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PRESIDÊNCIA
MENSAGEM DO PRESIDENTE
Um novo ciclo para a Associação Académica da
Universidade de Lisboa
E

aqui

estamos,

como

dissemos,

como

prometemos. Chegamos ao fim desta viagem
extraordinária de 12 meses após o primeiro dia.
Trilhamos muitos caminhos no interior da
Comunidade Académica da Universidade de
Lisboa.
Findará em breve um ciclo em que a Associação
Académica da Universidade de Lisboa reergueu e, com irreverência e
originalidade, soube deixar a sua marca, interna e externamente.
A AAUL cresceu em nome e a prova disso são as inúmeras referências que lhe
foram feitas nos últimos tempos pela imprensa nacional e pelos Deputados da
República, manifestando-se sempre de forma independente pelas causas em que
acreditou e terminamos este mandato com a forte convicção de que não fomos
apenas mais uns a bater nas mesmas teclas, do mesmo modo com os mesmos
resultados.
Termino este mandato satisfeito. Não porque tudo o que havia para ser feito foi
feito – não ficou – mas porque sinto que deixamos hoje uma AAUL muito mais
forte e reconhecida do que quando a encontrámos. A este progresso não são
alheios os esforços heroicos, das Direções-Gerais que nos precederam, aos quais
presto o justíssimo reconhecimento pelo suporte dado nos últimos meses. Se
hoje, digo, com a certeza de que a AAUL deixou uma marca diferenciadora no
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movimento estudantil no seio da Universidade de Lisboa, é a vós que o devemos,
e ficarei eternamente grato.
Não balancearei o mandato: ficar-me-ia mal. Contudo quero aproveitar esta
oportunidade para agradecer à Direção-Geral, ao Conselho Geral, ao Conselho
Fiscal e à Mesa da Assembleia Magna que acompanharam esta travessia difícil
sem receios. Faço-o, muito especialmente e a título pessoal, a três pessoas: ao
Daniel Mateus, a quem coube a ingrata tarefa de ser tudo o que a AAUL precisou
que ele fosse – e que o fez sempre de forma vibrante e com uma dedicação que
muito admiro e respeito - à Margarida Leal, a quem coube a ingrata tarefa de ser
o pilar administrativo de toda uma equipa e por ser a pessoa que nos momentos
de maiores receios e contratempos soube sempre orientar-me até à luz - e
finalmente à Isa Góis, cuja dedicação aos estudantes foi sempre de um altruísmo
a toda a prova, és sem dúvida a melhor dirigente estudantil que conheci na última
década.
Alongo igualmente os agradecimentos aos Serviços Centrais e às Escolas da
Universidade, com o qual trabalhámos sempre de forma próxima e cujo
dinamismo foi interminável; à Manuela Veloso, pelas prioridades sempre
acertadas; ao Vicente Cruz, que foi sempre de um apoio incondicional aos
dirigentes da AAUL e aos estudantes – que guardam um respeito tremendo; e,
por fim, ao Reitor, o Professor António Cruz Serra que apesar de discordamos em
muitas matérias sobre a nossa Universidade, conseguimos convergir em prol dos
estudantes da maior Universidade portuguesa. Muito obrigado por tudo, fico
eternamente grato pela vossa entrega ao serviço público.
Os muros e as quintas começaram a ser derrubados, respeitando os nossos
princípios e convicções. E na Universidade de Lisboa, clássica, nenhum dirigente
estudantil falou pelos estudantes sem o voto dos estudantes. Não nos fundimos
para piorar, nem para lhes tirar voz. Foi este o compromisso estabelecido com a
fusão, e que procuramos honrar ao longo deste mandato.
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E se internamente os desafios não foram fáceis, externamente a futura liderança
terá que lidar com a inépcia de um governante fantasma para o Ensino Superior,
de quem já nem sabe, se alguma vez soube, para onde vai. A redução das
propinas na licenciatura, não pode significar à partida da meta a mercantilização
dos mestrados e doutoramentos, correndo o risco de tornar o Ensino Superior
para ricos, este é um dos planos da reflexão de uma política de desinvestimento
público que deixa as Universidades divididas entre apoiar os estudantes ou fazêlos pagar mais para cobrir as despesas básicas de funcionamento.
Mas por causa de tudo isto, dos desafios internos, das várias batalhas externas,
do cenário associativo interno na Universidade de Lisboa, é urgente continuar a
afirmação deste modo diferente de estar numa Associação, com trabalho,
honestidade e independência. Somos nós, que assumimos estes encargos em vez
de nos escondermos confortavelmente atrás de computadores, que damos a cara
e que respondemos pelas nossas decisões em prol dos nossos colegas e da nossa
Universidade.
Se uns mancham com oportunismo está outrora tão nobre tarefa associativa,
cabe-nos a nós, com brio e retidão, limpá-la e dar-lhe de novo a imagem que
teve. Podemos, e neste mandato conseguimos sê-lo com muitos, o fator que
determina se um colega recebe ou não bolsa; tem ou não possibilidade de se
manter na Universidade; recebe ou não um dos apoios alimentares que a AAUL
proporcionou pela inépcia da ação do governo. Não salvamos o Ensino Superior,
nem resgatamos o Estado Social, mas à frente da AAUL, fizemos a diferença na
vida daqueles que juramos defender. O grosso do nosso trabalho não foi notado,
não foi nem será agradecido. Pouco importou. Agimos sempre como se
estivéssemos a ser observados. Tivemos presente que, por muito que o
associativismo académico nos valorize, em currículo e em experiência, não
fizemos esse caminho só por nós, mas sobretudo pelos outros. E no fim, com ou
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sem aplausos, com ou sem reconhecimento, com ou sem agradecimentos,
estamos tranquilos e de missão cumprida.
Acima de tudo, todos somos estudantes e jovens e, ao contrário do que se pensa,
temos responsabilidades próprias a que não podemos fugir.
Munamos das armas, dos instrumentos e do conhecimento da realidade para
continuar a servir os estudantes desta grande Universidade que é a ULisboa.
Hélder de Sousa Semedo
Presidente da Direção-Geral
2020/2021
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ATIVIDADE RELEVANTE DO PRESIDENTE
Ao longo do mandato o Gabinete do Presidente,
para além das funções inerentes das funções do
cargo procurou ser uma presidência aberta e
participativa nos assuntos da Universidade e da
cidade. Destaco a título de exemplo algumas das
ações concretizadas ao longo dos últimos meses.
Relações Institucionais
• Conversas regulares com os estudantes da
Universidade de Lisboa.
• Reuniões regulares com o Reitor António
Cruz Serra;
• Reuniões regulares com os Deputados à
Assembleia da República;
• Reunião e contactos regulares com o
Embaixador do Brasil em Portugal;
• Reunião com o NELB;
• Reuniões de trabalho com o SEF - Serviço de
Estrageiros e Fronteiras;
• Reunião com o Reitor Barata Moura e o
Reitor António Sampaio da Nóvoa;
• Assinatura do Acordo de cooperação com a
MoviJovem e com a Junta de Freguesia de
Alvalade;
• Sessão de balanço da consulta pública da
Visão Estratégica para o Plano de
Recuperação Económica de Portugal 20202030, a convite do Senhor Primeiro-Ministro,
António Costa;
• Reuniões regulares com os discentes eleitos
no Conselho Geral da Universidade de
Lisboa;
• Reuniões de trabalho regulares com os
Presidentes e Diretores das Escolas da
Universidade de Lisboa;
• Reuniões com o Presidente da Assembleia
Municipal de Lisboa;
• Audições regulares na Assembleia da República;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Participação no Debate Anual do Estado da Cidade,
a convite do Senhor Presidente da Assembleia
Municipal de Lisboa;
Reunião com a Fundação Mário Soares;
Tomada de Posse da AEFMV, AEIGOT, AAFDL,
AEIST, AAUBI, AAC, AAUTAD, ADESL, entre outras;
Reuniões com o Provedor de Justiça;
Reuniões com os diversos Gabinetes do Edil e
Vereadores da Câmara Municipal de Lisboa;
Reuniões com a AAFDL, AEISEG, AEIST, AEFMV,
AEFML, AAMDL;
Contactos regulares com o Movimento Académico
Nacional;
Almoços com a Comunidade de Docentes e Pessoal
Não Docente da Universidade de Lisboa;
Reuniões com a Universidade Lusíada de São Tomé
e Príncipe e a sua Associação Académica;
Celebração do Dia do Estudante em Coimbra, a
convite do Presidente da Associação Académica de
Coimbra, João Assunção;
Audição com o Presidente da República, Professor
Marcelo Rebelo de Sousa;
Reuniões regulares com Ministros e Secretários de
Estados do XXII Governo Constitucional.

Figura 1 Audiência com Movimento Estudantil e o Presidente da
República
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Auditoria Interna e Qualidade
O Gabinete do Presidente, longo nos primeiros
20 dias do mandato promoveu a redação do
Código de Conduta da Direção-Geral, o
Programa Geral de Atividades, Regimento
Orgânico da Direção-Geral e as Normas de
Execução Orçamental.
Procurou promover uma gestão integrada dos
vários processos, procedendo à catalogação
das normas e expurgado métodos ou
mecanismos
de
trabalho
morosos
e
burocráticos.
Aprovisionamento e Gestão do Património
Foi implementado mecanismos de contratação eficaz, que permitiu a uma gestão
eficaz e planeada dos custos com a estrutura, num ano muito afetado pela
pandemia. Conseguimos reestabelecera o prazo médio de pagamentos de 15
dias, graças às cativações que foram feitas ao longo do mandato, foi possível
liquidar as dívidas dos mandatos anteriores, tendo a AAUL, aos dias de hoje uma
dívida líquida inferior aos 2000 mil euros. No campo da gestão patrimonial,
continuamos conjuntamente com a Reitoria da Universidade de Lisboa a fazer a
gestão de parte do Centro Académico do Caleidoscópio, onde apesar da
pandemia mantivemos o espaço aberto com horário alargado, nomeadamente
das 8h até às 23h59. A nível de casos COVID-19, apenas tivemos uma ocorrência
registada, e que foi devidamente gerida pela Unidade Operacional e pela equipa
de Manutenção da Reitoria.
Apoio à Direção-Geral
A Unidade Operacional de Apoio à Direção-Geral, foi constituída ao longo do
mandato pelos Adjuntos, Gonçalo Costa, João Fontes, Mafalda Matos, Tatiana
Gomes, Diogo Oliveira, Carlos Lima, Filipe Aguiar e Marta Silva, tendo assessorado
os vários dirigentes da Direção-Geral nas várias competências dos
Departamentos, o que facilitou em muito o trabalho de toda a Direção-Geral.
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SECRETÁRIA
MARGARIDA PINTO LEAL

Unidade Operacional de
Organização e Protocolo
A Unidade, teve como
incumbência

regimental,

promover a organização da agenda do Presidente,
mas também preparar as agendas e memorados das
diversas reuniões em que o Presidente e os Vice-Presidentes participaram.

Unidade Operacional de Gestão do Arquivo e
Documentação
A Unidade, ficou incumbida de proceder à
desmaterialização dos procedimentos internos,
conjuntamente com a Unidade Operacional de
Gestão da Inovação e Transição Digital. Hoje os
procedimentos

internos

são

todos

maioritariamente digitais, evitando assim o uso excessivo do papel, trazendo
ganhos económicos, mas também ambientais. Promoveu também à recolha e
tratamento de todo o arquivo da atual Direção-Geral, mas também das
anteriores.
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TESOUREIRO
Foi possível ao longo do mandato estabilizar as finanças da AAUL, fazendo um conjunto
de novas parcerias com diversas entidades, nomeadamente
com a MoviJovem, bem como com o Grupo Altice que
permitiu satisfazer necessidades da própria AAUL.
Cumprimos o compromisso de recuperação da confiança na
estrutura e na sustentabilidade económico-financeira da
Associação Académica, negociado a esmagadora maioria das
dívidas já vencidas, negociados planos de pagamento que até ao final do semestre
serão liquidados.
Os resultados alcançados pelo esforço da atual Direção-Geral foram de extrema importância
dados os desafios que se anteciparam, num contexto externo de incerteza e de aumento
dos riscos económicos e financeiros à escala global.

João Fernandes
Tesoureiro da Direção-Geral 2020/2021
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DEMONSTRAÇÃO
INDIVIDUAL
RESULTADOS POR NATUREZAS

DOS

De maio de 2020 até março 2021

Montantes expressos em EURO em

Euro

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2020/2021

RENDIMENTOS E
GASTOS
Vendas e serviços prestados..............................................................................................
Subsídios, doações e legados à exploração.......................................................................

6,626.36
35,681

Variação nos inventários da produção................................................................................
Trabalhos para a própria entidade......................................................................................
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas............................................
Fornecimentos e serviços externos....................................................................................
Gastos com o pessoal........................................................................................................
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) ................................................................
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) ..........................................................

7230

Provisões (aumentos/reduções) .........................................................................................
Provisões específicas (aumentos/reduções) .......................................................................
Outras imparidades (perdas/reversões) ..............................................................................
Aumentos/reduções de justo valor......................................................................................
Outros rendimentos e ganhos.............................................................................................
Outros gastos e perdas......................................................................................................
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

1018,86
(21 171,81)
29 835,14

Gastos/reversões de depreciação e de amortização..............................................................
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) ..............
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

29 835,14

Juros e rendimentos similares obtidos.......................................................................................
Juros e gastos similares suportados.............................................................................................
Resultado antes de impostos

29 834,14

Imposto sobre o rendimento do período....................................................................................
Resultado líquido do período

29 835,14
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UNIDADE OPERACIONAL DE GESTÃO DA INOVAÇÃO E
TRASINÇÃO DIGITAL
Vicente Cruz
A equipa do Unidade Operacional da Inovação e
Transição Digital do mandato de 2020/2021 foi
constituída, ao abrigo do Despacho do Presidente da
Direção-Geral n.º 8/2020 de 15 de outubro.
No decorrer do mandato de 2020/2021 a ação da
Unidade Operacional da Inovação e Transição Digital
incidiu sobre os seguintes pontos:
Gestão Redes Sociais
Coube à Unidade Operacional da Inovação e Transição Digital a gestão das
páginas de redes sociais da AAUL, juntamente com a criação dos diversos
conteúdos de divulgação tanto de eventos como da marca, junto do seio
estudantil, dado o cariz regular das publicações, servem as próprias páginas como
exemplo do trabalho desenvolvido:

Figura 2 Instagram aaulisboa

Figura 3 Facebook da AAUL

16

Figura 5 Twitter da AAUL

Figura 4 LinkedIn da AAUL

Figura 6 Youtube da AAUL

Produção de Eventos
A partir da sua criação a Unidade Operacional da Inovação e Transição Digital, foi
logo integrada na organização das atividades da Direção-Geral, dada a
especialidade técnica dos seus ativos, sendo que no desenrolar do mandato teve
um papel ativo de cariz especializado, correspondente à produção técnica de
todos os eventos da Direção-Geral.

Gestão e Desenvolvimento do Site AAUL.pt
Tal como o que aconteceu com as redes sociais, a Unidade Operacional da
Inovação e Transição Digital, ao longo do mandato, veio na sua ação a
desenvolver a página web da AAUL, sempre com uma ação baseada a dar uma
imagem limpa e jovem a uma das várias faces da AAUL
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COORDENAÇÃO-GERAL
MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE
Desde o início da minha caminhada que me comprometi a desempenhar com a
máxima dedicação e seriedade as funções de dirigente da Associação Académica
da Universidade de Lisboa.
Ao longo do último ano sempre pautei a minha atividade e prestação guiandome pelos princípios e valores que se assumem como inerentes à condição de
estudante universitário.
Contribui, assim comigo levo a convicção, para a reconstrução de uma Associação
Académica da Universidade de Lisboa forte e ao serviço do estudante da maior
Universidade do país, cuja estrutura em mim suscita grande admiração e na qual
deposito as minhas esperanças e os meus votos de maior sucesso.
A Associação Académica da Universidade de Lisboa representa uma estrutura
capaz de atender às necessidades dos estudantes, de promover os seus legítimos
e superiores interesses e de defender os seus direitos na sua dimensão universal,
coesa e estrutural.
É, deste modo, que se afigura urgente o esforço de cooperação, convergência e
união: idealizar a luta estudantil e a defesa dos nossos direitos no contexto da
ULisboa, dentro das fronteiras invisíveis da maior universidade portuguesa e,
finalmente, efetivar a força estudantil da nossa Universidade em termos nacionais,
presente numa luta associativa unida, forte e determinada na representação dos
seus estudantes!
É necessária uma resposta coesa e em bloco da nossa parte!
A AAUL estará presente para responder aos problemas e necessidades da
comunidade e zelar, de forma coesa e universal, pelos direitos e interesses
legítimos de todo e qualquer estudante desta nossa grande alma mater: a
ULisboa.
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Acredito que com o trabalho e com muita persistência de todos os envolvidos, a
AAUL de hoje está muito mais próxima da gloriosa realidade de outrora: uma
estrutura próxima da comunidade académica, próxima das suas gentes, dos
estudantes: uma Académica com uma força conciliadora, respeitadora dos
desígnios de cada Escola e das suas estruturas representativas e reflexo da
autêntica configuração orgânica da Universidade de Lisboa.
A realidade ambiciosa desta estrutura continuará futuramente a prevalecer e
triunfar: assim o espero.
Miguel de Sousa Antunes Afonso

19

EQUIPA
A equipa do Departamento da Coordenação-Geral do mandato de 2020/2021 foi
constituída, ao abrigo do Regimento Orgânico da Direção-Geral, por:
Miguel de Sousa Antunes Afonso
Vice-Presidente da Coordenação-Geral
Estudante de Direito da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa

Altinino Tomás Gonçalves
Adjunto da Direção-Geral
Estudante de Direito da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa
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ATIVIDADE
O Departamento da Coordenação-Geral desenvolveu durante o mandato de
2020/2021 uma atividade multissectorial e diversificada, procurando gerir e
coordenar de forma sustentável e eficaz as atividades dos demais Departamentos.
Não obstante, o Departamento da Coordenação-Geral desenvolveu um plano de
atividades próprio assente em pilares fundamentais: Organização e
Enquadramento Institucional, Participação Ativa; Regulamentação; Participação
Institucional; Recursos Humanos e Gestão de Pessoal; Estrutura e Serviços;
Serve o presente relatório, de forma objetiva e corporizada, para apresentar a
atividade desenvolvida no Departamento da Coordenação-Geral no último
mandato de 2020/2021.

Reuniões e Representação Institucional
O Departamento da Coordenação Geral esteve representando em grande parte
das reuniões institucionais e de trabalho realizadas no mandato de 2020/2021,
das quais se destacam as seguintes:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunião com a União de Estudantes CaboVerdianos de Lisboa;
Reunião com a JSD;
Reunião com o Administrador dos Serviços de
Ação Social da Universidade de Lisboa;
Reunião Conselho Nacional da Juventude;
Reunião com a Professora Marta Lourenço
Diretora do Museu Nacional de História
Natural e Ciência;
Reunião com o CDS e Juventude Popular;
Reunião com a Associação Académica de
Lisboa;
Reunião com o Grupo Parlamentar do Partido
Socialista;
Reunião com a Associação de Antigos Alunos
da Universidade de Lisboa;
Reunião com o Bloco de Esquerda;
Reunião com o Partido Comunista Português;
Reunião com o Reitor da Universidade de
Lisboa;
Reunião Organizações Académicas CNJ;
Reunião com o Provedor de Estudante da Universidade de Lisboa;
Ato simbólico Reitoria da Universidade de Lisboa;
Reunião com o Secretário de Estado do Ensino Superior;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Encontro de Organizações do CNJ;
Reunião Grupo de Trabalho dos Estados
Gerais;
Reunião Fundação da Juventude;
Reunião Grupo de Trabalho dos Estados
Gerais;
Reunião Junta de Freguesia de Alvalade;
Reunião com o Grupo Municipal do
Partido Ecologista Os Verdes;
Reunião Embaixador do Brasil;
Reunião com a Junta de Freguesia da
Ajuda;
Reunião Grupo de Trabalho de Preparação
dos Estados Gerais;
Reunião Associação de Estudantes da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa;
Reunião com a 18ª Esquadra da PSP Campo Grande;
II Encontro Nacional de Organizações do
CNJ;
Reunião Associação Académica de
Coimbra;
Visita com Deputados Municipais e Presidentes de Junta de Freguesia aos
Campus Universitários da Universidade de Lisboa – Segurança
Universitária.

Processos de Associações de Estudantes da Universidade de
Lisboa
O Departamento da Coordenação Geral acompanhou ao longo do mandato as
relações da AAUL com as demais Associações de Estudantes de cada Escola da
Universidade Lisboa, prestando apoio técnico e administrativo em todos os
processos. Foram promovidas diversas reuniões na sequência das relações
estabelecidas com as estruturas associativas de cada Unidade Orgânica da
ULisboa.

Arquivo Histórico
Foi desenvolvido ao longo de todo o mandato um trabalho de pesquisa e de
investigação de vários elementos documentais e fotográficos da história da AAUL.
O trabalho desenvolvido incidiu no reunir de documentação e elementos de
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todos os mandatos anteriores da AAUL: realidade que em muito contribui para a
informação contida no site e presente nas redes sociais.

Participação
Procurou-se, ao longo de todo o mandato, uma proximidade à comunidade
académica e aos seus estudantes como forma de reafirmar a confiança dos
mesmos na estrutura da AAUL.

Produção de Documentos Estratégicos e prestação de Apoio
Técnico-Jurídico
Durante todo o mandato o Departamento da Coordenação-Geral redigiu
inúmeros documentos estratégicos de alcance interno ou de apresentação
externa incluindo a promoção da atividade desenvolvida por parte da AAUL, as
vinculações desta a tomadas de posições públicas, bem como a correspondência
institucional eletrónica de maior importância. Foi prestado também apoio
técnico-jurídico a todos os departamentos nos demais assuntos que assim o
exigiam.

Relações Externas
Ao Departamento da Coordenação-Geral coube o assegurar das relações
externas da AAUL, num contínuo objetivo de estreitar relações com os parceiros
existentes e promover novas parcerias. Dos demais parceiros destacam-se, a
título exemplificativo: Conselho Nacional da Juventude, Fundação da Juventude,
Movijovem, Cartão Jovem Académico da AAUL.
O Departamento da Coordenação-Geral promoveu Eventos e participou em
diversas conferências da Associação Académica da Universidade de Lisboa
durante o mandato de 2020/2021.

Estados Gerais
O Departamento da CoordenaçãoGeral
foi
responsável
pela
elaboração e coordenação da VI
Edição dos Estados Gerais da
AAUL, o maior e mais importante
Evento do mandato de 2020/2021,
que se realizou nos dias 20 e 21 de
março de 2021. Coube ao Departamento da Coordenação-Geral coordenar os
trabalhos de preparação bem como toda a logística e dinâmica operacional do
Evento. O Departamento da Coordenação-Geral compôs por nomeação um
grupo de trabalho de preparação que contou com diversos membros da DireçãoGeral e demais órgãos sociais da AAUL.
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Painel I: “As Carreiras na CiberSegurança” das I Jornadas “A
Segurança e Defesa na Academia”
Data: 21 de outubro
de 2020
Moderação

Fórum Evocativo do 14.º Aniversário da Associação Académica
da Universidade de Lisboa
Data: 8 de março de 2021
Moderação

Student Live Erasmus
O Departamento da Coordenação-Geral desenvolveu um projeto de promoção
da marca ERASMUS no seio da ULisboa e da comunidade civil, promovendo
conversas com diversos estudantes que experienciaram a realidade ERASMUS
que relataram as suas vivências académicas e pessoais.
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Assuntos Científicos e Pedagógicos
MENSAGEM DO VOGAL
Caros Estudantes da Universidade de Lisboa,
Estimados Colegas,
O presente relatório tenta reproduzir o trabalho que a Divisão dos Assuntos
Científicos e Pedagógicos – integrada no Departamento das Atividades
Universitárias - da Direção-Geral da Associação Académica da Universidade de
Lisboa (AAUL) realizou durante o mandato que agora termina: 2020/2021.
No início do mandato foi elaborado um Plano Anual de Atividades a que tentei
dar cumprimento. Não escondo as inúmeras dificuldades com que me deparei ao
longo de todo este ano. A minha inexperiência académica – uma vez que no início
do mandato era Caloiro – combinada com algum laxismo existente na unidade
orgânica à qual estive subordinado – o Departamento da Atividades
Universitárias – fizeram com que muitas vezes assumisse papeis que, à partida,
não me estavam destinados. Não me arrependo, de todo. Sei que no essencial
nunca deixei de trabalhar, nem de cooperar nem de fazer acontecer.
A pasta do Assuntos Científicos e Pedagógicos é complexa dada a diversidade de
regulamentos e normas adotadas em cada Unidade Orgânica da Universidade de
Lisboa. A falta de uma mínima uniformização de regras torna a tarefa hercúlea.
Sei que falhámos no acompanhamento técnico da alteração das normas de
avaliação decorrente do ensino à distância. A deficiente comunicação com os
Estudantes de diversas unidades orgânicas – que existe, há que o reconhecer –
não facilita em nada a nossa missão. Trata-se de um desafio, sem dúvida.
Contudo, faço um balaço positivo do mandato. Procurei sempre ser leal para com
a minha consciência e para com os restante Colegas, a quem deixo uma palavra
de gratidão.
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Espero que este relatório possa ajudar quem me suceder nesta pasta a prosseguir
um trabalho que não existia quando eu cheguei à AAUL e que aos poucos vai
dando os seus frutos.
Um Bem-haja a todos.

Diogo Lucas Ramalho
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EQUIPA
A Divisão dos Assuntos Científicos e Pedagógicos é, segundo o Regimento
Orgânico da Direção-Geral, unidade orgânica de caráter flexível, constituindo uma
componente variável da organização dos serviços da Direção-Geral, que visa
assegurar a sua permanente adequação às necessidades de funcionamento, gestão
e otimização dos recursos, aglutinando competências de caráter operativo e
instrumental integrados numa mesma área funcional, criadas, alteradas e extintas
por deliberação da Direção-Geral.
A Divisão encontra-se na dependência do Departamento das Atividades
Universitárias.
Durante o mandato 2020/2021, a Divisão foi composta por:

Diogo Lucas Ramalho
Vogal dos Assuntos Científicos e Pedagógicos
(Coordenador da Divisão)
Estudante da Licenciatura em Economia do Instituto
Superior de Economia e Gestão

Beatriz Catarino Brito
Colaborara da Divisão
Estudante da Licenciatura em Estudos Artísticos,
variante de Artes de Espetáculo da Faculdade de
Letras
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ATIVIDADES
Ao longo do mandato 2020/2021, a Divisão dos Assuntos Científicos e
Pedagógicos promoveu diversas reuniões, conferências, debates e eventos
adstritos à Divisão e participou noutros tantas transversais à atividade da DireçãoGeral.

Carta de Compromisso
O mandato iniciou-se com a elaboração de
uma carta de compromisso do Vogal dos
Assuntos Científicos e Pedagógicos para
com os restantes Membros dos Órgãos
Sociais da AAUL e os Estudantes da
Universidade de Lisboa.
Partindo das incumbências estatutárias e
do Plano Anual de Atividades da DireçãoGeral
assumi
um
conjunto
de
compromissos e tracei uma forma de estar
na Associação que se pauta por valores
como o Trabalho, a Colegialidade e a
Transparência.

Conferência de Encerramento do Ano
Data e hora: 15 de julho de 2020, 18h30m.

Painel de Oradores: Filipe Gomes | Nuno
Crato
Conferência disponível na página de
Youtube da AAUL.
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Conferências “Horizontes de Futuro”
O que é a universidade portuguesa? Que futuro queremos para o ensino
superior em Portugal?
Data de hora: 29 de setembro de 2020, 18h30m.

Painel
de
Oradores:
Viriato
Soromenho-Marques
|
António
Branco | Hélder de Sousa Semedo
Conferência disponível na página de
Youtube da AAUL

O papel da literatura na educação dos cidadãos
Data de hora: 21 de outubro de 2020, 18h30m.

Painel de Oradores: António Carlos
Cortez | Catarina Vaz Pinto
Conferência disponível na página de
Youtube da AAUL
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Student Live
Edição Especial com Maria Sofia, atleta da equipa feminina do Benfica
Data e hora: 26 de dezembro de 2020, 18h30m.

Com Lia Alves
Data e hora: 30 de janeiro de 2021, 21h30m.

30

Ode de Democracia
Com Renato Godinho
Data e hora: 14 de dezembro de 2020, 21h30m.

Live Transforma Portugal
Com Fénix Pinéu
Data e hora: 3 de março de 2021, 21h30m.
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I Jornada: A Segurança e Defesa na Academia
Painel IV: O papel do Hacker na Sociedade Atual
Data e hora: 22 de outubro de 2020
Painel de Oradores: Sérgio
Silva | Domingos Farinho |
Manuel Torres
Vídeo disponível na página
de Youtube da AAUL

Reuniões
A Divisão dos Assuntos Científicos e Pedagógicos promoveu diversas reuniões
com organizações que desenvolvem atividade junto dos Estudantes da
Universidade de Lisboa e da Academia em geral, entre as quais destacamos:
Nome

Cargo/Organização

Data e hora

Bruno de Sousa

Provedor do
Estudante da ULisboa

19/06/2020

António
Domingos

Presidente da
ULisboa Alumni

19/06/2020

Bárbara Carvalho
António Ferreira
Rita Reis
Catarina Vaz
Pinto

Direção da
Associação de
Bolseiros de
Investigação
Científica (ABIC)
Vereadora da Cultura
da Câmara Municipal
de Lisboa

Pelouro “Educação” do Conselho
Nacional de Juventude

15h
17h
6/10/2020
15h

O conteúdo de
cada reunião
está disponível
na Drive da
Divisão.

18/11/2020
11h
1/03/2020
18h00
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Presidenciais 2021: Entrevistas
A Direção-Geral da AAUL deliberou favoravelmente a realização de entrevistas a
todos os candidatos às eleições presidenciais de 2021. Delegou a realização desta
tarefa na Divisão dos Assuntos Científicos e Pedagógicos.
Estas entrevistas tiveram essencialmente dois objetivos: diminuir a abstenção e
aproximar os candidatos presidenciais aos Estudantes da Universidade de Lisboa
A Divisão entrou ou tentou entrar em contacto com todas as candidaturas, sendo
que apenas aceitaram o convite: Ana Gomes, André Ventura e Vitorino Silva.
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AAUL na Estrada
Durante o presente
mandato
foram
dados os primeiros
passos
na
persecução de um
dos
grandes
objetivos da AAUL:
assumir-se como o
principal
agente
divulgador
da
atividade
da
Universidade
de
Lisboa junto da Comunidade em geral, em particular nas Escolas Secundárias.
Foi elaborado um power point para apoiar a divulgação juntos da Escolas. É um
projeto que pode e deve ser aprofundado nos próximos anos através da quer da
atração de dinamizadores do mesmo quer da criação de uma base de contactos
que permita aproximar a AAUL das Escolas Secundárias, Profissionais e do Ensino
Artístico Especializado.

VI Estados Gerais
No cumprimento do Plano Anual de Atividades, a Divisão foi responsável para
elaboração de um plano de estruturação da VI edição dos Estados Gerais da
Universidade de Lisboa – evento âncora da AAUL. A Divisão também promoveu
as primeiras reuniões sobre este evento, reuniões essas que estiveram na origem
do Grupo de Trabalho que juntou membros da Direção-Geral com outros
Estudantes que integram os Órgãos Sociais da AAUL e que se disponibilizaram a
colaborar. A Divisão foi ainda responsável por operacionalizar o envio de convites
aos oradores, aos moderadores dos grupos de trabalho e por divulgar o evento
junto de algumas entidades parceiras.
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Desporto e Saúde
A divisão do Desporto e Saúde insere-se no Departamento das Atividades
Universitárias da Direção-Geral da Associação Académica da Universidade de
Lisboa. Esta divisão foi composta por:
Lucas Gomide
Vogal do Desporto e Saúde
Estudante do Mestrado Integrado em Medicina
Dentária

ATIVIDADE
Ao longo do mandato 2020/2021, a Divisão do Desporto e Saúde promoveu
diversas atividades, reuniões, conferências e eventos adstritos à Divisão e
participou noutros tantas transversais à atividade da Direção-Geral.

BETCLIC AAUL CUP: FIFA2021
Data: 2, 3 e 4 de novembro de 2020
Evento dinamizado para os estudantes da
ULisboa
no
mundo
dos
eSports
promovendo este desporto que vem
ganhando mais adeptos no público jovem.
O evento contou com a participação de mais
de 70 jogadores e teve transmissão ao vivo
com comentários na fase final.
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Reunião com Ordem dos Psicólogos
Data: 22 de setembro de 2020
Reunião abordando temas da saúde mental ao apoio psicológico no âmbito da
universidade visando o combate a esta problemática

Student Live
Data e hora: 26 de dezembro de 2020, 18h30m.
Edição Especial com Maria Sofia, atleta da equipa feminina do Benfica.

Entrevista Personal Trainer Mafalda Byrne
Data e hora: 18 de fevereiro de 2021, 21h30m.

AAUL Work’in Live
Datas: Fins-de-semana de 20 de fevereiro a 17 de
abril.

Desenvolvido com a Personal Trainer Mafalda Byrne,
esta atividade promoveu a realização de exercício físico
aos estudantes com treinos todos os fins-de-semana
acessíveis aos estudantes através de Lives no Instagram.
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DEPARTAMENTO DA CULTURA ACADÉMICA
MENSAGEM DA VICE-PRESIDENTE
Estimados Estudantes da Universidade de Lisboa,
Caros Colegas,

O presente relatório resulta daquele que foi o trabalho elaborado enquanto
ocupei o cargo de Vice-Presidente da Associação Académica da Universidade de
Lisboa, onde tive a oportunidade de coordenar o Departamento da Cultura
Académica ao longo mandato de 2020/2021 que agora finda.
Dada a situação pandémica em que nos encontramos tivemos de nos reinventar
e apesar de todas as diversidades, o Departamento da Cultura Académica levou
a cabo o seu plano de atividades, salvo exceções que não nos foram permitidas
dado o Estado de exceção que enfrentámos ao longo do mandato.
Contudo, muito fica por fazer, muito fica por viver, muito fica por partilhar. O
nosso maior objetivo é tornar a AAUL cada vez mais próxima dos estudantes da
Universidade de Lisboa e saber que estamos aqui para os apoiar.
Gostaria de agradecer a todos aqueles que junto trabalhei por podermos
construir algo tão importante para a nossa comunidade.

Viviana Sousa da Fonseca
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EQUIPA
O Departamento da Cultura Académica é, segundo o Regimento Orgânico da
Direção-Geral, uma unidade orgânica de caráter permanente, constituindo-se
fundamentalmente como unidade de gestão, coordenação e controlo, que integra
e coordena as diferentes unidades de caráter operativo e/ou instrumental de forma
a garantir a execução da estratégia associativa, cabendo-lhe coadjuvar o presidente
da Direção-Geral na organização, gestão e direção das atividades da AAUL,
aglutinando competências de âmbito operativo e instrumental integradas numa
mesma área funcional. Tem por missão formular, conduzir, executar e avaliar as
políticas de desenvolvimento do Programa da Direção-Geral.
Durante o mandato 2020/2021, o Departamento foi composto, por:
Viviana Sousa da Fonseca
Vice-Presidente da Cultura Académica
Estudante de Mestrado em Relações Internacionais no
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade de Lisboa

Daniel Colaço Mateus
Vogal da Valorização das Tradições Académicas
Estudante da Licenciatura em Direito na Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa

Ricardo Emanuel da Costa Mendes
Vogal da
Sustentável

Ação

Climática

e

Desenvolvimento

Estudante da Licenciatura em Planeamento e Gestão do
Território no Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território da Universidade de Lisboa
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ATIVIDADE
Reunião com União de Estudantes Cabo-Verdianos
Data e hora: 25 de Maio de 2020
Participação
Reunimos com a União de Estudantes
Cabo-verdianos, na sequência das
notícias que expuseram as dramáticas
realidades vividas pelos estudantes
como consequência da conjuntura
provocada pelo COVID-19. A reunião
centrou-se na reflexão sobre as
dificuldades
que
assolam
os
estudantes Cabo-verdianos, e estrangeiros no geral, que veem os seus
rendimentos serem diminuídos e, portanto, insuficientes para fazer face às
despesas correntes e supervenientes, atendendo ao momento excecional que
vivemos. O encontro revelou-se essencial no estreitar no fortalecimento de
relações entre as duas associações. A resposta às dificuldades vividas por todos
os estudantes da ULisboa assume -se como uma prioridade no seio da AAUL.

Reunião com a Juventude Social Democrata
Data e hora: 28 de Maio de 2020
Participação
Na
reunião
foram
abordadas
temáticas como a Ação Social Direta e
Indireta, Alojamento, Segurança nos
Campus da Universidade de Lisboa e
Propinas.

Reunião com o Administrador dos SASUL
Data e hora: 29 de Maio de 2020
Reunimos com o Administrador dos
Serviços da Ação Social da Universidade
de Lisboa, Dr. Carlos Dá Mesquita para
os cumprimentos institucionais da nova
Direção-Geral da AAUL. Aproveitámos o
momento, para clarificar o estado das
residências universitárias da ULisboa,
bem como os planos de construção de
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novas residências. Um investimento que valorizamos por responder às
necessidades dos estudantes e da própria cidade.

Reunião com o Conselho Nacional da Juventude
Data: 29 de maio de 2020

1ª Reunião do Conselho Geral
Data: 30 de maio de 2020
Primeira reunião ordinária do
Conselho Geral, que ficou
marcada,
entre
outros
assuntos, pela discussão do
Plano de Atividades da
Direção-Geral. A equipa está
motivada e empenhada para
trabalhar
em
prol
dos
Estudantes da Universidade
de Lisboa.

Reunião com a Juventude Popular
Data: 3 de junho de 2020
Reunião serviu para debater as
temáticas do alojamento, da
segurança e das propinas,
assuntos que que consideramos
serem a prioridade dos estudantes
da Universidade de Lisboa.
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Dia Mundial do Ambiente
Data: 5 de junho de 2020
Em comemoração do Dia Mundial do
Ambiente foi elaborado para divulgação o
seguinte conteúdo:

Reunião com a Associação Académica de Lisboa.
Data: 15 de junho de 2020
A Associação Académica da Universidade
de Lisboa reuniu com a Associação
Académica de Lisboa. No encontro foram
abordadas diversas temáticas análogas às
duas associações onde no futuro
esperamos tomar posições convergentes,
em prol dos estudantes da cidade de
Lisboa.

Reunião com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista
Data: 18 de junho de 2020
Para além dos cumprimentos
institucionais desta nova equipa, a
Direcção-Geral abordou as causas
que defende nomeadamente em
matéria da segurança e iluminação
pública dos campi da Universidade
de Lisboa passando pelas questões
do alojamento e dos efeitos que
esta pandemia está a causar aos
estudantes.
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Reunião com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda
Data e hora: 30 de junho de 2020
A Associação Académica da
Universidade
de
Lisboa
foi
recebida em Audiência com
Deputado do Bloco de Esquerda,
Luís Monteiro na Assembleia da
República.
Nessa
audiência
pudemos expressar as nossas
prioridades, nomeadamente em
matéria de segurança nos campi da
ULisboa, propinas e a necessidade de resposta ao alojamento na cidade de Lisboa

Reunião com o Grupo Parlamentar do Partido Comunista
Português
Data: 2 de julho de 2020
A Direção-Geral da AAUL reuniu
com o PCP - Partido Comunista
Português na Assembleia da
República. Durante o encontro os
dirigentes
académicos
transmitiram à Deputada à
Assembleia da República, Alma
Rivera as preocupações da
comunidade estudantil da Universidade de Lisboa, no que toca à questão da
insegurança nos campi, bem como os problemas sociais que a pandemia do
COVID-19 veio agravar no seio da comunidade estudantil. Destacamos ainda o
compromisso de diálogo encetado quer pelos responsáveis académicos quer
pelo Grupo Parlamentar do PCP.

Reunião com Vereador do CDS PP na Câmara Municipal de
Lisboa
Data: 21 de julho de 2020
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AAUL reuniu com Vereador do
CDS PP na Câmara Municipal de
Lisboa, João Gonçalves Pereira, a
deputada municipal, Maria Luísa
Aldim e o presidente JP Distrital de
Lisboa, Tomás Amaro Monteiro. A
reunião teve como foco principal o
alojamento estudantil, falta de segurança e iluminação nos Campi da
Universidade de Lisboa e reforço dos transportes públicos no Pólo da Ajuda.

Campanha Máscaras AAUL
Data: outubro de 2020

Audição Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto
da Assembleia da República
Data: 14 de outubro de 2020
Juntamente com o Presidente da AAUL, Hélder de Sousa Semedo levámos juntos
da Comissão as nossas preocupações, nomeadamente a necessidade de criar
condições de segurança nos campi da Universidade de Lisboa e mais apoios para
as associações de estudantes.
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Reunião “Nossa Europa”
Data: 5 de novembro de 2020
A AAUL reuniu com a Associação Nossa Europa, representada pelo
Deputado ao Parlamento Europeu
Carlos Coelho e André Machado
Assistente Parlamentar e antigo
presidente da AAUL. A reunião teve
como propósito estreitar laços entre
as duas entidades bem como abordar
a estratégias de cooperação entre as
mesmas.

Webinar “O Impacto da Pandemia COVID-19 na Saúde Mental”
Data: 2 de dezembro de 2020

Reunião com o CHEGA
Reunião com elementos do
partido
CHEGA,
onde
podemos debater as nossas
preocupações
face
à
segurança dos estudantes
da Universidade.
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Webinar “Mobilidade Pedonal: Cidades do Futuro ou do Passado?
Data: 11 de dezembro de 2020

Semana Cultural AAUL
Data: 15 a 19 de março de 2021
A semana cultural da AAUL contou com vários eventos, nomeadamente:
• Webinar “A Universidade e a Cultura”
• Workshop Culinário “Pecados para o Palato”
• Workshop de vinhos “Vinho é Cultura”
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Dia Nacional da Poesia
Data: 21 de março de 2021
Em comemoração do Dia Nacional da Poesia foi elaborado para divulgação o
seguinte conteúdo:
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Fórum Universitário: “Lutas do Passado, Lutas do Presente”
Data: 24 de março de 2021
Em colaboração com o
Departamento
da
Política
Educativa
foram
organizadas
várias iniciativas, entre
as quais:

Estados Gerais, painel: ULisboa um contributo para a sociedade
Data: 21 de março de 2021
Moderação
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AAUL na estrada
No âmbito desta iniciativa ficou a meu encargo realizar contacto com as várias
escolas para podermos levar a Universidade de Lisboa pelo país.

Combate ao Desperdício Alimentar
No âmbito do relatório realizado pelo vogal da Ação Climática e
Desenvolvimento Sustentável foi realizado um pequeno vídeo sobre o mesmo,
alertando as pessoas deste problema e posteriormente uma tentativa de
estabelecer uma parceria entre os Serviços Académicos de Ação Social da
Universidade de Lisboa e a empresa REFOOD.

Reunião com o CNJ
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Valorização das Tradições Académicas
MENSAGEM DO VOGAL
A área das Valorização das Tradições Académicas, foi quiçá uma das mais fustigadas pela
pandemia, a sua área de atuação incide principalmente nos diferentes grupos
académicos espalhados pela Universidade de Lisboa, das Tunas Académicas, aos grupos
praxísticos, e consequentemente outros núcleos de afetação cultural, os quais foram
todos de forma súbita forçados a cessar as atividades.
Dada a flutuação dos valores pandémicos pelo ano letivo, que obrigou a diferentes
medidas por parte da administração central, de cariz progressivamente mais restritivo
das liberdades de ajuntamento, de modo a assegurar a saúde pública, viu-se o plano de
atividades inicialmente estabelecido, a ser adaptado às circunstâncias, por meio de uma
via digital, que para a área em causa, cria limitações no que pode ser feito com os grupos
supramencionados.
Face a tudo isto, um dos grandes desafios com que me deparei foi tentar adaptar um
meio que por si se quer presencial, a esta nova realidade, o que considero ter sido um
trabalho que ficou muito por ser desenvolvido nesta ótica, dada a dificuldade em adaptar
as medidas a tomar definidas pré-pandemia a estes tempos de afastamento, não
havendo linhas orientadoras para guiar a minha ação, tudo o que poderia ser feito neste
âmbito seria algo inovador e nunca antes tentado.
Os planos para tornar o Traje Académico Património Imaterial da UNESCO, embora uma
grande bandeira da divisão, eram algo muito ambicioso, que rapidamente se revelou não
ser trabalho para um homem só, e ser algo muito dispendioso em termos humanos e
patrimoniais para ser alcançável, algo mais perto da Terra, será uma futura candidatura
a Património Nacional, mas irá requerer uma melhor alocação de recursos para a divisão
e um âmbito de cooperação externa com entidades externas que consigam reunir o
necessário para o trabalho de investigação poder seguir ininterrupto.
Não obstante, face às dificuldades, houve um foco em reunir com os grupos para darlhes a conhecer o nosso apoio, e um acompanhamento permanente para as situações
que surgiram durante o ano.
Na minha sincera opinião, ainda há muito trabalho a ser desenvolvido, e as atribuições
da divisão não devem ser vistas na ótica de um só ano, este trabalho que comecei este
ano, pode até ser um trabalho de vários anos, que deve ser prosseguido por quem vier
a seguir, e nunca descurado, e dou o balanço do mandato como positivo, dadas as
circunstâncias vigentes.
Posto tudo isto, sinto que o meu trabalho como Vogal foi mais pautado pela assistência
que prestei aos restantes dirigentes na execução das suas atividades, e à Direção num
todo, e é esse ponto em que me orgulho, pelas amizades que criei e o trabalho que
desenvolvemos em conjunto.
Daniel Colaço Mateus
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EQUIPA
A divisão da Valorização das Tradições Académicas insere-se no Departamento
da Cultura Académica da Direção-Geral da Associação Académica da
Universidade de Lisboa. Esta divisão age de modo a: “promover a fruição ativa do
património cultural através do desenvolvimento alargado do princípio da
experiência”. Esta divisão foi composta por:
Daniel Colaço Mateus
Vogal da Valorização das Tradições Académicas
(Coordenador da Divisão)
Estudante da Licenciatura em Direito na Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa
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ATIVIDADE
No decorrer do mandato de 2020/2021 a ação da Divisão da Valorização das
Tradições Académicas incidiu sobre os seguintes pontos:

Contacto com as Tunas
Reuniões com as diferentes Tunas Académicas da Universidade de Lisboa,
servindo como uma primeira ponte de contacto entre a Associação e as mesmas
e um levantamento da sua situação.
Ao que se procedeu ao acompanhamento da situação das mesmas durante toda
a duração do mandato.

Candidatura do Traje a Património Nacional
•

•

Reunião com a Direcção-Geral do Património Cultural para estabelecer os
pontos necessários à elaboração da Candidatura do Traje Académico a
Património Nacional.
Trabalho de investigação no ponto definido supra.

Vídeo de promoção do apoio ao estudante
Data: Setembro de 2020
Realização
Vídeo de promoção do apoio ao

estudante ()

I Jornada: A Segurança e Defesa na
Academia
Data: 21 e 22 de Outubro de 2020
Apoio Técnico
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BETCLIC AAUL CUP | FIFA 21
Data: 2 a 4 de
Novembro de 2020
Apoio Técnico

Student Live com Luísa Agapito
Data: 20 Novembro de 2020
Moderação

Reunião com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda
Data: 30 de junho de 2020
Participação
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Reunião com a Junta de Freguesia da Ajuda
Data: 2 de setembro de 2020
Participação

Vídeo de Promoção do Inquérito COVID-19
Data: Março de 2021
Realização

Semana Cultural AAUL
Data: 15 a 19 de Março de 2021
Apoio Técnico

53

A Universidade e a Cultura – Semana Cultural AAUL
Data: 18 de Março de 2021
Apoio Técnico e Moderação

VI ESTADOS GERAIS DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA
Data: 20 e 21 de Março de 2021
Apoio Técnico

Grupo de Trabalho dos Movimentos Estudantis e Tradições
Académicas
Data: 21 de Março de 2021
Moderação
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Fórum Universitário: “Lutas do Passado, Lutas do Presente”
Data: 24 de março de 2021
Organização
Apoio Técnico

e

Evento organizado
em conjunto com o
Departamento
da
Política Educativa

Elaboração e Manutenção do Site aaul.pt
Contínuo

Gestão dos E-mails – 2020
Contínuo
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Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável
MENSAGEM DO VOGAL
Estimados Estudantes da Universidade de Lisboa, Estimados Colegas,
O presente relatório procura explicitar as atividades da Divisão da Ação Climática e
Desenvolvimento Sustentável inserida no Departamento da Cultura Académica da
Direção Geral da Associação Académica da Universidade de Lisboa durante o mandato
de 2020/2021.
A Divisão da Ação Climática surge no decorrer do mandato em causa, herdando algumas
causas da anterior Divisão da Ação Climática e Transição Digital. Causas essas tais como:
1. Introdução de Ecopontos nos espaços da Universidade de Lisboa;
2. Promoção de atividades de sensibilização com finalidades ambientais e cívicas na
cidade de Lisboa;
3. Encetar relações com a Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de procurar
consciencializar toda a comunidade académica para a importância das questões
ambientais;
4. Estabelecimento de uma parceria conjunta entre a AAUL, CML e Ministério do
Ambiente e Transição Energética para o aprofundamento da temática ambiental;
5. Promoção de campanhas, para alertar para a importância da redução dos
plásticos descartáveis, dos desperdícios de água e alimentares dos vários espaços
da Universidade de Lisboa;
6. Substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas economizadoras de
energia nos edifícios universitários;
7. Instalação de Iluminação pública em LEDs;
8. Atingir a meta de ter painéis solares em todos os edifícios da Universidade de
Lisboa e tornar os edifícios da Universidade de Lisboa energeticamente mais
eficientes.
Foram estes objetivos que direcionaram a minha primeira experiência no movimento
associativista estudantil. Fosse pela pandemia ou pela ocupação que tinha por vezes
derivada de estar no meu último ano de licenciatura, alguns objetivos não puderam ser
concretizados da maneira que inicialmente teriam sido idealizados e por vezes nem de
uma maneira ou de outra. No entanto penso que a experiência foi satisfatória na medida
em que recorrendo aos meios tecnológicos foi sempre possível concretizar alguns destes
objetivos ou pelo menos dar um passo em frente para os alcançar.
Não me quero alongar muito nesta mensagem, gostava apenas de agradecer por esta
oportunidade que tive de representar os alunos da Universidade de Lisboa. Gostava
ainda de agradecer aos meus colegas da Direção que sempre procuraram incutir-me o
que é o associativismo e a sua importância.
Um sincero obrigado a todos,
Ricardo Mendes
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EQUIPA
A divisão da Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável insere-se no
Departamento da Cultura Académica da Direção-Geral da Associação Académica
da Universidade de Lisboa. Esta divisão é criada derivada da AAUL ter a
responsabilidade de desenvolver uma ação de educação para a sustentabilidade e
de sensibilização para a adoção de práticas ambientalmente adequadas.
Esta divisão foi composta por:
Ricardo Emanuel da Costa Mendes
Vogal da Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável
(Coordenador da Divisão)
Estudante da Licenciatura em Planeamento e Gestão do
Território no Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território da Universidade de Lisboa
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ATIVIDADES
No decorrer do presente mandato de 2020/2021 a Divisão da Ação Climática e
Desenvolvimento Sustentável promoveu diversas conferências, produziu
relatórios e ainda ajudou outras divisões sempre que fosse requisitada.

Relatório sobre o Desperdício Alimentar
Data: julho 2020
Elaboração
Neste relatório, recorrendo a documentários, à
Agência Portuguesa do Ambiente, à “Food and
Agriculture
Organization”,
Federação
Portuguesa de Cardiologia e à REFOOD a
Divisão da Ação Climática e Desenvolvimento
Sustentável elaborou um relatório derivado de
um Investigação sobre os impactos ambientais
do desperdício alimentar e as suas causas. No
final a divisão concluiu que através de projetos
da distribuição de alimentos que se encontram
comestíveis, mas não comercializáveis, estes
impactos poderão ser mitigados. A Direção
procurar estabelecer uma parceria entre os
Serviços Académicos de Ação Social da
Universidade de Lisboa e a REFOOD, no
entanto não houve resposta por parte da
REFOOD.

Colóquio “Ambiente em Tempo de Covid”
Data: 10 de novembro de 2020
Organização
O Colóquio “Ambiente em tempo de Covid” contou
com a moderação do Presidente da AAUL, Hélder de
Sousa Semedo. O painel foi ainda constituído pelo
Professor Doutor David Fangueiro, pelo Professor
Doutor António Guerreiro de Brito e pelo Presidente
da Câmara Municipal de Vendas Novas, Luís Dias. A
pergunta fundamental deste colóquio foi “será a
pandemia uma oportunidade para o ambiente?”.
A realização desta atividade contou com a ajuda da
então adjunta de direção Mafalda Matos.
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Webinar “Mobilidade Pedonal: Cidades do Futuro ou do Passado?
Data: 11 de dezembro de 2020
Organização
O
Webinar
“Mobilidade
Pedonal: Cidades do Futuro ou
do Passado?” contou com a
moderação
da
VicePresidente da AAUL, Viviana
Fonseca. Contou ainda com a
participação do Professor
Doutor Aquilino Machado, da
Professora
Doutora
Margaridas Queirós e com o Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, José
Borges. O tema abordou se as cidades serão refeitas à escala do peão e focou
ainda o território do campus da cidade universitária.

Webinar “Smart Cities – O futuro das nossas cidades”
Data: 28 de fevereiro de
2021
Organização
O Webinar “Smart Cities - O
futuro das nossas Cidades”
procurou clarificar como a
inteligência
tecnológica
pode tornar as cidades mais
sustentáveis especialmente
no período pandémico em que se vive. Este Webinar contou com a moderação
do membro do Conselho Geral da AAUL, Ricardo Menor. Contou ainda com a
participação da Professora Doutora Eduarda Marques da Costa, do Doutor Tomás
Donadio e do Engenheiro Paulo Reis. A realização desta atividade contou com a
ajuda do membro do Conselho Geral, Ricardo Menor.

Relatório “Levantamento das estações da Carris na Ajuda”
De forma a ajudar a Divisão da Coesão Estudantil, coordenada pela Mafalda
Matos, a Divisão da Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável ajudou a
estabelecer alguns aspetos chaves no relatório. O relatório foi posteriormente
enviado à reitoria da Universidade de Lisboa.
A ideia e parte principal do trabalho pertence à divisão da Coesão Estudantil.

59

Relatório “Análise sobre os painéis fotovoltaicos existentes nos
edifícios das diversas escolas da UL e estimativa possível de área
de instalação de novos painéis”
Data: fevereiro 2021
Neste relatório consta a superfície total dos
telhados do edificado da Universidade de
Lisboa assim como a área deste telhado que
está ocupada com painéis fotovoltaicos. Tal
acontece para que no relatório se perceba a
energia que a universidade de Lisboa pode
produzir em acréscimo derivada da implantação
de painéis fotovoltaicos.
Este relatório contou com a ajuda do 1o
secretário da Mesa da Assembleia Magna, Hugo
Falcão Ramos.

Relatório de Caracterização, Vantagens e Projeto - Proposta da
Mobilidade Pedonal na Cidade Universitária: O Campus da Cidade
Universitária é atualmente digno de ser chamado como um campus
face aos campus clássicos que existem à escala mundial com base na
rede pedonal que oferece aos seus estudantes?
No âmbito da licenciatura que frequenta, o
coordenador da Divisão da Ação Climática
e Desenvolvimento Sustentável realizou um
relatório que culminou numa proposta de
requalificação do campus da cidade
universitária. O coordenador desta divisão,
por ser do interesse da AAUL, forneceu o
relatório à direção.
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DEPARTAMENTO DA POLÍTICA EDUCATIVA
MENSAGEM DA VICE-PRESIDENTE
Caros Colegas,
Um ano após ter assumido o compromisso com a Direção-Geral da Associação
Académica da Universidade de Lisboa chegamos ao fim do primeiro mandato –
desde que ingressei no ensino superior – em que tivemos uma académica ativa,
presente e inabalável.
Quando assumi a Vice-Presidência da Política Educativa tinha a particular certeza
do desafio que me esperava – uma defesa constante daqueles que são os
interesses dos estudantes e consequentemente as bandeiras do departamento.
Reconheci nesta Vice-Presidência, talvez pela conjuntura atual – desde a
pandemia que atravessamos à própria situação em que se encontrava a AAUL, a
necessidade reduzida de um trabalho de back-office e da produção de
documentos, mas uma necessidade acrescida de conhecer a realidade dos
estudantes e ser um departamento de apoio ao Presidente na análise de
realidades e definição de temas fraturantes, defendidos em representação
externa da associação.
Em jeito de consideração, é importante notar que a orgânica própria do
departamento se apresentou como uma adversidade, pela transversalidade dos
temas entre os diversos departamentos, pela inesperada demissão do vogal da
coesão estudantil e pela necessidade de estabelecer “politicamente” a associação.
Por fim, cabe-me endereçar-vos um pedido de desculpas, pois apesar de não
constar do plano de atividades comprometi-me pessoalmente a escrever uma
moção global da AAUL que escrutinasse todas as vertentes da política educativa,
e foi infelizmente um projeto que pela sua complexidade acabou por ser
renegado em prol de assuntos de maior urgência.

Isa Bernardino Góis
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EQUIPA
O Departamento da Política Educativa é, segundo o Regimento Orgânico da
Direção-Geral, uma unidade orgânica de caráter permanente, constituindo-se
fundamentalmente como unidade de gestão, coordenação e controlo, que integra
e coordena as diferentes unidades de caráter operativo e/ou instrumental de forma
a garantir a execução da estratégia associativa, cabendo-lhe coadjuvar o presidente
da Direção-Geral na organização, gestão e direção das atividades da AAUL,
aglutinando competências de âmbito operativo e instrumental integradas numa
mesma área funcional. Tem por missão formular, conduzir, executar e avaliar as
políticas de desenvolvimento do Programa da Direção-Geral.
Durante o mandato 2020/2021, o Departamento foi composto, por:
Isa Bernardino Góis
Vice-Presidente da Política Educativa
Estudante de Mestrado em Engenharia do Ambiente no
Instituto Superior de Agronomia

Afonso de Freitas Dantas
Vogal da Segurança Universitária
Estudante de Licenciatura em Direito

Bernardo Pessoa Ribeiro
Vogal do Alojamento e Ação Social Segurança
Estudante de Licenciatura em Relações Internacionais
João Barata (até 16/11/2020)
Mafalda Matos (após 16/11/2020)
Vogal da Coesão Estudantil
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ATIVIDADES
Ao longo do mandato 2020/2021, o Departamento da Política Educativa
promoveu diversas reuniões, conferências, debates e eventos adstritos ao mesmo
e participou noutros transversais à atividade da Direção-Geral. De seguida são
apresentadas algumas destas, com recurso a documentação fotográfica.

Reunião com União de Estudantes Cabo-Verdianos
Data e hora: 25 de maio de 2020
Participação
A reunião centrou-se na reflexão
sobre as dificuldades que assolam os
estudantes
Cabo-verdianos,
e
estrangeiros no geral, que veem os
seus rendimentos serem diminuídos e,
portanto, insuficientes para fazer face
às
despesas
correntes
e
supervenientes,
atendendo
ao
momento excecional que vivemos.

Reunião com a Juventude Social Democrata
Data e hora: 28 de maio de 2020
Participação
Na
reunião
foram
abordadas
temáticas como a Ação Social Direta e
Indireta, Alojamento, Segurança nos
Campus da Universidade de Lisboa e
Propinas.

Reunião com o Administrador dos SASUL
Data e hora: 29 de maio de 2020
A Presidência da AAUL, começou o
mandato com uma série de reuniões onde
se destacou a reunião com o
Administrador dos Serviços de Ação
Social da Universidade de Lisboa, António
Dá Mesquita, de forma a desconstruirmos
o panorama atual do alojamento na
Universidade de Lisboa, bem como, tomar
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conhecimento do panorama de pedidos de apoio relacionados com a pandemia.

Reunião com o Conselho Nacional da Juventude
Data e hora: 29 de Maio de 2020
O encontro serviu
para relançar a nossa
participação
nesta
plataforma nacional
de políticas públicas
na área da juventude.

Reunião com a Diretora do Museu Nacional de História Natural
e da Ciência
Data e hora: 2 de Junho de 2020
Participação

Reunião com a Juventude Popular
Data e hora: 3 de junho de 2020
Debater as temáticas do alojamento, da
segurança e das propinas, assuntos que
que consideramos serem a prioridade dos
estudantes

Reunião com a Associação Académica de Lisboa.
Data e hora: 15 de junho de 2020
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Participação

Reunião com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista
Data e hora: 18 de junho de 2020
A AAUL abordou as causas que
defende
nomeadamente
em
matéria da segurança e iluminação
pública dos campi da Universidade
de Lisboa passando pelas questões
do alojamento e dos efeitos que
esta pandemia está a causar aos
estudantes.

Reunião com Associação de Alumni da Universidade de Lisboa
Data e hora: 26 de junho de 2020
Participação
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Reunião com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda
Data e hora: 30 de junho de 2020
Matéria de segurança nos
campi da Universidade de
Lisboa,
propinas
e
a
necessidade de resposta ao
alojamento na cidade de
Lisboa.

Reunião com o Grupo Parlamentar do Partido Comunista
Português
Data e hora: 2 de julho de 2020
Durante o encontro os dirigentes
académicos
transmitiram
à
Deputada à Assembleia da
República, Alma Rivera as
preocupações da comunidade
estudantil da Universidade de
Lisboa, no que toca à questão da
insegurança nos campi, bem
como os problemas sociais que a pandemia do COVID-19 veio agravar no seio
da comunidade estudantil. Destacamos ainda o compromisso de diálogo
encetado quer pelos responsáveis académicos quer pelo Grupo Parlamentar do
PCP.

Reunião com o Reitor
Data e hora: 6 de julho de 2020
Participação
O
encontro
presencial
revelou-se como essencial
para
estreitar
relações
institucionais
entre
a
Universidade de Lisboa e a
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Associação Académica, bem como para delinear um plano de atuação baseado
na cooperação mútua.

Reunião com o Provedor do Estudante
Data e hora: 9 de julho de 2020
Com o intuito de estabelecer um
diálogo institucional entre as duas
entidades, tendo em vista à
resolução dos problemas dos
estudantes da Universidade.

Reunião com Vereador do CDS PP na Câmara Municipal de
Lisboa
Data e hora: 21 de julho de 2020
Vereador do CDS-PP
na Câmara Municipal
de
Lisboa,
João
Gonçalves Pereira.
Deputada municipal,
Maria Luísa Aldim
Presidente da JP
Distrital de Lisboa,
Tomás
Amaro
Monteiro.
A reunião teve como foco principal o alojamento estudantil, falta de segurança e
iluminação nos Campi da Universidade de Lisboa e reforço dos transportes
públicos no Pólo da Ajuda.
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Reunião com a Fundação da Juventude
Data: 24 de julho de 2020
Com o objetivo de definir pontos de
colaboração entre as nossas estruturas
e de estreitar relações entre as
mesmas. Os jovens da nossa
Universidade poderão ter acesso às
demais informações relativas aos
projetos desenvolvidos.

Reunião com o Grupo Municipal do Partido Ecologista Os
Verdes.
Data e hora: 21 de agosto de 2020
Foram abordados diversos temas
relativos à comunidade estudantil
da
Universidade
de
Lisboa
nomeadamente a questão da
Segurança
Universitária
que
assume uma acrescida importância
com a aproximação do início do
ano académico. A AAUL, na figura
dos seus dirigentes, salientou
também a necessidade de preconizar uma atividade de consciencialização da
classe estudantil para as questões ambientais e para uma atividade sustentável
em linha com a realidade de Lisboa como Capital Verde Europeia de 2020.
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Reunião com a Junta de Freguesia da Ajuda
Data e hora: 2 de setembro de 2020
Tendo em vista ao reforço da
segurança e dos transportes
públicos no Campus da Ajuda da
Universidade de Lisboa. Abordouse também da estratégia de
adaptação
da
comunidade
educativa
em
tempos
de
Pandemia COVID-19.

Reunião com a Polícia de Segurança Pública
Data e hora: 2 de setembro de 2020

Reunião com a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e
da Cooperação
Data e hora: 29 de outubro de 2020
Exposição das preocupações da AAUL
relativamente ao abandono escolar por
parte de estudantes da CPLP e falta de
apoios aos estudantes internacionais no
decorrer da pandemia.
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Inquérito às dificuldades financeiras dos estudantes
Data e hora: Fevereiro de 2021
Posteriormente foi elaborado um relatório.

Estados Gerais, painel: Segurança Universitária
Data e hora: 20 de março de
2021
Moderação

Fórum Universitário: “Lutas do Passado, Lutas do Presente”
Data e hora: 24 de março de 2021
Organização conjunta com o Vogal das
Tradições Académicas e Moderação
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Campanha do Dia da Mentira
Data e hora: 1 de abril de 2021

Visita à Ajuda e Cidade Universitária com Deputados Municipais
Data e hora: 5 de abril de 2021

A AAUL, na sequência da petição “Por uma Universidade Segura”, apresentada e
discutida na Assembleia Municipal de Lisboa, visitou os principias locais com falta
de segurança, quer na Cidade Universitária quer no Campus da Ajuda,
acompanhados pelos deputados municipais e pelos presidentes das Juntas de
Freguesia de Alvalade e Ajuda.
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Reuniões
O Departamento da Política Educativa promoveu e participou em diversas
reuniões e eventos durante o mandato, a seguinte tabela descreve em pormenor
as mesmas e o conteúdo abordado.
Nome
Cláudia Gomes
Fredilson Semedo

Cargo/Organização

Data

União de Estudantes
25/05/2020
Cabo-Verdianos

Sofia Matos
Alexandre Poço
Margarida Balseiro
Lopes
João Pedro Louro

Juventude Social
Democrata

Carlos Dá Mesquita

Administrador dos
Serviços da Ação
Social

Conselho Nacional de Juventude

28/05/2020

29/05/2020
29/05/2020

Tópicos Abordados
Reflexão sobre as
dificuldades que assolam
os estudantes CaboVerdianos
Ação Social Direta e
Indireta, Alojamento,
Segurança nos Campi da
Universidade de Lisboa e
Propina
Clarificação do estado das
residências e planos de
construção.
Relançamento da
participação da AAUL

Dr.ª Marta Lourenço

Museu Nacional de
História Natural e
da Ciência

2/06/2020

Estabelecimento de uma
plataforma de cooperação

Francisco Mota
Tomás Monteiro
Francisco Ramos

Juventude Popular

03/06/2020

Alojamento, Segurança e
Propinas

Bernardo Rodrigues

Presidente da
Associação
Académica de
Lisboa

15/06/2020
14h

Estabelecimento de
relações institucionais

Miguel Costa Matos

Partido Socialista

19/06/2020
17h

Alojamento, Segurança e
Propinas

Catedrático Jubilado
António Tavares
Antigo Vice-Reitor
Bruno de Sousa

Associação de
Antigos Alunos da
Universidade de
Lisboa
Grupo Parlamentar
do Bloco de
Esquerda
Grupo Parlamentar
do Partido

26/06/2020

Estabelecimento de uma
plataforma de cooperação

30/06/2020
14:30h

Alojamento, Segurança e
Propinas

02/07/2020
09h

Alojamento, Segurança e
Propinas

Luís Monteiro
Alma Rivera
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Comunista
Português
Reitor da
António Cruz Serra
Universidade de
Lisboa
Provedor do
Estudante da
Bruno de Sousa
Universidade de
Lisboa
Reunião com o
João Sobrinho
Secretário de Estado
do Ensino Superior
João Gonçalves
Vereador do CDS na
Pereira
CML
Reunião Fundação
Susana Chaves
da Juventude
Reunião c/
Secretário de Estado
André Moz Caldas
da Presidência do
Conselho de
Ministros
Grupo Municipal do Partido Ecologista Os
Verdes
Junta de Freguesia da Ajuda
Bloco de Esquerda

06/07/2020
14h30m

Estabelecimento de
relações institucionais

09/07/2020
15h30m

Estabelecimento de uma
plataforma de cooperação

16/07/2020
17h
21/07/2020
09h
24/07/2020
15h

Estabelecimento de uma
plataforma de cooperação

31/07/2020
15h

Estabelecimento de
relações institucionais

21/08/2020

Segurança Universitária

02/09/2020
11h
04/09/2020
14h

José Garrido
Madalena Rucha
Madalena Pintão
Mariana Coelho

Membros Discentes
do Conselho Geral

16/09/2020
14h30m

João Machado

Presidente da
Direção da AEISCSP

21/09/2020
15h
30/09/2020
11h

Reunião c/ PSP - 18.ª Esq.ª Campo Grande
Grupo Municipal do Partido PessoasAnimais-Natureza

José Leitão

Presidente da
Assembleia
Municipal de Lisboa

Segurança Universitária

Segurança Universitária
Visita à Cidade
Universitária

Estabelecimento de
relações institucionais
Segurança Universitária

02/10/2020
16h

Orçamento do Estado,
Bolsas de Estudo e
Segurança na cidade
Universitária

08/10/2020
15h30m

Segurança Universitária
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Conselho Nacional da Juventude

8/10/2020
18h

Reunião de Comissão Emancipação Jovem e
feedback sobre Garantia
Jovem

FAIRe – Federação Académica para a
Representação Externa

10/10/2020
11/10/2020

Assembleia Geral

Andreia Galvão
Raquel Moreiras

Brigada Estudantil

Conselho Nacional da Juventude

Acerca das estudantes ao
abrigo da Operação Picoas,
19/10/2020
como explicado na nota
18h
“Resposta aos estudantes
alojados em Residências
Covid 19”
19/10/2020
Grupo de Trabalho de
20h
Educação

Teresa Ribeiro

Secretária de Estado
dos Negócios
Estrangeiros e de
Cooperação

3/11/2020

Bruno Maia
Pedro Saraiva

Gabinete Presidente
CML

29/01/2021
17h30m

Simão Bento

22/11/2020

Bruno Maia
Pedro Saraiva

Gabinete Presidente
CML

29/01/2021
17h30m

Pedro Patacho

Vereador da Câmara 24/02/2021
Municipal de Oeiras
14h

Movimento Associativo convocada por
ESAD.CR

24/02/2021
17h30m

Conselho Nacional da Juventude

01/03/2021
18h

Movimento Associativo convocada por
ESAD.CR

06/03/2021
17h30m

Gabinete Presidente CML

12/03/2021
11h

Presidente da JFA
Presidente da AAMDL

20/03/2021

Abandono escolar e ação
social para estudantes
internacionais
Estabelecimento de
relações institucionais
Segurança e Transportes
STUDENT LIVE
Estabelecimento de
relações institucionais
Segurança e Transportes
Estabelecimento de
relações institucionais
Segurança e Transportes
(Campus da FMH e do
Taguspark)
Tomada de Posição
Conjunta
Grupo de Trabalho do
Pelouro da "Educação,
Ciência, Cultura e Inclusão
Tomada de Posição
Conjunta
Relatório: Levantamento
do número de paragens e
carreiras no Campus da
Ajuda
Estados Gerais, painel:
Segurança Universitária
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Presidente da 8ª da AML
Comandante da 18ª esquadra
António Correia de
Fórum Universitário:
Campos
“Lutas do Passado,
Maria José Morgado
Lutas do Presente”
Gonçalo Carrilho

24/03/2021
18h

No âmbito das
comemorações do Dia do
Estudante

Visita Cidade Universitária e Ajuda com
Deputados Municipais

05/04/2021
15h

No seguimento da petição
“Por uma Universidade
Segura”

Comissão Social da JFA

06/04/2021
11h

Tiago Santos

Presidente da
Associação
Académica de
Lisboa

Reunião com Comissões das Residências

09/04/2021
18h30m

Estabelecimento de
relações institucionais

15/04/2021
21h30m

Feedback em relação às
dificuldades e problemas
das residências

Relatórios, Projetos e Inquéritos
Durante o mandato de 2020/2021, o Departamento da Política Educativa
elaborou 4 principais documentos, que se encontram arquivados na drive:
Nome

Tipo

Data

Espaços de Estudo

Inquérito e Relatório

outubro

Por uma Universidade Segura Moção seguida de Petição
Levantamento do número de
paragens e carreiras no
Campus

junho

Relatório

fevereiro

Inquérito e Relatório

fevereiro

da Ajuda
Dificuldades Financeiras
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Informação Relevante
O Departamento da Política Educativa ao longo do mandato em consonância
com o Gabinete do presidente defendeu numa série de reuniões com os vários
Grupos Parlamentares, Juventudes Partidárias e Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, temas de relevância como o aumento do limiar de elegibilidade
para bolsas de estudo e da bolsa de referência, acesso automático a bolsas,
reforço da ação social indireta e a urgência do aumento do número de
residências, entre outros. Este esforço materializou-se em inúmeras propostas do
governo e assembleia da república nomeadamente:
•

•

•

•

•

•

•
•

Decreto-Lei n.º 37/2020 de 15 de julho - Estabelece medidas de apoio
social no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, no seu
artigo 6.º;
Lei n.º 32/2020 de 12 de Agosto - Mecanismo extraordinário de
regularização de dívidas por não pagamento de propinas nas instituições
de ensino superior públicas;
Resolução da Assembleia da República n.º 66/2020 - Recomenda ao
Governo medidas extraordinárias de mitigação dos efeitos decorrentes da
pandemia da doença COVID-19 nas instituições de ensino superior;
Lei n.º 27-A/2020 de 24 de julho - Procede à segunda alteração à Lei n.º
2/2020, de 31 de março (Orçamento do Estado para 2020), e à alteração
de diversos diplomas, nos seus artigos 225.º-A, 226.º-A e 232.º-A
Decreto-Lei n.º 33/2020 de 1 de julho - Aprova medidas excecionais
para garantir o acesso ao ensino superior, no ano letivo de 2020-2021, por
estudantes oriundos dos sistemas de ensino secundário estrangeiros;
Lei n.º 38/2020 de 18 de Agosto - Medidas excecionais e temporárias
para salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e estudantes do ensino
superior público;
Resolução da Assembleia da República n.º 67/2020 - Recomenda ao
Governo medidas de apoio aos estudantes internacionais;
Projeto de Lei n.º 309/XIV/1.ª - Adequação do pagamento de propinas
no ensino superior à situação excecional da COVID-19.
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Alojamento e Ação Social
MENSAGEM DO VOGAL
Caros Estudantes da Universidade de Lisboa,
Estimados Colegas,
O presente relatório tem o objetivo de expressar e esclarecer todo o trabalho
desenvolvido pelo Departamento do Alojamento e Ação Social da Associação
Académica da Universidade de Lisboa (AAUL).
Confesso que quando iniciei o mandato não sabia o que esperar, sabia que o
desafio iria ser difícil, mas não tinha ideia de que a situação pandémica iria
assumir tamanhas proporções, o que acabou por dificultar o meu método de
trabalho, prejudicando também os avanços em termos de atividades.
Mas, a pouco e pouco fomo-nos ambientando, e sendo este um departamento
de “Alojamento” e “Ação Social”, decidimos começar desde cedo a demonstrar o
nosso apoio e disponibilidade para ajudar qualquer estudante que sentisse
alguma dificuldade nestas áreas.
Sinto que as atividades desenvolvidas por este departamento foram realizadas
com sucesso e que correu tudo bem, porém noto que podíamos ter trabalhado
de outra maneira não fosse a situação pandémica que toda a Associação
Académica enfrentou. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa de relações
pessoais, gosto de debater e discutir sobre assuntos presencialmente e estar
presente a resolver determinado tipo de questões, e creio que este departamento
se caracteriza muito por isso. Ou seja, somos um departamento que teria muito
mais facilidade em trabalhar em regime presencial, mas neste ano atípico tivemos
de nos adaptar a estas circunstâncias e continuar a representar os nossos
estudantes da melhor maneira.
Todavia, penso que em termos gerais conseguimos cumprir o nosso dever e
posso terminar o meu mandato com a certeza de que deixo uma AAUL melhor,
mais forte e mais coesa.
Bernardo Ribeiro
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EQUIPA
A Divisão do Alojamento e Ação Social é, segundo o Regimento Orgânico da
Direção-Geral, unidade orgânica de caráter flexível, constituindo uma
componente variável da organização dos serviços da Direção-Geral, que visa
assegurar a sua permanente adequação às necessidades de funcionamento,
gestão e otimização dos recursos, aglutinando competências de caráter operativo
e instrumental integrados numa mesma área funcional, criadas, alteradas e
extintas por deliberação da Direção-Geral.
A Divisão encontra-se na dependência do Departamento da Política Educativa.
Durante o mandato 2020/2021, a Divisão foi composta por:

Bernardo Pessoa Ribeiro
Vogal do Alojamento e Ação Social
Estudante de Licenciatura em Relações Internacionais
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ATIVIDADES
Ao longo do mandato 2020/2021, a Divisão do Alojamento e Ação Social realizou
uma série de atividades.

Criação de um grupo no Facebook (Comissões de residentes)
A divisão do Alojamento e Ação Social trabalhou no sentido de cria uma maior
dinâmica na ligação com os residentes, e neste sentido criámos um grupo no
Facebook com um membro de cada comissão de residentes, com o objetivo de
dar resposta a qualquer dúvida ou inquietação por parte dos estudantes e
resolver problemas como foi o caso da Netflix.

Resolução do problema dos residentes infetados
A divisão do Alojamento e Ação Social teve uma reunião com a brigada estudantil
que acabou por perceber o nosso ponto de vista e entendeu que a
responsabilidade não era da Universidade de Lisboa mas sim dos serviços do
Ministério da Saúde que contam com a colaboração da Câmara Municipal de
Lisboa e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. (Ponto 4, Nota Explicativa –
Resposta ao Covid-19).

Entrevista à Mafalda Byrne (PT da AAUL)
Tive o prazer de entrevistar a nova PT da nossa Associação, e dar a conhecer aos
nossos estudantes os hábitos e o estilo de vida da mesma, para que pudessem
acompanhar os treinos que se realizam aos Sábados à tarde.
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Coesão Estudantel
MENSAGEM DO VOGAL
Caros colegas da nossa Universidade de Lisboa,
A convite do presidente por vós eleito e graças a vocês tive a felicidade de
entrar num projeto que mudou a minha visão sobre o que significa representar
alguém, nunca antes tinha participado ativamente no movimento estudantil
tendo sido pessoalmente uma experiência bastante enriquecedora.
É certo que apenas ocupei o cargo de Vogal mais perto do final do presente
mandato do que do início, no entanto, tive a felicidade de vos representar e fazer
parte de projetos que espero que vos traga a vós e aos nossos futuros colegas,
melhorias na sua vida academia.
Mafalda Rosa Matos
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EQUIPA
A divisão da Coesão Estudantil insere-se no Departamento da Política Educativa
da Direção-Geral da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Esta
divisão é resultado de uma preocupação do projeto inicial com uma Universidade
ainda bastante desigual onde importa atuar de forma determinada para colmatar
as injustiças espaciais. Surge ainda da necessidade de medidas especialmente
dirigidas à correção das assimetrias académicas e, para o efeito, esta divisão
procura conjugar estratégias de promoção da coesão e de reforço da
competitividade dos diferentes campus.
Esta divisão foi composta por:
João Barata (até 16/11/2020)
Vogal da Coesão Estudantil
Estudante de Arquitetura com especialização em
Interiores e Reabilitação do Edificicado

Mafalda Matos (após 16/11/2020)
Vogal da Coesão Estudantil
Estudante de Mestrado em Ordenamento do
Território e Urbanismo no Instituto Superior
Técnico da Universidade de Lisboa
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ATIVIDADES
Reunião com a Associação de Bolseiros de Investigação
Científica
Data: 9 de outubro de 2020
Participação

Colóquio “Ambiente em Tempo de Covid”
O Colóquio “Ambiente em tempo de
Covid” procurou responder a variadas
perguntas sobre o impacto da pandemia no
ambiente, sendo a pergunta fundamental
deste colóquio “será a pandemia uma
oportunidade para o ambiente?”.
Contou com a moderação do
Presidente da Associação Académica da
Universidade de Lisboa, Hélder de Sousa
Semedo. O painel foi ainda constituído pelo
Professor Doutor David Fangueiro, pelo
Professor Doutor António Guerreiro de Brito e
pelo Presidente da Câmara Municipal de
Vendas Novas, Luís Dias.
A realização desta atividade foi
proposta pelo Departamento da Cultura
Académica no qual estava inserida na altura
como Ajunta de Direção. Esta atividade
contou ainda com a participação do então Adjunto de Direção Ricardo Mendes.
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Relatório “Levantamento das
estações da Carris na Ajuda”
O Relatório “Levantamento das
estações da Carris na Ajuda” procurou
culminar num documento os horários
e paragens de autocarros no Polo
Universitário da Ajuda através de
imagens cartográficas e da análise das
mesmas, de forma a evidenciar os
problemas existentes como a baixa
oferta em relação às necessidades dos
estudantes.
A realização deste relatório
contou com a ajuda do Vogal da Ação
Climática
e
Desenvolvimento
Sustentável, Ricardo Mendes.

83

Segurança Universitária
MENSAGEM DO VOGAL
Caros/as colegas,
Venho, pelo presente meio, expor-vos o relatório final enquanto Vogal da Divisão
da Segurança Universitária da Associação Académica da Universidade de Lisboa
(AAUL), decorrido durante o Mandato 2020/2021.
A minha vogalidade não nasceu de circunstâncias felizes, tendo por isso sido a
primeira da sua espécie e, Deus queira, a última. Fruto de vários anos de
negligência por parte das autoridades competentes, a comunidade académica
viu-se a par com uma criminalidade crescente, não só em número, mas também
em violência, a qual apenas esmoreceu por força da pandemia global que hoje
vivemos.
O trágico homicídio de um colega nosso pertencente à Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa foi a gota de água, a qual forçou a então lista candidata
ao Mandato 2020/2021 a criar o cargo que agora finda.
Não foi um percurso fácil, comprovado pelos constantes e incessantes processos
burocráticos, desculpas por parte de alguns órgãos decisórios ou pura resistência
à mudança de políticas públicas. Contudo, o trabalho conjunto com a VicePresidente da Política Educativa, Isa Góis e o Presidente, Hélder Semedo, fizeram
com que fosse possível ultrapassar muitos destes obstáculos.
No final do dia, apesar de não ter cumprido a totalidade do programa, posso
afirmar que cumpri o objetivo inicial a que me havia proposto: Deixar uma
Universidade mais segura do que aquela que tinha encontrado.
Com os melhores cumprimentos,
Afonso de Freitas Dantas
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EQUIPA
A Divisão da Segurança Universitária é, segundo o Regimento Orgânico da
Direção-Geral, unidade orgânica de caráter flexível, constituindo uma
componente variável da organização dos serviços da Direção-Geral, que visa
assegurar a sua permanente adequação às necessidades de funcionamento,
gestão e otimização dos recursos, aglutinando competências de caráter operativo
e instrumental integrados numa mesma área funcional, criadas, alteradas e
extintas por deliberação da Direção-Geral.
A Divisão encontra-se na dependência do Departamento da Política Educativa.
Durante o mandato 2020/2021, a Divisão foi composta por:
Afonso de Freitas Dantas
Vogal da Segurança Universitária
Estudante de Licenciatura em Direito

Tatiana Gomes
Adjunta da Direção-Geral
Estudante da Universidade de Lisboa
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ATIVIDADES
Ao longo do Mandato 2020/2021, a Divisão da Segurança Universitária, em
cooperação com as restantes divisões do Departamento da Política Educativa,
delineou planos para aumentar a segurança nos Campus da Cidade Universitária
e da Ajuda, participou em reuniões com entidades municipais e estaduais, tendo
igualmente organizado e participado em conferências.

Propostas da Divisão da Segurança Universitária
No início do mandato, a Divisão da
Segurança Universitária delineou um
plano relativo aos objetivos do
mandato. Ainda que os mais
importantes se tenham cumprido,
nomeadamente
o
reforço
da
segurança nos Campus Universitários
através de um acréscimo na
iluminação e/ou da implementação
de meios de videovigilância. Contudo,
um objetivo igualmente importante, o
relativo à parceria com Polícia de
Segurança Pública (PSP) sobre a
disponibilização de relatórios mensais
com o número de atividades
criminosas, não foi cumprido por falta
de vontade da parte em questão, que
se recusou a fornecer os dados
requeridos.

Projeto para a segurança no Pólo da
Cidade Universitária e da Ajuda
Entre os meses de Maio e Setembro de
2020, elaborou-se um projeto de
segurança para a Cidade Universitária e
Pólo da Ajuda, o qual contou com a
colaboração de estudantes do Instituto de
Geografia e Ordenamento do Território
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(IGOT) pertencentes ao Conselho Geral, o qual ficou
intitulado de “Uma Universidade Segura”
Este documento foi apresentado e
defendido em múltiplas reuniões com os
Grupos Parlamentares de vários partidos
(Partido Socialista, Bloco de Esquerda,
Partido
Social
Democrata,
Centro
Democrático Social – Partido Popular,
Partido Comunista Português e Partido
Ecologista os Verdes), a Juventudes
Partidárias e ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.
O documento em causa encontra-se na Drive da AAUL.
Criação das Jornadas “A Segurança e Defesa na Academia”
No mês de Setembro, foram delineados
os trâmites da I Jornada: A Segurança
e
Defesa
na
Academia
Cibersegurança, cujo propósito foi
incidir sobre questões relacionadas
com a segurança individual e
empresarial, os desafios técnicos e
legais que enfrentamos nos dias de hoje
e as possibilidades de emprego nesta
área do saber da Universidade.
Encetou-se contactos com os oradores,
tendo em vista a data inicial de 7 e 8 de
Outubro de 2020, a qual foi
posteriormente adiada para os dias 21 e 22 de Outubro de 2020 por
questões de natureza logística.
As Jornadas foram de tão grande sucesso, que se decidiu expandir o
seu âmbito, fugindo um pouco à noção tradicional de “Segurança e
Defesa”. Esta segunda edição das Jornadas de Segurança e Defesa na
Academia acabaria por se intitular de “A Ascensão das Novas
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Tecnologias”, onde almejámos ter um painel mais diverso em termos
de background académico e empresarial.
Atualmente, a Divisão da Segurança
Universitária
encontra-se
em
negociações com vários oradores para
a realização de uma terceira edição
das Jornadas, desta vez com o título
“Nova
Revolução
Industrial
Portuguesa”, a qual pretende debater
a necessidade de incentivar a
economia Portuguesa através de um
largo
investimento
no
Sector
Secundário. O evento encontra-se
agendado para os dias 28 e 29 de
Abril de 2021.

Negociações para a introdução de profissões futuras no meio
académico
Derivado da amplitude dos temas debatidos durante as Jornadas, a
Divisão da Segurança Universitária decidiu tentar encetar contactos
com algumas Faculdades de forma a saber a sua abertura para
expandir os horizontes dos estudantes.
Tivemos oportunidade, durante o mês de Março, de começar a falar
com o Gabinete de Saídas Profissionais da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa (GSP-FDUL) sobre uma possível expansão do
seu programa das “Jornadas da Empregabilidade” que abarcassem
profissões que misturavam o ramo jurídico com o das ciências exatas.
As negociações foram altamente frutíferas, tendo-se chegado ao
acordo de que a AAUL terá um dia das Jornadas (27 de Outubro de
2021) para realizar workshops em conjunto com o GSP-FDUL.
Igualmente, o GSP-FDUL acordou em passar a ser parceiro das
Jornadas “A Segurança e Defesa na Academia”.
Já durante o mês de Abril, iniciámos negociações com a “Área de
Cooperação e Desenvolvimento” do Instituto Superior de Ciências
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Sociais e Políticas (ISCSP), tendo tido uma reunião com os mesmos no
dia 09 de Abril de 2021. Os moldes em que o ISCSP realiza entrevistas
de emprego e workshops são um pouco diferentes das que nos
deparámos na FDUL, pelo que um novo plano estratégico está a ser
delineado para adaptar aos moldes do ISCSP.
Implementação de meios de videovigilância
Após muitos meses de trabalho, onde a
Divisão da Segurança Universitária teve
a oportunidade de se encetar contactos
com a Câmara Municipal de Lisboa
(CML) e a Comissão Nacional de
Proteção de Dados (CNPD), podemos
afirmar que estamos mais próximos que
nunca de alcançar o objetivo da sua
implementação, tendo sido aprovado a
implementação de 15 câmaras pelo
município na Cidade Universitária
Atualmente, ainda esperamos pela aprovação do Ministério da
Administração Interna para que este projeto avance, mas estamos
confiantes de que os estudantes ficarão mais seguros.
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