
Contigo Somos uma candidatura ao Conselho Geral 

 

 

Em Dezembro passado demos a conhecer à UTAD um projeto que prometia mudar o 

paradigma da nossa universidade, quase meio ano depois continuamos a acreditar em 

tudo aquilo que nos movia na altura e que nos continua a mover no presente. O lema 

que deu o mote à candidatura à Associação Académica da UTAD, “Contigo Somos”, 

revela-se hoje mais acertado do que nunca, e a envolvência e a proximidade revelaram-

se aliados de peso nas batalhas que temos travado. No entanto, mudar o paradigma da 

UTAD não pode começar e terminar na Associação Académica, mudar o paradigma da 

UTAD implica ir mais além e disputar a representação dos estudantes em todos os 

lugares em que ela seja urgente e necessária. O Conselho Geral é hoje um desses órgãos 

em que a representação estudantil tem um papel fundamental e de extrema 

importância, entendemos por isso que não nos devemos abster de dar o nosso 

contributo neste órgão decisivo na vida da Universidade. Apresentamos esta 

candidatura conscientes da responsabilidade inerente e convictos daquilo que 

queremos para a nossa Academia, levamos connosco a competência e a experiência de 

quem tem dedicado grande parte do seu percurso à defesa do Ensino Superior e da 

Universidade. Trazemos por isso para o debate ideias concretas e propostas credíveis, 

numa linha de pensamento coerente talhada pelos princípios e valores pelos quais nos 

temos batido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contigo Somos uma candidatura ao Conselho Geral que defende as seguintes linhas 

programáticas:  

 

-Defender que a nova fórmula de financiamento das instituições de Ensino Superior 

deverá reger-se por critérios objetivos e claros assim como promover um reforço de 

financiamento para as instituições, bem como assegurar cláusulas de atratividade para 

o interior; 

-Colaborar com a Provedora do Estudante nas diferentes matérias e fazer um 

acompanhamento do trabalho por ela desenvolvido;  

-Reafirmar o papel dos estudantes na vida da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro e assumir a defesa dos seus interesses em matérias de importância genérica 

previstas nas competências do órgão;  

-Acompanhar e discutir a definição do plano estratégico da Universidade, a apreciação 

dos relatórios e os planos de atividades, assim como as propostas de orçamento 

apresentadas pelo Reitor; 

- Oposição a qualquer aumento do valor corrente das propinas;  

-Promover alterações à Lei do Financiamento do Ensino Superior que diminuam a atual 

sobrecarga imposta aos estudantes e às suas respetivas famílias no que à 

sustentabilidade das Instituições de Ensino Superior diz respeito; 

- Interceder a favor da gestão sustentável da Universidade; 

- Defender a necessidade de divulgação da avaliação da Lei que estabelece o Regime 

Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES);  

-Pressionar o Governo para que constitua o Conselho Coordenador do Ensino Superior; 

-Defender a revisão do RJIES, nomeadamente no que toca ao aumento da representação 

dos estudantes nos órgãos de governo das Instituições de Ensino Superior; 

- Lutar de forma incansável pela qualidade do ensino e de todos restantes serviços 

prestados pela Universidade; 

- Defender de forma absolutamente intransigente os direitos e legítimos interesses dos 

estudantes neste órgão; 

-Sensibilizar o Estado para a questão da ação social defendendo que é uma 

responsabilidade do mesmo salvaguardando que estudante nenhum abandona o Ensino 

Superior por carência económica.  

-Apoiar uma reformulação do sistema de ação social de forma que não esteja limitado 

por valores globais aquém das necessidades e por critérios de atribuição injustos e 

desiguais.  



-Promover a recuperação de estudantes que tenham deixado a UTAD sem concluir os 

seus ciclos de estudos, nomeadamente através do “Programa Retomar”, e exigir à 

instituição que assuma um papel ativo nesta questão. 

- Manter uma participação ativa nas decisões estratégicas estabelecidas nos Estatutos 

da Universidade relativamente às competências deste órgão; 

- Articular posições com os restantes estudantes com assento em outros órgãos de 

representação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e das suas Unidades 

Orgânicas; 

-Manter os estudantes informados sobre os temas tratados no Conselho Geral, perceber 

a sua opinião e escutar as suas sugestões. 

- Reivindicar o valor da propina do 1º ciclo para o 2º ciclo, por entendermos que a 

diferença de valores condiciona a liberdade de escolha dos estudantes e por 

compreendermos a importância que a frequência do 2º ciclo de estudos tem na inserção 

no mercado de trabalho; 

- Reivindicar uma maior atenção para o fenómeno crescente do abandono escolar na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

-Defender o programa +Superior, fazer um acompanhamento regular do seu impacto.  

- Defender intransigentemente o Fundo de Apoio Social (FAS), e a sua importância para 

a vida de muitos estudantes, tentando junto do órgão reforçar o mesmo e dando-o a 

conhecer de forma mais profunda e concreta a todos os estudantes da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 

Contigo Somos um Conselho Geral mais Forte. 

 


