
Criação de uma Comissão Pela afirmação do Movimento 
Associativo Nacional à tutela 

 
O Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA) reúne trimestralmente com          
todas as Federações e Associações Académicas e de Estudantes (AAEE) do país e             
organiza-se em plenários que definem linhas orientadoras de discussão onde são           
apresentadas posições tanto sobre a definição e planeamento do sistema educativo,           
como sobre políticas dirigidas aos estudantes e às Instituições do Ensino Superior,            
tal como lhes é conferido por direito explícito na Lei n.º 23/2006. 
 
Os documentos aprovados são endereçados aos decisores políticos competentes         
na matéria, pretendendo-se que surja uma discussão dos mesmos, da qual possa            
partir a implementação de medidas que visem colmatar as questões levantadas pelo            
movimento associativo.  
 
O contexto político no qual nos encontramos, mais especificamente o período           
pré-eleitoral para as eleições legislativas, abre uma janela de oportunidade a este            
movimento, oportunizando a auscultação e discussão das preocupações estudantis         
constatadas ao longo da presente legislatura.  
 
O ENDA encontra, portanto, um momento ímpar para refletir e manifestar-se acerca            
da postura da tutela e dos demais decisores políticos, no que diz respeito às              
medidas que as AAEE têm vindo a reivindicar. 
 
Neste sentido, em sede de ENDA, é proposta a criação de uma Comissão, com              
duração de atividade de três meses, a apresentar um relatório final de atividade no              
próximo ENDA, imediatamente consecutivo aos três meses de duração e composta           
por: Federação Académica do Porto (FAP), Federação Académica de Lisboa (FAL),           
Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico          
(FNAEESP), Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg),        
Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI), Associação         
Académica da Universidade do Minho (AAUM), Associação Académica da         
Universidade de Évora (AAUE), Associação Académica da Universidade de         
Trás-dos-Montes e Alto Douro (AAUTAD), Associação Académica de Lisboa (AAL),          
Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv), Federação Nacional de          
Ensino Superior Particular e Cooperativo (FNESPC). 
 
Metodologia:  

1. Criação de uma Comissão constituída por elementos representativos das         
estruturas federativas e académicas, respeitando o número ímpar e máximo          
de 13 membros; 



2. Realização de um levantamento dos temas trabalhados em sede de ENDA           
desde o início da legislatura atual, através das moções aprovadas e plenários            
realizados; 

3. Auscultação das Federações e Associações Académicas e de Estudantes         
acerca de temas que, independentemente da periodicidade dos ENDA, são          
consecutivamente alvo de propostas discutidas com a tutela para que, de           
forma lata, se compreenda a importância atribuída pela mesma às temáticas           
do Ensino Superior; 

4. Acompanhamento dos desenvolvimentos que têm sido implementados na        
sequência das moções, após o seu devido endereçamento. O levantamento          
procurará verificar se: 

a. foram convocadas reuniões no seguimento das moções com tempo de          
resposta adequado ao processo de discussão; 

b. foi proporcionado espaço de discussão às estruturas proponentes; 
c. foram apresentadas soluções  aos problemas evidenciados; 
d. estas medidas respondiam de forma total ou parcial ao conteúdo          

requerido;  
 

Poderão ser incorporadas outras medidas de ação que poderão contribuir          
para o intuito geral da Comissão. 
 

5. Elaborar um documento por área de atuação que possibilite a afirmação do            
movimento associativo em relação à importância que é dada ao ENDA e que,             
reconhecidamente, é tida em falta pela tutela. 

 
 
 
 
Proponentes: ANEM, AEFMUP, AEICBAS, AEFML, AEFCM. 
 
Subscritores: FAP, FNAEESP, AAUAlg, AAUBI, AAUM, AAUE, AAL, AAUAv,         
FNESPC, APEF, ANEP, FNAEE, ANEMD, ANEN, AEFADEUP, AEFCT-UNL,        
AEISCAP, AEISA, AEFA, AEESD, AEESEnfP, NOVA IMS SU, AEFCL, AEISEG,          
AEFFUL, AEFFUP, AEFBAUL, AEFDUP, AEFCUP, aeESS, FAIPVC, AE ESTG         
IPVC, AE ESAIPVC, AE ESSIPVC, AE ESCE IPVC, AE ESE IPVC, AE ESDLIPVC,             
AEFCNAUP, AEFPCEUP, AEFAUP. 


