Nota de Imprensa
ENDA Aveiro
O Movimento Associativo Estudantil Nacional do Ensino Superior, reuniu nos dias 16
e 17 de março de 2019, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro, em sede de Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA), com a
finalidade de debater posições sobre diferentes áreas do Ensino Superior, nomeadamente
Ação Social e Abandono Escolar, Acesso ao Ensino Superior, Órgãos Nacionais, Financiamento e Organização do Sistema de Ensino Superior, entre outros.
No que se refere à Ação Social e Abandono Escolar, as Federações e Associações
Académicas e de Estudantes presentes em Aveiro entendem ser necessário colmatar a
falta de consistência por parte do RABEEES naquilo que são os Estatutos Especiais.
Por sua vez, no que se relaciona à definição de serviços mínimos no âmbito da ação
social indireta, nomeadamente para os serviços de refeição e alojamento. No que se refere
ainda ao alojamento, o Movimento Associativo Estudantil Nacional vem exigir um reforço
da dotação orçamental às IES para que estas possam comparticipar o alojamento
estudantil junto de operadores privados bem como a criação de residências cooperativistas de baixo custo.
No que concerne ao Acesso ao Ensino Superior, as Federações e Associações
Académicas e de Estudantes, reconhecem a necessidade de uma revisão ao atual
modelo de Acesso ao Ensino Superior, com a criação de uma comissão para debater os
diferentes concursos e regimes especiais de acesso.
No que se relaciona com o Financiamento e Organização do Sistema de Ensino
Superior, o Movimento Associativo Estudantil Nacional propõe a construção de um
relatório de implementação do Programa Estímulo ao Emprego Científico, assim como

uma redefinição de metas relativamente ao funcionamento atual do Programa + Superior. As Federações e Associações Académicas e de Estudantes vêm novamente reforçar
a revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, dada a data da
última revisão efetuada.
No que toca ao envolvimento do movimento associativo nacional na definição de
políticas de ensino superior, é destacada a falta de auscultação dos representantes dos
estudantes e a necessidade de reverter esta situação.
Em ano de Eleições nacionais e internacionais, o Movimento Associativo Nacional
Estudantil considera essencial a realização de uma campanha conjunta de sensibilização
e apelo ao voto, com vista a contrariar a tendência de abstenção atual.
O Movimento Associativo Nacional considera que deve ser prevista a atribuição de
condições de refeição e transporte, aquando a frequência em Estágio Curricular, dado que
é imperativo fornecer melhores condições para os estudantes poderem usufruir desta oferta
formativa.
Por fim, ainda em sede de ENDA foi eleito Afonso Gomes, presidente da Associação
Académica da Universidade da Beira Interior, como representante do Movimento Associativo no Conselho Consultivo da Juventude e no Conselho Consultivo do IPDJ.

O Movimento Associativo Nacional, Aveiro
17 de março de 2019

