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NOTA PRÉVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O ensino como a democracia não se fazem uns contra 

os outros, mas sim todos juntos no respeito pelas 

diferenças” 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA DIREÇÃO-GERAL 

Um novo ciclo para Associação Académica da Universidade de Lisboa 

A defesa dos interesses estudantis e do Ensino Superior são hoje uma distante realidade do que 

outrora foi defendido pelos fundadores da Associação Académica da Universidade de Lisboa. 

O projeto candidato Afirmar a Academia que queremos encetar para a Associação Académica 

da Universidade de Lisboa é - e será, um novo ciclo para a nossa AAUL. 

 

É com esse propósito que, em conjunto com outros estudantes da Universidade, queremos 

relançar a Associação Académica da Universidade de Lisboa e convictamente materializar um 

novo ciclo na nossa vida académica. 

Primeiramente há que salvaguardar o nosso passado que, ainda que por vezes adverso, permitir-

nos-á refletir sobre os insucessos da academia, virando uma página da nossa história e visando 

um novo e próspero capítulo de reafirmação da cultura académica e defesa dos interesses 

estudantis com a vontade e ferocidade que, nós estudantes temos e queremos na nossa 

Universidade de Lisboa. 

Relançar uma associação como é a AAUL não é uma tarefa simples; mas sim um trabalho árduo 

e desafiador. Contudo, sabemos que o projeto a que nos propomos será capaz de resolver os 

problemas criados no passado e devolver à Associação o seu propósito. 

 

São lamentáveis as precárias condições de segurança de todo o espaço da Universidade e as 

fatalidades que daí advêm. A distância e desconsideração das diferentes escolas que trabalham 

todos os dias na formação dos profissionais do futuro sobre a bandeira da maior Universidade 

do país, que sendo dos estudantes devia focar-se nos mesmos, unindo os diferentes eixos da 

nossa Academia. 

Cabe-nos como AAUL fazer com que todos se sintam considerados pela instituição da Alameda 

da Universidade ao Campus da Ajuda, do Campus do Chiado passando pelos Campus de Loures, 
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Quelhas, Taguspark e Jamor. Todos pertencemos a uma só Universidade, independentemente 

da distância territorial que nos separa. 

Afirmar a Academia com os estudantes e pelos estudantes será o fio condutor de todos nós, 

porque acreditamos que, com determinação, será possível lado a lado honrar o passado 

brilhante e inconformista de que somos herdeiros. 

 

Porém em momentos assim – e isto é o mais importante que vos quero transmitir, de crises e 

perturbações, os estudantes encontraram no fundo de si mesmos, energias que patenteavam 

dormentes e despertaram de um sonho. Ou de um pesadelo.  

 

 

 

 

 

 

Mas o mais importante é acordar! Acordar e agir, vulgo, ligar as 18 escolas da Universidade, unir 

os estudantes com consciência, estimular a progressão e a evolução de mãos dadas com as 

Associações de Estudantes. 

 

Na Universidade de hoje, na AAUL de 2020, queremos no eixo desta união, a Mudança. 

A Mudança é necessária, a mudança que precisamos na AAUL é urgente e exequível. A AAUL 

tem de voltar a estar mobilizada pelas causas do movimento estudantil, e acordar da letargia em 

que vive, assim como reagir à inércia, renovar e inovar a Academia. 

É urgente voltar a colocar a AAUL ao serviço dos estudantes e, para isso, é necessário existir 

uma conceção radicalmente nova da AAUL. 

 

Na essência desta mensagem persiste uma incansável vontade de reconstruir uma nova AAUL 

com a colaboração das Associações de Estudantes, alvejando os nossos interesses como 

“Queremos uma AAUL capaz de ser a voz das vontades dos 

estudantes e das suas estruturas representativas.” 
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estudantes e os da nossa Academia. Com os olhos postos no Futuro, na energia dos discentes, 

está aqui um projeto candidato capaz de concretizar esta mudança. Não esquecendo os 

princípios pelos quais se guia a nossa Universidade, porque somos uma Universidade de Lisboa 

aberta para o mundo, sem muros, sem fronteiras. 

Queremos uma AAUL que seja capaz de ser a voz das vontades dos estudantes e das suas 

estruturas representativas, capaz de olhar para a segurança dos campus como um pilar essencial 

no desenvolvimento da nossa ação. 

Olhar para a cultura académica como fator estrutural na valorização das tradições académicas 

com respeito pelo lado histórico de que somos sucessores, mas também olhar para as atividades 

universitárias como um elo de intervenção cívica e de consciencialização dos novos desafios 

mundiais. 

 

Contamos contigo! 

Hélder de Sousa Semedo  

Presidente da Direção-Geral  
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orgânica da Direção-Geral 
 

Função Nome Unidade Orgânica 

Presidente da Direção-Geral 
Hélder de Sousa Semedo 

 
Faculdade de Direito 

 

Vice-Presidente da 
Coordenação Geral 

Miguel de Sousa Afonso Faculdade de Direito 

Vice-Presidente da Cultura 
Académica 

Viviana Sousa Fonseca 
Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas 

Vice-Presidente das Atividades 
Universitárias 

André Melo Makosch Faculdade de Direito 

Vice-Presidente da Política 
Educativa 

Isa Bernardino Góis 
Instituto Superior de 

Agronomia 

Tesoureiro João Bastos Fernandes 
Instituto Superior de 
Economia e Gestão 

Secretária-Geral Margarida Pinto Leal Faculdade de Direito 

Vogal da Segurança 
Universitária 

Afonso de Freitas Dantas Faculdade de Direito 

Vogal do Alojamento e Ação 
Social 

Bernardo Ribeiro 
Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas 

Vogal da Coesão Estudantil João Barata Faculdade de Arquitetura 

Vogal da Ação Climática e da 
Transição Digital 

Ricardo Pereira 
Instituto Superior de 

Agronomia 

Vogal da Valorização das 
Tradições Académicas 

Daniel Colaço Mateus Faculdade de Direito 

Vogal da Comunicação e 
Imagem 

Pedro Carapeto Faculdade de Ciências 

Vogal dos Assuntos Científicos 
e Pedagógicos 

Diogo Lucas Ramalho 
Instituto Superior de 
Economia e Gestão 

Vogal do Desporto e Saúde Lucas Mota Gomide 
Faculdade de Medicina 

Dentária 

Adjunto da Direção Filipe Aguiar e Azevedo Instituto Superior Técnico 

Adjunto da Direção Ricardo Mendes 
Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território 

Adjunta da Direção Tatiana Gomes 
Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas 

Adjunta da Direção Mafalda da Rosa Matos 
Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território 

Adjunto da Direção João Ramalho Fontes Faculdade de Direito 

Adjunto da Direção Altinino Tomás Gonçalves Faculdade de Direito 

Adjunto da Direção Carlos Lima 
Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas 

Adjunta da Direção Marta Santos Silva 
Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas 

Adjunto da Direção Gonçalo Vilhena Costa 
Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas 
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8 

Associação Académica da Universidade de Lisboa  

 

LIDERANÇA E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL  

Assentando nos pilares fundadores da Associação Académica da Universidade de Lisboa que 

nortearam a sua constituição oficial enquanto estrutura institucional representativa do universo 

de estudantes da Universidade de Lisboa, a AAUL tem de assumir o legado dos movimentos 

estudantis da Academia da Lisboa, protagonizados pelos “founding fathers” da AAUL 

nomeadamente através dos movimentos como RIA na crise académica na década de 60 do 

século passado.  

A liderança da sua ação e organização deve assentar por isso no sujeito ativo da sua existência. 

São os jovens que assumem um papel significativo e primordial na decisão, organização e gestão, 

suportado numa estrutura fortalecida.  

Este projeto de liderança deve ser norteado por possuir:  

1) Uma atitude empreendedora, natureza própria que os estudantes sempre 

desenvolveram e para o qual devem ser constantemente estimulados a ter, com a sua 

veia criativa e a sua irreverência, inconformismo, vontade, instinto, ousadia, coragem, 

capacidade de correr riscos e aversão à incerteza;  

2) Uma abordagem à realidade estudantil e à gestão dos recursos, rigorosa, transparente e 

profissional, baseada nas competências dos estudantes, muitos deles já com experiência 

associativa, uma participação ativa, construtiva e consequente, suportada no 

conhecimento e capacidades assentes na estrutura funcional;  

3) Uma participação ativa das estruturas internas da Associação e da Universidade, sendo 

para isso essencial continuar a investir no aumento da credibilidade através de ações 

concretas;  

4) Uma parceria e cooperação efetiva com as Associações de Estudantes da Universidade 

de Lisboa e com as Unidades Orgânicas e a própria Reitoria;  
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5) Capacidade de envolver stakeholders parceiros e financiadores, pela confiança, 

credibilidade e notoriedade que o legado e liderança da estrutura poderá promover;  

6) Um código genético assente na relação: movimento associativo e instituições, 

profissionais e voluntários, juventude e experiência, passado e presente, rigor e 

flexibilidade.  

Importa, pois, continuar o trabalho feito no passado da nossa estrutura e Academia para afirmar 

a AAUL pelo empenho, garra e irreverência intrínseca característica dos estudantes da 

Universidade de Lisboa e pela vontade de inovação e de mudança.  

Esta Direção-Geral propôs-se ainda a concretizar na prática o conceito de “associativismo”: 

aliança e associação.  

Aliança em torno de objetivos comuns e a associação das vontades e desejos transversais a 

todos aqueles que a AAUL representou e representa. Estes são pilares que obrigatoriamente 

têm de ser materializados numa efetiva política de “porta aberta”, para com aqueles que a esta 

“casa” pertencem. Uma “casa” que se quer de todos: daqueles que diariamente dão de si pelo 

associativismo estudantil e pelo Ensino Superior Público Português. 

 

enquadramento institucional  

No papel cada vez mais ativo e preponderante que a AAUL terá de reassumir em termos 

institucionais, existem áreas de atuação que são estratégicas no contexto da sua afirmação e 

enquadramento institucional, pelo que importa, por isso, identificar essas áreas e estabelecer os 

respetivos pontos-chave de desenvolvimento.  

 

Para promover uma liderança credível, dinâmica e consistente, é determinante:  

1) Promover, através da Direção-Geral, uma atuação participativa, ativa e eficiente;  

2) Reunir cada um dos órgãos sociais, regularmente e sempre que seja imperativo, para 

tomadas de decisão importantes dentro das atribuições que lhes estão incumbidas; 
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3) Organizar reuniões dos órgãos sociais, promovendo uma responsabilidade solidária e 

participativa;  

4) Os dirigentes fazerem-se representar em todas as iniciativas de cariz associativo, 

protocolar, interno, nomeadamente cerimónias;  

5) Representar e divulgar a AAUL e o associativismo estudantil através da participação em 

ações e eventos quer do meio associativo quer externos: juvenis, institucionais, de 

formação ou promocionais;  

6) Promover a formação e qualificação dos seus recursos humanos, incluindo os seus 

dirigentes e o reconhecimento do seu estatuto enquanto dirigentes associativos;  

7) Instituir procedimentos e normas no combate a fenómenos que eventualmente existam 

no processo organizativo, formativo e normativo interno que estejam a promover 

desigualdades, exclusão, intolerância e outros fenómenos negativos, contrariando os 

valores éticos da organização;  

8) Desenvolver um plano estratégico da AAUL com vista ao desenvolvimento do 

associativismo estudantil para um quadro temporal de no mínimo 3-4 anos, a dois ou 

mais ciclos de governativos internos;  

9) Procura de novas soluções que envolvam cada vez mais estudantes;  

10) Desenvolver e liderar uma estratégia de promoção e afirmação institucional da AAUL e 

do Associativismo estudantil português a nível internacional, coordenando estratégias 

com os atuais e futuros representantes portugueses em organismos internacionais.  

 

participação ativa  
 

É importante continuar a valorizar e envolver os estudantes na vida ativa da Associação como 

foi feito no passado de forma a construir-se uma instituição mais participada e inclusiva, 

continuando o esforço no sentido de:  

1) Promover um maior contacto com os estudantes, envolvendo-os mais na vida ativa da 

AAUL, quer nas Assembleias Magnas quer noutras ações e atividades, institucionais, 

formativas e associativas;  
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2) Realizar Assembleias Magnas descentralizadas, de forma a proporcionar uma maior 

participação dos estudantes e um maior envolvimento. Não descurando a importância 

do planeamento com a devida antecedência, dignificando cada vez mais este momento 

e incluindo se necessário no programa outras ações, tornando-as também um fórum mais 

participativo e abrangente.  

 

regulamentação  

Promover a criação de regulamentos que versem sobre o funcionamento da AAUL, por forma a 

tornar regular a atuação bem como a sua transparência para os estudantes.  

 

Porém a AAUL dispõe naturalmente, por via das suas obrigações legais, de um vasto conjunto 

de regulamentação que determina a sua organização e atividade. Dentro deste quadro deverá 

ser uma prioridade tornar, de forma geral, a regulamentação mais funcional e flexível, para isso 

é importante:  

1) Continuar a rever todos os regulamentos, regimentos internos e normas de acordo com 

as disposições estatutárias e a legislação em vigor, dotando-os ainda de maior 

simplicidade, flexibilidade e funcionalidade, com especial incidência nos que regulam a 

atividade interna, garantindo ainda que defendem os princípios e valores do movimento 

associativo consagrado na Constituição da República Portuguesa – deve ser dada 

prioridade à regulamentação, no âmbito da disciplina, e no âmbito das atividades;  

2) Identificar normas e procedimentos que possam passar para um simples manual de 

procedimentos ou outros documentos normativos mais flexíveis, que no domínio da 

organização interna quer da atividade desenvolvida;  

3) Implementar regras e procedimentos para um funcionamento mais eficiente, justo e 

transparente da AAUL, nomeadamente no que concerne à atribuição de subsídio a outras 

entidades e financiamento da sua atividade e eventos;  

4) Aprovar e implementar um Código de Conduta no âmbito das boas práticas do sector; 
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5) Reformulação dos contratos existentes, tornando-os, mais explícitos e concretos, 

definindo claramente as obrigações de ambas as partes.; 

6) Desencadear mecanismos para proceder a uma reforma dos Estatutos da AAUL.  

 

participação institucional  

Já tendo assento e um papel ativo em divergentes espaços de intervenção, no domínio do 

Estado, quer da Educação e também da Juventude, através da participação em diversos meios 

e enquanto membro ativo das organizações, deverá continuar a procurar afirmar a importância 

e potenciar a participação do associativismo estudantil na definição das políticas públicas, 

nomeadamente:  

1) Conseguir reunir cada vez mais indicadores que ilustrem o contributo que o movimento 

associativo estudantil pode dar e que já dá ao sistema de educação não formal em 

Portugal, tentando com isso ser cada vez mais um ponto de convergência e de trabalho 

conjunto com os diversos atores do sistema do ensino e de juventude. 

2) Aumentar a notoriedade, credibilidade e campo de intervenção da AAUL e, por 

conseguinte, do associativismo estudantil pelo papel ativo que pode ter nas estruturas e 

organizações onde está representada (CMJ- Lisboa, Conselho Nacional de Juventude, 

Universidade de Lisboa), procurando integrar ou renovar por via direta ou indireta outras 

estruturas ou organizações, como é o caso do Conselho Consultivo Regional da 

Juventude de Lisboa e Vale do Tejo;  

3) Intervenção objetiva e principalmente junto da tutela, no sentido de que seja aplicada e 

adequada a legislação e regulamentação em vigor à especificidade do movimento 

associativo estudantil da própria AAUL, em matérias como: financiamento do 

associativismo estudantil e do ensino superior, o estatuto de dirigente associativo, e 

normas fiscais e tributárias;  
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gestão sustentável e recursos  

O período difícil que o país atravessa com redução dos níveis de financiamento em diversas 

áreas e programas, é um desafio para a maioria das organizações continuarem a acreditar que 

se podem afirmar pela excelência das suas atividades, da participação e resultados, mas também 

pela excelência da sua organização.  

 

Um desafio só possível de prosseguir, se tivermos uma organização assente num modelo de 

gestão sustentável, capaz de conjugar eficazmente os recursos e os meios disponíveis – 

humanos, materiais, técnicos e financeiros – e de criar as sinergias com os principais parceiros, 

de forma a garantir o desenvolvimento estratégico e pleno da sua atividade.  

 

Os próximos tempos vão conduzir necessariamente os destinos da AAUL para uma política 

assente na gestão sustentável da organização, um caminho traçado pela gestão prudente dos 

recursos de que dispõe, ajustada pelo rigor, critério e eficiência a fim de atingir com eficácia os 

objetivos e metas aqui traçados. 

 

recursos humanos e gestão de pessoal  

Neste paradigma, os recursos humanos são hoje um fator decisivo nas organizações, na sua 

sustentabilidade, na sua continuidade, e na inovação conducente ao seu progresso.  

 

Com um quadro inexistente em termos de colaboradores efetivos, a AAUL irá estudar 

possibilidade de dotar a estrutura de pelo menos um funcionário na área administrativa, sem 

sobrecarregar ou hipotecar o orçamento da AAUL.  

 

Mas o quadro de recursos humanos começa logo pelo quadro de dirigentes, voluntários, que 

são um capital decisivo na organização da estrutura. Com a entrada em funções de novos órgãos 

sociais e simultaneamente de novos recursos humanos, o mandato de 2020/2021 deve trazer 
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ainda mais e melhor organização e uma nova metodologia de trabalho assente nas expetativas 

e capacidades dos novos recursos envolvidos.  

 

No âmbito da atividade planeada e desenvolvida nos meses, a Direção-Geral da AAUL integrará 

o seguinte organigrama: 

 

 
 

qualificação e envolvimento dos recursos 
 humanos  

Qualquer instituição necessita de recursos humanos, não só qualificados, mas também 

motivados e aptos para o desenvolvimento da sua atividade. Nesse sentido importa fazer 

esforços no sentido de:  

1) Incentivar os seus recursos humanos ao desenvolvimento formativo, com mecanismos 

de apoio à inscrição em cursos certificados e qualificados – plano de formação anual 

interno para os dirigentes e colaboradores, priorizado em função das necessidades e 
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competências da atividade, mas moldável para permitir a flexibilidade e mobilidade dos 

recursos humanos;  

2)  Participar em ações de formação obrigatórias no quadro legal vigente, como no âmbito 

da segurança e higiene no trabalho;  

3) Organizar iniciativas como o Retiro da AAUL, com cariz de formação interna ou team-

building, mas cujo objetivo é refletir sobre questões relacionadas com toda a atividade 

da Associação.  

 

Estas atividades revelam-se como fundamentais na promoção de uma consciência coletiva, na 

obtenção e planeamento de estratégias de grupo, ou simplesmente como ferramenta de 

integração dos membros, potenciando assim de forma informal um processo de decisão política 

e estratégica coletiva.  

financiamento  

A AAUL, tal como outras estruturas associativas sem fins lucrativos – federações e estruturas 

estudantis – depende maioritariamente de apoios públicos para executar anualmente o seu 

plano de atividades, sendo quase sempre insuficiente.  

 

Face ao atual contexto português a nível socioeconómico, e tendo em consideração a 

dependência face aos apoios estatais, deve a AAUL continuar o seu desenvolvimento, de forma 

sustentável e exequível, promovendo: 

1) Uma gestão financeira baseada numa política rigorosa, de controlo e fiscalização, de 

transparência e de sustentabilidade, adotando medidas de rigor e contenção na execução 

orçamental e planos de contingência;  

2) Definição clara da política de prioridades de investimento e alocação de recursos, 

assentes no desenvolvimento sustentável da estrutura e conducentes a uma gestão 

eficiente;  

3) Um plano estratégico de marketing com vista ao financiamento através de outro tipo de 

rendimentos (e.g. fundraising e patrocínios);  
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4) A implementação de regras, normas e procedimentos para um funcionamento eficiente, 

justo e transparente da organização, nomeadamente nas despesas de funcionamento dos 

órgãos e serviços; nos contratos com fornecedores e na aquisição de bens e serviços;  

5) O desenvolvimento de um modelo de liderança e gestão focalizado na gestão estratégica. 

Neste pressuposto rever e implementar procedimentos com base no modelo da gestão 

pela qualidade.  

estrutura e serviços  

Com benefícios expectáveis a curto prazo irá ser adotada uma política estratégica de 

desenvolvimento da atividade, por via de um modelo de gestão virada para a qualidade e com 

recurso à tecnologia, em áreas como:  

1) Gestão documental e de arquivo;  

2) Divulgação de iniciativas: eventos; responsabilidade social; ações promocionais; 

formação, voluntariado, empregabilidade;  

3) Realização de atividades/eventos de cariz virtual;  

4) Promoção da marca ERAMUS+ no seio da UL;  

5) Criação de um banco de imagens e vídeos;  

6) Comunicação através de correio eletrónico;  

7) Comunicação dinâmica através de plataformas web e móveis: página oficial; redes 

sociais; aplicações telemóvel.  

Por último, será dada especial relevância e investimento em cinco áreas:  

a) Melhoria da sede tornando-a mais atrativa e funcional;  

b) Gestão administrativa e documental;  

c) Gestão de base de dados;  

d) Plataforma Online da AAUL;  

e) Avaliação dos Serviços e das Atividades e Projetos (Questionários de avaliação).  
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marketing & comunicação  

As áreas do marketing e comunicação assumem um papel transversal a toda a organização, pelo 

que importa abordar a dimensão do marketing e comunicação no desenvolvimento de uma 

instituição e no apoio que este pode dar na prossecução e alcance dos objetivos previamente 

estabelecidos.  

 

A AAUL tem de investir na comunicação, pelo facto de nos últimos anos ter estado adormecida 

e torna-se necessário e fulcral o relançamento da estrutura no espaço público por forma a 

divulgar a informação ao seu público-alvo e granjear notoriedade. Consolidada esta primeira 

fase importa então estruturar uma visão estratégica, implementando uma abordagem diferente, 

e redefinindo estrategicamente as suas prioridades com o objetivo de gerar valor acrescentado 

para a sua atividade.  

 

plano de marketing  

Esta mudança de paradigma implica olhar para cada uma das áreas estratégicas como um todo 

dinâmico e não como partes individualizadas e hierarquizadas.  

 

Neste domínio, um dos valores que a AAUL tem para potenciar assenta na proximidade com os 

stakeholders – os estudantes enquanto dirigentes (as estruturas estudantis) ou voluntários, os 

responsáveis das instituições (presidentes e diretores), as empresas que se interessam pelo 

mercado jovem, particularmente nesta faixa etária, etc.  

 

Claro é então que para tornar apelativo qualquer tipo de investimento, no contexto da atividade 

da AAUL, passa pela elaboração e promoção de dois documentos, complementares:  

a) Um Plano de Marketing, centrado no valor da marca, do trabalho produzido, na relação 

com os parceiros e orientado para a gestão da comunicação e de patrocínios;  
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b) Rever o documento de apresentação institucional e comercial, tornando-o ainda mais 

simples e apelativo, que permita apresentações marcantes aquando de reuniões com os 

potenciais parceiros institucionais, parceiros comerciais e patrocinadores.  

 

imagem e promoção  

No sentido de continuar a promover a nova imagem da AAUL, de forma coerente e 

uniformizada, é necessário trabalhar os diversos suportes de comunicação, para que, pela 

exclusividade seja identificada à “primeira vista” e que a AAUL seja reconhecida como a “marca” 

do associativismo estudantil na cidade de Lisboa.  

 

Pretende-se assim continuar uma linha de atuação solidificada, promovendo a imagem da AAUL 

através dos seguintes propósitos:  

1) Cuidado na postura ao nível da organização, da atuação dos recursos humanos, no 

contacto com os parceiros, nos compromissos assumidos, responsável, cuidada e 

credível, e que elimine eventuais barreiras pelas características genéticas da própria 

Associação e dos seus responsáveis;  

2) Desenvolvimento de estratégias de penetração da marca e dos seus projetos no mercado 

com parceiros especializados (agências de comunicação, media partners, etc);  

3) Desenvolvimento de ações e iniciativas promocionais no sentido de satisfazer as 

necessidades, expectativas e preferências dos públicos-alvo (dirigentes, jovens, técnicos, 

comunidade estudantil); 

4) Recurso a imagens e multimédia, alargando e desenvolvendo o conceito AAULTV, 

produzindo flash-interviews, vídeos resumo e magazines das atividades, etc;  

5) Estabelecimento criterioso do material promocional e merchandising a produzir;  

6) Realização da Fórum Comemorativo do Aniversário AAUL, apostando mais na divulgação 

de uma imagem atualizada e dinâmica, bem como dos momentos altos do movimento 

associativismo estudantil;  
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projetos de comunicação e imagem  

A AAUL respondia de forma pronta e atualizada, à produção de conteúdos nos seus canais de 

comunicação. Graças a esse trabalho, ocupou visibilidade e espaço em jornais e em várias 

publicações relacionadas com os estudantes e com o ensino superior.  

 

O empenho dos nossos antecessores não deve ser descurado, mas sim aprofundando   para 

ocupar um lugar mediático próprio para aproximar-nos cada vez mais dos nossos estudantes, 

associações de estudantes e instituições de ensino superior, bem como de novos públicos.  

 

Neste sentido importa adaptar a ferramenta de comunicação aos diversos públicos-alvo. 

Assistimos a uma “explosão” de informação constante. É importante saber consolidar 

conteúdos, filtrar o que é ou não relevante e de interesse para divulgação junto dos agentes 

estudantis. É importante adotar um projeto de comunicação consolidado e assente em 

especialistas.  

 

Os meios de comunicação e divulgação deverão ser cada vez mais estruturados, tornando-os 

mais periódicos e presentes, com conteúdo mais atrativo, útil e de fácil leitura e aceitação.  

 

Do ponto de vista estratégico a comunicação passa por, prioritariamente:  

1) Desenvolver canais de comunicação internos (interorganização) com recurso às novas 

tecnologias, para dotar de maior eficiência a execução das tarefas diárias;  

2) Manter uma política de comunicação e de distribuição de toda a informação de carácter 

relevante, de forma não discriminatória e cujo conteúdo da informação seja claro e 

objetivo, salvaguardando os valores da organização;  

3) Tirar partido das estreitas relações com entidades internacionais, utilizando os seus 

canais de comunicação para dar a conhecer a AAUL e divulgar as nossas principais 

atividades;  
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4) Continuar a desenvolver uma política de comunicação e de distribuição de toda a 

informação de carácter relevante, de forma não discriminatória e cujo conteúdo da 

informação seja claro e objetivo, salvaguardando os valores da organização;  

5) Desenvolver um projeto conjunto com os vários parceiros, como um projeto de 

comunicação e promoção do associativismo estudantil, que procura dar conhecer em 

diferentes formas o trabalho que é realizado quer pela AAUL, Associações de Estudantes 

da Universidade de Lisboa e demais parceiros, chegando ao maior número de públicos 

possível, com uma linguagem simples, cuidada atrativa e bem estruturada, fruto do 

envolvimento de um corpo editorial que reúne especialistas com experiência no meio 

onde nos inserimos;  

6) Elaborar um plano estratégico de comunicação que identifique e oriente todas estas 

realidades.  

comunicação online  

A presença nas redes sociais, face ainda à natureza da própria AAUL e dos seus agentes, deve 

ser cada vez mais forte, estratégia fundamental para chegar mais perto do público-alvo. A AAUL 

deve continuar a apostar nas redes sociais, de uma forma geral, seja no Facebook, YouTube ou 

no Instagram, avaliando sempre as tendências, acompanhar o seu desenvolvimento para se 

adequar e integrar em novas realidades.  

facebook  

Neste momento o Facebook assume um papel importante, cada vez mais reconhecido, para 

partilha de informações, notícias, fotografias, eventos, resultados, etc. Atualmente, derivado aos 

momentos conturbados por que passou a nossa Associação, no que toca ao Facebook não 

fomos capazes de acompanhar a trajetória de crescimento como tem a Associação Académica 

de Coimbra, a título de exemplo.  

 

Para não perder espaço e interesse, devemos saber inovar, recorrendo a conteúdos mais 

atrativos. 
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Youtube  

O YouTube assume-se como o espaço da AAULTV – Canal Uma Universidade, Uma Associação, 

que se tem estado adormecido nos últimos anos, mas que pretendemos retomar.   

O canal do YouTube, representa o forte investimento na produção audiovisual no passado da 

AAUL, onde estão disponíveis os vídeos das principais atividades da Associação. Pretende-se 

agora, dar maior dinamismo ao suporte audiovisual, preparando pequenos vídeos resumo de 

diferentes iniciativas de forma a construir mais um meio de interação com o nosso público-alvo 

e de partilha dos vários pontos altos de cada momento da nossa organização.  

 

portal AAUL  

Atualmente o sítio eletrónico não está disponível, por decisões que somos alheios, mas 

pretendemos que ele esteja no ar novamente em setembro de 2020. Numa lógica de responder 

às necessidades de comunicar e promover as atividades da AAUL, complementando essa 

informação com a oferta de notícias atualizadas, principais destaques e eventos, agenda 

integrada e uma organização adaptada às várias vertentes a que a AAUL se dedica.  

 

Porém, o conceito necessita de ser melhorado para colmatar outras necessidades que se querem 

de um dos grandes meios de comunicação da instituição. No verdadeiro sentido da palavra, 

queremos agrupar informações mais alargadas sobre as matérias estudantis, do ensino superior 

e das causas europeias, chegando assim, mais de encontro às necessidades.  

 

Queremos também criar um espaço dedicado a entrevistas mensais aos vários intervenientes e 

interlocutores do associativismo estudantil e juvenil. Entendemos que é possível abranger uma 

maior rede de informação, mas, ao mesmo tempo não desvirtuar o sentido institucional do 

portal eletrónico, com comunicação oficial e direcionada para os públicos-alvo, uma verdadeira 

plataforma de contacto com os nossos agentes. 

media partners  
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Apesar de a AAUL canalizar os seus esforços em canais mais imediatos, não devemos esquecer 

o meio de comunicação mais tradicional: a imprensa. Neste momento os contactos entre a 

AAUL e a comunicação social estão adormecidos, o que requer uma mudança de postura da 

nossa parte e a criação de um pacto com a comunicação social portuguesa por forma a produzir 

conteúdos relacionados com os movimentos estudantis e o ensino superior, não só com a 

imprensa especializada, seja ela local, mas também nos meios generalistas. A periodicidade dos 

nossos Press Releases, principal veículo de comunicação com os Média, tem de ser frequente e 

representar uma forte visibilidade para a AAUL. Uma especialização nesta área irá permitir um 

contacto mais permanente com este universo. 

 

 

assuntos científicos e pedagógicos 
Tratando-se de uma Academia como a Universidade de Lisboa, com cerca de 50 mil estudantes, 

18 escolas, 406 cursos, naturalmente que os assuntos científicos e pedagógicos assumem um 

papel de destaque.  

 

Questões como: saber de que forma se ensina, e como podemos, devemos e queremos ser 

ensinados; saber como somos avaliados, e como podemos, devemos e queremos ser avaliados; 

saber em que condições trabalham todos aqueles que desenvolvem atividades de investigação, 

e como podem, devem e querem trabalhar nortearam a atuação ao longo deste mandato. 

 

Para o próximo ano de mandato, foram definidas um conjunto de linhas estratégicas para o 

pelouro dos Assuntos Científicos e Pedagógicos: 

1) Procurar criar boa relações com o Provedor do Estudante, facilitando assim a 

resolução dos vários problemas que afetam os estudantes a nível pedagógico 

(incumprimento de prazos, Fénix, …)  

2) Acompanhar, junto das Associações de Estudantes, respeitando a sua autonomia, o 

cumprimento dos Regimes de Avaliação das respetivas Unidades Orgânicas, indo ao 
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encontro dos interesses dos Estudantes e por consequência da Universidade de 

Lisboa.  

3) Estimular a aproximação dos Estudantes do Ensino Secundário, procurando desta 

forma trazer para a discussão política temas e desígnios que sejam do superior 

interesse comum. 

4) Criar boa relações com a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, criando 

medidas que alteram o quotidiano dos nossos investigadores.  

5) Fomentar a promoção da boa investigação que é feita na Universidade junto dos 

Estudantes.  

6) Dinamizar os Estados Gerais da Universidade, reunindo na mesma mesa a Reitoria, 

Serviços Centrais e as Unidades Orgânicas.  

7) Promover debates e colóquios sobre temáticas do Ensino Superior e da Sociedade 

Civil.  

8) Fomentar parcerias com a Associação de Antigos Alunos da Universidade de Lisboa 

– ULisboa Alumni.  

9) Estabelecer protocolos com empresas, associações e incubadoras, de forma a 

estabelecer uma maior relação entre estas e os estudantes, promovendo iniciativas 

conjuntas e estágios; 

10) Divulgar a Incubadora da Universidade de Lisboa, bolsas de investigação, programas 

de empreendedorismo e inovação, bem como os cursos de línguas lecionados pelos 

Centro de Línguas da Faculdade de Letras; 

11) Apoiar a Reitoria na realização da Abertura do Ano Académico e a Feira Descobre 

ULisboa; 

12) Criação de um programa de Embaixadores para promover os cursos ministrados na 

ULisboa e o Ensino Superior em geral juntos dos estudantes do ensino secundário.  
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desporto e saúde  
Finalmente, o desporto passa pela aposta integrada na promoção da prática desportiva e 

atividade física pelos estudantes, atento o potencial que pode desempenhar na adoção de 

hábitos não sedentários e saudáveis.  

 

Neste âmbito, a Direção-Geral irá:   

1) Desenvolver uma estratégia de promoção real da prática desportiva, com vista a 

aumentar o acesso à atividade desportiva e às barreiras sociais, físicas ou de género que 

o dificultam;  

2) Estimular e apoiar o voluntariado desportivo;  

3) Desenvolver uma cooperação institucional, numa base formal, regular e contínua, entre 

os diferentes parceiros do movimento desportivo local;  

4) Impulsionar o desenvolvimento de programas e projetos de ligação entre as atividades;  

5) Apoiar a organização e promoção de eventos desportivos de prestígio e de indiscutível 

interesse nos planos municipal, regional, nacional e internacional; 

6) Promoção de conferências sobre saúde e desporto; 

7) Defender o acesso dos estudantes da ULisboa a todos os Centros de Saúde do Serviço 

Nacional de Saúde, independentemente da sua residência; 

8) Realização da Mostra do Desporto e Saúde Universitários; 

9) Participação ativa nos fóruns ADESL e FADU; 

10) Apoio e promoção da prática desportiva a todos os estudantes da ULisboa 

11) Procurar meios que facilitem ao acesso dos estudantes da UL aos serviços ligados à saúde 

e bem-estar mental e psicológico; 

12) Promoção de ações de sensibilização e prevenção de comportamento de risco, em 

conjunto com as Associações de Estudantes; 

13) Promoção de cursos de primeiros socorros e rastreios de doenças.  
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uma AAUL de causas   

Novos tempos trazem invariavelmente novos desafios, mas estamos certos que estaremos à 

altura da responsabilidade que os estudantes da Universidade de Lisboa nos decidiram confiar, 

por isso a Direção-Geral, através do Pelouro da Política Educativa desenvolverá todos os 

esforços ao seu alcance para se constituir enquanto pilar do pulsar estudantil na Universidade, 

atuando politicamente em todos os fóruns disponíveis e abrindo a sua participação em outros.  

 

É prioritário que a AAUL se constitua enquanto interlocutor de referência na Universidade de 

Lisboa e estabeleça adequada comunicação com os seus parceiros institucionais e com os 

estudantes em exercício de funções nos órgãos da Universidade com vista à prossecução eficaz 

da qualidade de ensino que preconizamos.  

 

Relançaremos relações com os grupos parlamentares da Assembleia da República, com a 

Câmaras Municipais de Lisboa, Loures e Oeiras e com as demais organizações nacionais de 

representação estudantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem nos governa acredita que os últimos anos nos tiraram a arrogância juvenil, a rebeldia, a 

firmeza e os ideais. Acham-nos preguiçosos, mal preparados, bridam-nos com paternalismos 

eloquentes. Não acreditam que os estudantes sejam capazes de se mobilizar por grandes causas. 

Deixam que o desemprego jovem chegue aos 40% porque acreditam que não nos revoltaremos; 

incentivam-nos a ir para fora porque dizem, estamos acomodados, estamos letárgicos; cortam-nos 

nos apoios sociais porque nos acham conformistas, acham que nos formataram, nos corromperam, 

que nos quebraram.” 

 

In discurso de João Marecos, ex-Presidente da AAUL na Cerimónia de Abertura do Ano Académico 

da UL e UTL na Aula Magna da Universidade de Lisboa, 2013. Arquivo AAUL   
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segurança universitária  

A segurança constitui um pilar fundamental do Estado de Direito Democrático e uma garantia 

da liberdade de qualquer estudante. Porque ninguém pode ser verdadeiramente livre se não se 

sentir seguro. A Academia tem bem presente na sua memória coletiva, os acontecimentos de 

insegurança que persistem nos campus da ULisboa. Acresce que uma cidade segura contribui 

também para uma sociedade mais tolerante, livre e democrática. 

 

Para garantir que os acontecimentos do passado não sejam o apanágio dos estudantes iremos 

apresentar propostas junto dos Grupos Parlamentares e do Governo para dotar as nossas forças 

e serviços de segurança das condições adequadas ao exercício da missão que lhes está confiada. 

Com este objetivo, a Direção-Geral, irá: 

1) Pugnar pelo aumento da iluminação pública nos vários Campi da Universidade de 

Lisboa através de reuniões com a Câmara Municipal de Lisboa e as respetivas 

freguesias, dando especial destaque às zonas de maior criminalidade; 

2) Negociar com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e a CML o aumento do 

número de patrulhas, a carro e a pé, nos espaços da Universidade; 

3) Propor a inserção de meios de videovigilância em zonas com criminalidade registada 

nos espaços da Universidade de Lisboa; 

4) Alertar a Universidade de Lisboa e respetivas Faculdades para a necessidade de 

realização de um teste à vulnerabilidade dos sistemas informáticos, devido aos dados 

sensíveis dos seus alunos, professores e funcionários; 

5) Requerer, em parceria com a PSP, a disponibilização de um relatório mensal sobre o 

número de atividades criminosas nos Campi, com vista à melhor alocação de recursos; 

6) Defender o auxílio financeiro a despesas médicas, tanto físicas como psicológicas, 

derivadas da ocorrência de crimes nos Campi. 
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alojamento e ação social 

A redução do abandono no ensino superior e o combate às condições que o motivam devem ser 

coletivamente assumidos como um grande desígnio nacional do movimento académico.  

Neste âmbito, a Direção-Geral irá:   

1) Defender o aumento do limiar de elegibilidade para a bolsa de estudo, de forma a que 

mais estudantes possam receber a mesma e tendo em conta que as despesas do 

estudante, principalmente do estudante deslocado não incidem apenas no pagamento de 

propinas; 

2) Defender o reforço da ação social indireta para mitigar os efeitos da crise económica em 

Portugal e como forma de reduzir os custos de frequência no ensino superior através de, 

entre outros, o congelamento do preço da refeição social, alargada elegibilidade para o 

alojamento em residências, apoio para a compra de livros e outro material escolar, e o 

acesso universal a passes de transporte; 

3) Realização de reuniões periódicas com os Representantes dos Serviços de Ação Social 

da Universidade de Lisboa; 

4) Procurar criar boas relações com a Câmara Municipal de Lisboa, promovendo de forma 

ativa as necessidades dos nossos Estudantes; 

5) Promover projetos de voluntariado em cooperação com algumas instituições/fundações; 

6) Pugnar pelo aumento da oferta em residências universitárias; 

7) Pugnar pelo acesso automático às bolsas de ação social do ensino superior quando o 

estudante tenha beneficiado de uma bolsa de ação social no ensino secundário, sem ter 

de aguardar pelo processamento administrativo por parte da respetiva instituição de 

ensino superior. 
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coesão estudantil 

As assimetrias entre unidades orgânicas persistem em constituir um fator de bloqueio ao 

desenvolvimento justo e equilibrado de todos os estudantes da Universidade de Lisboa, 

limitando fortemente o nosso potencial de desenvolvimento. Promover a coesão estudantil, em 

todas as suas declinações, é por isso uma prioridade não só em termos de justiça social e de 

aproximação entre todos os estudantes, mas também de resposta a outros desafios como a 

valorização dos nossos diplomas, a sustentabilidade ou um desenvolvimento parcimonioso, 

mitigando as assimetrias e reforçando o sentimento de pertença a um desígnio comum. 

 

Numa Universidade ainda bastante desigual, desde logo ao nível territorial, importa atuar de 

forma determinada para colmatar as injustiças espaciais. Necessitamos, pois, de medidas 

especialmente dirigidas à correção das assimetrias académicas e, para o efeito, devemos 

conjugar estratégias de promoção da coesão e de reforço da competitividade dos diferentes 

campus. Assim, a Direção-Geral irá: 

1) Defender a redução da propina, incidindo também nas propinas de 2º e 3º Ciclo, 

garantindo que estas não são aumentadas em detrimento da diminuição das propinas 

do 1º Ciclo; 

2) Credibilizar a estrutura através de reuniões com entidades públicas da cidade e do 

país; 

3) Representar a AAUL nos Encontros Nacionais de Direções Associativas (ENDA), 

Senado da Universidade de Lisboa e Conselho Nacional de Juventude. 

4) Celebrar o Dia Nacional do Estudante; 

5) Propor melhorias, como alargamento dos horários e percursos, nos transportes 

públicos com vista a unificação dos Campi da Universidade de Lisboa; 

6) Manter uma comunicação ativa com os estudantes eleitos do Conselho Geral de 

forma a transmitir informações pertinentes, que nos sejam dirigidas pelos estudantes, 

e arranjar soluções conjuntas para os mesmos nas diferentes faculdades; 

7) Trabalhar em conjunto com o Conselho Geral com vista à unificação de taxas de 

emolumentos no seio da Universidade de Lisboa; 
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8) Pugnar pela reforma do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior. 

9) Pugnar pela criação de mais espaços de estudo para os estudantes da Universidade 

de Lisboa bem como o seu funcionamento durante 24 horas; 

10) Propor a criação de estágios de verão de várias áreas promovidos pela Reitoria; 

11) Estudar a possibilidade de funcionamento de uma Loja do Cidadão, dentro da 

Universidade para atendimento exclusivo da comunidade da Universidade de Lisboa. 
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uma tradição académica secular na ULisboa   

A Universidade de Lisboa enquanto herdeira das Universidades Clássica e Técnica é a maior 

instituição de Ensino Superior portuguesa, que tem na sua génese um conjunto de usos e 

costumes estudantis socialmente reconhecidos como expressão identitária da cultura e 

património histórico dos estudantes. Promover o perpetuar de conceitos experiências e praticas 

entre as gerações, devem ser encarados como fundamentais para a identidade comunitária, sua 

legitimação e distinção. Assim, o Pelouro da Cultura Académica terá como principal missão 

formar e consciencializar o estudante para o sentimento académico e redução da pegada 

ecológica no nosso planeta.  Ao fomentar um contato mais próximo dos estudantes com a 

sociedade em que se inserem, acreditamos que conseguimos formar uma comunidade estudantil 

ativa e preocupada.  

 

valorização das tradições académicas  

Porque as tradições e cultura académica deve ser inclusiva e envolvente, promoveremos 

políticas de acessibilidade e participação alargada de públicos e a sua ligação às Tunas 

Académicas, Núcleos de Praxes, e à cidade. Porque a cultura é viva, a Direção-Geral irá 

promover a fruição ativa do património cultural através do desenvolvimento alargado do 

princípio da experiência. Uma Academia que acredita na força simbólica e no potencial humano 

da experienciação da cultura é um país que permite a cada indivíduo sentir-se especialmente 

conectado com a sua herança cultural. Neste sentido, a Direção-Geral implementará as 

seguintes medidas: 
1) Fomentar a utilização do traje por parte dos estudantes da academia; 

2) Incentivar a realização de atividades de promoção da cultura académica; 

3) Aproximação aos agentes culturais da cidade de Lisboa, Oeiras e Loures, de forma a 

promover a cultura aos estudantes da nossa academia; 

4) Criação do calendário das Festas Académicas da Universidade de Lisboa; 
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5) Conferências com foco nas áreas de interesse das diferentes escolas e com a 

participação de figuras de renome nessas mesmas com o objetivo de colmatar a 

dificuldade que se sente no acesso aos eventos por serem instituições dispersas; 

6) Encontro de Tunas Solidário; 

7) Participar nas atividades da Universidade de Lisboa, de abertura à comunidade, como 

a Futurália, Descobre ULisboa, Dia da UL, Abertura do Ano Académico, entre outros.  

 

ação climática e transição digital  

A expectativa da salvação do planeta reside nas gerações mais novas. Como tal, não podemos 

deixar de desenvolver uma ação de educação para a sustentabilidade e de sensibilização para a 

adoção de práticas ambientalmente adequadas. Estes são princípios vertidos na Estratégia 

Nacional de Educação Ambiental 2020, que importa agora prosseguir e reforçar. Assim, a 

Direção-Geral propõe: 
1) Introdução de ecopontos nos espaços da UL; 

2) Sensibilização das Unidades Orgânicas e Serviços Centrais da Universidade de Lisboa 

para a transição digital; 

3) Promoção de atividades de sensibilização com a finalidades ambiental e cívica na 

cidade de Lisboa; 

4) Acompanhar, juntamente com as Unidades Orgânicas e as Associações Académicas e 

de Estudantes todas e quaisquer questões pertinentes para esta área de ação, como 

por são exemplo a recolha diferenciada de resíduos, a limpeza das escolas e o 

consumo dos recursos naturais do edificado da UL; 

5) Encetar relações com a Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de procurar 

consciencializar toda a comunidade académica para a importância das questões 

ambientais; 

6) Estabelecimento de uma parceria conjunta entre a AAUL, CML e Ministério do 

Ambiente e Transição Energética para o aprofundamento desta temática; 

7) Promoção de campanhas, para alertar para a importância da redução do dos plásticos 

descartáveis, dos desperdícios de água e alimentares dos vários espaços da UL; 
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8) A substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas economizadoras de energia 

nos edifícios universitários; 

9) A instalação de iluminação pública em LED’s; 

10) A substituição dos semáforos de tecnologia convencional por semáforos de 

tecnologia LED; 

11) Ao nível do solar térmico, chegar à meta de toda a Universidade ter painéis solares 

em todos os seus edifícios, que representa 3% do edificado da cidade de Lisboa;  

12) A reconversão dos edifícios da UL em energeticamente mais eficientes. 
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