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Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Professor Doutor Manuel António Assunção
Excelentíssimo Sr. Presidente Cessante da Mesa da Assembleia Geral de Alunos
Excelentíssimo Sr. Presidente Empossado da Mesa da Assembleia Geral de Alunos
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Eng.º José Ribau Esteves
Excelentíssimo Sr. Adjunto da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, Drº Paulo Fontes
Excelentíssimo Sr. Representante do Instituto Português do Desporto e da Juventude da Região Centro, 
Dr. Luis Fardilha
Excelentíssima Sra. Diretora dos Serviços de Ação Social da 
Universidade de Aveiro, Dra. Anabela Oliveira
Excelentíssimos Srs. Vice-Reitores e Pró-Reitores
Excelentíssimos Senhores Membros do Conselho Geral da UA
Excelentíssima Sra. Administradora da UA
Excelentíssimos Srs. Diretores das Unidades Orgânicas da UA
Prezado Provedor do Estudante
Caríssimo Presidente Cessante do Conselho Fiscal e de Jurisdição
Caríssimo Presidente Empossado do Conselho Fiscal e de Jurisdição
Excelentíssimo Senhor Presidente Cessante da Direção da AAUAv, amigo Henrique Cruz
Excelentíssimos Senhores Deputados à Assembleia da República
Excelentíssimos Senhores Autarcas dos Municípios do Distrito de Aveiro
Senhores Representantes dos Partidos Políticos e das Juventudes Partidárias
Senhores Representantes das Associações Desportivas e Clubes Desportivos do Distrito de Aveiro
Caros dirigentes das Associações e Federações Académicas e de Estudantes do país, 
Estimados Ex-dirigentes dos Órgãos Sociais e dos Núcleos da Associação Académica da Universidade de 
Aveiro
Estimados dirigentes empossados e cessantes dos Órgãos Sociais e dos Núcleos da AAUAv,
Prezados Funcionários e Colaboradores da AAUAv
Caros Parceiros da Associação Académica da Universidade de Aveiro
Demais entidades civis, religiosas e académicas
Estimados convidados
Caros Professores,
Minhas Senhoras e meus Senhores,

Caros colegas e amigos,

A todos os presentes gostaria de agradecer a possibilidade de partilhar convosco este instante que, de 
forma natural, cria um sentimento de enorme satisfação. 

Tomada de Posse 2017
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É também, para a Associação Académica da Universidade de Aveiro, um motivo de grande prazer poder, 
convosco, destacar esta ocasião que é um reflexo de toda a dimensão da Academia Aveirense e do impacto 
que o trabalho desenvolvido por toda a nossa estrutura tem nos estudantes ao longo dos seus 38 anos de 
história.
A renovação assume-se como uma característica omnipresente da Instituição, principalmente pelo facto 
de a passagem ser efémera, afinal de contas, todos os anos o percurso de centenas de dirigentes é um 
momento de crescimento onde lhes é dada a oportunidade de dar o seu contributo como membros ativos 
da sociedade. 
Para os que hoje cessam funções e que irão encontrar-se na história da Instituição como muito outros, 
que pretenderam deixar a sua marca. É de elogiar a coragem de assumir um compromisso desta dimensão 
e resta-me agradecer-vos por tudo o que fizeram pelos nossos estudantes. 
Dos que hoje investem nesta oportunidade para iniciar ou continuar esta aventura na representatividade 
estudantil, acreditem que me encontrarei aqui com a minha equipa para conseguirmos fazer com que o 
futuro seja trabalhado de forma, a termos uma Instituição que responda cada vez melhor às necessida-
des dos estudantes.
Na Associação Académica, a promoção dos interesses dos estudantes e aspirações tem que ser uma 
dinâmica que se incute em toda a Academia e que se demonstre com a capacidade de ser influente com os 
elementos fundamentais da Universidade de Aveiro. Desta forma, torna-se premente olhar para dentro da 
nossa Instituição e entender o quão prioritário é o finalizar do processo da revisão estatutária. A 
concretização deste objetivo permitirá adaptar a realidade da instituição aos dias de hoje e efetuar um 
conjunto de reflexões que nos permitam repensar a génese da nossa Instituição. Para os nossos estudan-
tes é crucial a criação do Orçamento Participativo que permitirá o desenvolvimento de projetos que 
possam trazerem benefícios para a comunidade académica, com investimento centrado na inovação e 
empreendedorismo social.
Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Professor Doutor Manuel António Assunção, 
A Associação Académica tem assumido um papel preponderante em todas as suas áreas de ação e se a 
Universidade de Aveiro considera fundamental todo este projeto associativo então que continuemos a 
discussão principalmente no que toca a assuntos que entendo ser essenciais para o crescimento da 
Instituição. 
As Semanas Académicas são grande parte do orçamento da instituição e o seu historial, na maioria dos 
casos, expressa resultados negativos para a instituição, entendemos assim que estas festividades se 
devam deslocar para junto da Casa do Estudante, pedindo que se pense imediatamente na preparação do 
terreno. Na mesma ótica, a requalificação da Casa do Estudante é extremamente necessária para que 
possamos alterar o seu paradigma e consigamos trazer a Associação Académica para um dos corações da 
Academia Aveirense, o centro do Campus. Neste sentido comprometemo-nos à apresentação de um projeto 
e acreditamos que estabelecendo o diálogo com a Reitoria será possível a sua concretização. 
Comunicar com toda a Academia é um processo desafiante. A forma como a instituição comunica é uma 
necessidade para o sucesso de toda a estrutura. 
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Para projetar a instituição num futuro alinhado com as novas tecnologias, manteremos uma posição forte 
e determinada junto da Reitoria da Universidade de Aveiro, sensibilizando para a necessidade de estabe-
lecer objetivos que nos permitam obter financiamento extraordinário para grandes projetos e através 
disso que finalmente se consiga retratar a forma como a instituição se posiciona junto dos seus Estudan-
tes. 
A nível desportivo, começa a ser extremamente difícil comportar ano após ano, grande parte do investi-
mento, até porque apesar de todos os resultados atingidos caminharem cada vez mais para a excelência, 
infelizmente não são proporcionais ao investimento, não só financeiro, mas também ao nível de condições 
e infraestruturas para todos os estudantes-atletas. Estão a ser dados apenas os primeiros passos nesta 
longa maratona.
Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Professor Doutor Manuel António Assunção, 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Eng.º José Ribau Esteves,

A Associação Académica deverá ser considerada um dos principais agentes no plano decisório da Região, 
principalmente no que diz respeito aos municípios onde se encontra representada através da sua estrutu-
ra: Aveiro, Águeda e Oliveira de Azeméis. Assim pedimos cooperação para conseguirmos estabelecer 
relações de proximidade com o tecido empresarial da Região de Aveiro a fim de conseguirmos facilitar a 
relação dos nossos estudantes com o mercado de trabalho. O estudante vive e sente o centro de Aveiro, e 
nessa perspetiva, a discussão em torno do Solar Académico terá que ser retomada para que exista a 
reversão da cláusula no contrato do terreno e permitindo assim avançar com todo o projeto e repensar 
um futuro presente no coração da nossa Cidade. 
Propomo-nos também a construir o Manifesto dos Estudantes da Academia Aveirense - Autárquicas 2017 
com o objetivo de espelhar todas as necessidades dos estudantes em cada uma das suas realidades.
Excelentíssimo Sr. Adjunto da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, Dr.º Paulo Fontes 
Um problema que se tem tentado discutir é o fenómeno do abandono escolar no Ensino Superior, sendo 
que existe uma resolução da Assembleia da República que recomenda a apresentação anual de um relató-
rio sobre o assunto que não se concretiza, algo que preocupa. Porque, não existir a capacidade de demons-
trar o que os nossos estudantes nunca tiveram a oportunidade de dizer devido ao abandono é ignorar 
todos aqueles que tomaram a decisão de ingressar no Ensino Superior à procura de um futuro melhor. 
Para que finalmente consigamos ter uma discussão a nível nacional fundamentada pelas Instituições de 
Ensino Superior, Estudantes, restantes entidades governamentais e com aqueles que continuam sem voz. 
A distribuição do financiamento do Ensino Superior nos últimos anos tem criado desequilíbrios no siste-
ma. A nossa Instituição, a par com o movimento associativo estudantil, defende que este financiamento 
público deve ir ao encontro do esforço da gratuitidade de todos os graus de ensino e da abolição da 
maioria das taxas e emolumentos. Atualmente, Portugal de acordo com o Relatório da OCDE, o financia-
mento proveniente das famílias, representava 31% dos gastos das Instituições de Ensino Superior, quando 
a média da União Europeia era cerca de 23%. Torna-se necessário iniciar-se uma discussão reformista 
acerca do Financiamento do Ensino Superior.
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Caros estudantes, 
“A dimensão da Universidade – depois de investigar, ensinar, e gerir o saber e o saber fazer, é reconstruir 
o mundo (…) ”, Adriano Moreira – Doutor Honoris Causa da Universidade de Aveiro.
Esta frase sintetiza todas as ligações que vislumbramos nesta sala e que vai ao encontro do pensamento 
de qualquer elemento da Associação Académica e de quem se envolve no trabalho que é criado para a 
conceção de uma sociedade mais informada e participativa. 
A capacidade de assumir este compromisso perante a Academia Aveirense é um marco para a vida. No 
decurso deste mandato todas as ações como dirigentes deverão ser um reflexo do interesse dos estudan-
tes que representamos e com o intuito de proporcionar um benefício para a comunidade académica. Para a 
sua concretização é necessário entender que ter um posicionamento institucional que se enquadre com o 
funcionamento da Instituição, é fulcral para atingirmos todos os objetivos a que nos propomos. A vossa 
coragem de querer fazer história será reconhecida mediante a vossa irreverência e capacidade de traba-
lho. 
Não tenhamos medo de arriscar, façamos com que os nossos atos tenham a força de todos os estudantes 
que representamos.
Intensidade, emoção, sacrifício, cansaço, dedicação, resistência, mudança e irreverência. 
Estas palavras, certamente que, irão definir a nossa forma de estar na Associação Académica e sem 
dúvida alguma que unidos iremos trilhar um melhor futuro. 
Confio em vocês. 

Caros presentes, 
AAUAv são colaboradores. 
AAUAv são coordenações.
AAUAv são estudantes.  
AAUAv somos todos. 
Agradeço-vos por terem tido coragem de assumir um compromisso desta dimensão e sejam bem-vindos à 
missão de fazer sentir,
A vida académica na prática.

Obrigado.


