
Ao candidatarmo-nos sobre o lema “Atreve-te mais”, procurámos valorizar a atitude implícita a este 
lema no quotidiano da AAC 
 
Após um ano recheado por uma actividade  intensa e variada, apresentamos agora um balanço dos 
momentos mais marcantes deste mandato, procurando, em primeira instância cumprir tudo aquilo a que 
nos propusemos, não esquecendo, deste modo, a responsabilidade inerente à confiança que os nossos 
colegas depositaram em nós. 
 
O pelouro das Relações Externas procurou dar a conhecer a Associação Académica de Coimbra a um 
maior número de jovens, apostando claramente na sensibilização dos estudantes do ensino secundário. 
Assim, esta nossa vontade ficou bem patente nas visitas a 60 escolas realizadas nestes 12 meses. Com o 
mesmo objectivo de informar os mais novos sobre o papel da Associação Académica de Coimbra e da 
nossa Universidade, bem como daquilo que é ser estudante de Coimbra, juntámos na nossa cidade mais 
de 400 alunos do ensino secundário, durante uma semana, no decorrer da “Universidade de Verão”, em 
colaboração com a Reitoria da UC. 
 
No campo das Saídas Profissionais, mostrámos o espírito empreendedor da Associação Académica de 
Coimbra, salientando-se a realização do “Autocarro do Emprego”, o qual passou, durante vários dias, 
pelos diversos Pólos e Faculdades da Universidade de Coimbra, possibilitando a aproximação de mais 
de uma dezena de empresas aos estudantes que estas pretendiam recrutar. A mobilidade e a diversidade 
de empregadores demonstraram-se essenciais para o sucesso de vários colegas nossos na procura do 
seu primeiro emprego. Em parceria com o movimento associativo nacional, realizámos um inovador 
concurso de ideias e negócios denominado “Atreve-te 2010”, onde atribuímos, em conjunto com 
alguns parceiros estratégicos, vários prémios para o desenvolvimento dos melhores projectos que nos 
foram apresentados por estudantes de várias universidades. De salientar ainda o estabelecimento de 
variados protocolos com entidades que garantiram estágios profissionais nas mais diversas áreas. 
 
Nas Relações Internacionais procurámos integrar os estudantes de programas de mobilidade na nossa 
cidade, bem como uma correcta divulgação das actividades que lhes são dirigidas. Por outro lado, 
iniciámos um caminho para a integração da AAC no FAIRE, procurando levar a nossa academia até 
maiores instâncias de decisão, a nível do ensino superior europeu. 
 
Para o Desporto da AAC, 2010 foi, sem dúvida, um ano incontornável para a sua história. Sem 
desprezar o aumento do número de atletas nas 26 secções da AAC, salientamos a maior participação da 
AAC em campeonatos europeus universitários, culminando com a consagração inédita a nível europeu, 
fazendo-o em duas modalidades distintas, o que permitiu à Universidade de Coimbra ser considerada a 
melhor Universidade da Europa no Desporto Universitário. Realizou-se ainda o Campeonato Europeu 
de Ténis e confirmámos a realização das finais dos Campeonatos Nacionais Universitários no próximo 
ano. 
 
Procurando combater o afastamento do jovens do associativismo, o pelouro dos Núcleos demonstrou 
uma clara aposta na formação dos dirigentes associativos da nossa academia, realizando 3 acções de 
formação que abrangeram os mais diversos temas de claro interesse para o público-alvo. O culminar 
destas acções deu-se com a realização do “Fórum AAC”, na cidade de Gouveia. Este pelouro procurou 
ainda garantir um apoio constante e efectivo a todos os Núcleos de Estudantes, para que estes 
pudessem realizar com sucesso as suas actividades. 
 
Procurando garantir um ensino superior público para todos os nossos colegas, o pelouro da Acção 
Social teve um papel fundamental na atribuição justa de bolsas de estudo aos que delas necessitam para 
prosseguir os seus estudos. A retirada das normas técnicas de atribuição de bolsas do decreto-lei 
70/2010 foi um importante passo para uma acção social melhor e mais igualitária no Ensino Superior. 
 
O pelouro da Cultura efectivou uma maior aproximação às secções culturais e organismos autónomos 
da AAC, unindo esforços para uma melhor divulgação e prática da cultura no seio da nossa academia e 
da nossa cidade. A criação do “Estatuto do Estudante Integrado em Actividades Culturais da 
Universidade de Coimbra e da Associação Académica de Coimbra” foi uma conquista da AAC que 
visa o reconhecimento de actividades culturais praticadas pelos estudantes da UC, possibilitando-lhes 
uma melhor conciliação entre os estudos e a prática dessas actividades na nossa academia. 
 



Também com um papel fundamental na criação do estatuto acima referido, o pelouro da Pedagogia 
pautou-se por um apoio constante aos nossos colegas. A elaboração do relatório dos inquéritos SGQP 
permitiu uma importante análise da avaliação dos estudantes à qualidade de ensino na UC. 
 
No plano da Intervenção Cívica, unimos esforços de várias entidades para realizar a Refeição (De) 
Vida quinzenalmente, levando refeições quentes aos sem-abrigo de Coimbra. O apoio a instituições de 
solidariedade social da nossa cidade foi tão diverso em termos de géneros, como abrangente em relação 
ao número de instituições que receberam um auxílio prestado não só pela AAC, mas também pelos 
nossos colegas que quiseram dar o seu contributo. A abertura à cidade fez-se também através da 
sensibilização dos conimbricenses para a necessidade de reabilitar a Alta da nossa cidade. Levámos 
ainda às faculdades diversas actividades, como a conferência sobre violência no namoro ou as jornadas 
do ambiente. De salientar o apoio prestado pela AAC às vítimas da calamidade ocorrida na Madeira, 
realizando um espectáculo nos jardins da AAC, que permitiu angariar cerca de 6500€. 
 
O GAPE procurou sempre manter os estudantes da UC informados relativamente às questões mais 
prementes relacionadas com variados temas como a sexualidade ou o consumo de álcool e drogas. 
Teve ainda um papel fundamental na “Recepção ao Caloiro”, bem como na prevenção do consumo 
excessivo de álcool na Queima das Fitas e na Festa das Latas, com a venda de cocktails não – 
alcoólicos e chás. Procurámos mudar o paradigma do apoio directo ao estudante e, deste modo, para 
uma maior aproximação aos nossos colegas, inaugurámos o Gabinete de Apoio ao Estudante no piso 0 
do edifício da AAC. 
 
Actualmente, e devido à diminuta participação estudantil nos orgãos de gestão da universidade, 
sentimos a necessidade de aproximar a AAC às grandes decisões para um melhor futuro da UC, o que 
teve na criação do pelouro da Ligação aos Órgãos um passo fundamental. Encurtar a distância entre os 
vários órgãos de gestão da UC e os estudantes é, sem dúvida, uma medida essencial para uma 
universidade melhor e para o reforço da influência dos Estudantes neste parâmetro. 
 
A Política Educativa traçou um caminho desde o início do mandato que passou pela informação e 
sensibilização dos estudantes para os problemas do ensino superior. Ao longo de várias semanas dos 
meses de Fevereiro e Marços, fomos às faculdades e departamentos da UC falar com os nossos colegas 
às aulas sobre temas como a qualidade do ensino superior ou o seu financiamento, inserindo-se na 
campanha “O ensino superior está em xeque”. Conscientes da importância de termos uma universidade 
com estudantes informados sobre a realidade do ensino superior em Portugal, destacamos ainda a 
realização de diversos debates, na sua maioria abertos a toda a cidade. A ida de milhares de estudantes 
a Lisboa foi o culminar de um caminho de formação e informação dos nossos colegas, para que todos 
estivessem consciencializados da necessidade de darmos a conhecer ao país as dificuldades de muitos 
estudantes em permanecer no ensino superior por falta de meios. Os frutos dessa acção, mas também 
de todo o percurso que trilhámos com os estudantes da nossa universidade, materializaram-se na 
retirada das normas técnicas de atribuição de bolsas de estudo do decreto-lei 70/2010. Podemos ainda 
estar longe de um ensino superior justo, igualitário e para todos, mas é uma importante vitória para que 
muitos colegas nossos pudessem permanecer na universidade. 
 
O pelouro da comunicação e imagem foi incansável na divulgação de toda a actividade da AAC, 
pautando-se por uma linha gráfica comum a todo o material divulgado nas faculdades, departamentos, 
residências e demais locais frequentados por estudantes da UC. 
 
Em termos administrativos e financeiros, garantimos a realização de todas as actividades pertinentes 
que nos propusemos desenvolver, sem nunca pôr em causa a estabilidade das contas da AAC e a 
responsabilidade e seriedade reconhecida pelos nossos fornecedores. Trabalhámos ainda no sentido de 
obter a certificação ambiental, o que deve ser considerado um exemplo para assegurar um futuro 
sustentado para as futuras gerações. Colocámos em prática um importante reordenamento das salas das 
nossas secções e destacamos ainda a instalação de um ecrã nos jardins da AAC, sem qualquer custo 
para a nossa academia, criando melhores condições para informar os estudantes, bem como um espaço 
mais agradável para os que ali se encontrem por lazer. 
 
Não podemos também aqui deixar de referir que no mês de Outubro realizamos a Festa das Latas e 
Imposição de Insígnias, na qual valorizámos uma notória melhoria das condições, com um 
investimento em infra-estruturas de melhor qualidade, bem como um cartaz que fosse ao encontro dos 



interesses dos estudantes, jamais visando o lucro, mas procurando realizar uma festa que vai de 
encontro aos interesses dos estudantes. 
 
Este, foi em linhas gerais o trabalho desenvolvido, onde bastante mais actividades e acções foram 
realizadas, mas são as que salientamos, no final deste mandato, no qual nos orgulhámos de servir os 
interesses dos Estudantes da Universidade de Coimbra. 
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