teria sido mencionada apenas como justificação para o de facto ele ter
existido, ainda que com algumas debilidades, deixou de existir e ate ao momento
nenhuma nova resposta tria sido dada. Concordou também em proceder à alteação do
subsistema.
Sem mais intervenções, o Presidente de Mesa deu ordem para proceder à ordem de
trabalhos com a apresentação da terceira moção da federação académica de lisboa:
Partilha e recursos dos serviços de ação social por área geográfica.
Na apresentação da terceira moção a FAL refere que o movimento nacional associativo
tem feito um bom trabalho e tem tido um bom desempenho ao nível da matéria da ação
social, mas que a ação social não se esgota apenas e só nas questões da alimentação,
nem nas questão do alojamento ou no próprio regulamento de atribuição de bolsas,
esgota-se sim também na elaboração daquilo que é considerada uma gestão otimizada,

uma gestão de partilha de recursos, num quadro que o próprio REGIES indica que não
deverá haver descriminação ao nível do que a ação social diz respeito entre estudantes.
Em grandes academias, como é o caso da academia de lisboa, da academia do porto, ou
por exemplo em Coimbra, ou até mesmo em Aveiro, verifica-se claramente que a
existência de diversos serviços de ação social poderia e deveria, na consideração da
federação académica de lisboa, ter maiores ganhos, otimizarem os recursos e
partilharem as suas estratégias, no sentido de uma figura que apelidaram, invocando um
pouco também o que o REGIES já prevê, a figura dos consórcios. Efetivamente, à luz
sugestão que a federação académica de lisboa é pedida a colocação, à disposição, de um
modelo, podendo este se apelidado de consorcio ou de convergência entre as instituições
de ensino superior e os próprios serviços de ação social, para uma partilha de recursos,
partilha de recursos essa que poderá ser feita ao nível, por exemplo, da gestão ao nível
das cantinas; ao nível das encomendas do que diz respeito à alimentação e à produção e
confeção das próprias refeições. É referido também, que deverá haver uma mobilidade
entre as instituições de ensino superior no que diz respeito à alimentação, ou seja, um
estudante de uma instituição não deverá ser proibido de ir comer a outra instituição
porque facilmente, numa época digital, conseguir-se-ia garantir uma mobilidade de
dados através de transmissão de dados entre as instituições de ensino superior e entre
os serviços de ação social. Isto porque a própria racionalidade económica assim o dita,
que ao trabalhar em conjunto ou ao otimizar acima de tudo todo o panorama que diz
respeito aos serviços de ação social ao nível da gestão indireta conseguir-se-ia acima de
tudo não só potenciar os ganhos ao nível dos serviços de associação social, que lhes
permite depois potenciarem esses ganhos noutras áreas que por vezes então mais
desfavorecidas ao nível da associação social direta, como é por exemplo o caso das
residências e também do desporto universitário. Esta visão teria como objetivo trazer
ganhos não só para os próprios serviços, não só ganhos de ordem financeira, de ordem
logística, mas acima de tudo ganhos para os estudantes, ajudando na mobilidade dos
estudantes, ajudando a ter uma ação social mais rica.
João Cardoso intervencionou concordando em grande maioria com o exposto, contudo
considerou que a proposta levantava algumas dúvidas. Por Este motivo questionou de
que forma é que, por exemplo, apresentariam legalmente para fazer toda a
representação, e até que ponto as instituições poderiam ficar comprometidas com isto,
tendo em conta, por exemplo, a partilha de espaços, que hoje até já existe em diversas
instituições em que o estudante pode, por exemplo, não pertencer a esse subsistema
mas partilha também os espaços ao nível do alojamento e alimentação , como é que
iriamos operacionalizar isto, e qual a viabilidade tendo em conta os valores associados a
isto.
A esclarecimento a FAL explicou que a proposta passaria muito por manter também a
independência destes serviços. A criação de um centro regional como a própria moção
indicava, o que tentaria fazer era articular as legações entre si numa questão de

otimização ao nível do que à alimentação diz respeito e também no desporto
universitário. Concretamente ao desporto universitário, por lógica acabaria por ficar a
ganhar a própria região no sentido de representação e os seus estudantes que aquela
região daquela academia tem. Depois, daria cumprimento ao que o REGES indica quanto
á descriminação no caso que à ação social diz respeito. A estratégia seria simples, utilizar
um método de recursos que a nível europeu tem sido muito utilizado. Isto traria, num
mundo globalizado, uma hipótese que passaria por a ação social não discriminar sobre
uma instituição mais pobre e outra mais rica, a ação social seria igual para todos e para
todos, e em que todos os estudantes na realidade tivessem acesso às mesmas garantias
ao nível da ação social direta e indireta, sendo que assim todos os estudantes e a própria
região iriam ganhar e o próprio financiamento publico poderia ser optimizador e focalizar
a ação social em áreas importantes para os alunos que infelizmente estariam a ser
desprezadas.
João Cardoso compreende as propostas e os beneficio da mesma, mas demonstra
algumas preocupações no sentido em que, ao serem construídas instituições de ação
social cada vez maiores estas cada vez podem ter mais dificuldades de resposta aos
estudantes. Propôs por esse motivo uma maior ponderação do assunto para,
posteriormente, se realmente decidir se se iria querer uma maior operacionalização e
resposta por parte das instituições de ensino superior ou um aumento da votação para
orçamento dos serviços de ação social, sendo que isso implicaria voltar ao modelo antigo
em que existia uma votação orçamental

O João da FAL responde que existem estudantes das instituições de ensino superior que
não podem comer em cantinas que não sejam a sua, que distam muitas vezes 100 metros
de um local de estudo que é público. Questionou qual a dificuldade entre uma instituição
de ensino superior a nível dos serviços de ação social com outros serviços de ação social
de outra instituição do ensino superior em fazerem um acerto ao nível de contas no final
e ninguém se chateia e fica tudo benéfico. Acha que também não tem problema em
instituições que são mais subfinanciadas que outras e que tem mais recursos ao nível da
ação social que haja uma partilha de recursos e isso não deverá ser do ponto de vista
legislativo. O que está na moção claramente é uma sugestão para se pensar, a ação social
de uma outra forma, pensar a ação social de uma forma que não seja escondida, fechada,
que seja uma ação social aberta para os estudantes onde não haja discriminação. Se é
importante o que esta dizer relativamente ao consorcio, se o que acontece aos
administradores, é mais importante na sua consideração cumprir o regies e que não haja
discriminação por um estudante que apenas escolheu estudar numa instituição, que por
acaso essa instituição é mais subfinanciada que outra, tem direito ou acesso a uma pior

ação social, isso não faz sentido, a ação social é um espaço onde todos nós devemos ter
as mesmas garantias porque por exemplo ao nível do 1º balizamento pagamos todos a
mesma propina ou em termos de valor mínimo e valor máximo, porque é que a ação
social tem que ser distinta quando claramente dentro das academias se pode colocar
processos de otimização e que do ponto de vista empírico é dita que ao nível da
racionalidade económica podemos vir todos a ganhar. Diz ao João C. para não ir mais a
frente do que a proposta diz, esta proposta é muito clara diz que os serviços da ação
social deveriam partilhar recursos e devia-se implementar a tal mobilidade, a partilha de
recursos e acima de tudo uma gestão positiva do horário publico.
A mesa pergunta se está esclarecido
Pedido de esclarecimento por Rui Pedro Pinto AULP, este questionou o João (FAL)
relativamente ao segundo paragrafo da segunda página, se o João se quer referir ao
artigo 16º que prevê cooperação entre instituições ou ao artigo 17º que é esse que prevê
os consórcios.
João FAL, agradece a questão e diz que relativamente ao artigo 16º, não está a dizer que
prevê consorcio a nível da ação social. Diz também que este prevê duas coisas, a questão
da discriminação e é esse o combate que esta aqui a fazer com esta proposta, e depois
se já temos modelos de otimização ao nível da gestão das instituições. Acaba por ser uma
cooperativa e é isso que remete para o artigo 17º, diz também que não é apenas uma
realidade tão descabida como parecia que o João Cardoso estava a dizer, acaba muito
por ser uma realidade das próprias instituições, como já disse anteriormente João volta
a repetir que não foi por isso que se perdeu mais técnicos, não foi por isso que se perdeu
mais oferta formativa, ganhasse o João acha que é o melhor que os estudantes podem
ter, ter uma maior mobilidade, terem acesso a uma melhor ação social e que haja uma
partilha.
Rui Pinto AULP, questionou novamente o João acerca da redação dizendo que na moção
prevê no seu artigo 16º que as instituições do ensino superior público podem sobre
proposta ou por sua iniciativa criar consórcios, mas que isso não está previsto no artigo
16º, mas sim no artigo 17º.
João (FAL) responde dizendo que é uma gralha, que é o artigo 17º e que apenas estava a
explicar um bocadinho mais de qual era a ideia em si. Ainda acrescenta que vai proceder
a alteração de artigo 16º para artigo 17º.
A mesa questionou Rui se está esclarecido, por sua vez este diz que sim.
A mesa questionou o plenário se há mais algum pedido de esclarecimento.

Martim Moita AEFCSH questionou João dizendo que ele e os seus colegas estão a tentar
entender o que é que em termos práticos iria querer dizer, na realidade de Lisboa, na
realidade universitária politécnica de Lisboa ou seja se os SAS tivessem unificados isso
poderia querer dizer que por exemplo os preços das cantinas seriam comuns, que as
qualidades dos vários SAS estando unificados existiria um esforço para todas as cantinas
estarem no mesmo nível.
João FAL acha que a ideia é mesmo essa, acha que acima de tudo é aumentar a qualidade
de certos Serviços da ação social em virtude das próprias instituições estarem
subfinanciadas para cima, sobre essa premissa o que considera e que é o caso de Lisboa,
há ao nível das instituições de ensino superior limitações de poder ou não poder ir a
determinadas instituições de ensino superior por exemplo almoçar, nesse registo o que
defende é que não haja esse limite, essa mobilidade, haja uma abertura dessas fronteiras
como referiu anteriormente, a ideia é aumentar a qualidade dos serviços da ação social,
relativamente ao custo da refeição isso é um acerto que se faz entre os próprios serviços
da ação social na compensação monetária do próprio custo portanto é nessa premissa
que neste momento perspetiva esta proposta mas, volta a dizer este é o inicio de um
registo. Cada movimento associativo nacional concorda é um inicio de um registo de
partilha, de uma partilha que já acontece nas instituições do ensino superior, é tempo
dos serviços da ação social darem também esse exemplo e acima de tudo combater a
discriminação que existe entre os estudantes do ensino superior que não faz sentido
nenhum em existir por apenas e só escolher uma universidade, um instituto politécnico
que está mais subfinanciado que o outro.
Martim Moita AEFCSH diz que não ficou esclarecido em relação ao preço do prato social,
se este teria o mesmo preço nas várias cantinas ou não.
João FAL pede para repetir a pergunta uma vez que não percebeu.
Martim Moita AEFCSH volta a repetir a questão dizendo que não ficou esclarecido em
relação ao preço do prato social, se este teria o preço nas várias cantinas ou não.
João FAL diz que conforme explicou ao João a ideia é normatizar tudo ao nível dos
serviços da ação social. O serviço da ação social por lei tem autonomia na definição de
um preço mínimo que a refeição da ação social diz respeito. João diz que o que sugere é
um estudante de uma instituição possa ir por exemplo comer a outra instituição e depois
haja um acerto, se é cobrado por exemplo 2,55 numa instituição a outra instituição paga
respetivamente 2,55 porque depois isso leva a um quadro legislativo diferente, teria que
ter um limite máximo e um limite mínimo daquilo que a ação social indireta diz respeito.
O João diz que não é esse o propósito da moção apesar de perceber perfeitamente a
pergunta e apesar de ser uma ideia que futuramente possa pronunciar, a ideia é que haja
uma partilha, essa partilha é de acordo com o quadro que já está definido haja uma troca

de informação, haja fluxo também de informação sobre esse registo, que os estudantes
fiquem todos a ganhar.
Martim Moita AEFCSH agradece.
A mesa questionou se mais alguém tem pedido de esclarecimento. Não havendo seguese para a próxima moção pelo mesmo preponente “Apoio a habitação a estudantes
deslocados”.
João FAL começou por dizer que esta é uma matéria que é mais transversal que a
realidade da partilha de recursos dos serviços da ação social, em virtude também do
mercado de arrendamento estar com preços exorbitantes, em virtude também dos
programas existentes serem programas escassos, por exemplo o porta 65 não é
especifico para estudantes, não há um programa especifico de apoio a habitação a
estudantes deslocados e considerando também que cerca de 35% dos estudantes do
ensino superior atualmente são estudantes deslocados ou sejam necessitam de arrendar
uma habitação. Depois existem questões no que diz respeito a fuga dos impostos, a falta
de investimentos que é colossal nas residências geridas pelo SAS, no que diz respeito em
algumas academias. João afirmou que é da consideração dele que ao nível do programa
do governo ,também vem previsto um plano nacional de reformas e ação social direta no
qual o alojamento diz respeito de ser reformulado e tem que ser reformulado através de
varias matérias, diz respeito também por via do orçamento de estado, uma questão que
a o João Cardoso falou anteriormente, o orçamento de estado tem que não só estar
definido e separado da total para a ação social relativamente a atuação das instituições
do ensino superior, tem que estar em separado mas acima de tudo, essa atuação tem de
ser condigna e que haja um apetrechamento das residências da ação social. E depois
também do ponto de vista da gestão da instituições de ensino superior, que possa haver
mecanismos que fomenta as instituições de ensino superior, programas de combates a
solidão tal como recorda da federação académica do porto ter um programa nesse
sentido ao nível da habitação, portanto é nesse registo que acha e exorta o governo
também a trabalhar nesse bom exemplo que é ao nível do combate aos problemas a
habitação e depois uma questão mais técnica que é o encargo possível deste mesmo
arrendamento se possível, ser deduzido ao nível de IRS , o imposto para rendimento de
pessoas singulares.
A mesa questionou se existem intervenções.
João Pedro Videira AEISEP começou por cumprimentar o João FAL, questionando –o
seguidamente sobre a própria redação da moção, afirmando que, face a moção anterior
esta moção está muito mais confusa, que a moção anteriormente redigida. Primeiro
porque, o primeiro paragrafo termina com constato, o ponto A começa, “que os encargos
com a habitação” e mais a baixo depois por exemplo o ponto D, “verificam, constatam,
verificam que já existe programas”. Depois passa por exemplo para o ponto 1, mas aqui

presume que seja aquilo que estão a revindicar quando passa para o ponto 1 “apelam a
tutela que desenvolva rapidamente”, o João presume que isto seja as nossas
revindicações e portanto a primeira questão é se esta moção pode ser reformulada, pode
ser rescrita porque desta forma está um pouco confusa, outra questão é relativamente
aos programas de apoio ao alojamento no caso do Porto e julga que também em Coimbra
já existe este tipo de programas, por exemplo no Porto é o programa “Aconchego”, em
que o estudante partilha casa com um idoso e depois no ultimo ponto, no ponto 3 , acha
que os encargos com a renda já são passiveis de dedução, afirmou ainda ter a certeza
absoluta.
João FAL disse que relativamente a formulação da redação poderá reformular sem
qualquer problema, agora espera que daqui para a frente, com outras moções que estão
presentes neste encontro nacional com erros ortográficos também possa ouvir o João da
AEISEP estar preocupado com a redação como com a que está a ser apresentada, mas
com certeza que reformula até para perceberem melhor o que está aqui previsto,
relativamente a primeira questão, não disse o programa aconchego, disse que era um
programa potenciado pela FAP era uma boa resposta não só ao combate a solidão dos
idosos e podia ser uma medida que fosse alargada e potenciada pelo próprio executivo,
no que a outras academias diz respeito no que a outras cidades diz respeito, porque
parece lhe que essa matéria é importante, agora relativamente ao ponto 3 repara o que
o código sobre o imposto do rendimento singular que é o código do IRS diz respeito não
é de passível dedução as despesas de habitação estudantil, atenção uma coisa é uma
habitação estudantil outra coisa é uma habitação que é de curto prazo, as vezes os
contratos até e esse é um tema flagelo que também temos que estar alerta que é o
arrendamento sem contrato não dá segurança ao próprio estudante e acho que
concordamos também, concretamente nesta matéria, agora a ultima revisão deste
código foi se não estou em erro de 2015, de lá até cá este código é pouco revisto, eu
considero que pode ser acrescentado este ponto desta dedução fiscal no que diz respeito
também ao próprio orçamento de estado, no próximo orçamento de estado no desenho
se venha a considerar esta dedução fiscal.
A mesa questionou se está esclarecido e se João pretende reformular a moção
João Pedro Videira AEISEP diz ao João que acha devia ser uniforme a forma como as
moções são redigidas, que existem uns pontos onde não esta claro aquilo que exiges,
como no um ponto que diz “ as associações académicas e de estudantes reunidas em
sede no ENDA no dia 10 e 11 de junho constatam que os encargos…terem assistido nos
últimos anos” em que o que está escrito não é coerente, não está ligado o primeiro
paragrafo, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com por exemplo o ponto “E
se calhar já está constatam que cerca de 35% dos estudantes” , pergunta também ao
João se ele está a perceber o que ele quer dizer.

João disse que sim que está a perceber o que o João Videira, da mesma forma que
percebe o que está escrito na moção, diz ainda que visto que o colega não percebeu o
que está na moção que se sente totalmente confortável em alterar e reformular para que
seja totalmente percetível o que está na moção. Diz também puder gramaticalmente e
em termos de léxico construtivo dizer o que ali está. Está que as federações consideram
do ponto A até ao ponto H toda a realidade do que a habitação estudantil diz respeito,
do A ao H são pontos que o próprio movimento associativo em sede a nível nacional já se
pronunciou e que não é nenhuma novidade o que ali está, depois apela a tutela uma
medida que diz claramente que em parceria com os estudantes as instituições e as
autarquias programas de apoio que permitam aos estudantes na sua globalidade não
serem subcarregados com estas despesas ou seja há necessidade de criar um programa
uma medida que venha combater o ponto A até ao H, porque o estudante não pode
deixar de frequentar o ensino superior devido a uma questão de arrendamento , porque
temos que tirar também uma resposta conjunta e combater os problemas como a solidão
e o exemplo do programa que a FAP tem, é dar resposta também de acordo com a
singularidade destas cidades, sendo assim faz se um apelo ao investimento por si via
orçamento de estado como também já tinha referido para melhor as residências da ação
social e no ponto 3 que haja ao nível do código do IRS a respeito uma definição de
estudante deslocado constando também no regulamento de atribuição de bolsas do
estudante do ensino superior conforme está previsto e que essas despesas sejam
suportadas para serem deduzidas também do âmbito fiscal combatendo assim também
a ação fiscal existente, questionou o João se percebeu.
João Pedro Videira AEISEP, afirmou que já tinha percebido à primeira, mas que a questão
é que o João ia levar a moção ao ministério e, portanto, sendo o grupo presente os
representantes dos nossos estudantes, tem que ter brio naquilo que fazem e acredita
plenamente que aquando a redação desta moção tivesse na mente dos colegas da FAL
aquando de o fazerem, agora na sua opinião face a qualidade da redação da moção
anterior que o João FAL apresentou e bem acha que não esta igual.
João FAL está plenamente de acordo, só foi a nota de ter a certeza que o João Videira
tinha percebido que estava aqui explicito, fica contente que tenha percebido e fica
contente também que relativamente a moção anterior tenha gostado e que seja algo que
ambos concordem, diz que concordam também neste temática e irá reformular de forma
a que haja uma concordância não só com a moção anterior mas também uma
concordância ao nível do ministério e que não reste duvidas daquilo que querem para os
estudantes do ensino superior
Mesa questionou se existe mais algum pedido de esclarecimento e que devido ao tempo
vão limitar a um pedido de esclarecimento e a uma resposta.

João Matos AEFCSH pediu para ser esclarecido relativamente ao número 2 do primeiro
número desta moção, ou seja, onde se fala “tirando o partido do problema para formular
uma resposta conjunta e aproveitando a para…” e em que é que isto se repercute.
João FAL pede desculpa ao colega e pede se pode repetir a pergunta, além de estar a
haver algum barulho
João Matos AEFCSH pede desculpa e pergunta se não consegui ouvir
João FAL pede desculpa e diz que falou muito rápido
João Matos AEFCSH volta a repetir a questão dizendo que no numero 2 do primeiro
numero desta moção diz “tirando partido do problema para formular uma resposta
conjunta e aproveitando para enfrentar os problemas das cidades como a solidão dos
idosos ou a degradação de certas zonas das cidades” e o que é que isto significa
exatamente.
João FAL diz que foi o exemplo que ele deu, além de populações nas grandes metrópoles
muito envelhecidas, temos também um problema ao nível do que o arrendamento diz
respeito em virtude da inflação absurda dos preços a habitação. Sobre essa matéria há
diversos programas a federação académica do porto tem, foi um exemplo de que se
recordou, a santa casa da misericórdia também tem em algumas cidades programas de
apoio a habitação estudantil onde o estudante paga o arrendamento a um idoso ou a
uma idosa que está sozinho, está num quadro de solidão e assim combates a solidão, o
idoso é acompanhado, também há uma melhor aproximação e ambientação a cidade
porque o próprio idoso também pode dar alguns conhecimentos ao próprio estudante e
acima de tudo partilham recursos, partilham habitação e combate dois problemas num
só. Se é o modelo perfeito, questionou o João, dizendo seguidamente que claramente
que não é, o que deveria de haver era uma forte aposta cabala ao nível do estado, ao
nível do ensino superior que acredita que deva ser público, agora defende isso, mas
também defende que outros problemas sociais em virtude do que a responsabilidade
social também diz respeito sejam combatidos e que esta realidade seja uma aproximação
em duas comunidades que são desconhecidas. O estudante em virtude do preço absurdo
da habitação, os idosos em virtude da sua solidão.
A mesa diz que tem que ser breve a resposta de João Matos
João Matos AEFCSH para finalizar, acha que é um bocado contraditório porque
imediatamente no ponto 2 desta moção falasse em apelar ao investimento por via do
orçamento do estado em residências de ação social, aqui podiam estar de acordo ou seja
estão a falar daquilo que devia ser realmente feito, da responsabilização do estado pelas
responsabilidades que lhe foram incumbidas. Agora enquanto uma moção para ser

discutida num plenário sobre a ação social, discutir-se este tipo de problemas, acha que
não é correto.
João FAL, concorda plenamente com o João Matos que a aposta primordial tem de ser a
situação orçamental aumentar, aquela divisão que falava a pouco com o João Cardoso
que não é o bolo todo para as instituições e depois as instituições é que gerem, o estado
deve ter as responsabilidade de definir quais são as diretrizes e também prioridades da
ação social indireta porque ao nível da direta já define através da distribuição de bolsas,
claramente que isso não elimina o facto de também poderem combater outros
problemas sociais, tem essa responsabilidade enquanto estudantes do ensino superior,
ajudando também quem os pode ajudar, quem pode ajudar os estudantes, exigindo
cabalmente e frontalmente sempre um reforço a ação social.
Mário Esteves FLUP, concorda com a resposta em relação ao sistema da ação social, acha
que se podia explicar melhor as questões da cidade, acha que a degradação é uma
questão importante mas no que diz respeito a habitação o processo de desnitrificação
que agora se vê com a posta de turismo, também vai prejudicar muito o acesso a
habitação dos estudantes e também quer preguntar se agora que esta em discussão a
criação de uma lei de bases de habitação se não o João não concorda que poderia ser
importante a inclusão dos estudantes nesse processo.
João FAL responde diretamente dizendo que não, só por uma questão muito simples se
a lei da habitação é importante claro que o é, ninguém tira essa importância de haver um
balizamento e acima de tudo, quais as condições do que a habitação diz respeito estamos
a falar de um setor muito especifico de um setor de uma lógica muito corporativista da
comunidade estudantil e os docentes também tem que participar, os docentes em
mobilidade tem que participar nessa construção, funcionários que estejam deslocados a
nível dos serviços da administração central também tem que participar, o facto de nós
termos aqui uma defesa ao nível dos estudantes não significa que, isto na sua opinião
que ao nível da lei geral, em definição do nível das leis gerais, exatamente é isso o nome
indica que é para toda a sociedade, para toda a comunidade, não deve haver um
apetrechamento especifico, uma variável especifica por classe, mas sim, todos os nossos
representantes, neste caso a assembleia da república. Os respetivos deputados é que
tem que ter esta sensibilidade de apurar o que é que são os problemas da comunidade
estudantil, o que é que são os problemas de uma comunidade em mobilidade, como por
exemplo os docentes que muitas das vezes tem que ir para fora da sua região e também
arrendar habitação, há pessoas que por exemplo optam por arrendar casa, optam por
não querer comprar casa como é que depois iremos discriminar que é o legitimo
representante na construção dessa mesma lei geral, é importante que os estudantes
tenham voz claramente senão, não seriamos dirigentes associativos.
Mário Esteves FLUP, não fica esclarecido

Mesa diz que não há contraditória
Xavier Vieira AAUA , começa por utilizar a universidade de Aveiro como exemplo, aquilo
que sucede é que vão existindo e vão sendo desenvolvidas parcerias quer seja com os
municípios que tem politécnicos afastados da região, diz em termos de especificidade
Oliveira de Azeméis e Águeda e, depois também já chegaram ao ponto de estar a
negociar com empreendimentos privados para que haja um aumento da qualidade das
habitações e conseguiram nesta perspetiva de alojamento ter uma oferta cada vez mais
diversificada para os seus estudantes, a nível de percentagem, cerca de 94% de
alojamento sendo que esse remanescente fica mesmo por uma questão estratégica
porque visa a atividade, até mesmo para estudantes estrangeiros e também num
contesto por vezes desportivo façam o exposto e porque há instituições de ensino
superior que tem elaborado estratégia no contexto de alojamento universitário.
Questionou o João se não considera que tais tarefas acabem por estar consignadas a cada
instituição de ensino superior, que acaba por digamos por envolver todos os agentes que
conhecem as especificidades da região e não tanto passando por este extrapolar o aqui
eles propõem.
João FAL agradece ao Xavier por partilhar a realidade de Aveiro, diz que a realidade de
Aveiro é singular ao nível do ensino superior em Portugal, tiveram um ENDA lá a 2 anos
e as residências do ponto de vista de qualidade são muito interessantes, acha que é um
exemplo muito diferente ao nível da restante rede publica diz respeito, eu estou em crer
que a residência de Aveiro tem o que uns dez anos possivelmente 10 a 15 anos posso
dizer que a ultima residência construída foi a cerca de 5 anos. É importante essa partilha
que tu estas a dar, mas estamos a falar do ponto de vista nacional do que é que é a norma,
o que é que é o prisma geral, diz que percebe que seja importante essa ligação a nível
empresarial, também na otimização de recursos e defende isso, agora não devem deixar
que essa seja a resposta para a solução dos problemas, não é, essa é uma acrescente a
qualidade do sistema, a resposta a qualidade dos problemas é um investimento publico
com que as residências da ação social dizem respeito, claro que depois há incrementos
qualitativos, o programa que há pouco falavam , o caso dessas figuras dessa relação entre
empreendedores e a própria universidade ou instituto politécnico isso é importante ,mas
não é essa a solução. Ainda ontem na conferência ouvimos quanto é que se gasta por
estudar no ensino superior e isso inclui também o que a ação social indireta diz respeito.
Considera que as indicações importantes são um incremento de foco central que a moção
diz respeito e que acredita que o apoio estudantil, que o apoio a habitação estudantil
também toca e qual deve ser a prioridade na gestão deste problema, que é um problema
ao nível da sua academia por exemplo já que foi utilizado o exemplo regional também dá
o seu, o incremento de mais de 55% do preço renda sem revisão ao nível do regulamento
de atribuição de bolsas e sem um incremento ao nível dos fundos sociais por parte das
instituições de ensino superior portanto é algo que tem de ser urgentemente combatido

sob pena da inflação dos mercados venham excluir pessoas de estudar no ensino superior
e não é isso que se pretende.
Andreia Dias AEISEC diz que existem alguns erros deveriam ser realmente tidos em conta,
para alem disso no ponto f quando é iniciado a “falta de nas residências da ação social”,
depois vem aqui uma serie de pontos, seria importante reforçar aquilo que é a melhoria
das condições, uma vez que isso vem mais ou menos em toda a moção, no entanto não
está explicado de uma forma objetiva para alem disso no ponto h seria relevante e daria
base aquilo que é o ponto se tivesse os estudos que comprovam estes dados que aqui
estão.
João FAL, pede para repetir a última parte da intervenção
Andreia Dias questionou se é sobre o ponto h. Diz ainda que relativamente aos estudos
estão aqui uma serie de dados e daria maior credibilidade aos pontos que estão presentes
se tivesse os estudos que comprovam estes mesmos dados, se tivesse aqui a fonte de
onde retiraram estes dados.
João FAL, diz que isso foi o que pediu a Ana Luísa a bocado e que na reformulação que
fizer acrescenta também a fonte.
Sofia Domingues, disse que apenas quer reforçar aquilo que foi dito, acha que não só a
confusão da redação da moção, mas também existe uma outra confusão que ela e a
direção da AEISCTE não esta a compreender de todo que é o porque de nesta moção
estão explanadas duas realidades, a realidade do subarrendamento e a realidade das
residências, acha que se torna confuso juntar tudo na mesma moção, uma coisa são as
residências dos serviços da ação social com os princípios e com as razões que são
estabelecidas e outro principio é o mercado de subarrendamento, um mercado sim que
precisa de intervenção e na realidade de lisboa eles estão presentes.
Interpelação direcionada à Federação Académica de Lisboa por parte de Andreia Dias da
Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Coimbra. A representante
reforça que existem erros que deveriam ser tidos em conta, e acrescenta que:
No ponto f: “…falta de investimento nas residências dos serviços de ação social…”
onde de seguida são apresentados uma série de pontos, têm a opinião que seria
importante reforçar aquilo que é a melhoria das condições, por considerarem que não
está completamente explanado de uma forma objetiva,
No ponto h: consideram relevante e daria outra base ao ponto, se tivesse estudos
que comprovem os dados, apresentados, dando uma maior credibilidade

A Federação Académica de Lisboa responde à interpelação de Andreia Dias da AE ESCS,
reforçando que irá proceder á reformulação e colocar a fonte.
Interpelação direcionada à Federação Académica de Lisboa por parte de Sofia Domingues
da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da
Universidade de Lisboa. A mesma reforça o que foi dito pela interveniente anterior
achando necessário pela confusão da redação.
Questionou a FAL a razão de na moção estarem esplanadas duas realidades: a do
subarrendamento e a realidade das residências, considerando estarem as duas
realidades na mesma moção afirmando que uma coisa são as residências dos serviços da
ação social com os princípios e razões que são estabelecidas e outra é o mercado de
subarrendamento, que apesar de ser preciso intervenção, apresentando o exemplo da
inflação dos preços em Lisboa, mas que considera que é uma realidade muito diferente.
Conclui dizendo que a moção leva a uma mistura dos dois conceitos fazendo com que a
mesma perca força.

João Rodrigues responde á questão afirmando que:
Relativamente ao facto de a moção estar confusa e dado que existem mais
elementos com a mesma opinião concluiu-se que o ideal será mesmo proceder a
reformulação e afirmou que a mesma será feita,
Quando a segunda questão, o mesmo discorda e afirmou que quando se fala em
fala em habitação estudantil, fala-se em inúmeras variáveis, sendo que o titulo da moção
(Apoio a habitação a estudantes deslocados), sendo algo transversal e que será
impossível ter residências ao nível da Acão social que espaço para todos os estudantes
do ensino superior que sejam deslocados, considerando existirem dois flagelos: o flagelo
da qualidade/falta ou não de residências da Acão social e depois a questão do mercado
de arrendamentos. Duas variáveis que contribuem para que a habitação estudantil esteja
pela “hora da morte” sendo por isso importante referir os dois flagelos apresentados e
reforçando que se existir outro flagelo também deve estar presente na moção,
reforçando que tem de se arranjar medidas
para melhorar as residências da Acão social e para ao mesmo tempo o Mercado de
arrendamento seja minimamente normatizado. Considera que o importante identificar
as variáveis do problema, a habitação estudantil, dai a importância de estarem presentes
as duas realidades.

O Presidente da Mesa questionou se existe mais algum pedido de esclarecimento.

Interpelação direcionada à Federação Académica de Lisboa por parte de Mafalda Escada
da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa. A interveniente refere-se ao ponto dois do ponto um
“tirando partido do problema para formular uma resposta conjunta e aproveitando para
enfrentar outros problemas das cidades”, referindo que este ponto aparece na moção
“do nada” o que contribui para uma desresponsabilização do estado no que toca ás
residências, sugerindo assim a retirada deste ponto da moção.

João Rodrigues responde dizendo que já se pronunciou sobre essa questão, mas que o
faz até que ser percebido ou se concorde em discordar. Explica que a prioridade é o
investimento publico ao nível das residências, mas considera que há outros problemas,
como sendo o problema da solidão. Considera importante o estado de providência e o
investimento publico, mas afirmou que se houver espaço para outras dinâmicas criarem
onde potencia também o espaço publico, considera que faz sentido e não está disponível
para retirar este ponto por ser também um inquirimento para os idosos no combate a
solidão.
Considera que o ponto questionado demonstra a importância do investimento público e
por outro lado o fato dos idosos e estudantes que não têm recursos para aceder a uma
habitação e que podem assim combater o fenómeno da solidão, sendo este ultimo uma
responsabilidade não só dos estudantes, mas de todos os cidadãos que queiram ter uma
participação ativa neste tipo de programas que como outras académicas ou como outras
estruturas já os preconizam.

Interpelação direcionada à Federação Académica de Lisboa por parte de Bruno Alcaide
da Associação Académica da Universidade do Minho. O interveniente apresenta duas
questões, afirmando que no caso a FAL não esteja disponível para proceder a alteração
os mesmos apresentarão uma moção alternativa.
- Primeiramente no que diz respeito á questão da dedução dos valores dos imóveis
apresentados sugere que seja feita uma alteração no sentido em que esses valores sejam
deduzidos como despesas de educação e formação,
- A outra questão é relativamente aquelas que são as necessidades do aumento do
financiamento sobretudo para colmatar as necessidades urgentes não só da reabilitação
das infraestruturas das residências universitárias mas também do seu aumento,
pensando que pode ser colmatado com um programa de financiamento direto aos

serviços da ação social para a realização dos seus projetos, não só na área das residências
universitárias mas também nos serviços de alimentação, ou infraestruturas de desporto
e que estejam relacionados também com outros serviços de apoio e acompanhamento
aquele que é o percurso académico dos estudantes como sejam por exemplo, os serviços
de saúde.
João Rodrigues respondeu afirmando não concordar com nenhum dos aspetos referidos,
afirmando que considera que o tipo de pensamento apresentado é o problema, ou seja
o facto de se achar possível combater as coisas com programas ad hoc, considerando que
estes devem ser resolvidos num ponto de vista sistémico.
Diz que o problema das residências não é um problema sazonal (em Portugal já tens mais
de 20 anos) assim como o financiamento, mas sim um problema sistémico. Diz ainda que,
os problemas sistémicos não se combatem com programas, mas com reformas de ação
social, fomento do investimento publico…. Refere que está comprovado empiricamente
e que o problema se resolve com um investimento nas residências e com o que ao próprio
registo legislativo diz respeito.
Mostra-se por ultimo disponível para em conjunto com Bruno Alcaide rever a moção em
termos de redação e em termos de propostas acrescentar algo necessário, reforçando
que retirar os pontos que a mesma apresenta não faz sentido, porque desvirtuaria o
conceito da moção e a lógica ao nível do que é o investimento publico.
Bruno Alcaide diz que a questão do programa só diz respeito ao financiamento dos
serviços de ação social e que instituições do ensino superior não tem dotado para esta
área orçamentos que permitam fazer face ás necessidades que os serviços da ação social
enquadram e questionou de que forma não havendo uma mudança de pensamento das
instituições, não será necessário que algo seja alterado sobre a forma de financiamento
dos serviços de ação social, ou seja mudando o modelo de financiamento da ação social,
uma vez que o que se propõe neste momento é não haver solução e dizer ás instituições
que elas têm de dotar mais orçamento para esta área e por isso questionou se não é
através da criação de um programa que permitirá de forma objetiva e efetiva garantir
que os serviços de ação social tenham estes mecanismos para financiar projetos que
tenham que desenvolver.
João Rodrigues diz concordar em parte com o que Bruno Alcaide disse, no entanto
considera que esses pontos levariam a realização de uma outra moção. Na realidade que
temos são as instituições que definem que é a prioridade em investimento, e existem
algumas que fazem um ótimo apetrechamento em relação ao alojamento e outras que
não, como sendo o numero de estudantes de uma instituição muito superior ao numero
de alojamentos existentes nas residências. Sendo que está previsto não haver
discriminação, mas depois existem este tipo de fenómenos mais sistémicos. Ou seja, ou

se reformula a ação social ou deixamos o assunto de lado e vão existir estudantes a deixar
de estudar por não ter dinheiro para pagar financiamento.
Diz ainda que foi visto a pouco o regulamento de atribuição de bolsas e considera qua
não deve haver espaço para rever novamente no sentido de melhorar os complementos
ao alojamento, e visto não existir esse espaço considera que o programa pode ser uma
solução, mas que deve ser algo que ataque o problema sistémico e não ad hoc.
Considera por fim quer uma temática importante e por isso também essencial estar todos
em concordância com a redação.
Ao nível da FA de lisboa a prioridade é o investimento publico, e o apetrechamento dos
serviços de ação social e a melhor repartição desse financiamento publico, numa lógica
também de otimização de acordo com os princípios da racionalidade económica.

Interpelação direcionada à Federação Académica de Lisboa por parte de Bruno da
Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa. Primeiramente questionou
sobre a necessidade de colocar na moção a questão relativa a existência e crescimento
de monopólios no que toca á habitação estudantil assim como a necessidade de serem
tomadas medidas para colmatar este problema.
João Rodrigues afirmando que, concorda e reforça que os monopólios não são permitidos
por lei. No entanto considera que com o que se refere a moção é um processo de
alteração legislativa ao nível do arrendamento e tem duvidas se tem espaço politico para
exigirmos isso porque é algo que remete para o ministério da segurança social e sendo
que não são os agentes mais próximos desse mesmo ministério, no entanto, considera
que é um problema que poderá fazer parte deste mesmo documento, convidando a
todos a lançarem propostas que sejam subscritores deste documento.
Diz que se deve trabalhar no sentido de redigir melhor o documento, mas que acima de
tudo o apoio á habitação estudantil que deve ser revertido. Mostra-se disponível para
tratar em conjunto.

A mesa informou que caso seja intenção da Federação Académica de Lisboa reformular
a moção tem de enviar ate ao fim do plenário decorrente.
No entanto João Rodrigues pediu autorização á mesa para deixar a mesma para medidas
conjuntas dado o numero de elementos com quem ê necessário discutir a mesma, dando
tempo a que o trabalho prossiga e fique uma proposta concisa. A mesa permite e avança
na ordem de trabalhos.

Moção: Plenário da ação social
Proponente: FNAEESP
João Cardoso faz votos de um bom ENDA aos participantes, delegados de associações de
estudantes e órgãos nacionais presentes ao longo do fim de semana, em Viana do
Castelo, com o desejo que o evento tenha um debate produtivo não só na temática
abordada, que foi sofrendo alterações ao longo dos últimos meses, particularmente na
questão de que atribuição de bolsas tendo sido alterada e corrigida em consequência do
resultado do ultimo ENDA.
Relativamente á moção apresentada pela FNAEESP, esta esta relacionada com um apoio
já utilizado por algumas instituições com o objetivo do combate ao abandono escolar. O
interveniente recorda alguns dados presentes no guia de boas praticas no combate ao
abandono escolar, no qual os gráficos mostram que tanto no ensino superior politécnico
como no ensino superior universitário tinham aproximadamente 25000 estudantes
inscritos pelo primeiro ano pela primeira vez e ambos tinham uma taxa superior a 10%
de estudantes que não se encontravam inscritos no ensino superior ao final do primeiro
ano. Reforça a importância dos trabalhos das instituições neste sentido.
Um dos grandes motivos para o abandono escolar é o contexto económico e diversas
instituições do país criaram mecanismos com base nas suas receitas próprias, como as
propinas ou outras taxas que são cobradas aos estudantes. Neste sentido as instituições
têm tido resultados e têm alargado estes programas permitindo que aos seus estudantes
quando perdem a bolsa do regulamento de atribuição de bolsas, como a da DGES,
tenham uma solução para durante um ano ou durante algum tempo conseguir manterse no ensino superior e assim corrigir uma situação económica.
A alteração proposta pela moção consiste em o governo participar nestes processos
tendo participação nos casos de sucesso dos estudantes que conseguem concluir o seu
ciclo de estudos e não abandonam o ensino superior, não sendo apenas a instituição a
fazer depósitos para uma conta servindo de um fundo de emergência permitindo que os
estudantes não abandonem o ensino superior.

A mesa questionou sobre a existência de algum pedido de esclarecimento.

Interpelação por parte de Barbara Carvalho da Associação de Estudantes da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

A interveniente questionou acerca da congruência dado que o ENDA se declara
antipropina e a proposta consiste numa valorização das instituições do ensino superior
que recorrem as receitas das propinas para a criação de um plano de emergência da ação
social.
Questionou ainda se a proposta não é um tratamento desigual ao valorizar as instituições
que recorreram a receitas próprias quando no plano das receitas não há igualdade de
oportunidades e afirmou que deve ser o ministério a criar um plano de emergência e a
aplicar a todas as instituições publicas e não valorizar a atribuição de um tipo de prémio
de mérito a instituições que decorrem ás propinas para obtenção de um plano de
emergência.

João Cardoso responde ás questões apresentadas começando por esclarecer o objetivo
da moção que foi mal interpretado em parte:
Uma das instituições que utilizam este método é o Politécnico de Coimbra no qual
participa em 2% do valor das propinas para um fundo de emergência social e que já
existem resultados, estudantes que não estão a abandonar o ensino superior porque têm
durante um ano uma forma de apoio. Não é objetivo obrigar as instituições a criarem o
mecanismo apresentado, mas uma vez que o movimento associativo tem como uma das
grandes bandeiras o abandono escolar e estes fundos combatem esta problemática
considera importante ter em conta soluções como a apresentada. Não é objetivo da
moção o aumento das propinas dos estudantes nem que sejam cobradas mais receitas
próprias, mas sim que o estado possa ser responsabilizado pelos casos de sucesso e
devolver o dinheiro investido pelas instituições, tendo o estado como parceiro e
recompensar as instituições pelo valor que estão a aplicar nestes fundos.

Interpelação por parte de Alexandra Amada da Associação de Académica de Coimbra:
Reforça que a ideia da moção de recompensar o investimento feito pelas instituições pelo
combate que as mesmas fazem ao abandono escolar é uma ideia que parece agradar a
toda a gente, porque a verdade é que esses fundos e esses apoios de facto apoiaram e
ajudaram estudantes no entanto, é de algum modo estranho pedir ao estado que
compense as instituições financeiramente com programas avulso das varias instituições
com critérios próprios de cada uma delas que diferenciam e selecionam estudantes com
base em critérios diferentes ou seja, critérios diferentes para estes apoios de um forma
geral. Considera portanto que o ideal será pedir ao estado que recompense
financeiramente as instituições nestes programas fazendo o investimento de facto em
vez de pedirmos que esse investimento seja feito à partida no sistema de ação social geral
com critérios estabelecidos à priori todos eles uniformes a nível nacional e permita a

todos os estudantes da rede do ensino superior, de todas as instituições e não apenas
daquelas em que estes programas operam de facto a ceder com maior margem a este
tipo de apoios sociais. Acrescenta a ideia de que a criação deste sistema de compensação
financeira do estado irá fomentar as instituições permitindo a que quando estas têm
capacidade financeira, nomeadamente excedente, promovam este programas e o estado
invista dinheiro público nessas instituições e nesses programas. Afirmou que, o estado
deve insistir no sistema de ação social no panorama geral que permita com critérios
uniformes para todos os estudantes do ensino superior e aplicáveis a toda a rede não
descriminando algumas instituições face a outras em aceder a este tipo de apoios.
João Cardoso responde explicando que o objetivo é precisamente que as instituições que
não têm capacidade financeira possam a vir a adotar estes apoios, não criando nenhuma
regulamentação partindo do principio que as instituições têm critérios. Sendo que o
objetivo não é prejudicar instituições em detrimento de outras, mas sim solicitar um
plano de apoio e que este possa vir a auxiliar o combate ao abandono escolar tendo em
conta que, um dos maiores flagelos é a questão da dificuldade económica. Considera que,
talvez fosse competência dos ministérios da ciência e tecnologia do ensino superior ou
da sua secretaria de estado regulamentar este assunto, e até mesmo criar um grupo de
trabalho para estudar em concreto esta realidade mais aprofundadamente e tentar
perceber o que é que se vai fazer daqui, contudo se calhar não devera ser um programa
nacional.
João Rodrigues: é verdade que os apoios de emergência foram estipulados…O mesmo
aconteceu numa plena crise financeira, sendo que atualmente estamos a recuperar,
considera que, não se deve combater o abandono escolar numa lógica publica, e que
efetivamente a solução apresentada é uma solução ad hoc a um problema sistémico.
Considera a que pode levar a uma desresponsabilização do poder publico assim como a
uma privatização do financiamento do ensino por se colocar estudantes a financiarem a
frequência de outros estudantes. Acha, portanto, que seria melhor junto encontrar uma
solução para que o financiamento publico aumente e que não seja estudante a pagar
para outros estudantes. Conclui dizendo que a moção não pode ser aprovada.
Como segunda questão refere-se ao facto desta moção não apresentar proponente.
Resposta João Cardoso: Proponente FNAEESP, explica que o documento é destinado ao
ministério da tecnologia e ensino superior e respetiva secretaria de estado, direção geral
do ensino superior e dar conhecimento a maiores grupos parlamentares.
Concorda com o ponto de vista apresentado dai considerar que as instituições devem ser
recompensadas pelo investimento na criação dos apoios, apesar de não concordar com
o facto desse fundo partir das receitas das propinas, no entanto é o que se verifica e seria
uma forma de recompensar as instituições.

Interpelação por parte de Fernando Pimenta da AE FAUP: dado que ao longo da discussão
se reconhece a ideia de que uma das grandes causas do abandono do ensino superior em
Portugal é a existência das propinas, questiona-se se a resolução do problema não
deveria passar por uma solução direta para o problema que é a existência de propinas.

Intervenção por parte de João Pedro Gomes AISA, este agradece ao João Cardoso da
FNAEESP, referindo ter várias questões para fazer ao mesmo. Este diz haver uma
incongruência em relação à conclusão da moção, pois na sua opinião não está explanado
na mesma a recompensa orçamental que o João Cardoso elucidou que pretendia. Citando
de seguida a conclusão da moção. Posteriormente menciona, ainda, que este não referiu
de que maneira as instituições serão recompensadas, se por uma diminuição do imposto
pago pelos serviços de ação social, ou por um apoio de investimento, entre outras,
concluindo que o título da moção não condiz com a conclusão. Apresenta, ainda, um
exemplo da Universidade de Lisboa, em que os apoios de emergência, que têm como
base o regulamento de atribuição de bolsas normais e as adaptações específicas de cada
instituição, sendo que os apoios de emergência servem para fazer face a estudantes que
já sejam bolseiros, no caso do ABES, ou que já sejam bolseiros e se candidatem a bolsa
ou que se candidatem a bolsa e então podem também se recandidatar a apoio de
emergência. Acrescenta que o que acontece nas instituições é que isto não aumenta o
limiar de elegibilidade porque os estudantes bolseiros relativamente ao financiamento
que recebem por parte da bolsa da DGES não chega para fazer face as despesas, ou seja,
não aumenta o limiar da elegibilidade, mas aumenta a capitação e o financiamento por
aluno. Faz, ainda, referência à existência de outro paralelismo, mas finaliza dizendo que
de qualquer forma esta realidade não é a que está espelhada na moção. Posteriormente
a isto referiu haver outra questão em relação ao apoio de emergência, se para além de
este não aumentar o limiar de elegibilidade, deixa ao critério das instituições do ensino
superior, tomando como exemplo a Universidade de Lisboa, diz ser difícil de justificar a
atribuição dos apoios de emergência, sendo que a forma que a Universidade de Lisboa
encontrou para dar os apoios de emergência foi através de bolsas de consciência social,
em que o estudante contribuí ativamente em qualquer nuance em qua a Universidade
de Lisboa precise do seu auxilio, por exemplo, para um tratamento de dados de um
estudo e o estudante recebe um apoio pelo pagamento pelo trabalho efetivo que
contribuí para a universidade. Acrescenta que a maioria dos estudantes que se
candidatam a estes programas são bolseiros, aumentando o seu financiamento e para
além disso é difícil justificar para as instituições de ensino superior e depois não existir
clareza de como é que há uma compensação por parte do estado a estes programas de
investimento, ou seja, uma instituição que não tem capacidade com o excedente da ação
social e o excedente do orçamento fazer um programa de ação de bolsas, como por

exemplo um mecanismo de implementação destes programas seria mais benéfico do que
o aumento orçamental, na sua opinião deixando em consideração de concordância para
o João Cardoso responder. Ao que este diz haver vários pontos de vista, deixando claro
que não conhece concretamente a realidade da universidade de Lisboa, mas
considerando as bolsas que os estudantes participam ativamente, como o delegado
anterior referiu., essa é uma realidade que se vive igualmente em outras instituições. Mas
o tema abordado é algo em concreto, na sua perspetiva, o mote é, sobretudo, as
instituições que já têm capacidade para o ter só que a longo prazo alcançam um valor
muito grande, ou seja, acrescenta que é fácil as instituições de um ano para o seguinte
investirem 50 a 100 mil euros numa bolsa/programa, tendo em conta que recuperará nos
anos seguintes, outra realidade é outras instituições estarem de 5 a 10 anos estar investir
nessa bolsa quando provavelmente pretendem mais e melhores condições mas só não
consegue concretizar por ter outras prioridades, enquanto que o que aqui é apresentado
pretende que no primeiro ano consegue fazer um investimento mas nos posteriores
consegue ter o retrocesso do estudante que vai tendo sucesso e que o estado
recompensa a instituição. Não estando a expor critérios específicos, propondo que
posteriormente ambos os delegados discutam informalmente este e outros
regulamentos. É central perceber este programa é algo genérico e permite que o
estudante na maioria das vezes ter um apoio aquando na possibilidade de perder a bolsa
face ao número acrescido de ECTS’S que tem o seu plano de estudos, tendo oportunidade
no ano seguinte continuar a puder se candidatar a bolsa da DGES, funcionando, portanto,
como um complemento para o estudante que perde a bolsa durante um ano.
Recentemente foram contratualizados os apoios, mas se não forem feitos o número de
ECTS’S que está previsto não haverá a possibilidade de ter a contratualização de 3 a 4
anos, é sempre necessário fazer os mínimos, sendo que este é um apoio ao estudante
que não consegue cumprir o rendimento escolar que devia ter cumprido, para puder ter
bolsa de estudo.
Presidente da mesa permitiu um último pedido de esclarecimento pedido por Bárbara
Carvalho da AEFCSH pede desculpa mas afirmou que nos vários argumentos que o João
Cardoso da FNAEESP, foi apresentando, contradissesse, por um lado porque as propinas
não são um custo de frequência do ensino superior, mas por outro lado a criação de
bolsas no valor das propinas seriam um uso exequível das instituições, acrescentando que
as propinas, ainda simbolizam uma condição potencializadora do abandono escolar, não
compreendendo, portanto qual a posição, e se realmente existe uma revindicação pelo
fim das propinas devia estar subjacente ao argumento apresentado pelo presidente da
FNAEESP, que segundo a delegada não está, concluindo novamente que não se consegue
perceber qual a posição adotada. Acrescenta que por outro lado as instituições do ensino
superior não estão todas no mesmo “pé” de igualdade financeira e que nem todas podem
aplicar medidas da índole apresentada, questionando o João Cardoso se não considera
que esta posição não prejudica os estudantes de acordo com a sua instituição que

perpétua esta situação, questiona ainda se não fará mais sentido criar um plano nacional
e, ainda, questiona qual a diferenciação entre as instituições públicas e as privadas e as
suas respetivas receitas, pois é clara a desigualdade. João Cardoso, da FNAEESP, aborda
a delegada inicialmente dizendo que não percebeu a sua última questão no ponto a que
se referiu das instituições públicas e privadas. A delegada da AEFCSH interrompe
clarificando, questionando novamente qual a posição da moção face às instituições
públicas e privadas e ações sociais dentro destas. João Cardoso retoma a palavra,
primeiramente diz ser da autonomia do conselho geral da instituição a definição do
querer ou não apostar neste apoio, diz ser necessário ter em conta se está previsto em
alguma lei. Deixando claro que não está a apresentar nenhuma lei, decreto de lei, nem
projeto de resolução, está sim a apresentar uma moção para ser apresentada aos grupos
parlamentares, ministério da ciência tecnologia e ensino superior e DGES, sendo a
intenção criar um principio/base para discussão e para conseguir construir uma
regulamentação e apoio às instituições que já o efetuam, no entanto não é objetivo estar
a apresentar uma substituição às propinas. Acrescenta que não entendeu bem a questão
da delegada Bárbara Carvalho (AEFCSH), mas no que diz respeito às instituições privadas
e às públicas depende da instituição se o quer fazer ou não, tendo também em atenção
qual será a posição do estado e das limitações que coloca às instituições, sendo as
instituições privadas exemplo dessas limitações ao nível das votações orçamentais.
Referindo que não se pode querer que o estado comparticipe a 100% na eventualidade
de uma instituição privada que não recebe OE, que tenha a possibilidade de permitir que
os estudantes sejam totalmente elegíveis para o apoio, e este seja um mecanismo para
pagar as propinas a esses estudantes, ou seja, o objetivo é que seja previsto e tolerado o
apoio às instituições que já tentam fazer um trabalho de correção ao nível do abandono
escolar, sendo um dos maiores casos deste o aproveitamento escolar, pois verifica-se a
existência de muitos estudantes que perdem as suas bolsas e que ficam impossibilitados
de se candidatar, entrando em dificuldades económicas, sendo estas um grande motivo
do abandono dos estudantes do ensino superior. Acrescentando que se a delegada
pretender lhe pode mostrar o estudo mais em concreto.
O Presidente da Mesa apresenta a nova moção pedindo para que seja exposta a moção
em formato digital da Académica da Madeira, posteriormente pede silêncio no plenário
e pede ao Presidente da Académica da Madeira que comece a apresentação da moção.
O delegado inicia saudando os presentes e desejando um bom ENDA para os presentes.
É novamente pedido pelo Presidente da Mesa silêncio ao plenário. O delegado prossegue
com a apresentação da moção referente às despesas que os estudantes têm na
impressão de trabalhos.
Após apresentação da moção o Presidente da Mesa pergunta ao plenário se existe algum
pedido de esclarecimento, como este não manifestou nenhum o presidente da Mesa deu
seguimento aos trabalhos.

Presidente da Mesa apresenta a seguinte moção da Académica de Coimbra
Moção: Regime Geral das Residências de Estudantes
O delegado Alexandre da Académica de Coimbra, saúda o plenário e dá início a
apresentação da moção sobre as residências universitárias em geral, em que são
identificados alguns problemas verificados no ensino superior nas várias residências
sejam universidades ou politécnicos. A moção sugere a elaboração de um regime geral
do ponto de vista nacional para a regulação e identificação de normas de funcionamento,
procedimentos e critérios mínimos para o funcionamento normal das residências
universitárias. Responsabilizando os serviços de ação social por este regime geral, em que
os preços deverão ser fixos e igualitários a nível nacional.
Após apresentação da moção o Presidente da Mesa questiona se há algum pedido de
esclarecimento.
Ana Luísa, FAP, pede um pedido de esclarecimento, a delegada quer perceber como
pretendem através da moção uniformizar as condições de acesso aos estudantes a este
apoio social, pelo que diz não ter ficado muito esclarecida. Acrescenta que relativamente
aos limites máximos dos valores de mensalidade considera uma boa posição. Quanto às
garantias de condições materiais mínimas, questiona o delegado da Académica de
Coimbra se não está a querer generalizar a nível nacional aquela que é a realidade de
Coimbra, originando a limitação dos serviços de ação social.
Alexandre, Académica de Coimbra, esclarece que as condições de acesso são na realidade
os requisitos e critérios a observar para os estudantes acederem às residências
universitárias, sendo estes diferentes entre universidades. Acrescentando que é
importante que haja alguma uniformidade nos critérios que permitem aceder a este tipo
de apoio, por ser pretendido pela própria lei e sistema público que este seja aplicado a
todos os estudantes de forma igualitária. Quanto à questão das condições mínimas
considera que não devem ser esmiuçadas intensamente pelo que diz não estar
apresentando na moção particularidade de nenhuma residência, apenas que considera
que há condições que são gerais e que são necessárias às residências de uma forma geral
que muitas vezes não estão previstas e salvaguardadas. Concordando com a delegada da
FAP que há realmente uma responsabilização por parte dos serviços de ação social sobre
a manutenção das mesmas. Concluindo que a ideia é nivelar a nível nacional esta
salvaguarda das condições mínimas, para que todos possam ter acesso às mesmas.
Ana Luísa, FAP, volta a pedir um pedido esclarecimento, diz ter ainda algumas reservas
relativamente à autonomia, uma vez que as condições mínimas são na opinião de
diferentes pessoas são muito abrangentes. Questiona o delegado da Académica de
Coimbra, tendo em conta que este não reconhece ao ENDA legitimidade para discutir e
aprovar o que é nele trabalhado, o que espera ele se esta moção for aprovada.

Alexandre, Académica de Coimbra, relativamente à autonomia reconhece que este tem
que ser um processo cuidadoso efetuado pelo ministério, pela DGES e por todos os
dirigentes do ensino superior, considerando que lhe parece possível identificar algumas
condições mínimas chave que garantam o funcionamento mínimo das residências e que
não sejam demasiado específicos para não criar diferenças nas residências, apenas que
permitam um funcionamento igual para todas. Quanto à segunda questão da delegada
da FAP, deixa claro que ficou em ata do anterior ENDA que a Académica de Coimbra
continuaria a participar ativamente nos ENDA’s, sendo que apenas quiseram deixar
explanado que pelo modelo de representação e votação que está em vigor, mas mais
ainda pelo boicote que teve lugar à discussão sobre o modelo que era o que os motivava
falar, não reconhecem ao ENDA, nos termos em que estes acontecimentos se sucederam
a legitimidade que reconheceriam num contexto onde a discussão teria ocorrido livre e
de forma natural. Reforça que estarão presentes, continuarão a fazer propostas e
intervenções.
João, FAL, é com agrado que vê a associação Académica de Coimbra a apresentar moções
de política educativa e para o movimento associativo estudantil conhecer a realidade de
Coimbra. Relativamente à moção parabeniza o delegado da Académica de Coimbra,
considerando que está completa e bem redigida. Apenas faz uma questão, tendo em
consideração o ponto de vista de autonomia se para os serviços isto será possível.
O delegado da Académica de Coimbra diz ser óbvio que em alguma medida será sempre
uma restrição à autonomia, uma vez que os serviços de ação social tem exclusividade na
regulamentação e implementação deste apoio de alojamento social, portanto é evidente
que criando um conjunto de critérios e de condições observado necessariamente de um
ponto de vista nacional, isto faz com que os conselhos percam autonomia e a capacidade
de poder regulamentar o funcionamento das suas residências em desacordo com o
regime geral, sendo uma restrição à autonomia, implicando que legalmente um regime
geral, como é proposto, se entrar em vigor derrogue as normas que preveem o conselho
da ação social que regulamenta unilateral e exclusivamente os serviços de alojamento
social das instituições. Não colocando em causa, na sua ótica, a intenção da moção, sendo
que se é necessário alteração seletiva para que ela produza efeitos, considerando que a
alteração deve ter lugar, sendo que deve e há autonomia na regulamentação destes
serviços, e obviamente que as instituições tem de ter a liberdade de poder oferecer
determinadas condições ou optar por determinados tipos de residência, considerando
que oferecer condições mínimas e preços balizados a nível nacional, não tendo que ser
obrigatoriamente todos iguais, impedindo situações de abuso com as cauções,
garantindo um processo equitativo e de acesso às residências universitárias, sendo,
assim, um quadro que restringe a autonomia, mas que considera, que restringe ao nível
de poder colocar tudo de forma igualitária no que ao acesso a este apoio diz respeito.
Acrescenta que considera que este processo tem de ser conduzido com as cautelas
devidas para prevenir a paralisação completa das possibilidades de fazer diferente nos

vários serviços, de nota que existem serviços que apostam em atitudes inovadoras e
diferentes que produzem bons efeitos. A moção é um quadro geral que apenas delimita
de forma geral os serviços nessa matéria que obrigada os serviços de ação social na
regulamentação das residências universitárias das suas instituições a observar
determinados critérios e condições mínimas de funcionamento.
Guilherme Santos, AEFCSH, faz pedido de esclarecimento, pede o esclarecimento da
alinha b do ponto 1 estabelecimento de limites máximos dos valores de mensalidades
referenciados por categorias de residências, mais especificamente da lógica por de trás
da diferenciação por categorias de residência.
Alexandre, Académica de Coimbra, diz não ter entendido muito bem a questão e pediu
ao delegado da AEFCSH para repetir e este assim fez. Alexandre (Académica de Coimbra)
respondeu que no ponto de vista geral e nas várias instituições há residências com preços
diferentes, e dá o exemplo da universidade de Coimbra onde há 4 ou 5 categorias de
residências universitárias, sendo que todas elas têm preços distintos em comparação ao
tipo de condições que oferecem. Não sendo todas iguais e não tendo condições e
funcionamento iguais há uma diferenciação na maior parte das instituições nos preços
das residências por categorias. Aquilo a que a Académica de Coimbra se propõem é que
esta diferenciação aconteça apenas por categoria e que não haja preços
fundamentalmente diferentes de instituição para instituição, em residências ou
alojamentos idênticos, apenas por ser numa cidade diferente, com um custo de vida
diferente, ou seja por fatores completamente exógenos e que não dizem respeito à
qualidade do serviço prestado ao estudante. Sendo evidente que idealmente as
residências universitárias deveriam ter normas iguais de funcionamento, portanto o
preço deveria ser igual para todas. O objetivo é que todos os estudantes possam ingressar
no ensino superior e tenham equidade no preço a pagar pelas residências, sem que as
realidades concretas de cada cidade onde a instituição está inserida não influenciem os
mesmos.
Não havendo mais pedido de esclarecimentos, as associações entram para dar inicio a
votação. Para levantar a guia de voto é favor dirigirem-se à mesa.
•

procedeu-se à votação da moção 1.ª: Relatório de abandono escolar

- 64 Associações presentes no auditório
- 61 Votos a favor
- 2 Abstenções
- 1 Direito de não voto

•

Moção 2: por um programa de prevenção e combate ao abandono escolar FAP

- 57 Votos a favor
- 2 Votos contra
- 4 Abstenções
- 1 Direito de não voto

•

Moção 3: FAL Partilha de recursos do serviço de ação social por área geográfica

- 36 Votos a favor
- 8 Votos contra
- 19 Abstenções
- 1 Direito de não voto

•
Moção 4: FAL Apoio á habitação a estudantes deslocados (Medidas Conjuntas –
Plenário F)

O delegado Carlos, fez um ponto de ordem à mesa para que quando disser os
resultados diga os votos contra, a favor e os direitos de não voto;

•

Moção 5.º: Plenário de Ação Social FNEESP

Ponto de ordem à mesa para dizer o nome da moção: pela RECOMPENSA
ORÇAMENTAL Às INSITUTUIÇOES DO ENSINO SUPERIOR QUE APOSTAM EM
MECANISMOS PRORPRIOS DE APIO DE EMERGENCIA
- 32 Votos a favor
- 18 Votos contra
- 3 Abstenções

- 1 Direito de não voto

•
Moção 6, Académica da Madeira, Moção Formato Digital, não sendo o nome da
moção e do plenário sentindo-se à vontade para votar com esse nome
- 60 Votos a favor
- 0 Votos contra
- 3 Abstenções
- 1 Direito de não voto

•

Moção 7: Regime geral de residências de estudantes

- 53 Votos a favor
- 9 Abstenções
- 2 Direitos de não voto
Encerrado o plenário. O presidente da mesa dá autorização para abertura das cortinas.
Informa também que o plenário seguinte se iniciaria dentro de 10 minutos.

Plenário C: Juventude e Emprego jovem
O Presidente da Mesa deu inicio ao plenário C e procedeu à apresentação dos Membros
da Mesa:
- Jorge Artilheiro - ISEC
- André Amorim-AAUA
- Pedro Filipe – AAC
- Catarina Lourenço - ESCE
De seguida, a Mesa procedeu à chamada de todas as associações Académicas e de
Estudantes presentes e devidamente credenciadas para levantamento das guias de voto.
Associação Académica Da Faculdade De Direito De Lisboa
Associação Académica Da Guarda
Associação Académica Da Universidade Da Beira Interior
Associação Acadêmica Da Universidade Da Madeira
Associação Académica Da Universidade De Aveiro
Associação Acadêmica Da Universidade De Évora
Associação Académica Da Universidade Do Algarve
Associação Académica Da Universidade Do Minho
Associação Acadêmico Universidade Lusíada Do Porto
Associação Académica De Coimbra
Associação Académica Do Instituto Politécnico De Castelo Branco
Associação Acadêmica Do Instituto Politécnico De Setúbal
Associação Académica Do Instituto Politécnico Do Cávado E Do Ave
Associação Académica Do Instituto Superior De Educação E Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique

Associação De Estudantes Da Escola Superior Agrária De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Comunicação Social
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Educação De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Politécnico Da Escola Superior de Tecnologia
De Saúde De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Felgueiras
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Gestão e Tecnologia Do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura da Universidade do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade De Ciências Sociais E Humanas Da
Universidade Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Desporto Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Direito Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade Economia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Engenharia Da Universidade do Porto

Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto
Associação de Estudantes do Instituto Universitário de Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior
Associação De Estudantes do Instituto Superior De Economia E Gestão
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Faculdade De Psicologia E Ciências Da Educação
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Médicas
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Ciências Sociais E Políticas Sociais
Do Instituto Superior De Contabilidade De Coimbra
Associação De Estudantes Do Instituto Lisboa
Associação De Estudantes De Estudantes Do Instituto Superior De Contabilidade E
Administração Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Engenharia Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Universitário De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Agronomia
Associação De Estudantes Instituto Superior De Economia E Gestão
Em nome da Organização do ENDA, o presidente da mesa pediu desculpa pelo estado da
internet. Houve uma tentativa de hackear o site do ENDA, e como medida preventiva,

afirmou que apenas seria possível aceder através da rede do eduroam ou da rede ipvcauditório.
O Presidente da mesa deu início do Plenário C.
Apresentação da moção: Combate ao Desemprego Jovem.
O João da Associação Académica de Lisboa, antes de iniciar a apresentar da moção, fez
uma breve introdução, onde começou por revelar bastante agrado por este ponto estar
presente na ordem de trabalhos do ENDA, uma vez que o desemprego jovem é uma
realidade presente nos últimos tempos e que cabe aos estudantes que vão ser os
profissionais de amanhã, combater e aceitar como um desafio. Referiu que se trata de
um problema estrutural da economia portuguesa. Mencionou também um estudo
efetuado pela Professora Luísa Cerdeira, onde cerca de 60% dos inquiridos dizem que
ambicionam integrar o mercado de trabalho no fim do seu ciclo de estudos. Afirmou que
os estágios profissionais não dão resposta ao desemprego jovem e que é necessário
apostar no Ensino Superior como veículo para a resolução do problema em questão.
De seguida foram então apresentadas as seguintes propostas:
- A reorganização da oferta formativa nas instituições do Ensino Superior;
- A oferta formativa adaptada às regiões das Instituições do Ensino Superior em que
estão envolvidas;
- Melhorar a definição do sistema binário português;
- Criar um plano nacional de combate ao desemprego jovem.
Após apresentação das propostas, o João da Associação Académica de Lisboa,
acrescentou que espera que através da criação de um plano nacional de combate ao
desemprego jovem se consiga alcançar medidas estruturais e que reformem a economia
portuguesa, no sentido em que através do ensino superior possa garantir-se emprego
aos jovens que todos os anos que saem das instituições do ensino superior muito mais
qualificados e competitivos para atingir os objetivos económicos que o país tem.
O presidente da mesa questionou se havia algum pedido de esclarecimento.
João Rodrigues da Federação Académica de Lisboa concordou com o que foi dito
inicialmente, afirmando que há muito tempo que fazia falta discutir o desemprego jovem
e que discutir isto mesmo poderá também contribuir para a melhoria da proposta em
questão, uma vez que apesar de estar fundamentada, há três questões que se prendem
exatamente pelas três propostas que não deveriam estar incluídas enquanto propostas,
mas sim contextualização do próprio fenómeno. Relativamente à reorganização da oferta

formativa, o João está de acordo que esta permite adaptar os públicos para qual a
formação do ensino superior vai depois fazer essa ligação ao mercado de trabalho.
Considerou que a oferta formativa não deve ser uma relação simbiótica que o mercado
de trabalho exige porque há diferentes ofertas formativas de cariz vocacional em que
claramente qualquer pessoa tem direito a obter conhecimento na área que achar
pertinente, não sendo, portanto, algo que o mercado de trabalho exige. Sendo assim,
sugeriu, como salvaguarda, a deixar na própria moção o seguinte: reorganizar a oferta
formativa das instituições do Ensino Superior sem menosprezar a ordem vocacional.
Quanto à oferta formativa adaptada à região onde as Instituições do Ensino Superior
estão inseridas, João afirmou que percebeu a ideia, no entanto, considerou que a
formulação poderia induzir em erro e aumentar ainda mais o fosso entre as instituições
que estão sediadas ao nível interior e sediadas ao nível litoral. Acrescentou que a oferta
formativa estando adaptada à região poderá hipotecar outras ofertas formativas que
serão tão ou mais importantes existirem e que permitem também alargar o espetro
mediante aquilo que o mercado de poderá desenvolver e exigir. Concluiu que se trata de
uma condição que acaba por ser bidirecional, uma vez que o mercado de trabalho exige,
mas o próprio ensino superior deverá também ter espaço para retificar e reorganizar o
mercado de trabalho, através da inovação e da tecnologia. Sugeriu então que também
deveria haver uma salvaguarda neste sentido.
Em seguida, o João continuou com a sua intervenção, e sugeriu a retirada do ponto 3,
uma vez que não concordou que a melhoria da definição do sistema binário português
pudesse combater o desemprego jovem. Considerou ser um ponto redundante e que
podia induzir em erro, afirmando que se trava de um problema de formação e não de
ligação ao mercado laboral.
Relativamente à criação de um plano nacional de combate ao desemprego jovem,
acreditou ser uma boa proposta.
Por fim, fez uma breve conclusão sobre todas as suas sugestões:
- Ponto 1: Reorganização das ofertas formativas ao nível das instituições do Ensino
Superior, salvaguardando as questões de ordem vocacional, a liberdade de pensamento
e académica;
- Ponto 2: A oferta formativa adaptada à região poderá ser um veiculo, mas que também
hajam outras ofertas formativas, para polarizar a região e dinamizar o mercado de
trabalho e o que esta à volta da própria região;
- Ponto 3: retirar a proposta da melhoria da definição do sistema binário.

O João agradeceu as sugestões. Quanto à reorganização da oferta formativa, defendeu
que a esta e a rede de ensino superior tem também que ter em conta a questão da
empregabilidade, a questão do futuro dos jovens que atualmente frequentam os seus
ciclos de estudos. Esclareceu que os primeiros três pontos da moção são medidos que o
movimento associativo já aprovou em ENDA e que no fundo, pretendem reforçar que são
medidas que vão ter como consequência um maior emprego jovem para os estudantes.
Relativamente à oferta formativa adaptada à região, João esclareceu que esta proposta
está intimamente ligada com as regiões onde existe menos emprego qualificado,
nomeadamente nas regiões do Norte com menos densidade populacional. Tratam-se de
regiões que têm especificidades ao nível do mercado de trabalho e de oferta de emprego
muito próprias. Afirmou que as instituições do Ensino Superior que estão fixadas nesses
territórios de baixa densidade e que têm essa especificidade ao nível do mercado de
trabalho devem procurar também responder a essas especificidades, garantir e
promover também para essa região um maior emprego qualificado. Entende que todo o
país deve garantir emprego qualificado em todas a áreas, pois um estudante que viva
numa destas zonas de baixa densidade, merece poder integrar o mercado de trabalho
nessa área de onde provém.
Quanto à melhoria da definição do sistema binário, acredita que a binaridade do ensino
superior é uma das prioridades da associação académica de Lisboa. Acredita que uma
definição clara dos subsistemas politécnico e universitário, poderão contribuir muito para
a integração do mercado de trabalho dos novos estudantes. No entanto, como também
já é uma proposta em que o movimento associativo já se pronunciou e é uma bandeira
da associação académica de lisboa e do próprio ENDA, concluiu que não se importa de
retirar essa proposta.
Para terminar, considera que a grande medida no documento diz respeito à criação de
um plano nacional de combate ao desemprego jovem no sentido de unir e mobilizar
todos os agentes do Ensino Superior, principalmente o movimento associativo nacional,
que se trata de uma questão importante.
Presidente da mesa perguntou se o João da Federação Académica de Lisboa estava
esclarecido.
O João da Federação Académica de Lisboa respondeu que não estava esclarecido em
duas medidas. Primeiramente, respondeu que a definição do sistema binário português,
na sua opinião, não iria combater de forma direta o desemprego, afirmando não ver
qualidade naquela proposta. Referiu preocupação quanto ao ponto 1 e 2, voltando a
afirmou que a reorganização da oferta formativa é uma prioridade e, acima de tudo,
necessitam combater a duplicidade de ofertas formativa, os conteúdos devem estar
adaptados à região, mas o conteúdo não deve ser exclusivo. Como tal, apelou para existir
uma salvaguarda como sugeriu anteriormente nestes pontos.

Para terminar, afirmou que é importante criar um plano nacional de combate ao
desemprego jovem, mas efetivamente esta proposta em concreto, já está no plano
nacional de reformas que o executivo apresentou em abril. Esclareceu que fazia todo ser,
porém sugeriu apenas reformular a proposta, retirando o verbo criar, uma vez que é algo
que já estava previsto no plano nacional de reformas ao nível do que o governo
apresentou em abril de 2017, sendo, portanto, só mais uma salvaguarda ao documento,
de forma a torna-lo mais robusto e mais rico.
O João respondeu à intervenção do João, afirmando que as salvaguardas sugeridas irão
ser feitas, uma vez que as reticências do João podem também ser as reticências de outros
dirigentes. Clarificou ter de haver um equilíbrio, mas sobretudo tem de haver uma
preocupação em adaptar a oferta formativa e reorganizar esta oferta formativa com vista
à integração do mercado de trabalho dos estudantes de atualmente.
Relativamente ao plano nacional de combate ao desemprego jovem, concordou que é
algo que já esta no plano nacional de reformas, ainda assim, o ENDA ainda não se
pronunciou sobre tal programa nacional, portanto considerou que fazia todo sentido
apresentar o documento. Reforçou que é um plano que a todos diz respeito e que é de
grande importância que os elementos dirigentes discutirmos, de facto, o futuro do
desemprego jovem em Portugal.
O presidente da mesa questionou se o João da Federação Académica de Lisboa estava
esclarecido.
O João da Federação Académica de Lisboa pediu se podia fazer uma última intervenção.
O presidente aceitou o pedido.
O João da Federação Académica de Lisboa, em relação ao plano nacional de combate ao
desemprego jovem, sugeriu haver a representação ou de alguém do movimento
associativo estudantil, ou algum representante do SMJ, ou seja, delegar também em
alguém a função de ajudar na construção deste ponto, a fim de salvaguardar o que no
passado não foi salvaguardado.
O João respondeu ao João da Federação Académica de Lisboa, tendo concordado
inteiramente com o que foi dito. Acrescentou que se houvesse um representante dos
estudantes seria até muito benéfico para garantir as salvaguardas abordadas
anteriormente sobre a reorganização da oferta formativa de forma equilibrada e da
oferta formativa adaptada as regiões.
O presidente da mesa questionou se existia mais algum pedido de esclarecimento.

O Filipe Alves da AEFLUP mostrou ter dúvidas quanto ao ponto 2 que aborda a oferta
formativa adaptada à região. Questionou se é uma espécie de réplica do processo de
municipalização do Ensino Secundário.
A grande prioridade da Académica de Lisboa foi tentar garantir a criação de um plano
nacional para combater o desemprego dos jovens. Concordam que se existir a
possibilidade de ser um estudante a representar garantindo as salvaguardas referidas
anteriormente acerca da reorganização da oferta formativa adaptada às regiões é o mais
benéfico.
Esclarecimento de dúvidas relativamente ao ponto dois acerca da oferta formativa
adaptada à região. O representante da Academia de Lisboa referiu que esse ponto foi
elaborado com o intuito de haverem instituições mais competitivas a nível nacional para
poderem garantir empregabilidade aos seus estudantes e para que as qualificações dos
mesmos sejam adaptadas ao mercado de trabalho.
O ponto três é retirado visto ser uma proposta do Movimento Associativo Nacional. Nos
restantes pontos serão feitas salvaguardas, no entanto, não alterarão o conteúdo da
moção.
Pedido para serem enviadas as alterações à organização.
Esclarecimento de dúvidas, ainda em relação à moção apresentada pela Academia de
Lisboa, relativamente aos quatro pontos proposto pela mesma.
•

•

No primeiro ponto é pedido esclarecimento sobre o critério utilizado para a nova
reorganização. Referido que esta reorganização passa por cima de inúmeros
cursos do ensino superior que não respondem perante o mercado de trabalho,
levando a uma limitação no conhecimento e liberdade de aprendizagem em
certos cursos.
No ponto dois questionam qual a visão que há para o ensino superior, se são as
instituições orientadas para o conhecimento ou a fábrica de trabalhadores.

O representante da Academia de Lisboa responde às questões:
•

No primeiro ponto defende que a binaridade do ensino superior e o Combate ao
Desemprego Jovem estão ligados, pois a binaridade do ensino superior é um
problema da atual rede do ensino superior que tem de ser combatido através da
reorganização de uma oferta formativa. Portanto, esta reorganização é feita, uma
vez que não existe uma definição clara sobre o subsistema politécnico e o
subsistema universitário, considerando que ao haver esta definição as instituições
poderão ser mais competitivas e poderão preparar os estudantes para o mercado
de trabalho.

•

No segundo ponto, afirmou que a ambição dos estudantes quando terminam os
estudos é integrar o mercado de trabalho na sua área, pelo que é importante que
o ensino superior não o ignore e prepare os alunos para o seu futuro profissional.
Portanto, enquanto houver interesse na oferta formativa por parte dos
estudantes, esta tem de continuar.

Interpelação por um membro da FADEUP afirmou que a Academia de Lisboa não
compreende o Sistema Binário Português, considerando que a questão central é a
definição deste sistema, pelo que deve haver um debate sobre este mesmo tema.
Em resposta, o representante da Academia de Lisboa, afirmou que o desemprego jovem
não se deve à falta da definição de sistema binário, mas sim, existe este problema
estrutural no país e que as medidas conjunturais não são a solução e, afirmou ainda que,
a definição mais clara da binaridade do ensino superior pode contribuir no combate a
este problema. Defende que a grande medida a tomar neste momento é a criação de um
Plano Nacional de Combate ao desemprego jovem e que ao definir esta binaridade não
há garantia de emprego a todos os estudantes, mas é um contributo que pode ajudar
neste combate ao desemprego.
Esclarecimento de dúvidas em relação à exclusão do ponto três da moção apresentada
pela Academia de Lisboa. Em resposta, explicam que o ponto irá ser retirado visto ser
uma proposta já aprovada pelo ENDA e também existe uma comissão criada a nível da
binaridade do ensino superior, sendo consensual entre eles que existe um longo caminho
a percorrer para a melhoria do Sistema Binário Português e, desta forma, não faz sentido
colocar esse ponto visto ser uma proposta do ENDA.
Apresentação da moção pela FNAESSP- lei do associativismo jovem.
Apresentação do Plenário de Juventude e Emprego Jovem. O representante da FNAESSP
afirmou ser um tema que não tem sido debatido ENDAS anteriores. Enaltece a
importância de os jovens se pronunciem sobre este assunto, atendendo que a juventude
consistiu uma percentagem de 2 a 3 milhões e, por isso, menciona a importância de olhar
para estas questões a nível do desemprego e a nível da juventude e, também da
participação ativa que os jovens devem ter nas diversas organizações de juventude
partidárias, associativas estudantis e juvenis independentemente do caráter e da missão.
Dá destaque à importância deste tema na atualidade, que a secretaria de estado da
juventude e do desporto lançou nos últimos três meses o programa “Setenta Já”,
programa este que leva à participação dos jovens e, que por norma o ENDA só tem
participação e discussão através do representante do subsistema universitário, Rodrigo
Teixeira, bem como da FNAEESP, relativamente ao acento no conselho consultivo da
juventude. Referiu que no atual panorama, desde a tomada de posse do atual
representante universitário do desporto foi iniciada uma discussão sobre a lei do

associativismo jovem, que teve como representante dos jovens duas organizações, o
Conselho Nacional da Juventude e a Federação Nacional de Associações Juvenis é
importante que o ENDA se pronuncie sobre esta matéria, tendo em consideração o
quadro atual e a última alteração à lei, datada desde 2006. É também ter em atenção as
estruturas alteradas pois vieram prejudicar as federações, pelo que a FNAEESP apresenta
algumas propostas para serem incluídas na nova revisão da lei do associativismo jovem.
Uma delas são as cotas pagas pelas associações de estudantes e académicas que
participam em federações, quer de âmbito regional quer de âmbito nacional, propondo
que estas devem ser cotas ilegíveis para os apoios ao programa do IPDJ. Propõem ainda,
que exista uma distinção maior no que diz respeito ao dirigente associativo, uma vez que,
o dirigente associativo na associação juvenil não possui as mesmas responsabilidades, no
entanto, ainda pode vir a ter. A nível das despesas das associações de estudantes que
estão relacionadas com a sua organização contabilística, pois estas associações todos os
anos possuem problemas com o Instituto do Desporto e Juventude por não cumprirem e
não entregarem os relatórios corretos, pelo que a FNAEESP considera que devem ser
consideradas as despesas de contabilidade para ajudar as associações de estudantes e
académicas a poderem organizar a sua contabilidade e, para essas despesas serem
ilegíveis pelo IPDJ. Esta moção considera importante que as associações de estudantes
devem ser equiparadas às restantes, de modo poderem receber 0.5 do IRS. Juntando a
todas estas considerações, mencionam que deve ser reconhecida a participação das
associações de estudantes nos órgãos de gestão das instituições do ensino superior e
equiparar esta participação à de um dirigente associativo estudantil, que muitas vezes
não é contemplado e, ainda, relativamente à possibilidade de equiparação do dirigente
associativo ao trabalhador estudante em relação ao regime de prescrições, referindo que
deve ser evitado que este possa prescrever, da mesma forma o trabalhador estudante
também não o faz. Por fim, é deixado um pedido acerca do direito de antena por parte
das associações de estudantes, pois, atualmente só as estruturas de âmbito nacional e
federações é que podem solicitar esto pedido de antena na rádio e nos jornais e, neste
sentido seria importante as associações de estudantes possuírem este direito, de modo
a poderem divulgar as suas eleições e incentivar ao voto das pessoas.
É deixado em nota a intenção de enviar para a secretaria de Estado da Juventude e do
Desporto para o Instituto Português do Desporto e Juventude e dar conhecimento aos
diferentes grupos com assento parlamentar na assembleia da república.
Interpelação por um elemento do público, questionando se a moção não é semelhante à
que foi aprovado na Assembleia Geral do SNJ. Em resposta, o representante da FNAEESP
confirma que a sua associação participou nessa assembleia, com participação ativa, onde
foram discutidas todas as propostas que referiu e, pelo menos uma dela foi apresentada
pela FNAEESP nessa assembleia propondo que esses pontos fossem enviados para a
secretaria do estado. O mesmo elemento, em relação às propostas, questiona porque é

que a FNAEESP sugere que as associações, ao nível das cotas, o valor de indexante fosse
o indexante de apoios sociais, isto porque, o indexante de apoios sociais foi criado para
balizar todas as prestações sociais de apoio ao desenvolvimento ao nível de cidadãos mais
favorecidos, pelo que as bolsas da ação social estejam ao nível deste indexante, pelo que
não concorda com a primeira proposta colocada pela FNAEESP. Relativamente à distinção
entre o associativismo jovem e o estudantil, o mesmo não concorda, uma vez que, estão
a valorizar mais o associativismo estudantil do que o jovem, afirmando que ambos têm
uma missão definida com responsabilidades, direitos e deveres que devem ser
normativos. Ao nível das despensas relacionadas com a organização contabilística,
concorda que os representantes estudantis tenham acesso ao estatuto de dirigente
associativo, no entanto, também referiu que esta proposta não é relevante pois a lei já o
prevê. No que diz respeito, à possibilidade de equiparação do dirigente associativo ao
trabalhador estudante ao regime de prescrições, não concorda com esta proposta da
FNAESSP, afirmando que considera excessivo o regime de prescrições ser o mesmo para
os dois, pois a condição dos dirigentes associativos é de voluntariado e os trabalhadores
estudantes trabalham porque necessitam. Por fim, quanto ao último relativamente à
possibilidade de as associações de estudantes terem direito a espaço de antena,
considera uma boa ideia, no entanto utópica, uma vez que a proposta em termos de
materialização não tem fundamento.
O representante da FNAEESP referiu que olhando para todos os pontos colocados
surgiram algumas dúvidas. Em relação ao indexante dos apoios sociais referiu que é um
valor justo com o qual estão familiarizados e, por isso, seria difícil definir um valor, pelo
que tentaram ao máximo definir um valor justo de acordo com os valores atribuídos às
estruturas federativas relativamente ao valor de cotas. No que toca à diferenciação entre
a lei do associativismo jovem e a lei do associativismo estudantil, afirmou que é feita pela
questão de o número de associados que representam e o número de estatutos que
conseguiram e, considera que o que está presente na lei é escassa. Em relação aos órgãos
de gestão, o mesmo artigo já esteve presente e estava previsto, mas na atualidade a
maior parte das instituições não o pratica. Portanto deve-se alterar a constituição frásica
e há casos em que não são dirigentes associativos e não tem capacidade de ter um
estatuto de dirigente associativo. A equiparação ao trabalhador estudante seria
importante para os exames. É certo que seria possível haver dirigentes associativos
remunerados a partir de uma certa dimensão das estruturas, portanto deveria também
haver mais condições tendo em contas as dificuldades que os dirigentes associativos têm
passado da fraca participação em encontros nacionais de direções associativas. Por fim,
comunicação do direito de antena esta seria feita a nível local e cada academia deveria
ter os seus meios para fazer chegar aos meios locais, o que faz com que nem todos
possam ter esse direito. De seguida, poderia haver um suplemento na comunicação
escrita para o direito de antena das associações associativas juvenis.

O mesmo elemento do público, afirmou que o valor deve ser elegível, mas esse valor não
pode ser indexante de apoios sociais, o IAS tem um fundamento diferente daquele que
se propõe a utilizar e, portanto, não serve para tornar as cotas elegíveis ou para
comprovativo de despesa. Uma opção seria deixar a própria criação num próprio valor
de referência. A atribuição de estatutos pela lei é escassa, mas está previsto que os
estudantes dos órgãos de gestão tenham a atribuição desse mesmo estatuto, sugerindo
a manutenção e fomento dos representáveis estudantis. Relativamente à comparação
com o trabalhador estudante a nível do movimento associativismo. Um propósito que diz
que se deve comparar ao trabalhador estudante, induz ao facilitismo e uma visão em
como o dirigente associativo acha-se equiparado a um trabalhador estudante, onde um
trabalhador muitas vezes tem problemas com as entidades patronais que não lhes dão a
referência como estão a trabalhar. Esse estatuto do trabalhador estudante deve ser
revisto.
Bárbara Carvalheiro FCSH, referiu não concordar com a moção apresentada
relativamente à atribuição de estatuto trabalhador-estudante aos dirigentes associativos
e referiu que hierarquizar tipos de associativismo é logo assumir uma elitização do
associativismo e descredibilizar todos os outros. Questiona o financiamento do direito de
antena.
João Cardoso, FNAEESP, sugere uma revisão ao decreto de lei que regula o estatuto
trabalhador estudante e, portanto, devia ter mais algumas condições.
Rodrigo, Associação Académica da Universidade do Algarve, não compreende, porque é
que se deve limitar o valor das cotas das associações e federações. Há federações que
têm cotas bastantes superiores ao indexante e na sua opinião, acha que não se deve
limitar esta liberdade das associações e federações poderem fazer o seu caminho.
Relativamente ao segundo ponto, considera que é necessário fazer uma boa análise em
relação à distinção entre associativismo jovem e estudantil. Diogo Pimenta, AE da FEUP,
considera necessário discutir as políticas de juventude e o desemprego jovem. Quanto à
moção que a FNAEESP apresenta, que referiu a permissão dos representantes estudantis
em órgãos de gestão tenham acesso ao estatuto de dirigente associativo, propõem
especificar o tipo de associativismo.
João Cardoso, FNAEESP, justifica que o que se pretende é que, segundo a lei, de apenas
haver alguns estatutos de dirigentes associativos, deve ser revista para situações em que
existem muitos mais dirigentes, como é o caso de algumas associações e academias.
Relativamente à situação do direito de antena, menciona que qualquer associação pode
solicitar para ter o seu direito de antena, sem qualquer tipo de taxa.
O Presidente da Mesa anunciou o fim do plenário, e a pausa para o jantar.
Os trabalhos retomaram às vinte e uma e meia hora.

João Ferreira da associação académica de Évora apresentou a sua declaração de voto,
referindo que a associação académica da universidade do algarve expôs uma declaração
de voto relativamente à moção “lei do associativismo jovem”.
A AAAlg votou contra a generalidade do documento apresentado pelos seguintes
motivos:
Ponto 1: O ENDA deve pronunciar-se sobre a lei do associativismo jovem aproveitando a
janela de oportunidade que surgiu devido à insistência por partes dos dirigentes dos anos
transatos e pela vontade manifestada pelo secretário de estado do desporto e da
juventude;
Ponto 2: O tema em questão assumiu importância no que respeita à posição do ENDA
relativamente ao futuro do associativismo jovem e à melhoria das condições dos futuros
dirigentes do associativismo;
Ponto 3: deverá haver uma reflexão sobre a lei do associativismo jovem envolvendo ao
máximo todas as estruturas associativas de forma a ser criado um documento
estruturado e assertivo sobre as vontades da AEE;
Ponto 4: A constituição de uma comissão de trabalho seria fundamental para que o
documento referido com as considerações efetuadas no ponto anterior fosse elaborado
de uma forma rigorosa auscultando todas as AEE;
Ponto 5: A iniciativa da apresentação da moção sobre a temática por parte da FNAESP foi
de valorizar, no entanto apresentava várias propostas que solicitaram intervenções
colocando em causa alguns dos pontos apresentados. Nesse sentido a AAAlg solicitou a
votação de forma nominal uma vez que a condução dos trabalhos nem sempre foi ao
encontro do esclarecimento dos delegados, pelo que foi gerado alguma confusão
relativamente às votações levadas a cabo e à grande importância que esta moção teve
junto ao secretário de estado do desporto e da juventude relativamente à revisão da lei
do associativismo jovem.
Terminando, a AAAlg pautou-se sempre pelos valores democráticos, respeitando as
decisões tomadas pela maioria dos votantes e trabalhou em prol da execução das
vontades das moções.
A Associação académica da universidade de Évora apresentou a declaração tendo em
conta que:
Ponto 1: O ENDA é o mais importante fórum de discussão de movimento associativo
nacional;

Ponto 2: os trabalhos devem ser conduzidos com rigor tendo em conta a importância da
votação individual e inconsciência;
Ponto 3: O movimento associativo deve ser um espelho da decência democrática;
Ponto 4: neste plenário, a mesa desrespeitou o regimento em vigor e por consequência
as federações e associações académicas e de estudantes ao impedir os esclarecimentos
solicitados e ignorando pontos de ordem;
Ponto 5: A AUE não ficou esclarecida em relação à forma final do documento sujeito a
votação, pelo que votou contra a moção “lei do associativismo “relativa ao plenário C,
sob pena de quando fosse aprovada ser aberto um precedente no movimento associativo
nacional e na formalização do seu funcionamento.
O plenário terminou.

Plenário D - Órgãos Nacionais
Ao décimo primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezassete, pela meia-noite e vinte
minutos, deu-se inicio, no Auditório da Professor Lima de Carvalho, ao plenário D –
Órgãos Nacionais presidido por Nuno Reis, da Associação Académica da Universidade do
Minho (AAUM). O presidente da mesa iniciou o plenário, com a abertura do período para
a entrega de propostas e moções e a abertura do período, de uma hora, para as
candidaturas para os órgãos nacionais, neste caso CCES. Após este momento, realizou a
apresentação da mesa, sendo esta constituída por cinco elementos devidamente
credenciados, descrito abaixo, da esquerda para a direita:
- Ana Leite – AEISTEC
- Tiago Terroso – AEISEC
- Nuno Reis – AAUM
-Paulo Afonso - AAUBI
-Ana Marques – AEESEnfP
De seguida, a Mesa procedeu à chamada de todas as associações Académicas e de
Estudantes presentes e devidamente credenciadas para levantamento das guias de voto.
Associação Académica Da Faculdade De Direito De Lisboa
Associação Académica Da Guarda
Associação Académica Da Universidade Da Beira Interior
Associação Acadêmica Da Universidade Da Madeira
Associação Académica Da Universidade De Aveiro
Associação Acadêmica Da Universidade De Évora
Associação Acadêmica Da Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro
Associação Académica Da Universidade Do Algarve
Associação Académica Da Universidade Do Minho
Associação Acadêmico Universidade Lusíada Do Porto
Associação Académica De Coimbra

Associação Académica Do Instituto Politécnico De Castelo Branco
Associação Acadêmica Do Instituto Politécnico De Setúbal
Associação Académica Do Instituto Superior De Educação E Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique
Associação De Estudantes Da Escola Superior Agrária De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Comunicação Social
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Educação De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Cruz Vermelha Portuguesa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Politécnico Da Escola Superior de Tecnologia
De Saúde De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Felgueiras
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Gestão e Tecnologia Do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura da Universidade do Porto

Associação De Estudantes Da Faculdade De Belas-Artes Da Universidade de Lisboa
Associação de Estudantes Faculdade De Ciências Da Nutrição E Alimentação Da
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade De Ciências Sociais E Humanas Da
Universidade Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Desporto Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Direito Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade Economia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Economia E Gestão Da Universidade
Católica Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Economia E Gestão Da Universidade
Católica Portuguesa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Engenharia Da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes da Faculdade De Medicina Da Universidade Do Porto
Associação de Estudantes do Instituto Universitário de Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Farmácia Da Universidade De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior
Associação De Estudantes do Instituto Superior De Economia E Gestão
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico

Associação De Estudantes da Faculdade De Medicina De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Psicologia E Ciências Da Educação
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Ciências Sociais E Políticas Sociais
Do Instituto Superior De Contabilidade De Coimbra
Associação De Estudantes Do Instituto Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Engenharia Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Tecnologias Avançadas De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Universitário De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Farmácia Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Agronomia
Associação De Estudantes Instituto Superior De Economia E Gestão
O presidente da Mesa anunciou de seguida a presença de 65 AAEE com direito a voto.
O Presidente de Mesa chamou então Rodrigo Teixeira para apresentação dos relatórios
do Conselho Consultivo da Juventude, este informa que o relatório consultivo do IPDJ não
será apresentado uma vez que este conselho só se reúne uma vez por semestre. Neste
sentido apresenta o relatório trimestral do Conselho Consultivo da Juventude que iniciou
no dia doze de março e termina no presente dia do presente ano. O relatório do CCJ foi
apresentado. João Silva AEIST pergunta quando termina o prazo de candidatura ao
Orçamento Participativo Jovem, o Rodrigo referiu, que em principio será no final de
setembro. João Silva AEIST pergunta se Rodrigo se sente confiante relativamente ao
funcionamento dos Concelhos Municipais da Juventude. Rodrigo, referiu que queria que
o IPDJ despertasse nas autarquias este órgão e deveriam fazê-lo, Rodrigo referiu que o
primeiro objetivo é tornar estes Concelhos Municipais da Juventude visíveis, e para
melhorar a interligação com a comunidade juvenil. Não existem mais pedidos de
esclarecimento.

A mesa referiu que Daniel Freitas, representante do Conselho Coordenador do Ensino
Superior, enviou um pedido onde renuncia ao seu cargo, documento este que se
encontrava no site do ENDA. Assim, e apesar de ter enviado documentos relativos ao
Conselho Coordenador Ensino Superior, a mesa decidiu não abrir período de
esclarecimentos.
O Presidente da Mesa, prosseguiu a ordem do plenário chamando Bruno Alcaide,
representante da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior – A3ES. Bruno,
referiu que desde o ENDA de março que não houve nenhuma reunião deste orgão e que
a próxima será a 21 de junho. Até áquele momento, nem toda a documentação foi
enviada, e devidamente tratada. Referiu ainda que no ENDA de setembro todas as
associações serão informadas dos respetivos documentos, e o que se prevê para o futuro.
Não há periodo de esclarecimentos.
O presidente da Mesa chama André Pereira, representante do Conselho Nacional da
Educação, para apresentar as informações relativas a este conselho. A mesa abre o
período de esclarecimentos sobre a primeira intervenção. Não há nenhum pedido.
André Pereira referiu, numa segunda intervenção, que se os membros presentes em
plenário não concordarem com a sua presença no conselho, devido aos seu
desenvolvimentos profissionais, colocará o seu lugar à disposição. Neste sentido, a mesa
abre o periódo de esclarecimentos. Filipe Ribeiro da AEFDUP parabeniza André pela
nomeação, e pergunta-lhe se não haverá conflitos de interesse. André diz que, acredita
que tal como um grande número das pessoas presentes no plenário ocupam um alargado
numero de funções no dia a dia. E que na sua vida, apesar das suas funções, ele acredita
num critério de independencia, e não acredita que haja com incompatibilidade concreta.
Filipe não fica esclarecido e pergunta a André como é que ele pode ter tanta a certeza
que o novo cargo que desempenha não afetará as suas decisões como estudante do
ensino superior e representante dos mesmos, André referiu que independentemente do
cargo, todas as suas decisões vão ser claras, tal como a sua tese de doutoramento, não
irá ter alteração alguma por causa da sua função. Rui Pedro Pinto, AULP questiona André
sobre a sua candidatura ao Conselho Nacional da Educação e se neste momento não
haverá outra pessoa capaz de desemprenhar as suas funções nesse cargo. André referiu
que foi eleito para o conselho porque era uma pessoa capaz e continua a considerar-se a
pessoa necessária para o órgão, mas pede ao plenário que se não estiverem de acordo
com esta posição o informem para proceder aos parametros necessários para sair do
conselho. Rui volta a questionar, e diz a André que não estava a colocar em causa as suas
competências académico, mas sim as competências da representatividade que tinha e
do grau de dependÊncia que poderias ter. André quer deixar claro que desde que assumiu
as novas funções, não houve nunhuma reunião de CNE e que o unico campo que a sua
capacidade de desemprenhar funções podesse estar limitada, era apenas por questões
de tempo. André agradece a Rui a sua intervenção e sinceridade, e referiu que tal como

tinha dito no inicio da sua intervenção, irá no fim do plenário proceder à rescisão do cargo
onde está, de representante do CNE. Rui agradece a honestidade e respeito pelo fórum,
de André. Após este esclarecimento, o Presidente da Mesa pediu para os restantes
elementos que se tinham inscritos no periodo de esclarecimentos, referirem o que
tinham para dizer, sabendo que o período de esclarecimentos já não estava em vigor.
A mesa terminou o período de esclarecimentos, e passa a palavra a André que faz uma
pequena nota final sobre o seu percurso no Fórum ENDA.
O Presidente de Mesa informa que relativamente à eleição para o CCES, foram
apresentadas duas candidaturas no tempo estipulado para o mesmo, a primeira de Xavier
Vieira e a segunda do João Rodrigues. A Mesa chamou por esta ordem, para realizarem a
respetiva apresentação da candidatura ao plenário. Após a intervenção do Xavier, a mesa
abre o período de esclarecimentos. Teresa Valida AEFM pergunta qual a motivação e
porque razão se acha a melhor pessoa para ocupar o cargo a que se candidata. Xavier
referiu que tem um percurso académico na faculdade bastante ativo, que desempenha
funções na Associação Académica há três anos, atualmente como presidente… o que o
destaca é a experiencia que tem no ENDA e o objetivo é sempre congregar o pedido de
todos e não de uma entidade ou outra. Teresa volta a questionar Xavier relativamente a
disponibilidade. Xavier respondeu que se não se achasse capaz em termos de
disponibilidade não se teria candidatado ao cargo. Alexandre Almada AAC, questiona
Xavier sobre, qual a perspética do mesmo sobre o regime funcional e dos empréstimos
aos alunos do ensino superior. Xavier ressalva que houve uma apresentação sobre regime
funcional. Xavier acredita que há a possibilidade de trilhar um caminho neste aspeto.
Relativamente à segunda questão, Xavier referiu que se for o caso, irá sempre defender
e lutar pelo que ficar decidido em Encontro Nacional de Direções Associativas e articular
com todos os agentes uma solução. Fernando Pimenta, AEFAUP questiona como é que
Xavier irá lidar com a contradição do ENDA. Xavier diz que é uma pergunta um pouco
desconfortável, mas que pode garantir que irá defender as posições que ficarem
decididas no ENDA que termina e não nos anteriores. Mário Esteves AEFAUP, pergunta
qual o balanço do mandato que agora termina e o que acha que pode trazer de novo ao
conselho. Xavier referiu que houve um grande esforço do Daniel para concretizar algumas
das propostas que surgiram. O que pode dar de novo ao conselho é o que o ENDA poderá
dar-lhe, pois, se for eleito será nada mais, do que a representação de todas as vozes
presentes nos ENDA. Não há mais pedidos de esclarecimento e chama João Rodrigues
para apresentar a sua candidatura.
Após a intervenção de João Rodrigues, a mesa abre o período de esclarecimentos. Diogo
Pimenta AEFEUP pergunta a João se quando se referiu a presidente do DGES se referiu a
ao diretor. João diz que sim e agradece a questão. Teresa Valida pergunta se João tem a
disponibilidade para exercer este cargo, e porque acha que é a melhor pessoa para o
fazer. João referiu que relativamente a disponibilidade tem a disponibilidade total. Rui

Pedro Pinto AULP, questiona João relativamente a estratégia para efetivar as posições
deliberadas em sede de ENDA. João diz que deve ser coerente, com uma estratégia de
intervenção e participação ativa. Mário Esteves AEFAUP, pergunta qual o balanço do
mandato que agora termina e o que acha que pode trazer de novo ao conselho. João diz
que o balanço é positivo, mas mesurável. A consideração que o impacto politico deste
órgão tem, o antigo representante conseguiu cumprir as necessidades. XXXXXX AAC
questiona dobre os empréstimos no ensino superior. João referiu que os empréstimos
não devem ser a prioridade, não pode ter espaço num sistema mais inclusivo, e 8% dos
alunos que o contraem, acabam com penhoras na sua vida. O regime fundacional veio
trazer um modelo diferente de gestão. Rui Pedro pinto AULP, qual a posição de João
relativamente, por exemplo, ao tema das propinas, se optaria pelo papel de presidente
de uma federação ou como o representante eleito em ENDA. João respondeu afirmando
que a representação estudantil que fará é a do representante. A mesa encerra o período
de esclarecimentos. E informa que a votação será por escrutínio secreto, e apenas as
associações que se regem por subsistema universitário é que podem votar. Assim, a mesa
começa a chamar das associações:
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
Associação Académica da Universidade da Beira Interior
Associação Académica da Universidade da Madeira
Associação Académica da Universidade de Aveiro
Associação Académica da Universidade de Évora
Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Associação Académica da Universidade do Algarve
Associação Académica da Universidade do Minho
Associação Académica da Universidade Lusíada do Porto
Associação Académica de Coimbra
Associação Académica do Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa
Associação de Estudantes da Faculdade de Economia Nova de Lisboa
Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura (ULisboa)

Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade
do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa
Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica
Portuguesa (UCP Porto)
Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa
Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade
do Porto
Associação de Estudantes da NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas
Associação de Estudantes da Universidade Portucalense
Associação de Estudantes do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do
Porto
Associação de Estudantes do Instituto Superior de Agronomia
Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas

Associação de Estudantes do ISCTE do Instituto Universitário de Lisboa
Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa
Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa
Associação dos Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa
Associação dos Estudantes do Instituto Superior de Economia e Gestão
Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico
Após a votação, Xavier Vieira foi eleito com 20 votos a favor, João Rodrigues com 18 votos
e 1 voto nulo.
A Mesa dá por encerrado o plenário D – órgãos sociais.

Plenário E - Organização do Sistema do Ensino Superior
Ao décimo primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas onze horas e trinta
minutos, deu-se início, no Auditório da Professor Lima de Carvalho, ao Plenário E –
Organização do Sistema do Ensino Superior presidido por Tiago Oliveira, da Federação
Nacional De Associações De Estudantes Do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP). O
presidente da mesa iniciou o plenário, com a abertura do período para inscrição para as
primeiras intervenções do dia, de dez minutos.
De seguida, a Mesa procedeu à chamada de todas as associações Académicas e de
Estudantes presentes e devidamente credenciadas para levantamento das guias de voto.
Associação Académica Da Faculdade De Direito De Lisboa
Associação Académica Da Guarda
Associação Académica Da Universidade Da Beira Interior
Associação Acadêmica Da Universidade Da Madeira
Associação Académica Da Universidade De Aveiro
Associação Acadêmica Da Universidade De Évora
Associação Académica Da Universidade Do Algarve
Associação Académica Da Universidade Do Minho
Associação Acadêmico Universidade Lusíada Do Porto
Associação Académica De Coimbra
Associação Académica Do Instituto Politécnico De Castelo Branco
Associação Acadêmica Do Instituto Politécnico De Setúbal
Associação Académica Do Instituto Politécnico Do Cávado E Do Ave
Associação Académica Do Instituto Superior De Educação E Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique
Associação De Estudantes Da Escola Superior Agrária De Coimbra

Associação De Estudantes Da Escola Superior De Comunicação Social
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Educação De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Politécnico Da Escola Superior de Tecnologia
De Saúde De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Felgueiras
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Gestão e Tecnologia Do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura da Universidade do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade De Ciências Sociais E Humanas Da
Universidade Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Desporto Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Direito Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade Economia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Engenharia Da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia Da Universidade Do Porto

Associação De Estudantes Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto
Associação de Estudantes do Instituto Universitário de Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior
Associação De Estudantes do Instituto Superior De Economia E Gestão
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Faculdade De Psicologia E Ciências Da Educação
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Médicas
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Ciências Sociais E Políticas Sociais
Do Instituto Superior De Contabilidade De Coimbra
Associação De Estudantes Do Instituto Lisboa
Associação De Estudantes De Estudantes Do Instituto Superior De Contabilidade E
Administração Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Engenharia Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Universitário De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Agronomia
Associação De Estudantes Instituto Superior De Economia E Gestão
Após este momento, realizou a apresentação da mesa, sendo esta constituída por cinco
elementos devidamente credenciados, descrito abaixo, da esquerda para a direita:
- Daniel AEISTEC

- Steve AEISEC
- Jacinta AEISTEP
- Silvério AEUTAD
A mesa informa que o período para inscrição para intervenções iniciais termina, e que
não havendo nenhuma, inicia o plenário dando às associações presentes 3 minutos para
análise da moção entregue pela AEFCSH para ser aprovada para discussão no plenário. A
mesa propõe ao plenário para começar o plenário pelas apresentações das moções. A
mesa chama o proponente da FAL e da AAL, contudo nenhum estava de momento
presente, seguiu então para João Cardoso, FNAEESP para apresentar a moção "Lei de
Base do Sistema Educativo".
Após a apresentação do João Cardoso, a mesa procedeu a abertura do período de
esclarecimentos. Edgar Simões AEMedicalschool questiona João sobre o primeiro ponto
da moção e pergunta se acha que deve ser feita uma remodelação relativamente às
metas e não só aos prazos do plano de desenvolvimento, a segunda questão é referente
a valorização da língua estrangeira, particularmente a outras línguas que não o inglês, e
por último referiu que a moção não tem destinatários. João começa por referir que
relativamente aos destinatários foi um lapso. Continua a responder falando da língua
estrangeira, referindo que não compreende a questão de Edgar, porém referiu que já há
instituições que se tem de adaptar a estudantes provenientes de países que não falam
inglês. Na questão dos prazos, João referiu que a lei base é complicada de sofrer
alterações, pois é preciso um grande consenso entre um alargado número de agentes.
João Videira AEISEP, referiu que faltam colocar os destinatários na moção. João afirmou
que sim, e já tinha dito anteriormente, mas que durante a apresentação os apresentou:
Ministério, DGES e grupos parlamentares. Não há mas pedidos de esclarecimento.
O Presidente da Mesa chama João Rodrigues da FAL para apresentar a moção " Estatuto
do Estudante Investigador do Ensino Superior Português". Inicia o período de
esclarecimentos.
Barbara Carvalho AEFCSH questiona sobre a diferenciação entre estudante investigador
bolseiro e não bolseiro. João refere que o decreto-lei já discutido no ENDA anterior a
tabela remuneraria foi alterada e acredita que há muito a fazer sobre o decreto-lei. A
ideia desta moção é fazer um estatuto para o estudante que esteja no 1º ciclo ou 2º ciclo
que seja tarefeiro e queira trabalhar na área da investigação. Barbara volta a questionar
se Joao não acha que pode prejudicar o ciclo da investigação, onde acabam por perpetuar
pois há uma série de investigadores não remunerados e acabam por fazer as coisas
gratuitamente. João diz que está a falar de um quadro formativo e não profissional, que
a ideia está na construção do estatuto e que depois terá de ser aprovado.

Teresa Valida, refere que a moção é extremamente importante e pertinente, contudo
acha que está um pouco vaga, perguntando a João se não fazia sentido uma proposta
mais concreta relativamente ao público a que se destina as medidas/pontos do estatuto.
João diz que há duas maneiras de ver a moção, a primeira é deixar incompleta e ser vago
por falta de conhecimento, e a segunda é deixar vago propositadamente, e assim abrir
uma panóplia de trabalho.
Ana Luísa, FAP pergunta a João se não acha que se possa estar a ser incoerente e se não
fazia mais sentido debater esta moção com a do estatuto do estudante que o mesmo irá
apresentar. João diz que o estatuto do estudante do ensino superior refere mais a um
quadro normativo e nenhum dos níveis, licenciatura, mestrado e doutoramento,
excepcionando o doutoramento do subsistema, há a obrigação da escolha pela ciência.
O estudante investigador precisa de mais meios que o estudante do ensino superior, e
por essa razão, João decidiu apresentar o estatuto em separado. Ana Luísa refere que o
estudante não é obrigado a ser trabalhador-estudante e que está num quadro normativo,
e esse estatuto é um estatuto especial e está presente no estatuto do estudante do
ensino superior, tal como o do investigador vai ser um especial, pois nem todos os alunos
o irão utilizar. Questiona o porquê de se estar a discutir este estatuto particularmente, e
se pede que todos os outros estejam no estatuto do estudante do ensino superior. João
volta a repetir que quando à referência ao estatuto de trabalhador-estudante, é num
quadro normativo, e que o estatuto de investigador é diferente. Não podendo colocar
tudo no mesmo estatuto.
Diogo Pimenta AEFEUP, questiona João relativamente as 3 moções que a FAL apresenta
para o Plenário sobre estatutos e a analise aos mesmos e pergunta se João não acha que
o associativismo não está a perder o foco quando há uma grande diversidade de moções
a falar do mesmo. João Rodrigues respondeu que no plenário do dia anterior também
foram aprovadas duas moções parecidas, sobre o abandono escolar. Complementa a
resposta dizendo que é nesta altura que se começam a analisar os estatutos para no inicio
do ano. Diogo questiona sobre a diferença do estatuto do investigador e do estudante do
ensino superior, e se não era, também, uma boa altura para analisar todos os estatutos,
tal como o do trabalhor-estudante, estudante atleta. João diz que não há tempo para a
discussão de todos, mas que o do estudante atleta irá ser discutido na assembleia da
republica. O estatuto de trabalhador-estudante deve esperar por uma maturação, pois a
legislação do trabalhador sofreu alterações. A ideia é trabalhar todos os estatutos para
depois criar uma proposta para o estatuto do estudante do ensino superior. Não há mais
pedidos de esclarecimento.
João passa a apresentar a moção " Criação do estatuto do estudante internacional CPLP".
João Pedro Loura AAL pergunta se João Rodrigues está disponivel para refletir sobre a
comissão de alteração de estatuto. João Rodrigues refere que quer e compromete-se

nesse sentido, mas que convém ser prudente neste assunto e que a estatrégia deve ser
ponderada. Ana Luísa FAP, questiona João sobre o ponto 1 da moção "a criação de um
estatuto que traga vantagens em conformidade com os acordos" , e pergunta o que é
que este estatuto acrescentaria aos acordos que já existem. João Rodrigues, diz que os
acordos são bilaterais, que diferem de instituição para instituição. Os estatutos devem
normatizar as intituições para não haver descrepancias e assim criar um quadro mais
justo, equalitario e acima de tudo, afirmou, que os estudantes devem ter as mesmas
regalias e não apenas e só um acordo bilateral. Ana Luísa, anda não esclarecida, refere
que se assim for, os acordos estarão sempre acima do estatuto. João rodrigues afirmou
que não é necessariamente como Ana disse, e que os ultimos acordos foram assinados
no ano de 2013, e que o secretário de estado, numa reunião, afirmou que os acordos
devem ser revistos, pois, as instituições, também devem ter uma salvaguarda. Disse ainda
que a moção diz que estes estatutos não devem entrar em choque com os acordos, e
deve-se potenciar o que já está feito. Ana Luísa, confronta João, perguntando quais as
vantagens é que este estatuto trará para um estudante CPLP, uma vez que se não tiverem
ao abrigo deste estatuto, estão abrangidos pelo estatuto de estudante internacional.
João deu o exemplo da propina, que no estatuto do estudante internacional não tem um
valor limite, e que com este estatuto teria um limite. Acrescentou que a parte em que se
refere na moção a respeitar os acordos é uma expressão e não deveria ser o foco da
moção, mas que nenhum estatuto é criado sem estar de acordo com os estatutos.
João Pedro Videira AEISEP, pediu esclarecimentos sobre os mecanismos de apoio que a
FAL pretende para o estatuto e qual a diferença entre os mecanismos de apoio da moção
e os mecanismos de apoio do estudante internacional. João Rodrigues menciona que os
mecanismos de apoio estão estipulados e que o decreto-lei informa como devem ser
trabalhados. João afirmou que o problema dos estudantes que vêm destes países são a
falta de salvaguarda jurídica e proteção socia, quando já tem os mecanismos de apoio e
acordos. E que é essa proteção que pretendem trazer, com a apresentação da moção.
João Cardoso FNAEESP, interrogou João Rodrigues sobre os mecanismos de apoio, sobre
a falta de comparticipação do estado no estatuto de estudante internacional, e até que
ponto é que se poderá usar o apoio da ação social, e como se poderá enquadrar nos
apoios da Europa. João Rodrigues esclareceu João Cardoso, afirmando que quem tutela
a parte das relações internacionais do estado português, com atestados da nação é o
Ministério dos negócios estrangeiros e não o ministério dos negócios internacionais.
Relativamente às questões, João referenciou que não se pode ter medo de dar o próximo
passo, nem medo de falhar. Disse ainda que isto pode criar um quadro discriminatório
entre os estudantes, mas também pode impedir que estudantes como, por exemplo no
Politécnico de Tomar estejam abandonados, sem qualquer tipo de apoio.
João Cardoso não ficou esclarecido e perguntou como é que o governo pode conseguir
criar ligações com alguns países que não têm ligações diplomáticas. João Rodrigues

respondeu que Portugal pode, ao nível da língua portuguesa, ter e potenciar o
crescimento económico e é algo que não difere de tudo o que se tinha vindo a fazer.
O Presidente de mesa propôs ao plenário a votação da admissão da moção para discussão
“Contra o Regime Jurídico do direito privado para as instituições do ensino superior
publicas” Estavam presentes 49 associações com direito a voto. Após a votação, o
Presidente da Mesa anunciou o resultado com a seguinte contagem:





A favor: 38
Abstenções: 1
Direito de Não voto: 0
Contra:10

Em função da votação, a moção foi aprovada para discussão no plenário.
A mesa chama João Rodrigues da FAL para apresentar a terceira moção proposta
“Proposta Comissão - Estatuto estudante ensino superior”. Aberto o período de
esclarecimentos após apresentação, Ana Luí referiu que a comissão que João refere já
tinha existido, por duas vezes, e que a ultima terá redigido um documento. E questionou
João sobre, a sua opinião de, pedir à tutela para criar um grupo de trabalho para
começarem a estruturar o estatuto do estudante do ensino superior. João respondeu que
nos últimos anos em que frequentou os ENDA não viu documentos nem resultados da
comissão. Também como não foi apresentada nenhum ata da comissão. Afirmou ainda
que nos últimos anos aconteceram várias mudanças no ensino superior e que se deveria
criar a comissão para conseguirem o melhor para o estudante. Ana Luísa voltou a
questionar João sobre a pertinência de solicitar à tutela, a criação da comissão com
representantes dos alunos, uma vez que o ENDA já sabe o que é necessário. João
perguntou a Ana se o documento está completamente pronto, para discutir o estatuto
do estudante do ensino superior. João referiu que é importante haver um documento
bem estruturado para apresentar ao governo.
João Cardoso FNAEESP, deu uma nota que a ata do ENDA Vila Rela, enviada a um de
setembro de dois mil e dezasseis, na página sessenta e dois, fala sobre a apresentação da
criação da comissão, e referiu que também nesse ENDA foram apresentados os
resultados da comissão por Daniel Freitas da FAP. João Rodrigues pediu para depois ver
a ata e afirmou que o MCTES deu muita importância a esses resultados. Informou que se
a FAP e a FNAEESP estivessem disponíveis para se unirem a FAL para serem proponentes
de uma moção, neste sentido. João Cardoso perguntou se o ENDA tem de estar a passar
a bola para o MCTES em vez de apresentar sugestões e deixar à consideração do MCTES.
João Rodrigues afirmou que foi exatamente isso que disse e, repete que, acha que a
comissão devia trabalhar essa proposta, para depois apresentar ao MCTES um
documento fundamentado, feito por quem também entende o ensino superior, neste

caso os próprios estudantes. Não houve mais pedidos de esclarecimento para a moção
da FAL, e o presidente da mesa chamou ao púlpito o representante da AEFCSH para
apresentar a moção “Contra o Regime Jurídico do direito privado para as instituições do
ensino superior públicas”, João Matos da AEFCSH procedeu à apresentação da moção e
após abertura do período de esclarecimentos, Bruno Alcaide AAUM questionou João
sobre a necessidade da discussão do regime fundacional e saber se esta tomada de
posição, não iria precipitar aqueles que poderiam ser os trabalhos de uma comissão que
já foi aprovada em ENDA e que disse respeito ao regime fundacional. Numa segunda
questão Bruno, interrogou relativamente à realidade da Universidade do Minho, quanto
aos atos de decisão em que se verificou o regime fundacional.
João respondeu que ainda não houve tempo para ver o impacto concreto da nova
realidade nas instituições, mas que já compreendeu as bases do regime fundacional e é
sobre essas bases que a AEFCSH era contra. Bruno, voltou a questionar, em que tomadas
de decisões concretas, é que foi verificado. João respondeu que toda a construção do
regime fundacional, está assente na lógica da perda de Auto terminação. Só a existência
de um conselho de curadores, põe em causa toda a estrutura. Uma verticalização da
tomada de decisões dentro das universidades. Bruno questionou João Matos,
confrontando-o com os resultados positivos da Universidade do Minho, se não achava
prematuro estar a decidir coisas sem qualquer resultado da comissão. João Matos disse
que as experiencias eram recentes e que a moção é uma rejeição aos pressupostos, não
querendo esperar pelos resultados e rejeitar todos os pressupostos que o regime
fundacional poderia trazer.
João Rodrigues FAL, perguntou se João estaria disponível para alterar a moção, no sentido
de exortar um estudo sobre o regime, em que o ministério tem essa competência e que
já deveria ter feito um estudo independente. João esclareceu que a realidade do mercado
laboral nos últimos vinte anos tem mudado e que também as universidades têm mudado.
Referiu que não tinha nada a perder em esperar pelo estudo, que é falta de principio
aceitar que o estudante do ensino superior perca a autonomia nas suas universidades.
João Rodrigues FAL, afirmou que as universidades em regime fundacional tiveram
melhorias e que não sabia se poderia estar relacionado, pois não esta estudado. Disse
que a alteração da moção era o melhor caminho, pois no caso de a moção ser reprovada,
o ENDA fica como que, a favor do regime fundacional. João Matos revelou que não sabia
se o crescimento era um indicador que o regime fundacional é um modelo mais ou menos
funcional do que aqueles que estava em vigor nas instituições. Reforçou a posição da sua
associação ao plenário, que não aceitavam os interesses públicos, independentemente
das experiencias e estudos que estivessem por vir.
Fernando Pimenta AEFAUP, congratulou João pela moção e perguntou a sua opinião
sobre o texto que leu:

“Em corporação total, a sua incorporação total das universidades na máquina económica
liberal, em nome do estrangulamento financeiro e da crise que faz missão das
universidades no ensino, mas na sua própria sobrevivência, e mais, faz da universidade
uma empresa, usando os métodos e linguagem próprias de marketing, de lucro, da
inovação e da criatividade. E em nome disso, professores e investigadores, muitos deles
reduzidos à precariedade, com objetivos a cumprir ao mês” …
A mesa interrompeu Fernando, e pediu para fazer a pergunta, que este fez com “Não
achas?” João AEFCSH disse que era exatamente a isso que se referia.
O presidente da mesa perguntou quantos pedidos de esclarecimento ainda existiam, e
pediu para os mesmos se inscreverem. Pausou a ordem de trabalhos para almoço, com
regresso às quinze horas.
Às quinze horas e oito minutos a mesa procedeu à chamada das associações para entrega
das guias de voto:
Associação Académica Da Faculdade De Direito De Lisboa
Associação Académica Da Guarda
Associação Académica Da Universidade Da Beira Interior
Associação Acadêmica Da Universidade Da Madeira
Associação Académica Da Universidade De Aveiro
Associação Acadêmica Da Universidade De Évora
Associação Académica Da Universidade Do Algarve
Associação Académica Da Universidade Do Minho
Associação Acadêmico Universidade Lusíada Do Porto
Associação Académica De Coimbra
Associação Académica Do Instituto Politécnico De Castelo Branco
Associação Acadêmica Do Instituto Politécnico De Setúbal
Associação Académica Do Instituto Politécnico Do Cávado E Do Ave
Associação Académica Do Instituto Superior De Educação E Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico

Associação De Estudantes Da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique
Associação De Estudantes Da Escola Superior Agrária De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Comunicação Social
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Educação De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Politécnico Da Escola Superior de Tecnologia
De Saúde De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Felgueiras
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Gestão e Tecnologia Do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura da Universidade do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade De Ciências Sociais E Humanas Da
Universidade Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Desporto Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Direito Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade Economia Da Universidade Do Porto

Associação De Estudantes Da Faculdade De Engenharia Da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto
Associação de Estudantes do Instituto Universitário de Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior
Associação De Estudantes do Instituto Superior De Economia E Gestão
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Faculdade De Psicologia E Ciências Da Educação
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Médicas
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Ciências Sociais E Políticas Sociais
Do Instituto Superior De Contabilidade De Coimbra
Associação De Estudantes Do Instituto Lisboa
Associação De Estudantes De Estudantes Do Instituto Superior De Contabilidade E
Administração Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Engenharia Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Universitário De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Agronomia
Associação De Estudantes Instituto Superior De Economia E Gestão

A mesa, deu inicio aos trabalhos, continuando com os períodos de
esclarecimento/intervenção, começando por Mafalda Escada AEFCSH, que questionou
sobre os casos concretos, e se o proponente estava disponível para alterar a moção, de
modo a acrescentar alguns exemplos, como por exemplo a divida de milhões do estado
às instituições. João respondeu que estava disponível a fazer essa alteração.
Bárbara Carvalho AEFCSH, perguntou se João sabia que na Universidade Nova de Lisboa
a investigação estava estagnada, porque no processo de mudança para o regime
fundacional, as ajudas de custo às universidades estão paradas, e que investigadores não
sabem se iriam ter o financiamento, ou o retorno do que já fizeram, porque não havia
comunicação por parte das direções e reitoria. João não sabia e revelou que são estes
dados que deviam constatar e que muitas vezes não eram descritos nos relatórios.
Mário Esteves AEFAUP fez duas questões, a primeira foi sobre se não achava que devia
haver mais margem de discussão no mundo associativo, para assim aprofundar e discutir
o regime fundacional, e na segunda questão pediu a opinião de João sobre o que revela
o movimento associativo se permitir que os estudantes sejam negados a construir as suas
próprias escolas. João respondeu à primeira questão, dizendo que o momento oportuno
para apresentação da moção é o ano de 2017, pois é neste ano que está a acontecer o
processo de transição de uma universidade para o regime fundacional, e existem um serie
de instituições no país que estão a sofrer alterações, e o movimento associativo não deve
esperar mais um dia. Em resposta à segunda questão, revelou que era importante, que
já tentava explicar a João Rodrigues numa questão, que as mudanças para o regime,
distorce completamente os pressupostos básicos da democracia dentro das
universidades. É o principio do fim do movimento estudantil, do associativismo
universitário e é um claro ataque aos pressupostos.
Sara Santos AEFLUP concordou com a moção e gostava que João comentasse o porquê
da mudança para regime fundacional em algumas instituições ter sido feita de modo
quase clandestino, como por exemplo na Universidade do Porto. João não acha que a
forma como aconteceu este processo tenha sido inócua, que na FCSH também aconteceu
da mesma maneira, que a representatividade dos seus estudantes com este regime vai
ser ainda mais diminuta. Os órgãos de gestão não têm contacto com a comunidade
estudantil, e acreditava que se as comunidades estudantis fossem realmente informadas
sobre o regime fundacional e os seus processos, teriam de ser levantadas muitas
perguntas, que as respostas não seriam convenientes.
Eduardo Magalhães AEFEP, afirmou que relativamente à sua instituição tem visto muitos
progressos. E questionou se João não concordava com as coisas que foram ditas, porque
é que se declararam de imediato contra o Regime fundacional, e não promoveram o
estudo. João disse que já é uma pergunta bastante repetida, e voltou a repetir que não
acha necessário esperar pelos resultados, porque o Regime Fundacional tem uma

ideologia clara, e é contra essa ideologia que devem combater. E apela as associações e
federações que se pronunciassem nesse sentido.
O Presidente da Mesa informa que a Federação Académica de Lisboa retirou a moção
“Proposta Comissão - Estatuto estudante ensino superior” e pediu ao representante da
mesma que explicasse o porquê aos delegados presentes.
A mesa procedeu à votação da aprovação das moções apresentadas. Estavam presentes
57 associações, devidamente credenciadas e com direito a voto.
A moção “Estatuto do Estudante Investigador do Ensino Superior Português” foi aprovada
com:





A favor: 45
Contra: 6
Abstenções: 6
Direito de não voto: 0

A moção " Criação do estatuto do estudante internacional CPLP" foi aprovada com:





A favor: 25
Contra: 23
Abstenções: 9
Direito de não voto: 0

A moção "Lei de Base do Sistema Educativo" foi aprovada com:





A favor: 39
Contra: 7
Abstenções: 11
Direito de não voto: 0

A moção “Contra o Regime Jurídico do direito privado para as instituições do ensino
superior públicas” foi reprovada com:





A favor: 4
Contra: 42
Abstenções: 11
Direito de não voto: 0

Após a votação, o Presidente da Mesa dá por encerrado o plenário E - Organização do
Sistema do Ensino Superior.

Plenário F: Medidas conjuntas
O Plenário F teve início por volta das cinco horas do dia 11 de junho foi presidido pelo
Stefan Azevedo da Federação Académica do Porto. Como constituintes do Plenário F
estiveram presente Fábio Faria (Associação de Estudantes de Educação de Coimbra), João
Santos (Instituto Superior de Estatística e Formação de Portugal), Daniel Garcia da
Federação Académica de Aveiro e André Barroca da Associação Académica da Guarda.
De seguida, a Mesa procedeu à chamada de todas as associações Académicas e de
Estudantes presentes e devidamente credenciadas para levantamento das guias de voto.
Associação Académica Da Faculdade De Direito De Lisboa
Associação Académica Da Guarda
Associação Académica Da Universidade Da Beira Interior
Associação Acadêmica Da Universidade Da Madeira
Associação Académica Da Universidade De Aveiro
Associação Acadêmica Da Universidade De Évora
Associação Acadêmica Da Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro
Associação Académica Da Universidade Do Algarve
Associação Académica Da Universidade Do Minho
Associação Acadêmico Universidade Lusíada Do Porto
Associação Académica De Coimbra
Associação Académica Do Instituto Politécnico De Castelo Branco
Associação Acadêmica Do Instituto Politécnico De Setúbal
Associação Académica Do Instituto Politécnico Do Cávado E Do Ave
Associação Académica Do Instituto Superior De Educação E Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique
Associação De Estudantes Da Escola Superior Agrária De Coimbra

Associação De Estudantes Da Escola Superior Agrária Do Instituto Politécnico De
Viana Do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Educação Do Instituto Politécnico
De Viana Do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Ciências Empresariais Do Instituto
Politécnico De Viana Do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Comunicação Social
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Desporto E Lazer Instituto
Politécnico Viana Do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Educação De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Educação De Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Cruz Vermelha Portuguesa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Politécnico Da Escola Superior de Tecnologia
De Saúde De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Felgueiras
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Gestão e Tecnologia Do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura Do Porto

Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura da Universidade do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Belas-Artes Da Universidade de Lisboa
Associação de Estudantes Faculdade De Ciências Da Nutrição E Alimentação Da
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade De Ciências Sociais E Humanas Da
Universidade Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Desporto Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Direito Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade Economia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Economia E Gestão Da Universidade
Católica Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Economia E Gestão Da Universidade
Católica Portuguesa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Engenharia Da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes da Faculdade De Medicina Da Universidade Do Porto
Associação de Estudantes do Instituto Universitário de Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Farmácia Da Universidade De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior
Associação De Estudantes do Instituto Superior De Economia E Gestão

Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes da Faculdade De Medicina De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Psicologia E Ciências Da Educação
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Médicas
Associação De Estudantes Universidade Portucalense
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Ciências Sociais E Políticas Sociais
Do Instituto Superior De Contabilidade De Coimbra
Associação De Estudantes Do Instituto Lisboa
Associação De Estudantes De Estudantes Do Instituto Superior De Contabilidade E
Administração Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Engenharia Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Tecnologias Avançadas De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Universitário De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Farmácia Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Agronomia
Associação De Estudantes Instituto Superior De Economia E Gestão
Após a chamada das Associações Académica e de Estudantes (AAEE) deu-se à
apresentação da Moção de erro de cálculo do pagamento de propinas no Ensino
Superior.
Ana Luísa (FAP) dirige-se ao púlpito para apresentar a Moção para discussão. Esta leva a
moção do erro no calculo da propina máxima detectada à 3 meses. Este erro tem a ver
com a aplicação do Indíce do Consumidor errado. Este devia ser aplicado com base no
Instituto Nacional de Estatística (INE) global enquanto está a ser usado o parcial. Ana
afirmou ainda que foi tornado público ao Provedor de Justiça mas este nada fez. Ana pede

ainda que seja devolvido decolvido aos estudantes o valor que pagaram a mais deste ano
letivo. Pede ainda a redução do valor da proprina máxima que uma vez aplicada deveria
ser de 949,32€.
A Mesa deu inicío ao período de esclarecimentos.
João Rodrigues da (FAL) pede esclarecimentos acerca da moção. Este afirmou que uma
vez que o Provedor de Justiça não imitiu qualquer parecer jurudíco relativamente a esta
questão, não é correto da FAP trazer um documento para ser aprovado quando
efetivamente os delegados das associações vão afirmar que está correto quando ainda
não existe um resultado de parecer jurídico que sustente isso. Não é possível sustentar
algo quando não existe qualquer parecer jurídico.
João Rodrigues afirmou ainda que a aplicação da formula foi bem feita em 2003 uma vez
que era o Indíce de Preços do Consumidor (IPC) existente. A moção afirma que existe
uma diferença de preços com habitação e sem habitação. O usado em 2003 foi o indíce
de preços sem habitação. Este declara que a lei de 2003 não diz que deve ser usado o
indíce de preços de habitação. Após isto questiona em que se baseia a FAP para afirmar
que o índice está errado.
Ana respondeu a Jõao afirmando que a moção não é incoerente uma vez que não viria a
público afirmar valores e estes estarem errados. Declara que no INE é possível vizualizar
todos os valores que referiu, basta pedi-los via email. O que está apresentado na lei é o
indice de consumidor geral. Não houve qualquer argumento nem justificação por parte
de Instituições nem Ministros acerca deste assunto.
Alexandre Amado da (AAC), pediu ao INE os valores do IPC referidos e estes deram-lhe a
resposta de que não era possível calcular os resultados de (1941-48) uma vez que há uma
descrepância nos valores afirmando ainda que não era possivel calcular uma série longa.
Ana solicitou ao INE valores de 1941 na altura em escudos para a moeda atual em valores
reais e o valor que lhe foi apresentado foi, como já referiu de 949,32€. Aquando da sua
ligação para o INE, este respondeu-lhe que os valores tinham de ser atualizados com base
num decreto.
Alexandre Amado afirmou que aquando da sua ligação para o INE foi-lhe dito que não
havia dados de 1941 a 1948 e que nesse espaço de 7 anos não havia quaisquer valores.
Ana respondeu afirmando que o INE lhe respondeu que sim que era posssível e que 1200
escudos correspondiam a 949,39 €.
João Pedro Gomes da (AEISA), questiona se é o valor atual de propina que a Ana aponta
que vai fazer com que mais estudantes se candidatem á Universidade ou se realmente a
FAP tem algo em mente.

Ana apenas pede o cumprimento objetivo da lei na redução de 14 euros de propina.
João Silva da (AEIST) questiona se vai colocar publico o email que trocou com INE para
comprovar as suas afirmações. Uma vez que não é possivel provar sem provas.
Sara Santos da (AEFLUP) quer esclarecer se esta falou com o mail do INE apresentado no
site ou com uma técnica do INE e o porquê de não divulgar o email.
Ana diz que não divulga o email sendo que este contém mais infirmações que não quer
divulgar.
Bruno Alcaida da (AAUM) afirmou que provavelmente as perguntas feitas pela Ana
tenham sido diferentes do Alexandre e por isso tenham obtido respostas diferentes.
Terminado o período de esclarecimentos prossegui-se à apresentação de uma nova
Moção.
Logo de seguida deu-se à apresentação da Moção de Taxas e emolumentos
Um elemento da FAL afirmou que este tema já tinha estado na agenda do ENDA. Este
pede a solicitação do levanatmento de taxas das instituições de Ensino Supeiror e estes
acabaram por reunir com a dges. Após se pronunciarem perante a dges Movimento
Associativo Nacional fez chegar à DGES as suas propostas para eliminação de algumas
taxas e emolumentos nomeadamente a eliminação da taxa de inscrição com frequência
das Instituiçoes. Não obteve qualquer resposta, no entanto os Ministro da Tecnologia do
Ensino Superior em criar um grupo de trabalho após o Movimento se ter pronunciado
tiveram o compromisso do Ministro na criação de um grupo de trabalho na iniciativa de
analisar. Afirmou ainda que este compromisso tem grande importância para o ENDA.
Terminado o período de esclarecimentos procedeu-se à apresentação da Moção por
parte da Federação Académica de Lisbao (FAL) “Medidas Coercivas no pagamento de
propinas”
Alexandre Amado afirmou que após a crise que afetou Portugal levou com que as famílias
acarretassem mais custos. As Instituiçoes têm cada vez mais despesas e por isso tiveram
de se virar para a cobrança das propinas. Começaram a ser cada vez mais as Instituiçoes
e estas acabaram por levar ao bloqueio de plataformas virtuais como impossibilidade de
acesso a notas. Existem casos que os estudantes são impossibilitados de ver as suas
próprias notas. É aceitável até a um certo ponto que os alunos não possam receber
diplomas uma vez que têm custos ao Ensino Supeirior mas não é aceitáveis as Instituições
de proibirem alunos de fazer uma avaliação por ter em falta pagamentos ao Ensino
Superior. Pede-se ao governo que acabe este tipo de práticas.
Está aberta o período de esclarecimentos:

Bárbara Carvalho da (AEEESH), pergunta se relativamente aos pontos mencionados, em
vez de um diploma que limita a autonomia das instituiçoes acabe com as medidas
coercivas e não limite a autoniomia das instituiçoes uma vez que, acaba por ser um caso
problemático de fundo a nivel da centralização. Cada faculdade e cada aluno que tenha
dificuldade no pagamento de propina não podem ser submetidos a essa uniformização
precisando talvez de um plano de pagamento.
Alexandre declara que é um tema urgente que tem de ser resolvido antes do próximo
ano letivo sendo que as Instituições não podem praticar essas taxas principalmente
estando em época de exames. Afirmou ainda que é preciso urgentemente limitar as
Instituiçoes a este tipo de práticas.
Maria João da (AEFDUP) questiona como é que deve ser culmatada a falha dos estudantes
que não pagam as propinas.
Alexandre sublinha que é inegavel que a AAL apresente isto uma vez que à alunos que
estão a ser impedidos de realizar os seus exames. O documento pretende acabar com
este tipo de práticas. Neste momento, existem estudantes que são expulsos das salas de
aula e são impedidos de fazerem o exame.
Margarida Dias da (AEFCT) questiona se estavam dispostos a limitar sendo esta uma
expressão perigosa porque estaria a delimitar uma Instituição e à partida não é algo visto
positivo. Afirmou ainda que a Moção não é explícita.
Alexandre refere que a ideia é mesmo impedir que as Instituições não possam impedir
que o estudante nãoo possa realizar a prova.
João Sila da (AEEST), questiona acerca do aumento do número de prestações se este não
correrá riscos .
Terminado o período de esclarecimentos procedeu-se ao período de Intervenções:
Catarina da (AEFLUP), refere que têm de continuar a ser criados mecanismos destes e
termina a parabenizar a AAL.
Terminado o período de intervenções procedeu-se à apresentação da Moção por parte
da Associação Académica de Lisboa (FAL) “Atrasos nos pagamnetos de bolsa da Fundação
para a Ciência e Tecnologia (FCT)”
Iniciam afirmando que a FCT atribui um financiamento a alunos que estejam a fazer
douturamento e que preencham as vagas e caracteríscas que procurem. Oproblema é na
existência de um atraso mais uma vez por parte da FCT. Em 8 meses de atrasos no
pagamento os alunos não podem ouferir mais nada aquando do recebimento de fundos.

Procedeu-se ao período de Esclarecimentos:
Bárbara Carvalho da (AEEESH ) considera que o investigador pode escolher entre bolseiro
ou contrato e por isso a Moção deve ser revista. Não existe um espaço fisíco por parte da
FCT e os processos acabam por atrasar.

Terminado o período de intervenções procedeu-se à apresentação da Moção da “Defesa
da Liberdade Académica”
João Cardoso da (FNAEESP), iniciou o seu discurso apelando ao que deve ser a liberdade
na produção do conhecimento e na produção de uma sociedade livre onde não haja lugar
para decretos e processos. A um processo levantado pela União Europia relativamente à
educação na Hungria. Conta com a ajuda da Associação Estudantil de Portugal.
Procedeu-se ao período de Esclarecimentos:
Bianca Silva da (AECTSP), afirmou que a Moção é demasiado confusa e muito pouco clara.
Questionando se o próprio Concorda com isso e se está disposto a reformular a Moção e
alterá-la.
João afirmou que vai fazer um arranjamento de texto devido ao português para entender
o que se está a falarna Moção. Pretende fazer um texto mais bem estruturado. Questiona
a Bianca pergunatando se está esclarecida.
Ruben Pinto da (AEELP), afirmou que está a debater um tema de liberdade do sistema
educacional. Coloca a questão se João concorda se se deve priorisar o conteúdo das
Moçoes debatidas sobre consequência de desviar o próprio sentido do voto.
João declara quea Moção remete para a Federação de Representação Externa. O tema
está no fundo relaciondo com a educação do ensino superior. É uma matéria do Ensino
Superior e por isso tem de ser discutido uma vez que se apresenta num forúm e o forúm
serve para discutir valor e todos têm a responsabilidade de estra preocupados com os
outros alunos do Ensino Superior de outros países como referido na Hungria.
Xavier, questiona João pergunatndo que tipo de consequência poderá ele estar a ver
dessa tomada de posição por parte do ENDA.
João afirmou que se o ENDA se quiser pronunciar acerca do tema que o faça. Afirmou
ainda que se está num forúm e à possibilidade de debater o tema e é um espaço de
discussão primordial onde uma instituição está a ser prejudicada a nível dos valores
democráticos e acaba por dizer que não é a Moção que vai resolver alguma coisa aos
alunos do ensino superior. Finaliza que todos deveriam estar preocupados com o que se

passa no exterior e que não alterará a Moção apenas a vai organizar de forma mais
sucinta mas o conteúdo não irá acrescentar nem retirar nada.
Terminado o período de intervenções procedeu-se à apresentação da Moção “Estudo
sobre a sensibilização de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual no Ensino
Superior”
João Cardoso da (FNAEESP), introduz-se para a temática de maus tratos emocionais,
físicos e que devemos discutir sobre os abusos sexuais. É importante uma avaliação seria
sobre esta temática como a APAV na constituição deste trabalho.
Rui Pedro Pinto (AEELP), questiona acerca da formulação e própria analise de dados que
apresenta, quando fala no estudo da sensibilização de crimes contra a liberdade e
autodeterminação sexual no Ensino Superior engloba a coação e violação. Afirmou ainda
que os relatórios anuais são estatisticas oficiais que relativamente ao crime sexual não é
houve um aumenro mas sim um decrescimo e se houve um decrescimo o porquê dee
nao se levar ao forum antes e só trazer o tema agora.
João, afirmou que o tema já estava implementado na definição da agenda política por
isso é que só se trouxe agora em debate e visto que é um tema de sensibilização nunca é
tarde para o levar. Afirmou ainda que mesmo que havendo um decrescimo nao quer
dioxer que não se fale do assunnto.
Rui, afirmou que os dados que João apresenta estão totalmente errados. Fala da má
estrutura da Moção.
João, afirmou que juridicamente a Moção está correta. O documento é claro quando
remete para o estudo do que está descrito e acaba por ser uma questão de má
organização do documento.
AEFCSH dá a sugestão de retirar a parte auto determinação do título e “sensibilização de
crimes”. Afirmou que se nenhum dos pontos se fala da constituição de comisão de
mulheres uma vez que garnde parte das vítimas são as mulheres. E se não seria correto
colocar psicologos na Moção visto que estudam estes casos.
João, afirmou que as ciencias socias não devem estra aqui e não se vai colocar as vitimas
e concorda que a Moção pode induzir em erro de perceção. Não vai incluir as mulheres
na comissão porque não é excluisvo de mulheres mas sim abrager todos.
AEFDUP, afirmou que autodeterminação é para menores de idade. Sendo assim não é
possivel especificar “Ensino Superior”. Uma vez que é para idades compreendidas dos 19
aos 30 anos este não deve colocar autodetreminação porque não existem crianças. Não
importa se as pessoas são do Ensino Supeorior ou não Universitarios. Afirmou que acabou
por cair num pressuposto de descriminação. A FDUP já tem estudantes a estagiar sobre

esta questão. Questiona de que forma é que vê esta moção pode ter pegando num
relatório de auto determinação pode ter alguma incidencia no ensino superior.
João, fala da violencia no namora que foi feito especificamnete para o ensino superior.
Em relação á autodeterminação está disponivel a retirar do proprio artigo e titutlo.
Ana Luísa (FAP), pergunta qual o objetivo de se colocar o foco no ensino superior e não
na sociedade em geral.
João, respondeu dizendo que o ensino superior é mais sensível porque é o seu
quotidiano.
Finaliza-se com uma interrupção para jantar avisando as Associações que a cantina não
estará disponível e por isso terão de se deslocar para os vários pontos de restauração da
cidade.
Logo de seguida ao jantar deu-se inicio aos trabalhos, passando a Mesa a chamar as
Associações Académicas e de Estudantes devidamente credenciadas e com direito de
voto:
Associação Académica Da Faculdade De Direito De Lisboa
Associação Académica Da Guarda
Associação Académica Da Universidade Da Beira Interior
Associação Acadêmica Da Universidade Da Madeira
Associação Académica Da Universidade De Aveiro
Associação Acadêmica Da Universidade De Évora
Associação Académica Da Universidade Do Algarve
Associação Académica Da Universidade Do Minho
Associação Acadêmico Universidade Lusíada Do Porto
Associação Académica De Coimbra
Associação Académica Do Instituto Politécnico De Castelo Branco
Associação Acadêmica Do Instituto Politécnico De Setúbal
Associação Académica Do Instituto Politécnico Do Cávado E Do Ave

Associação Académica Do Instituto Superior De Educação E Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique
Associação De Estudantes Da Escola Superior Agrária De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Comunicação Social
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Educação De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Politécnico Da Escola Superior de Tecnologia
De Saúde De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Felgueiras
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Gestão e Tecnologia Do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura da Universidade do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade De Ciências Sociais E Humanas Da
Universidade Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Desporto Da Universidade Do Porto

Associação De Estudantes Da Faculdade Direito Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade Economia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Engenharia Da Universidade do Porto
Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto
Associação de Estudantes do Instituto Universitário de Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior
Associação De Estudantes do Instituto Superior De Economia E Gestão
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Faculdade De Psicologia E Ciências Da Educação
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Médicas
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Ciências Sociais E Políticas Sociais
Do Instituto Superior De Contabilidade De Coimbra
Associação De Estudantes Do Instituto Lisboa
Associação De Estudantes De Estudantes Do Instituto Superior De Contabilidade E
Administração Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Engenharia Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Universitário De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa

Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Agronomia
Associação De Estudantes Instituto Superior De Economia E Gestão
A chamada das moções seguiu-se por ordem de apresentação.
A mesa prosseguiu os trabalhos, procedendo-se à votação da Moção “Revitalização Do
Encontro Nacional de Direções Associativas” cujos preponentes são AESSH, AEFLUP e
AEFAUP, estando 57 Associações presentes. Esta Moção foi aprovada para discussão com
os seguintes resultados:





45 votos a favor;
1 abstenções;
10 votos contra;
1 direito de não voto.

A mesa prosseguiu os trabalhos, procedendo-se à votação da Moção “Violência de
gênero”.Esta Moção foi aprovada para discussão com os seguintes resultados:





36 votos a favor;
2 abstenções;
18 votos contra;
1 direito de não voto

A mesa prosseguiu os trabalhos, procedendo-se à votação da Moção. Esta Moção foi
aprovada para discussão com os seguintes resultados:





55 votos a favor;
1 abstenções;
votos contra;
direito de não voto

Partiu-se para a apresentação da Moção ““Revitalização Do Encontro Nacional de
Direções Associativas” cujos preponentes são AESSH, AEFLUP e AEFAUP.
Esta Moção reflete um conjuntos de reflexões e sugestões ao longo do dia com a
colaboração de associações de estudantes que permitiram enriquecer este documento.
A proposta reflete um pouco pelo aprofundamento da moção previamente aprovada
pelo Enda. Porém o arquivo não é atualizado desde 2015. A proposta está aberta a
esclarecimentos e esclarecimentos.
Bernardo Dias da (AEISEP), sugere criar um site onde contivesse as propostas aprovadas
e reprovadas pelo ENDA nos respetivos plenários e a publicação da ATA.

O defensor da moção afirmou que não o quer tornar tão público. E para o
desenvolvimento da moção não o é necessário.
A mesa prosseguiu os trabalhos, procedendo-se à Moção “Aumento do financiamento
dos serviços ação social e reposição de deduções à coleta”
O Delegado de Aveiro, apresenta a moção afirmando que visa as propinas afetam os
alunos e o financiamento dos serviços de ação social. Estas formas de financiamento
acabam por ser insuuficientes para determinadas funções do serviço de ação social e que
as fontes de receita acabam por ser destinadas aos encargos do recursos humanos e
limitar a existencia de possiveis projetos que se queiram desenvolver na srespetivas
estruturas. A proposta é defender a criação de uma programa direto de ação social e
estimular a oferta dos recursos disponíveis.
A FAL pede a alteração de redação da sua moção.
A mesa anuncia que foi aprovada a proposta A da moção da FAL com os seguintes
resultados:





28 votos a favor;
0 abstenções;
votos contra;
0 direitos de não voto

A mesa anuncia que foi reprovada a proposta b da moção da FAL com os seguintes
resultados:





27 votos a favor;
0 abstenções;
votos contra;
3 direitos de não voto

A mesa prosseguiu os trabalhos, procedendo-se à votação da Moção da FAP pela
“Reposição da legalidade na cobrança de propinas” estando 59 asoociações presentes.
Esta Moção foi aprovada para discussão com os seguintes resultados:





40 votos a favor;
7 abstenções;
8 votos contra;
4 direitos de não voto

A mesa prosseguiu os trabalhos, procedendo-se à votação da Moção da FAP pela “Taxas
e emolumentos” como preponentes FAL e FAP estando 59 asoociações presentes. Esta
Moção foi aprovada para discussão com os seguintes resultados:






51 votos a favor;
6 abstenções;
votos contra;
direitos de não voto

A mesa prosseguiu os trabalhos, procedendo-se à votação da Moção da FAP pela
“Medidas coercivas no pagamento das propinas” como preponentes FAL estando 59
asoociações presentes. Esta Moção foi aprovada para discussão com os seguintes
resultados:





58 votos a favor;
0 abstenções;
0 votos contra;
0 direitos de não voto

A mesa prosseguiu os trabalhos, procedendo-se à votação da Moção da FAP pela “Atrasos
no pagamento da dívida das bolsas FCP” como preponentes FAL estando 59 asoociações
presentes. Esta Moção foi aprovada para discussão com os seguintes resultados:





25 votos a favor;
10 abstenções;
23 votos contra;
1 direitos de não voto

A mesa prosseguiu os trabalhos, procedendo-se à votação da Moção da FAP pela
“Medidas coercivas no pagamento das propinas” como preponentes FAL estando 59
asoociações presentes. Esta Moção foi aprovada para discussão com os seguintes
resultados:





58 votos a favor;
0 abstenções;
votos contra;
direitos de não voto

A mesa prosseguiu os trabalhos, procedendo-se à votação do preâmbulo da moção opção
A preâmbulo da moção que está da AAUM e AAA e a opção B da FAL. O preãmbulo da
opção foi aprovada para discussão com os seguintes resultados:
Opção A:
 31 votos a favor;

 0 abstenções;
 votos contra;
 0 direitos de não voto
Opção B:





24 votos a favor;
0 abstenções;
votos contra;
4 direitos de não voto

A mesa prosseguiu os trabalhos, procedendo-se à votação do preâmbulo da moção opção
A (ponto 1) preâmbulo da moção que está da AAUM e AUA e a opção B (ponto2) da FAL.
O preãmbulo da opção foi aprovada para discussão com os seguintes resultados:
Opção A: Ponto 1:





40 votos a favor;
0 abstenções;
votos contra;
0 direitos de não voto

Opção B: Ponto 2:





15 votos a favor;
0 abstenções;
votos contra;
4 direitos de não voto

Plenário G – Plenário Final
Ao décimo segundo dia do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas três horas e
quarenta minutos, deu-se inicio, no Auditório da Professor Lima de Carvalho, ao plenário
final presidido por Joana Capitão, Presidente da Associação de Estudantes da Escola
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (AE ESS IPVC). A presidente
da mesa, seguidamente, apresentou a mesa, sendo esta constituída por cinco elementos
da AE ESS IPVC e devidamente credenciados, descrito abaixo, da esquerda para a direita:

- Adriana Costa
- Tânia Matos
- Joana Capitão
- Mafalda Martins
- David Araújo
A mesa abriu um período de inscrições para intervenções finais, de dez minutos, e
procedeu à chamada de todas as associações Académicas e de Estudantes presentes e
devidamente credenciadas para levantamento das guias de voto.

Associação Académica Da Faculdade De Direito De Lisboa
Associação Académica Da Guarda
Associação Académica Da Universidade Da Beira Interior
Associação Académica Da Universidade De Aveiro
Associação Académica Da Universidade Do Algarve
Associação Académica Da Universidade Do Minho
Associação Académica De Coimbra
Associação Académica Do Instituto Superior De Educação E Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Da Escola Superior Agrária De Coimbra

Associação De Estudantes Da Escola Superior De Comunicação Social
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Educação De Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem De Lisboa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Enfermagem Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Cruz Vermelha Portuguesa
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde Do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Saúde do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Do Porto
Associação De Estudantes Da Escola Superior Tecnologia De Saúde Coimbra
Associação De Estudantes Da Escola Superior De Gestão e Tecnologia Do Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Arquitetura da Universidade do Porto
Associação de Estudantes Faculdade De Ciências Da Nutrição E Alimentação Da
Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade De Ciências Sociais E Humanas Da
Universidade Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Faculdade De Desporto Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Direito Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Faculdade Economia Da Universidade Do Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade Economia E Gestão Da Universidade
Católica Porto
Associação De Estudantes Da Faculdade De Engenharia Da Universidade do Porto

Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Ciências E Tecnologia Da Universidade
Nova De Lisboa
Associação De Estudantes Da Faculdade De Farmácia Da Universidade De Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior
Associação De Estudantes do Instituto Superior De Economia E Gestão
Associação De Estudantes Do Instituto Superior Técnico
Associação De Estudantes Do Instituto Lisboa
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Engenharia Do Porto
Associação De Estudantes Do Instituto Superior De Agronomia

A mesa informou que a nota de imprensa já se encontrava disponivel para consuta no
site do ENDA, e informou que o periodo de inscrições para as intervenções terminou.
Chamou o representante da Associação Académica da Universidade do Minho, Bruno
Alcaide para apresentar a única candidatura para a organização do próximo ENDA,
recebida dentro do prazo estipulado. O representante apresentou a candidatura e
revelou que a data que a AA pensou para a organização foi 9 e 10 de setembro.
Aberto o periodo de esclarecimentos, João Pedro AEISA perguntou sobre as refeições.
Bruno alcaide afirmou que ainda espera resposta por parte dos serviços da universidade
para saber relativamente à gratuitidade, mas que se isso não fosse possivel o preço não
iria variar dos dois euros e sessenta e cinco centimos. João Pedro pediu ainda, a Bruno,
para lhe enviar uma lista de alojamentos, para assim, conseguirem prodecer a reserva o
mais rápido possivel
Margarida Dias AEFCT questionou sobre as residencias, e como poderia reservar quartos,
assim como os preços dos mesmos. Bruno disse que abriria um periodo para essas
inscrições aos quartos das residencias.
Rodrigo Teixeira AAAlg, interrogou se não faria mais sentido o ENDA ser no fim de
anterior ao proposto. Bruno Alcaide referiu que essa possibilidade já tinha sido referida
entre a organização, mas que poderia haver constrangimentos, relativamente à própria
universidade. Informou que também poderia ser no fim de semana seguinte ao proposto.
Rodrigo afirmou que se pudesse escolher, preferia o primeiro fim de semana.

Ana Luísa FAP propôs ser decidido em plenário. A mesa, seguido da proposta da Ana
Luísa, propôs votar as datas e pediu aos delegados, que se alguém tivesse alguma
proposta fizesse chegar à mesa, num periodo de cinco minutos.
A Presidente da Mesa, informou que a FAP fez chegar um pedido de alteração da data,
para os dias catorze e quinze de outubro.
João Rodrigues pediu à mesa que confirmasse se 0a proposta que chegou até mesa é
válida e referiu que, segundo o artigo 8º do regimento do ENDA, este deve ser de cariz
trimestral, e assim sendo, o máximo da data que o próximo ENDA poderá acontecer é
onze de setembro. A presidente da mesa afirmou que a data apresentada pela FAP não
é válida e abriu o periodo de um minuto para entrega de novos pedidos de alteração da
data, caso seja necessário.
Ponto de ordem à mesa, João Videira AEISEP, propôs que a mesa deixasse à consideração
do plenário, uma vez que é de cariz excecional a data proposta pela FAP.
João Rodrigues FAL, disse que entende a agenda e uma vez que é uma situação
excecional, referiu que o enda pode ser em outubro se for de caracter extraórdinário.
A mesa informou que deve prevalecer o regimento e que não poderá ser realizado em
outubro. A AAAlg propôs à mesa as datas dois e tres de setembro.
A mesa propôs ao plenário, numa primeira instancia aprovar a candidatura da UM e
seguidamente votar as datas para a realização do próximo ENDA.
Estavam presentes 39 associações devidamente credenciadas e com direito a voto.
A candidatura da UM foi aprovada:





A favor: 31
Contra: 4
Abestenções: 4
Direito de não voto: 1

Seguidamente a mesa informou que as datas serão votadas, e que a opção A se refere a
nove e dez de setembro e a opção B, dois e tres de setembro. Na votação, houve um
empate, dezanove votos para cada opção com um direito de não voto.
João Cardoso da FNAEESP fez um ponto de ordem à mesa, referindo sem certezas, que
em caso de empate, a data que fica é a proposta pela organização.
A Presidente de Mesa lê o artigo 45º ponto três.

João Leite AEISTEP pediu para a mesa repetiro resultado da aprovação da candidatura e
após a contagem, referiu que o total das associações são 40 e não 39 como foi referido
anteriormente.
A mesa propos novas contagens e houve um ponto de ordem a mesa, que pede que seja
realizado isso mesmo.
Repetida a contagem, estavam presentes 39 associações e a candidatura de organização
do próximo ENDA foi aprovada com:





A favor: 31
Contra: 4
Abstenções: 3
Direito de não voto: 0

Numa nova votação para as datas, tudo se manteve empatado. Um delegado afirmou
que devem fazer a segunda votação como o regimento manda. Pedro Loura AAL, referiu
que a primeira votação foi anulada, pois houve pedido para a realização de uma segunda
votação.
A presidente inicia assim, novamente, a votação nas datas, e vinte votaram na opção A,
dezassete na opção B e houve um direito de não voto. Os valores não estavam corretos
e procedeu-se para uma nova votação onde a opção A ganhou com vinte e um votos.
Assim, o proximo ENDA será realizado na Universidade do Minho, nos dias nove e dez de
setembro.
Bruno Alcaide fez uma pequeno agradecimento e deu os parabéns à organização do
ENDA Viana.
Posteriormente, a mesa perguntou se algum delegado tem alguma interveção sobre a
nota de imprensa.
Ana Luísa FAP referiu que a nota de imprensa tem algumas correções que necessitam de
ser feitas, enumera as mesmas e enviou por email para a organização.
João Rodrigues da FAL, João Loura da AAL, Rodrigo Teixeira AAAlg, João Videira AEISEP,
João Gomes da AEISA enumeraram várias correções que eram necessárias fazer na nota
de imprensa.
A presidente da mesa perguntou ao plenário se se sentiam à vontade para votar na
aprovação da nota de imprensa, sasbendo que a organização alteraria todas as propostas
que os delegados enviaram.

Ana Luísa FAP pediu o compromisso da organização nesse aspeto, assim como João Loura
AAL. Rodrigo Teixeira AAAlg achava que o documento devia ser aprovado quando
estivesse concluido, mas que se o plenário aceitasse aprovar, não se iria opor.
João Loura AAL e Rodrigo Teixeira AAAlg apresentaram algumas sugestões para alterar
na nota de imprensa. Não houve nenhum delegado contra as alterações propostas e não
havendo mais pedidos de alteração a mesa procedeu para a votação. Estavam presentes
29 associações de estudantes e académicas devidamente credenciadas e com direito a
voto.
A nota de imprensa foi assim aprovada com:





A favor - 23
Contra - 0
Abstenções – 4
Direito de não voto – 2

A mesa deu por terminado o ENDA Viana, pelas seis horas e seis minutos do dia doze de
junho de dois mil e dezassete.

