
Moção sobre as refeições no ISCTE 

A Ação Social Escolar no Ensino Superior tem como objetivo melhorar as possibilidades 

de sucesso escolar mediante a prestação de serviços e a conceção de apoios aos 

estudantes, atenuando os factores à priori pejorativos para os estudantes, 

nomeadamente através da garantia de acesso a cantinas e a refeições acessíveis e para 

todos. 

No entanto, identicamente ao que acontece noutras instituições do Ensino Superior, a 

falta de condições das refeições nas cantinas é uma realidade sentida pela grande 

maioria dos estudantes do ISCTE-IUL, que não só veem o preço da refeição social a 

aumentar ano após ano, como, muitas vezes, com apenas meia hora de almoço, são 

obrigados a passar por filas que demoram mais de uma hora a escoar e, quando têm 

finalmente oportunidade de comer a sua refeição, correm o risco de não ter espaço para 

o fazer, devido à sobrelotação dos espaços das refeições ou à proibição de comer fora 

desses espaços. 

Por essa razão, no passado semestre, os estudantes do ISCTE organizaram um abaixo-

assinado, sem a subscrição da Associação de Estudantes, exigindo: 

- A melhoria e o aumento dos espaços dedicados às refeições, particularmente na 

cantina/bar da Associação de Estudantes e no bar/cantina Itau do edifício II; 

- O aumento do financiamento dos serviços de ação social, acompanhado pela 

fixação do preço da refeição social num valor justo; 

- A criação de condições de higiene dignas, que permitam controlar a presença de 

pragas no Campus, possibilitando que os estudantes comam as suas refeições 

nos espaços exteriores 

- Uma capacidade de oferta realmente equiparada à procura, que crie cantinas 

funcionais em todos os níveis; 

- O aumento do financiamento público do Ensino Superior, que permita um ensino 

de qualidade aos estudantes da instituição em todas as vertentes que englobam 

o seu percurso académica. 

Ainda assim, apesar de notórias melhorias nas condições das cantinas, este problema 

continua sem total resolução. Continuamos a afirmar que todos os estudantes devem 

ter direito a refeições dignas. 

Desta forma, vimos por este meio propor a Associação de Estudantes do ISCTE a 

cumprir: 

1. Uma tomada de posição relativamente à situação das cantinas e das refeições 

dos estudantes do ISCTE, pela melhoria das suas condições, como também pela 

necessidade do aumento de financiamento e de capacidade dos serviços da 

Acção Social Escolar, levando essa posição aos estudantes que representa, pelos 



meios que lhes forem possíveis - redes sociais e cartazes; 

2. Defender publicamente essa posição em todos os espaços de discussão em que 

participe - Movimento Associativo (nomeadamente em espaço de ENDA), 

discussões com órgãos internos e externos. 

 

 


