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P R E F Á C I O

O conselho amigo e a palavra certa

Acedi, com prazer mas com algumas reservas, ao convite para fazer o prefácio deste livro 

do Dr. António Luzio Vaz sobre a evolução histórica e os princípios orientadores da «Acção 

Social Escolar na Universidade de Coimbra».

O prazer, fácil será compreender, resulta do entusiasmo de um Reitor ao falar sobre uma 

faceta da «sua» Universidade que constitui, reconhecidamente, um dos seus actuais traços 

identitários, motivo de orgulho dos que nela trabalham ou a ela estão ligados e exemplo de 

sucesso, tanto no plano nacional como internacional, num dos mais exigentes e sensíveis 

aspectos da vida e da organização universitária. Prazer também porque, como tenho dito tantas 

vezes, se são sempre as pessoas que fazem a diferença, me é imensamente grato reconhecer 

a competência e a dedicação de um homem a quem se devem, em larguíssima medida, os 

êxitos desta grande empreitada.

As reservas serão igualmente compreensíveis. Tenho pelo Dr. António Luzio Vaz, pelo tra-

balho que desenvolveu ao longo dos últimos trinta anos à frente dos Serviços de Acção Social 

da Universidade de Coimbra, primeiro como Vice-Presidente e depois como Administrador, 

pela dedicação sem limites e pela competência que demonstrou no exercício dos cargos, uma 

enorme consideração e respeito, desde há muito decantados em verdadeira amizade. É, pois, 

com dificuldade que quebro um certo direito de reserva, que nos inibe de falar dos que nos 

estão próximos.

Mas nem sempre foi assim. As minhas relações profissionais com o Dr. António Luzio Vaz 

não começaram da melhor maneira. Acabado de nomear Vice-Reitor, ainda não habituado 
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às subtilezas do Paço, a afirmação menos amaciada de uma opinião divergente no decurso 

de uma visita às obras do restaurante e da primeira residência universitária do Pólo II, na 

qual ambos acompanhávamos o Reitor Fernando Rebelo, deu azo a um momento de tensão 

que poderia ter tido consequências negativas para mim, para ele, ou para os dois. Quis o 

destino que tivéssemos a capacidade e o bom senso de aproveitar a ocasião para que, como 

por vezes acontece no rescaldo de um momento difícil, esclarecidos os pontos de vista, nos 

aproximássemos no objectivo comum de encontrar a solução que melhor servisse os interesses 

da Universidade. Onze anos volvidos, nunca me arrependi desta aproximação. Sempre tive da 

sua parte a colaboração leal e desinteressada, a atitude competente de administrador público, 

a sensibilidade para a gestão de situações delicadas, o conhecimento profundo da realidade 

universitária, o conselho amigo e a palavra certa.

Luzio Vaz foi, de facto, o criador dos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra, 

tal como hoje os conhecemos. Esquecida, de certa forma, das obrigações e responsabilidades 

para com os seus estudantes que os documentos fundadores lhe impunham — atente-se a 

este propósito que a Charta Magna Privilegiorum, de 15 de Fevereiro de 1309 é considerada 

a primeira Lei de Bases da Acção Social no Ensino Superior em Portugal — a Universidade 

dos anos setenta era muito pouco dada a preocupações de natureza social, organizando-se 

para uma elite de cerca de quarenta mil estudantes, cerca de dez mil dos quais em Coimbra, 

provenientes, na sua esmagadora maioria das classes média e alta.

A massificação do ensino superior, responsável pela decuplicação em trinta anos do número 

de estudantes deste grau de ensino, vem dar resposta à expectativa de uma população carente 

de formação e criar condições para que o País melhor pudesse aproveitar o seu mais pre-

cioso recurso: as pessoas. Esta revolução silenciosa, que consistiu em trazer à Universidade 

centenas de milhares de jovens anteriormente impedidos de lá chegar por razões de natureza 

económica, só foi possível pelo desenvolvimento de uma Acção Social efectiva e eficiente. 

Em Coimbra, que em boa medida serviu de referência para o Pais, é a Luzio Vaz que este 

resultado se fica a dever.

Analisadas, em cada novo ano, as metas a atingir, identificadas as dificuldades e definida a 

estratégia para a Acção Social, Luzio Vaz consegue conciliar a força esmagadora de uma loco-

motiva lançada a toda a velocidade com a sensibilidade e o bom senso da decisão delicada, 

da situação específica, do gesto certo, da palavra adequada. Responsável por uma «empresa» 

que serve cerca de dois milhões de refeições por ano, que gere um parque residencial com 

mais de mil trezentas e cinquenta camas, que selecciona e concede bolsas a quase cinco 

mil estudantes, que se ocupa de um Infantário e de um Jardim Infantil com cerca de uma 
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centena de crianças, que providencia serviços médicos em vinte e uma especialidades, que 

apoia Repúblicas e Cooperativas de estudantes e ainda tem que resolver todas as emergências 

sociais que o dia-a-dia não se esquece de lhe trazer, ele vai buscar à experiência de uma vida 

cheia as competências de que necessita para responder com êxito aos desafios permanentes 

de uma actividade tão exigente e diversificada.

Mas também neste campo, em nenhum dia se ganha a guerra de amanhã. E poucas decisões 

serão mais actuais na Universidade portuguesa de hoje do que aquelas que vierem a permitir 

valorizar o papel insubstituível da Acção Social e a aumentar o esforço público que permita 

democratizar o ensino superior ao nível do que acontece com os Países mais desenvolvidos. 

A prazo, não há, reconhecidamente, investimento mais lucrativo.

Em poucas palavras se resume, portanto, a enorme responsabilidade da Acção Social uni-

versitária: a inteligência e a capacidade de aprender não são privilégio de nenhum grupo 

ou camada social, antes estão regularmente distribuídas por toda a sociedade. Um País que 

quer basear o seu desenvolvimento na inovação e se afirma lançado na construção de uma 

sociedade do conhecimento não poderá dar-se ao luxo de desprezar talentos apenas porque 

eles não têm recursos económicos para aceder à Universidade. É, pois, obrigatório ir buscá-los 

onde eles existam, a todos facultando as condições necessárias para que deles possam tirar 

proveito pondo-os, simultaneamente, ao serviço da comunidade.

Dito isto se compreenderá que Luzio Vaz não é apenas um administrador competente. 

Colocado num lugar chave, é também e sobretudo um elemento determinante para o bom 

funcionamento da Universidade e para a concretização dos objectivos estratégicos a que ela 

se propõe, em resposta às necessidades do País. Este livro, que é também o percurso de uma 

vida e de uma causa, é igualmente a prova de que essa vida foi vivida e está a ser vivida ao 

serviço de uma boa causa. Parabéns Dr. Luzio Vaz, a Universidade de Coimbra e a Univer-

sidade portuguesa estão-lhe imensamente gratas pelo que fez durante quase trinta anos em 

prol do desenvolvimento dos Serviços de Acção Social.

Paço das Escolas, 19 de Julho de 2009 

Fernando Seabra Santos

Reitor da Universidade de Coimbra

Presidente do Conselho de Reitores



(Página deixada propositadamente em branco)
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D E P O I M E N T O S

Depoimento I

Quando, em Outubro de 1957, entrei na Universidade como aluno do 1.º ano de Direito, 

a acção social escolar era praticamente inexistente.

As raparigas – largamente minoritárias – viviam em boa parte em lares de ordens religiosas; 

outras em quartos particulares; algumas delas, em casas arrendadas pelas famílias, quando 

alguém da família podia acompanhar a jovem estudante na aventura coimbrã. De todo o modo, 

creio que as raparigas estariam melhor alojadas que os rapazes.

Quanto a estes, havia as Repúblicas que, apesar de importantes, alojavam e forneciam 

alimentação a uma pequena percentagem dos alunos da Universidade.

Além das Repúblicas, havia umas três ou quatro residências da Mocidade Portuguesa (uma para 

raparigas) e uma residência do CADC. Todas pequenas residências (20 a 25 camas, no máximo).

A grande maioria dos rapazes que estudavam em Coimbra (a Universidade teria, no início 

da década de 60 do século passado, pouco mais de 5 mil alunos, dos quais cerca de 4 mil 

seriam rapazes) vivia em quartos particulares, de fraca qualidade, utilizando as instalações 

sanitárias comuns da família que arrendava o quarto, muito minimalistas (acompanhando o 

padrão do País naquela época salazarenta).

Em geral, a renda do quarto incluía um banho semanal, um duche rápido, com água quente 

deitada num balde do qual saía a água puxando uma corrente de arame ou uma guitinha.

Por isso, grande número de estudantes que vivia na Alta tomava o seu banho semanal num 

balneário existente nos HUC (então instalados no Colégio das Artes e no Colégio de S. Jerónimo) 

ou em um outro existente no CADC. Rente ao fim-de-semana, viam-se muitos estudantes nas 

ruas com a toalha de banho (alguns em roupão) a caminho destes «banhos públicos».
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Quanto ao trato da roupa, era frequente os estudantes que viviam em quartos particula-

res arrendados terem contratos com uma lavadeira, que lavava a roupa no rio Mondego e 

a entregava depois de lavada e passada a ferro. Poucos eram os que usavam os «serviços» 

da casa materna, porque, naquele tempo, só se ia a casa nas férias. Os fins-de-semana eram 

períodos de mais intensa actividade cultural e recreativa.

Se não erro, havia apenas três cantinas (e só para rapazes): uma da MP e outra do CADC 

(ambas na Couraça de Lisboa), para além da cantina da Sociedade Filantrópico-Académica de 

Coimbra (instalada no Palácio dos Grilos, que era então também a sede da AAC). Cada uma 

destas cantinas receberia, calculo eu, pouco mais de 50 alunos.

Os restantes estudantes comiam em casas de várias categorias, que forneciam refeições 

conforme as posses dos estudantes. Creio que os mais abastados eram hóspedes da Pensão 

Alentejana, do Costa e da Julinha. Os estudantes mais pobres e os que comiam naquelas 

três cantinas, quando elas encerravam para férias do pessoal, arranjavam-se como podiam, 

comendo em restaurantes famosos (Morte Lenta, É Aqui, Truclas e outros de boa memória).

A Filantrópica concedia também umas quantas bolsas de estudo (poucas, que a institui-

ção não era rica), por vezes sob a forma de alimentação gratuita (no todo ou em parte). 

Eu próprio fui bolseiro da Filantrópica, pagando apenas metade do custo das três refeições 

diárias (pequeno almoço, almoço e jantar). Cada bolseiro assumia por escrito o dever moral 

de reembolsar a Filantrópica, logo que pudesse, do valor correspondente ao auxílio recebido. 

Eu paguei pouco depois de começar a ganhar dinheiro como segundo assistente.

Devo dizer que a acção da Filantrópica no que toca à concessão de bolsas, ao menos 

naqueles anos 60, era tudo menos transparente, sendo as decisões tomadas segundo critérios 

políticos ou de «amiguismo». Também aqui, a marca daqueles anos de chumbo.

A entidade que, a partir de certa altura, mais bolsas concedia, era a Fundação Calouste 

Gulbenkian, da qual fui bolseiro. 

Nos últimos 30 anos as coisas mudaram para muito melhor. Podíamos – e devíamos – ter 

ido mais além, se nos fossem dados meios para isso. Mas creio que a comunidade universi-

tária de Coimbra tem fartas razões para estar orgulhosa dos seus Serviços de Acção Social.

A obra feita tem de inscrever-se a crédito dos Reitores e dos membros das equipas reito-

rais que a projectaram e realizaram, no quadro das políticas sociais que a Revolução de Abril 

viabilizou. Mas os SASUC têm um rosto: António Luzio Vaz. É justo reconhecer que é mérito 

dele (da sua competência, da sua carolice, do seu jeito «coimbrinha», da sua criatividade) 

muito do que tem justificado o bom nome de que gozam os nossos Serviços de Acção Social.

Parabéns Dr. António Luzio Vaz.

António José Avelãs Nunes

Vice-Reitor da Universidade de Coimbra
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Depoimento II

Não é possível falar de Acção Social Escolar em Coimbra, sem se falar de uma pessoa que 

dedicou grande parte da sua vida a este mesmo desiderato: o Dr. António Luzio Vaz.

Personalidade ímpar na história da Universidade de Coimbra, desde que tomou as rédeas 

dos Serviços de Acção Social, o Dr. Luzio Vaz tem sido incansável na procura de uma acção 

social cada vez mais justa. E os estudantes não são indiferentes à forma como se tem esfor-

çado, às vezes remando contra a maré, para ajudar e contribuir para que a frequência do 

Ensino Superior por parte dos estudantes desta Universidade tenha sido a melhor possível.

O Dr. Luzio Vaz é Sócio Honorário da Associação Académica de Coimbra, título que muito 

poucos possuem e que só poderia ser atribuído a alguém com uma ligação muito forte a 

esta instituição, a uma pessoa que sempre pugnou pelos direitos dos estudantes, tendo sido 

incansável no apoio às Secções, Núcleos, Organismos Autónomos e Direcção-Geral. 

Podemos referir, claramente, que encontramos, agora e sempre, em Coimbra, os melhores 

Serviços de Acção Social do País sendo o Dr. Luzio Vaz, indubitavelmente, um dos principais 

responsáveis. Um exemplo de excelência, que apenas é afectado pelo desinvestimento por 

parte do Estado nesta área.

Como refere a lei, a Acção Social Escolar é um sistema que favorece o acesso ao Ensino 

Superior e a prática de uma frequência bem sucedida para todos os estudantes, sem que as 

suas condições económicas jamais sejam um impedimento. É esta a função que o Dr. António 

Luzio Vaz tão bem tem desempenhado, pena não ter, por exemplo nos dias que correm, o 

devido financiamento por parte do Estado.

Um Homem único, amável, prestável, solidário e incansável na prossecução de objectivos 

nobres. É assim que posso descrever o Dr. António Luzio Vaz.

Jorge Serrote

Presidente da Direcção-Geral da Associação Académica de Coimbra



(Página deixada propositadamente em branco)
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I N T R O D U Ç Ã O

Procuramos no presente livro plasmar toda a filosofia subjacente a qualquer tipo de acção 

social, orientando-nos, particularmente, para a acção social escolar.

Primordialmente, a acção social escolar compreende: apoio directo aos mais carenciados 

(através da concessão de bolsas de estudo) e apoio indirecto aos estudantes em geral (pres-

tação de serviços de alojamento, alimentação, acompanhamento médico e psicopedagógico, 

serviços de informação e outros).

Como filosofia de base, em sede de processo educativo, deverá toda a acção social ter 

por finalidade apoiar o estudante, não só a obter bons resultados académicos, mas também 

a contribuir para um processo de crescimento/desenvolvimento da sua personalidade, con-

tribuindo para o seu bem estar, tendo em vista a promoção do sucesso escolar e de estilos 

de vida saudável. É que tal processo (desenvolvimento da personalidade) terá, necessaria-

mente, consequências de transferência para outras dimensões da vida futura do estudante, 

proporcionando-lhe uma vida mais feliz e realizada.

A construção do presente livro teve como motivação toda uma prática assente na sabe-

doria e técnica profissional de todos aqueles que trabalharam nos Serviços de Acção Social 

da Universidade de Coimbra. Tentámos testemunhar a nossa experiência e as mudanças 

implementadas, para que as gerações futuras possam colher e aperfeiçoar os ensinamentos e 

práticas eficazes e felizes e corrigir as não tão bem conseguidas. 

Pretendeu-se assegurar toda uma vivência que colocou sempre em primazia a vida do 

estudante, qual eixo da Universidade de Coimbra. Procurámos igualmente fazer uma retros-

pectiva evolutiva dos acontecimentos e políticas de acção social mais marcantes, plasmadas 

na imprensa. 
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Assim, este livro encontra-se estruturado em três capítulos. No primeiro, procurou-se realizar 

uma breve reconstrução histórica do que tem sido a acção social no ensino superior português 

a partir, essencialmente, do enquadramento legal que lhe subjaz. Apresenta-se ainda a filosofia 

que tem norteado a execução das políticas de acção social pelos SASUC nas últimas três 

décadas, bem como o papel deste organismo no contexto das instituições europeias com um 

papel activo na definição e aplicação da acção social no ensino superior. 

O segundo capítulo, por sua vez, incide na caracterização da actuação dos SASUC durante 

o referido período, permitindo atentar nos principais resultados da aplicação prática da filosofia 

e princípios orientadores da acção social ao nível dos vários apoios disponibilizados pelos 

SASUC à comunidade académica de Coimbra. Nesse sentido, após uma breve caracterização 

da estrutura, financiamento e gestão destes Serviços, evidencia-se a actuação dos SASUC 

na prestação de apoios directos (bolsas de estudo), bem como na prestação de serviços de 

alojamento, alimentação, aconselhamento psicopedagógico, apoio médico, apoio à infância, 

apoio aos estudantes ao abrigo de programas de mobilidade e intercâmbio internacional, 

apoio a formas alternativas de alojamento (Repúblicas e Cooperativa de Habitação) e apoio 

às actividades desportivas e culturais da academia, concretamente à Associação Académica 

de Coimbra.

Por último, no terceiro capítulo é apresentada uma retrospectiva de alguns dos principais 

acontecimentos que marcaram o desenvolvimento dos SASUC sob a perspectiva da imprensa 

nacional e regional.

Importa ainda referenciar as personalidades com quem tive a honra de trabalhar, ao longo 

destas quase três décadas: Reitor Cutelo Neiva, Reitor Ferrer Correia, Vice-Reitor Manuel 

Pulquério, Reitor Rui de Alarcão, Reitor Fernando Rebelo e Reitor Seabra Santos, a quem, 

do fundo do coração, agradeço todo o apoio, disponibilidade e compreensão que sempre 

manifestaram. 

A todos os funcionários dos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra os meus 

mais profundos agradecimentos, a minha estima e mais elevada consideração por todos.

Permitam-me ainda um particular agradecimento a todos aqueles que colaboraram na 

compilação do presente livro, em particular a Dr.ª Joana Bronze Ferreira e a Dr.ª Maria 

João Rodrigues, sem as quais este livro não teria sido possível. Realço também o apoio e 

disponibilidade de duas instituições que se revelaram imprescindíveis para a recolha de 

imprensa: a Casa Municipal da Cultura de Coimbra e a Biblioteca Geral da Universidade de 

Coimbra. Os meus agradecimentos a todos quantos nos acolheram, em particular às pessoas 
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sob as quais recai a direcção destas nobres instituições, Vereador Dr. Mário Nunes, Prof. Doutor 

Carlos Fiolhais e Dr. António Maia do Amaral. Uma última manifestação de apreço aos 
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C A P Í T U L O  •  1

Filosofia e Princípios Orientadores da Acção Social
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1.1. ACÇÃO SOCIAL – EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A configuração do sistema de acção social no ensino superior, tal como actualmente o 

conhecemos, tem vindo a ser um processo marcado por avanços, impasses e alguns retrocessos, 

cujas origens remontam aos tempos da Monarquia, concretamente ao reinado de D. Dinis e à 

fundação da própria Universidade em Portugal. Foi, contudo, no período em que vigorou o 

regime do Estado Novo que se começaram a constituir as primeiras estruturas de apoio aos 

estudantes que, após a Revolução de Abril e concretamente nos anos 80, constituíram as bases 

para o que viria a ser o sistema de acção social no ensino superior português. 

É, pois, com o objectivo de retratar este período, imprescindível para a compreensão dos 

fundamentos da acção social no ensino superior, que se propõe uma revisitação da Charta 

Magna Privilegiorum, bem como das primeiras iniciativas de regulamentação dos apoios à 

comunidade académica, e a consequente instituição dos serviços sociais no ensino superior, 

com a publicação do Decreto-Lei n.º 132/80, de 17 de Maio. 

1.1.1. Primórdios e Charta Magna Privilegiorum

A primeira manifestação das preocupações de natureza social referentes ao ensino superior 

em Portugal encontra-se registada no documento que constituiu os primeiros estatutos da Uni-

versidade de Coimbra: a Charta Magna Privilegiorum, que data de 15 de Fevereiro de 1309, 

cerca de nove anos subsequentes à fundação da própria Universidade. Atendendo à natureza 

das preocupações do rei D. Dinis, este documento é mesmo considerado a primeira Lei de 

Bases da Acção Social no Ensino Superior (Teixeira et al., 2003).

Tal diploma régio veio consagrar os privilégios concedidos aos escolares pelo Rei, 

definindo formas de protecção social aos estudantes e seus familiares. Além da isenção do 

pagamento de portagens, em qualquer parte do Reino, aos estudantes, nas suas deslocações 

para a Universidade e autorização para o transporte de mantimentos, as preocupações de 

D. Dinis estendiam-se ainda às necessidades de alojamento de estudantes sem bens familiares. 

Nesse sentido, como medida de regulação das relações entre os estudantes e a população 

coimbrã, D. Dinis decretou a eleição anual de dois homens probos do concelho de Coimbra 

e dois escolares idóneos para tratarem dos problemas relativos às residências dos estudantes, 

nomeadamente no que respeitava à avaliação do preço das rendas das casas. Instituiu ainda 

aquilo que se considera o primeiro esboço do que veio a ser a figura do provedor do 

estudante, ordenando que dois homens probos da cidade de Coimbra fossem os conservadores 
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da Universidade, incumbindo-lhes zelar pelos privilégios dos estudantes e das pessoas a 

eles ligados, devendo informar o Monarca de tudo o que achassem conveniente (Arquivo da 

Universidade de Coimbra, 1991). 

Efectivamente, a história da Universidade portuguesa, para além dos aspectos escolares, 

esteve sempre ligada aos problemas dos estudantes. Com efeito, questões relacionadas com a 

alimentação, alojamento e inserção social dos estudantes foram, desde logo, motivo de preo-

cupação, desde os primórdios dos Estudos Gerais. A Bula de 9 de Agosto de 1290, do Papa 

Nicolau IV, recomenda ao Rei D. Dinis que obrigue os cidadãos de Lisboa a arrendar casas 

aos estudantes, por preços justos.

Mais tarde, nas cortes de Elvas, em 1361, os homens-bons de Coimbra queixavam-se dos 

abusos dos moradores para com os estudantes, sobretudo aqueles que vendiam géneros ali-

mentares.

Mais de setecentos anos depois, idênticas preocupações se colocam, ainda que a uma 

diferente dimensão.

1.1.2. Do Estado Novo à instituição dos Serviços Sociais no Ensino Superior

As preocupações sociais de D. Dinis, pese embora a sua importância para o desenvolvimento 

da cultura de acção social na Universidade portuguesa, não tiveram grandes repercussões nos 

séculos seguintes, nem mesmo com a instauração da República.

Foi apenas durante o regime do Estado Novo que começaram a despontar estruturas e 

associações que reflectiam algumas dessas preocupações, assumindo, porém, um carácter 

corporativista e sendo, em grande medida, comprometidas com o regime, como a Mocidade 

Portuguesa ou associações de juventude universitária católica. A nível do alojamento e alimen-

tação, por exemplo, foi no âmbito dessas estruturas que surgiram as primeiras residências de 

estudantes, algumas das quais com serviço de refeitório. Destaca-se o surgimento do Centro 

Universitário do Porto, em 1942, a Sociedade Filantrópica na Universidade de Coimbra, ou 

a Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos na Universidade de Lisboa. Estas estruturas visa-

vam, por um lado, apoiar os alunos deslocados do agregado familiar e, por outro, promover 

o sucesso escolar e assegurar o controlo das actividades dos alunos pela sua integração nos 

movimentos da juventude do regime. 

Também a nível desportivo e cultural era possível identificar algumas actividades dirigidas 

à comunidade académica, realçando-se o papel dos Centros Desportivos das Universidades de 

Lisboa e do Porto, da Associação Académica de Coimbra, bem como a existência de vários 
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grupos corais, etnográficos e de teatro académico. O apoio médico, por sua vez, era assegu-

rado pelos Centros de Medicina Pedagógica e Desportiva.

Estas estruturas foram objecto de regulação pelo Governo, primeiramente, em 1956, com 

a publicação do polémico Decreto-Lei n.º 40900, de 12 de Dezembro. Este diploma veio criar 

a Comissão Permanente das Obras Circum-Escolares e Sociais do Ensino Superior, estabele-

cendo o regime a que ficavam sujeitas as associações e organizações de alunos das escolas 

superiores dependentes do Ministério da Educação Nacional. Esta tentativa de regulamentação 

dos organismos circum-escolares, pelo seu cariz fortemente directivo e limitador da autonomia 

associativa, foi alvo de amplos protestos por parte da comunidade académica. Tais reacções 

deram origem à submissão para apreciação do referido diploma pela Assembleia Nacional, 

tendo este sido ratificado com emendas e enviado à Câmara Corporativa, sob a forma de 

proposta de lei, para apreciação e parecer. Contudo, o referido parecer nunca chegou a ser 

discutido em Assembleia Nacional, tendo o vazio legislativo sido ultrapassado com a publica-

ção de novo diploma, em Outubro de 1962.

O Decreto-Lei n.º 44632, de 15 de Outubro de 1962, surge, assim, na sequência da pertur-

bação académica que assolou, em grande medida, as Universidades de Coimbra e de Lisboa, 

no ano lectivo 1961/62, e que ficou conhecida como «crise académica de 1962». Atendendo 

às reivindicações de maior autonomia associativa, o Governo reiterou: 

«[…] a sua disposição de dar ouvidos às solicitações dos estudantes, que considera justas, no 

que respeita à ausência de legislação que regule o funcionamento das associações escolares e 

estabeleça o sistema em que se integre o vasto plano de obras sociais universitárias destinadas 

a proporcionar à juventude, por meio de dispendiosos edifícios e pela criteriosa organização 

da sua vida extra-escolar, condições óptimas de formação intelectual e humana». 

Consagrou-se, desta forma, o princípio da livre instituição de organizações circum-escolares, 

reconhecidas, estimuladas e apoiadas pelo Estado, que se coadunassem com os princípios 

educativos do regime, a nível do desenvolvimento humano, religioso, cultural e físico dos 

estudantes, e que contribuíssem para a resolução dos problemas de habitação, alimentação 

e saúde dessa população. Nestes casos, o Estado apoiaria, através da concessão de subsídios 

(cf. art.º 8.º), as referidas associações, sendo estas entidades autónomas, embora integrando 

a estrutura orgânica da universidade ou escola superior a que se encontrassem adstritas 

(cf. art.º 12.º). 

A nível do alojamento, e atendendo à localização das instituições de ensino superior nos 

grandes centros, que originava um elevado número de alunos deslocados, com consequentes 
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«problemas de ordem material, moral, psicológica e pedagógica suscitados pelo afastamento 

do ambiente familiar», o Governo sentiu igualmente necessidade de intervenção dos poderes 

públicos. O Decreto-Lei n.º 46834, de 11 de Janeiro de 1966, veio, nesse sentido, criar nas 

universidades centros de alojamento, bem como regular o funcionamento das residências uni-

versitárias. Os centros de alojamento, organismos dependentes das Reitorias, teriam funções 

de informação e assistência relativamente aos meios habitacionais colocados à disposição dos 

estudantes. Por sua vez, as residências universitárias eram entendidas enquanto:

«[…] comunidades de vida através das quais se proporcione aos estudantes residentes, para 

além da satisfação das necessidades habitacionais, uma formação integral particularmente 

intensa, em complemento da acção educativa da Universidade».

Tal formação incidiria na assistência moral e religiosa, bem como na promoção de activida-

des culturais e desportivas junto dos residentes. Com este diploma, o Governo pretendia ainda 

estimular a oferta de alojamento, por parte de iniciativa privada, através de isenções fiscais e 

concessão de empréstimos (Capítulo III do referido Decreto-Lei), promovendo igualmente a 

oferta pública deste serviço. 

Em 1965, e atendendo à qualidade dos serviços prestados pelo Centro Universitário do 

Porto à respectiva Universidade, o Governo, pelo Decreto-Lei n.º 46667, de 24 de Novembro, 

vem regular o seu funcionamento enquanto:

«[…] organismo que se encontra na dependência directa do reitor da Universidade do Porto 

e [que] tem por fim colaborar na formação integral dos alunos, proporcionando-lhes boas 

condições para se consagrarem ao estudo e a outras actividades complementares, dentro de 

um espírito de perfeita cooperação e harmonia entre os membros do corpo docente e os do 

corpo discente». 

Na sequência da regulamentação deste Centro, o Governo criou ainda os Serviços Sociais 

da Universidade de Lisboa (Decreto-Lei n.º 47206, de 16 de Setembro de 1966) e os Serviços 

Sociais da Universidade de Coimbra (Decreto-Lei n.º 47303, de 7 de Novembro de 1966). 

Estes diplomas consagravam estes Serviços enquanto organismos dotados de personalidade 

jurídica e governo autónomo, sem prejuízo da faculdade que assistia ao Reitor, na dependên-

cia do qual se encontravam sedeados, de lhes dar instruções para o seu bom funcionamento 

e perfeita realização dos seus fins. O diploma integrava ainda os centros de alojamento na 

estrutura destes Serviços. 
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Com a criação das novas instituições do ensino superior, pelo Decreto-Lei n.º 402/73, de 

11 de Agosto, surgiram novos Serviços Sociais, que foram «institucionalizados» através do Des-

pacho 1/76, de 10 de Janeiro, que, embora não tenha sido publicado na folha oficial, criou, 

de facto, os Serviços Sociais que funcionavam junto de cada instituição (Teixeira et al., 2003). 

Tendo em consideração que, até ao 25 de Abril de 1974, o ensino superior era um ensino 

maioritariamente de elites, com poucos estudantes provenientes de estratos socioeconómicos 

mais desfavorecidos, os serviços e outros organismos de apoio social existentes serviam fins 

essencialmente corporativos, embora fossem estruturas importantes para a manutenção de 

estudantes com maior debilidade económica no ensino superior. 

No entanto, esta situação alterou-se radicalmente com a Revolução de Abril de 1974, 

assistindo-se a um aumento exponencial da população universitária e a uma massificação do 

ensino superior. Esta circunstância implicou, naturalmente, uma maior heterogeneidade de 

estudantes a frequentar as instituições de ensino superior, com um maior número de estu-

dantes economicamente carenciados e deslocados do seu agregado familiar, reivindicando 

igualdade de oportunidades de acesso e de condições para o estudo, nomeadamente aloja-

mento e alimentação.

Até aos anos 80 assistiu-se, assim, à criação de uma panóplia diversificada de estruturas 

de apoio social, com orgânicas e competências próprias, que não traduziam uma política de 

acção social uniforme ou concertada. Os Serviços Sociais existentes em cada instituição de 

ensino superior funcionavam na directa dependência da respectiva Reitoria, que fixava os 

preços dos serviços a prestar, definia os critérios de atribuição de bolsas de estudo (o pri-

meiro regulamento comum surgiu em 1977 — Despacho 313/77, de 29 de Dezembro — sendo 

aplicado no ano lectivo 1977/78) e ocupava-se de todas as questões que diziam respeito à 

acção social escolar dentro da referida instituição, nomeadamente nos campos da alimen-

tação e alojamento. Tais serviços eram financiados pelo Ministério da Educação através de 

um Instituto (IASE — Instituto de Acção Social Escolar), que funcionava junto do Ministério 

e tinha a seu cargo o financiamento e fiscalização da execução financeira de toda a acção 

social escolar — desde o ensino primário ao ensino superior. Os Serviços Sociais dependiam 

directamente deste Instituto, perante o qual prestavam contas e apresentavam os respectivos 

planos financeiros e sua execução.

Atendendo à necessidade de se definirem os princípios gerais de acção social, bem como 

a orgânica dos Serviços Sociais existentes, foi publicado o Decreto-Lei n.º 132/80, de 17 de 

Maio, onde se consagraram as bases fundamentais delimitadoras da estrutura dos diversos 

Serviços Sociais do ensino superior, constituindo ainda, tal normativo, uma referência daqueles 

Serviços. Este diploma veio, assim, uniformizar a actuação, de certo modo diversificada, de 
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cada Reitoria, criando em cada instituição de ensino superior Serviços Sociais, como pessoas 

colectivas de direito público, dotados de autonomia administrativa e financeira, na directa 

dependência do Ministério da Educação.

Além da definição dos princípios gerais da acção social no ensino superior e da uniformiza-

ção da orgânica dos diversos serviços, o diploma de 1980 veio ainda criar um organismo que 

visava garantir a unidade estrutural e a definição da política de acção social: o Conselho de 

Acção Social do Ensino Superior (CASES). Regulamentou, também, a questão do pessoal dos 

diversos Serviços Sociais, pela uniformização dos vários regimes existentes e sua normalização 

através da definição de quadros de pessoal adequados às necessidades, quer dos Serviços, 

quer dos funcionários que neles desempenhavam funções, que deveriam ser publicados em 

decreto regulamentar. 

O Decreto-Lei n.º 132/80, de 17 de Maio consagrava, assim, como finalidade dos Serviços 

Sociais do ensino superior, a promoção da execução da política de acção social escolar no 

âmbito deste nível de ensino. Como objecto da acção social escolar definiu a: 

«[…] concessão de auxílios económicos aos estudantes carecidos de recursos, bem como a 

prestação de outros serviços aos estudantes em geral». 

Os auxílios económicos traduziram-se, essencialmente, na atribuição de bolsas e subsídios 

de estudo, empréstimos, e na proposta, às instituições de ensino superior, da concessão de 

isenção ou redução de propinas. Os empréstimos consagrados neste diploma nunca foram, 

porém, regulamentados. Por sua vez, ao nível da prestação de serviços, previa-se a criação, 

manutenção e funcionamento de residências e refeitórios, actividades de informação e procu-

radoria e outras actividades que, pela sua natureza, se enquadravam nos fins gerais da acção 

social escolar. 

Ao nível da orgânica e organização interna, cada Serviço Social era composto pelo seu 

Presidente (o Reitor por inerência), por um Vice-Presidente nomeado pelo Ministério da Educa-

ção e Ciência sob proposta do Presidente, um Conselho Geral e um Conselho Administrativo. 

O Conselho Geral era um órgão consultivo e integrava, além do Presidente e Vice-Presidente, 

dois elementos do Senado da universidade, um representante dos estudantes bolseiros e um 

representante das associações de estudantes. O Conselho Administrativo, mais vocacionado 

para questões financeiras e de gestão de recursos, era composto igualmente pelo Presidente 

e Vice-Presidente, por uma pessoa de reconhecida competência designada pelo Ministério, 

sob proposta do Presidente e ouvido o Conselho Geral, e pelo responsável pelos Serviços de 

Administração dos Serviços Sociais. 
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Para a execução da política de acção social, cada Serviço dispunha ainda de serviços ope-

rativos (os alojamentos, a alimentação e o serviço de bolsas e empréstimos) e de serviços de 

apoio (administração e aprovisionamento), podendo ainda dispor de serviços de infantário, 

jardins-de-infância, secções de textos, livraria e material escolar.

No que respeita ao CASES, este organismo, que se pretendia activo na definição da política 

de acção social e uniformização da sua aplicação, era constituído pelos Presidentes dos Serviços 

Sociais, Vice-Presidentes, pelo Presidente do IASE e por um representante da Direcção-Geral 

do Ensino Superior, tendo acabado por incluir, em 1984 (Decreto-Lei n.º 125/84, de 26 de 

Abril), representantes das associações de estudantes. 

Ao longo da década de 80, o sistema de acção social foi-se desenvolvendo e consolidando 

paulatinamente, sujeito a sub-financiamentos crónicos e alguma turbulência e instabilidade 

motivadas por intervenções pontuais, assentes em critérios de oportunidade política pouco 

consentâneos com o seu crescimento e desenvolvimento sustentado. As repercussões deste 

desenvolvimento fizeram-se sentir de forma diferenciada nas universidades novas e nas univer-

sidades mais antigas. Assim, nos Serviços Sociais das universidades novas verificava-se que os 

seus recursos orçamentais, materiais e humanos nunca cresciam ao ritmo do desenvolvimento 

das universidades que apoiavam, situação apenas ultrapassada no início da década de 90, com 

a atribuição de apoios substanciais para a construção e equipamento de estruturas de apoio, 

nomeadamente residências e cantinas dotadas de funcionalidade. Por sua vez, os Serviços 

Sociais das universidades mais antigas viram-se sobrelotados de funcionários que herdaram 

de vários organismos então extintos, como a Mocidade Portuguesa, a Legião Portuguesa, o 

Instituto Sidónio Pais, entre outros, e que absorviam uma grande parte nos recursos financeiros 

disponíveis. Por outro lado, as instalações antigas, desadaptadas e degradadas, que lhes foram 

atribuídas, pelo seu elevado custo de manutenção e funcionamento, não eram compatíveis, 

nem com o serviço de qualidade que deveriam prestar, nem com os orçamentos atribuídos 

(Teixeira et al., 2003).
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1.2. POLÍTICA DE ACÇÃO SOCIAL NA DÉCADA DE 90

A política de acção social no ensino superior sofreu alterações substanciais na década de 90, 

em consequência, quer (principalmente) da publicação da Lei da Autonomia das Universidades 

(Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro), quer da bastante contestada primeira Lei das Propinas 

(Lei n.º 20/92, de 14 de Agosto). 

Verificou-se, assim, que, pela primeira vez em 50 anos, o Governo decidiu alterar o valor 

das propinas, na altura fixado em 1200 escudos, prevendo aumentos percentuais progressivos 

com base nos custos de ensino apurados por aluno, sendo o montante variável consoante a 

instituição de ensino superior. Definiu ainda quatro escalões para o pagamento das propinas: 

isenção total, redução de 30%, de 60% ou pagamento integral, calculados com base nos 

rendimentos do agregado familiar, declarados em sede de IRS. Esta Lei veio desencadear 

intensos protestos por parte dos estudantes, que, como forma de boicote ao pagamento, 

recorreram em massa aos serviços sociais, solicitando a isenção do pagamento. A referida Lei 

previa ainda, no seu art.º 1.º, n.º 3, que:

«[…] os montantes provenientes do pagamento de propinas constituem receita própria das 

instituições, a afectar, prioritariamente, à prossecução de uma política de acção social e às 

acções que visem promover o sucesso educativo». 

Perante este cenário, o Governo considerou premente a reformulação da política de acção 

social, tendo publicado, para o efeito, o Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 de Abril, onde se 

estabeleceram as bases da política de acção social no ensino superior, revogando os diplomas 

anteriores. Este diploma trouxe alterações consideráveis ao funcionamento dos Serviços 

Sociais e aos processos de atribuição de benefícios sociais a estudantes. Decorre deste novo 

normativo que a acção social no ensino superior passaria a desenvolver-se no âmbito das 

respectivas instituições de ensino, cabendo-lhes definir o modelo de gestão a implantar e a 

escolha dos instrumentos mais adequados para executar a política definida pelo Governo, 

através do Ministro da Educação. Esta medida foi, de facto, a grande novidade deste diploma, 

traduzindo-se em benefício da eficácia e eficiência dos serviços sociais, já que permitia usufruir 

dos mecanismos de flexibilização e de gestão de que já gozavam as universidades e institutos 

politécnicos, permitindo ainda o maior apoio das instituições de ensino superior à acção 

social no que respeita à disponibilização de instalações de terrenos e recursos financeiros 

provenientes da receita de propinas (Teixeira et al., 2003).
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O diploma preconizava igualmente a extensão da aplicação da política e princípios de 

acção social às instituições de ensino superior não públicas. 

Definiu-se como objectivo da acção social no ensino superior (cf. art.º 4.º) «proporcionar 

aos estudantes melhores condições de estudo, mediante a prestação de serviços e a concessão 

de apoios», sendo estes a atribuição de bolsas de estudo; a concessão de empréstimos; o 

acesso à alimentação em cantinas e bares; o alojamento; o funcionamento de serviços de 

informação, de reprografia, de apoio bibliográfico e de material escolar; o acesso a serviços 

de saúde; e o apoio às actividades desportivas e culturais. O diploma contemplava ainda 

a criação de um sistema de bolsas empréstimo com a participação de outras entidades, 

nomeadamente instituições bancárias. Verifica-se, assim, a extinção do benefício de isenção 

de propinas, mantendo-se os outros apoios e serviços existentes. Realça-se, enquanto 

novidade, a inclusão das actividades desportivas no âmbito da acção social e consequente 

integração nas instituições de ensino superior das infra-estruturas e dos organismos ligados 

ao desporto universitário. 

Foi ainda consagrado neste diploma que o preço dos serviços a prestar aos alunos no 

âmbito da acção social escolar devia ser fixado com base, quer em indicadores económicos 

relativos ao custo de vida na região onde está implantada a instituição de ensino, quer na 

situação económica média dos estudantes, bem como no custo médio dos serviços prestados, 

visando o acesso generalizado da população estudantil aos mesmos. Possibilitou-se também 

a contratação de estudantes para assegurar actividades de carácter corrente, em regime de 

contrato de tarefa ou prestação de serviços.

A estrutura e orgânica do sistema de acção social no ensino superior foram igualmente alvo 

de alterações no âmbito deste diploma. Nesse sentido, o sistema passou a integrar três órgãos: 

o Conselho Nacional para a Acção Social no Ensino Superior (CNASES); o Conselho de Acção 

Social e os Serviços de Acção Social. O CNASES, órgão consultivo do Governo que realiza o 

acompanhamento da política de acção social no ensino superior, inclui, na sua constituição, 

representantes dos Ministérios da Educação, das Finanças e da Juventude, das associações de 

estudantes, das universidades e dos institutos politécnicos públicos e não públicos. Por seu 

lado, para definir a forma de aplicação da política de acção social aprovada superiormente 

em cada instituição de ensino superior, foi criado o Conselho de Acção Social, composto pelo 

Reitor, por um gestor e por dois representantes dos estudantes, sendo um deles bolseiro. 

A este Conselho foram atribuídas competências de avaliação e acompanhamento da execução 

da acção social e da funcionalidade e qualidade dos serviços prestados. No que respeita à 

execução, em cada instituição de ensino superior, da política de acção social superiormente 

traçada, foram criados Serviços de Acção Social, como serviços próprios dessas instituições, 
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dotados de autonomia administrativa e financeira, com competências para receber e tratar as 

informações e declarações prestadas pelos estudantes beneficiários da acção social, prestar os 

serviços e apoios previstos, instalar na sua dependência os serviços indispensáveis à prosse-

cução dos fins fixados e assegurar o seu funcionamento.

O funcionamento e a dinamização dos Serviços Sociais, nomeadamente, a gestão dos 

recursos humanos e financeiros, bem como a execução dos seus planos e deliberações, eram 

assegurados por um gestor de acção social, o Administrador, nomeado pelo Reitor de entre 

indivíduos com licenciatura e experiência adequadas ao cargo. O Conselho Administrativo, já 

previsto no diploma de 1980, mantém-se como órgão dos Serviços de Acção Social, dotado 

das mesmas competências, tendo perdido um membro na sua composição com ganhos em 

termos de eficácia.

Comparando o sistema até então existente com o instituído pelo Decreto-Lei n.º 129/93, 

verifica-se que a mudança quase se limitou à alteração de denominação dos serviços, que 

passaram de Serviços Sociais para Serviços de Acção Social, bem como alterações de deno-

minação de alguns dos seus órgãos e respectiva constituição, tais como: o Vice-Presidente, 

que passou a denominar-se Administrador, mantendo basicamente as mesmas atribuições e 

o Conselho Geral, que passou a denominar-se Conselho de Acção Social, conservando as 

mesmas competências consultivas, sendo-lhe acrescidas algumas competências executivas e 

fiscalizadoras de eficácia virtual (Teixeira et al., 2003).

O Decreto-Lei n.º 129/93 contemplava ainda que a actividade dos Serviços de Acção 

Social estava sujeita à fiscalização da Inspecção-Geral da Educação e que a fiscalização das 

informações e declarações prestadas pelos estudantes, beneficiários de acção social, era feita 

pela Inspecção-Geral de Educação com a colaboração da Inspecção-Geral das Finanças e da 

Direcção-Geral das Contribuições e Impostos. 

O novo regime era aplicável aos estudantes portugueses e nacionais dos Estados-membros 

da Comunidade Europeia, matriculados nos estabelecimentos de ensino superior público. 

Podiam igualmente ser abrangidos pela presente lei os estudantes apátridas ou beneficiando 

do estatuto de refugiado político, e ainda os estudantes estrangeiros provenientes de países 

com os quais houvessem sido celebrados acordos de cooperação prevendo a aplicação de 

tais benefícios ou desde que as leis dos respectivos Estados, em igualdade de circunstâncias, 

concedessem igual tratamento aos portugueses. Verifica-se, assim, que, no que se refere ao 

âmbito de aplicação pessoal deste regime, passaram a ser incluídos os estudantes nacionais 

dos Estados-membros da Comunidade Europeia.

O sistema de acção social voltou a ser alterado em 1997, mais uma vez em consequência 

do mecanismo das propinas. Desde a publicação da primeira Lei das propinas, em 1992, que 
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a contestação estudantil havia impedido a implementação da referida Lei. O Governo pro-

curou, assim, fazer alterações à lei, publicando, em 1994, a Lei n.º 5/94 que coexistiu com 

a primeira Lei. Estabeleceu-se, com esta nova lei, a adopção de uma propina nacional única 

(apenas com diferenças entre o ensino universitário e o politécnico), situada entre os 20% 

e os 25% do custo por aluno. Diminuiu-se o número dos escalões para três (isenção para 

bolseiros, redução para metade do valor e pagamento integral), passando para os Serviços 

de Acção Social a responsabilidade de apreciar os processos de cada aluno bolseiro. Apesar 

das alterações, a contestação estudantil manteve-se e, tanto no ano lectivo 1993/94, como em 

94/95, os reitores não fixaram os montantes da propina, tendo o Ministério, fazendo uso da 

prerrogativa prevista na lei, fixado os montantes das propinas em 80 e 84 mil escudos. Com a 

mudança de Governo, em 1995, a Assembleia da República aprovou um diploma suspendendo 

a vigência das leis das propinas, repondo-se o regime em vigor desde 1941 (Lei n.º 1/96, 

de 9 de Janeiro). Porém, em 1997, com a definição das bases do financiamento do ensino 

superior público pela Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro, o valor da propina foi fixado no 

valor equivalente ao do salário mínimo nacional, comprometendo-se o Estado a compensar 

o fim do regime de redução ou isenção de propina com a atribuição de bolsas de estudo. 

O referido diploma consagrou o financiamento do ensino superior público enquadrado 

numa relação tripartida entre o Estado e as instituições do ensino superior, os estudantes e 

as instituições do ensino superior e entre o Estado e os estudantes. Neste contexto, a acção 

social enquadrava-se na relação entre o Estado e o estudante. 

A nível dos objectivos do financiamento, consagrou-se a concretização do «direito à igualdade 

de oportunidades de acesso, frequência e sucesso escolar, pela superação de desigualdades 

económicas, sociais e culturais» [cf. art.º 2.º, alínea d)], estabelecendo-se como princípios gerais 

orientadores do financiamento a responsabilização financeira do Estado, a democraticidade, 

a universalidade, a justiça, a não exclusão, a equidade e a complementaridade (cf. art.º 3.º). 

O papel do Estado orientava-se predominantemente no sentido de assegurar a existência 

de um serviço de acção social que favorecesse o acesso ao ensino superior e a prática de 

uma frequência bem sucedida, com discriminação positiva em relação aos estudantes eco-

nomicamente carenciados e aos estudantes deslocados, garantindo que nenhum estudante 

seria excluído do subsistema do ensino superior por incapacidade financeira. A referida Lei 

consagrou ainda que o Estado melhoraria e reforçaria a acção social escolar e os apoios 

educativos, consolidando e expandindo as infra-estruturas físicas, privilegiando a construção 

de residências e cantinas.

Estabeleceu-se a distinção entre apoios directos, que compreendiam as bolsas de estudo 

e os auxílios de emergência; e apoios indirectos, constituídos pelo acesso à alimentação e 
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alojamento, acesso a serviços de saúde, apoio a actividades culturais e desportivas e acesso 

a outros apoios educativos, prevendo-se ainda apoios especiais para estudantes deficientes. 

Neste diploma figuravam ainda os empréstimos para autonomização do estudante.

Foi criado o Fundo de Apoio ao Estudante, dotado de personalidade jurídica, de autonomia 

administrativa e financeira e património próprio, tendo como atribuição proceder à afectação 

das verbas destinadas à acção social escolar e promover, coordenar e acompanhar o sistema 

de empréstimos para a autonomização do estudante. 

No que respeita à acção social, e certamente por uma questão de oportunidade política, 

esta Lei foi considerada demasiado regulamentadora, reduzindo a capacidade de intervenção 

dos serviços de acção social em aspectos fundamentais. Por exemplo, no que concerne aos 

apoios indirectos, além de pecar por excesso de regulamentação, esta Lei limitava a capaci-

dade de intervenção e de gestão das instituições, ao impor que os serviços a prestar neste 

âmbito fossem subsidiados, sem definir a taxa e a regra de financiamento público. À partida, 

esta disposição contrariava o princípio de igualdade e de justiça social em que assentava o 

sistema, sendo contrária à autonomia que era reconhecida às instituições no que respeita ao 

grau de liberdade no modo de implementação das políticas da acção social definidas pelo 

Governo (Teixeira et al., 2003).

Constata-se, assim, que até ao final década de 90, o modelo de acção social desenvolveu-se 

de forma marcadamente assistencialista e centralizadora, na medida em que o Governo defi-

nia uma política, o modo de operacionalização, fixava os preços e definia o que financiava. 

Este modelo assentava num processo de discriminação positiva dos estudantes em função da 

capacidade económica das famílias para fazer face aos custos de frequência do ensino supe-

rior. Tal processo, conduzido pelas instituições de ensino segundo regras pré-estabelecidas 

pelo Governo, operacionalizou-se num ambiente de muita proximidade entre contribuinte e 

beneficiário do sistema, expondo em demasia as debilidade socioeconómicas, raiando mesmo 

as fronteiras constitucionais do direito à privacidade (Teixeira et al., 2003). 
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1.3. DESAFIOS À ACÇÃO SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR

NO VIRAR DO MILÉNIO

Com a entrada no terceiro milénio, a acção social sofreu alterações decorrentes do progres-

sivo ajustamento do sistema de ensino superior ao modelo europeu, preconizado na Declaração 

de Bolonha. Assim, numa primeira fase, anterior à implementação do processo de Bolonha no 

ensino superior português, destacam-se, por um lado, a consagração do Regime Jurídico do 

Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino Superior e, por outro, a aprovação de uma nova 

lei de financiamento do ensino superior, que vem revogar a Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro, 

colocando novos desafios à acção social, decorrentes de mais uma alteração do mecanismo 

das propinas, enquadrada em novos princípios orientadores do referido financiamento. 

Mais recentemente, com a implementação do modelo de Bolonha e consequentes alterações na 

organização e funcionamento do sistema de ensino superior português, realçam-se as necessárias 

adequações do regime de atribuição de apoios directos, bem como as alterações introduzidas 

com a implementação do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).

1.3.1. Implicações do financiamento do Ensino Superior no sistema de Acção Social

No início de 2003, por força da Lei n.º 1/2003, de 6 de Janeiro, foi aprovado o Regime 

Jurídico do Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino Superior. Neste diploma reiterou-se o 

que já havia sido consagrado na Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior Público 

de 1997, reafirmando-se que cabe ao Estado, através de um sistema de acção social do ensino 

superior, assegurar «o direito à igualdade de oportunidades de acesso, frequência e sucesso 

escolar, pela superação de desigualdades económicas, sociais e culturais», dispondo, para tal, 

de medidas como bolsas de estudo, acesso à alimentação e alojamento, acesso a serviços 

de saúde, apoio a actividades culturais e desportivas e acesso a outros apoios educativos 

(cf. art.º 11.º). Consagrou-se ainda, como requisitos gerais dos estabelecimentos de ensino 

superior, a disponibilização de serviços de acção social (cf. art.º 14.º).

Esta Lei foi, porém, omissa quanto à natureza do tipo de gestão e funcionamento do sistema 

de acção social, não indicando princípios orientadores da execução da política de acção social 

com vista a alcançar ou mitigar a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais 

dos estudantes. Por outro lado, colocou ainda o problema relacionado com a concessão dos 

apoios indirectos que, pela sua natureza, exigem um tipo de gestão muito além das estritas 

regras da gestão pública, coadunando-se melhor com a adopção de uma gestão privada por 
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objectivos, sem prejuízo dos princípios da legalidade como referência, mas conjugados com 

o recurso à contratação privada e apuramento de custos, racionalização de meios e livre 

concorrência de resultados (Teixeira et al., 2003). 

Importava, pois, prioritariamente, definir o enquadramento da situação socioeconómica do estu-

dante, particularmente daquele que se encontra deslocado do seu agregado familiar, e encontrar 

mecanismos que permitissem reajustar a atribuição de apoios. Revelava-se igualmente necessário 

orientar a política de acção social pelos princípios: da justiça social, no sentido de serem pro-

videnciados apoios directos aos estudantes mais carenciados; da universalidade, pela concessão 

de apoios indirectos aos estudantes em geral; da complementaridade, com a participação das 

famílias no financiamento; e ainda da equidade, no sentido de se atingir a justiça social perante 

casos concretos. Esta reforma da acção social no ensino superior implicava, necessariamente, a 

realização de uma reforma fiscal com vista à sua real eficácia (Teixeira et al., 2003).

Nesse mesmo ano, foi ainda publicada a nova Lei de Bases do Financiamento do Ensino 

Superior (Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto, alterada pela Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto), 

que veio revogar a Lei de 1997, regulamentando o financiamento, quer de instituições de 

ensino superior públicas, quer privadas. Esta Lei manteve o enquadramento da relação tri-

partida entre o Estado, o estudante e as instituições de ensino superior. Definiu igualmente 

os princípios orientadores do financiamento, fazendo distinção entre os princípios aplicados 

à generalidade das instituições do ensino superior e aqueles que se aplicavam ao domínio 

público. Aos já consagrados na Lei de 1997 acrescem novos princípios, como o da responsabi-

lização, racionalidade e eficiência das instituições; subsidiariedade; reconhecimento do mérito; 

responsabilização dos estudantes ao nível do aproveitamento escolar; autonomia financeira das 

instituições de ensino superior público e responsabilização dos titulares de órgãos de gestão 

administrativa e financeira; compromisso com o Estado, com base em critérios objectivos e 

transparentes, de financiamento das despesas de funcionamento; e contratualização entre as 

instituições do ensino superior e o Estado, no sentido de assegurar a autonomia institucional, 

incrementando a responsabilidade mútua nas formas de financiamento público (cf. art.º 3.º). 

O referido diploma introduziu ainda a necessidade de se definir um regime de prescrições 

adequado à promoção do mérito e alterou o mecanismo de fixação de propinas, que passaram 

a ser determinadas pelas respectivas instituições. 

No que se refere à acção social no ensino superior, mantiveram-se as determinações da 

anterior lei, acrescentando-se que o financiamento dos serviços de acção social nas instituições 

do ensino superior seria fixado por decreto-lei, através de uma fórmula calculada com base 

em critérios de equidade, eficiência e bom desempenho (cf. art.º 19.º, n.º 3). Contemplaram-se 

ainda apoios específicos a conceder a estudantes deslocados de e para as Regiões Autónomas. 
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Nos apoios sociais directos, reforçando a discriminação positiva do mérito, consagrou-se que 

os beneficiários de bolsas de estudo seriam os estudantes economicamente carenciados que 

demonstrassem mérito, dedicação e aproveitamento escolar (cf. art.º 22.º, n.º 1). 

Verifica-se que passa a ser dado particular destaque à discriminação positiva do mérito, 

enfatizando-se a responsabilização do estudante beneficiário de apoios sociais, completando-se 

a tendência vigente na década de 90, marcadamente assente na discriminação positiva com 

base na capacidade económica dos estudantes e respectivas famílias. Esta nova Lei de Bases 

do Financiamento do Ensino Superior teve ainda como consequência mais visível a fixação 

da propina máxima pela maioria das instituições de ensino superior.

1.3.2. Processo de Bolonha e o RJIES

Considerando as medidas que foram sendo progressivamente implementadas para a adequa-

ção do sistema de ensino superior ao processo de Bolonha, nomeadamente ao nível dos graus 

e diplomas e dos cursos de especialização tecnológica, sentiu-se necessidade de modificar o 

regulamento de atribuição de bolsas de estudo, de forma a contemplar as referidas alterações. 

Assim, com a publicação do Despacho n.º 4183/2007, de 6 de Março, procedeu-se ao alarga-

mento do âmbito da atribuição das bolsas de estudo aos estudantes inscritos em cursos de 

especialização tecnológica e em ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre, incluindo os 

ciclos de estudos integrados; adequou-se a definição de aproveitamento mínimo escolar à nova 

organização dos cursos superiores; e adequou-se o número de anos em que o estudante deve 

poder concluir um curso superior para ter direito a requerer bolsa. Considerando o perío do 

de transição entre sistemas, incluíram-se ainda, no âmbito do regulamento, os estudantes 

titulares do grau de licenciado inscritos em cursos de licenciatura ou de pós-licenciatura, que 

visassem a aquisição de qualificação profissional para a docência.

Foram ainda alteradas as normas sobre o pagamento da bolsa, revogando-se os pagamen-

tos compensatórios (transferência de parte da bolsa directamente para a instituição de ensino 

superior), tendo-se estabelecido que, a partir de Janeiro de 2007, a bolsa seria paga na tota-

lidade, directamente ao estudante. 

No preâmbulo deste diploma, salientaram-se também algumas preocupações no que respeita 

ao modelo de escalões para cálculo da bolsa base mensal, que se considerou dever ser supri-

mido, salvaguardando-se as instruções dadas à Direcção-Geral do Ensino Superior no sentido 

de serem encetados os trabalhos necessários para essa finalidade. De igual forma, indicou-se 

ter já sido iniciado o processo conducente ao recurso progressivo, pelos Serviços de Acção 
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Social aos serviços especializados do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social no plano 

local, para apreciação da situação económica dos agregados familiares, com vista à verificação 

das declarações de rendimentos apresentadas pelos estudantes. 

Ainda em 2007, a publicação do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, RJIES, 

(Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro), veio trazer alterações à forma de organização do sistema 

de acção social, concretamente no que respeita aos Serviços de Acção Social. 

Consagrou-se, assim, a existência deste sistema no âmbito da relação entre o Estado e 

os estudantes, sendo a sua finalidade favorecer o acesso ao ensino superior e a prática de 

uma frequência bem sucedida, com discriminação positiva dos estudantes economicamente 

carenciados com adequado aproveitamento escolar. Reiterou-se o princípio de que nenhum 

estudante seria excluído do sistema de ensino superior por incapacidade financeira. Ao nível 

dos apoios, geridos de forma flexível e descentralizada, foram indicados os mesmos apoios 

directos e os apoios indirectos consagrados na Lei de Bases do Financiamento do Ensino 

Superior, reconhecendo-se ainda outros apoios como bolsas de mérito, apoios a estudantes 

com necessidades especiais, designadamente portadores de deficiência, e ainda a promoção da 

concretização de um sistema de empréstimos para autonomização dos estudantes (art.º 20.º). 

Este sistema de empréstimos já havia sido anteriormente regulamentado (pelo Decreto-Lei 

n.º 309-A/2007, de 7 de Setembro), no qual se reconheceu a importância de completar os 

actuais apoios directos do Estado à escolarização com um sistema de garantias de empréstimos 

para estudantes do ensino superior, de forma a incentivar o alargamento das qualificações 

académicas dos portugueses, assim como facilitar a formação avançada de recursos humanos 

em Portugal. Este sistema de garantia mútua baseia-se na existência de uma parceria público-

-privada, em que as sociedades de garantia mútua, instituições de crédito maioritariamente 

privadas, reguladas e supervisionadas pelo Banco de Portugal, são contragarantidas (ressegu-

radas) por um fundo público. 

Este diploma induziu ainda alterações aos Serviços de Acção Social (cf. art.º 128.º). Insti-

tuiu-se que cada universidade e instituto politécnico públicos teria um serviço vocacionado 

para assegurar funções da acção social escolar, sem prejuízo de eventual partilha, por várias 

instituições, de um mesmo serviço. Quanto aos Serviços, estes gozariam de autonomia admi-

nistrativa e financeira, nos termos e âmbito definidos por lei e pelos estatutos da instituição 

de ensino superior a que estivessem adstritos, sendo sujeitos à fiscalização exercida pelo 

fiscal único e as suas contas consolidadas com as da instituição. O dirigente deste serviço 

seria escolhido entre pessoas com saber e experiência na área da gestão, teria as funções e 

competências que lhe fossem fixadas pelos estatutos da instituição, delegadas pelo seu Reitor 

ou Presidente, e não poderia exceder dez anos de exercício dessas funções. Daqui decorreu 
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(14 membros)

• Parecer sobre a definição de 
critérios para a concessão de 
benefícios

• Análise e pareceres sobre 
orçamentos e Planos de 
Actividade

• Parecer sobre distribuição de 
verbas

• Acompanhamento da gestão 
e avaliação

• Parecer sobre a política de 
acção social

(4 membros)

(Próprios ou Concessionados)

• Define as políticas e programas
• Estabelece formas de financiamento
• Ausculta parceiros sociais
• Assegura a coordenação e 

fiscalização global

• Propor modelo de gestão e 
execução da acção social

• Acompanhamento e avaliação
• Parecer sobre a política de 

acção social na instituição 
respectiva

a revogação dos artigos 12.º a 17.º do Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 de Abril (que estabelecia 

os princípios de acção social no ensino superior), onde era definida a sua orgânica interna e 

as competências, quer no que respeita ao Administrador, quer no que se refere ao Conselho 

Administrativo ao nível da racionalização de recursos. 

O RJIES consagrou ainda que a gestão dos serviços prestados aos estudantes, como cantinas 

e residências, pudesse ser concessionada por deliberação do Conselho de Gestão da instituição 

de ensino superior pública, ouvidas as respectivas associações de estudantes. 

No sentido de melhor se apreender a estrutura e orgânica do sistema de acção social no 

ensino superior, atendendo às sucessivas reestruturações de que tem sido alvo, atente-se à figura 1.

Fig. 1 – Estrutura orgânica do Sistema de Acção Social no Ensino Superior
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1.4. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR: SUA ADEQUAÇÃO

ÀS REAIS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES

E SEU ENVOLVIMENTO

Revisto o enquadramento legal, as origens, a evolução e a actualidade da acção social 

escolar, importa dar a conhecer o fio de prumo pelo qual se tem vindo, a cada dia, a cons-

truir a realidade dos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra. Indissociáveis 

das suas atribuições legais, os pilares que sustentam a complexa estrutura dos SASUC são, 

na sua essência, os princípios e valores comuns a qualquer sociedade respeitadora dos seus 

cidadãos, a todos os homens com sentido de pertença a uma sociedade.

Em sentido restrito, a acção social compreende os apoios directos aos estudantes econo-

micamente mais desfavorecidos que o solicitem, assim como a prestação de apoios indirectos 

prestados pelos SASUC à generalidade dos estudantes.

Na nossa perspectiva de acção social escolar, em sentido lato, diremos que tal acção deve 

fazer parte integrante da vida dos estudantes, que os deve interessar e envolver. Para tal, o 

lugar cimeiro deve ser ocupado pelo estudante, razão de ser do trabalho social desenvolvido 

por esta instituição e pelo conjunto da Universidade de Coimbra. De facto, pretende-se propiciar 

o desenvolvimento integral dos jovens adultos que acedem ao ensino superior, estimulando 

a sua curiosidade, o seu espírito crítico, a sua intervenção cívica e a sua criatividade. Cabe 

à acção social proporcionar aos estudantes as melhores condições para que possam cumprir 

os seus objectivos pessoais e académicos. O sucesso dos estudantes será, por conseguinte, o 

sucesso da Universidade e de toda a sua estrutura.

De entre os estudantes, particular atenção deverá ser naturalmente dispensada aos que, 

devido a menores recursos financeiros, se encontrem em situação desfavorável relativamente 

aos seus pares, dirimindo tal assimetria através dos referidos apoios (directos e indirectos).

Desde o momento da sua chegada ao ambiente universitário, o estudante deve, antes de 

mais, ser acolhido, informado, atendido nas suas necessidades, ânsias e incertezas de quem 

inicia uma etapa determinante no seu percurso de vida. Só através da avaliação das reais 

necessidades do estudante se lhe pode prestar um serviço de qualidade, cumprindo com a 

missão de potenciar o seu sucesso. 

Mas não só de escutar o estudante se trata, sendo fundamental torná-lo parte da acção 

social. Segundo este princípio, tem-se vindo a promover, sobretudo nos últimos trinta anos, a 

participação activa dos estudantes nas questões que lhes dizem respeito, nas mais diversas áreas. 

No domínio das bolsas de estudo, promove-se o sistema de complementaridade face aos 

rendimentos do agregado familiar. No entanto, não se descartam soluções de outra natureza, 
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como sejam, a concessão de crédito ao estudo, designadamente por entidades bancárias, pre-

ferencialmente em condições mais vantajosas (crédito bonificado).

No que concerne ao alojamento dos estudantes, tem sido dada primazia ao aumento da 

capacidade de acolhimento de um maior número de estudantes, havendo grande preocupação 

na humanização das residências, através da sua divisão em pequenas unidades residenciais. 

Tem igualmente sido desenvolvida uma política de estabelecimento de parcerias e de obtenção 

de crédito e subsídios, numa conjugação de esforços entre o Estado e a iniciativa privada, o 

que tem viabilizado projectos, tais como a recuperação das Repúblicas de estudantes ou a 

instituição da primeira Cooperativa de Habitação de Estudantes da Universidade de Coimbra.

No domínio alimentar, a transformação das tradicionais cantinas em verdadeiros restaurantes 

universitários, acabando com a velha ditadura do prato único, passou a permitir ao estudante 

assumir o controlo sobre a sua alimentação, possibilitando a escolha entre as diversas alter-

nativas disponíveis, sempre com uma tónica vincadamente mediterrânica, assente nas nossas 

tradições gastronómicas, tão apreciadas, tanto pelo seu sabor, como pelos benefícios para a 

saúde. A amplitude da oferta alimentar visa corresponder às necessidades e ritmos de vida 

dos estudantes. Para além disso, procurou envolver-se o estudante de forma directa na gestão, 

escolha das ementas, preparação dos alimentos e avaliação da qualidade da sua alimentação.

Se a Universidade se dispersa geograficamente, também o farão os estudantes e o mesmo 

se deve verificar com as estruturas que lhes prestam apoio. Os SASUC adequam, assim, a sua 

actividade à actividade e expansão da Universidade de Coimbra. Tal interdependência justifica 

a política de proximidade adoptada, com a distribuição das unidades alimentares por toda a 

cidade. Deve ainda estimular-se o tempo de convívio que representa a pausa para a refeição, 

contrariando o facilitismo da sanduíche comida à pressa, mas não o impedindo, porquanto 

não deve a acção social cair na tentação do paternalismo. 

Deve ainda prestar-se apoio alimentar aos estudantes que, integrados nas tradicionais Repú-

blicas de estudantes de Coimbra, fazem das suas casas o local das refeições, permitindo-lhes 

perpetuar essa tradição.

No apoio às realizações culturais e desportivas promovidas pelos estudantes, a acção social 

deve prover os estudantes de meios financeiros, alimentares e de espaços que possibilitem 

dar largas à criatividade característica da juventude.

A acção social deve ainda dotar o estudante de uma sólida estrutura de apoio psicope-

dagógico, auxiliando-o a ultrapassar as inúmeras situações de desafio que se lhe colocam, 

apostando no desenvolvimento de competências conducentes à formação de personalidades 

resilientes, capazes de adoptar estilos de vida saudáveis.
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Não menos importante, o estudante deve encontrar ainda apoios de natureza médica, que 

se deseja fundamentalmente orientada para a prevenção de patologias.

O estudante com filhos deve encontrar na acção social um suporte que lhe permita 

realizar-se academicamente, sem que para tal tenha de abdicar do seu papel de pai/mãe, na 

certeza de deixar a sua criança bem entregue.

Desta forma, toda a acção social deverá ser orientada para objectivos bem definidos, contri-

buindo todos e cada um dos membros da extensa equipa que constitui os Serviços de Acção 

Social da Universidade de Coimbra para uma actividade que se pretende o mais humaniza-

dora, transparente, eficiente e eficaz possível, em prol do sucesso do estudante enquanto tal, 

e sobretudo enquanto destinatário de todo o trabalho realizado.



(Página deixada propositadamente em branco)
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1.5. OS SASUC NO CONTEXTO EUROPEU

Traçada a génese, evolução histórica e a situação presente da acção social escolar do ensino 

superior em Portugal, importa integrar a nossa realidade no contexto europeu. 

1.5.1. Linhas orientadoras de alguns países

Segundo um estudo elaborado pelo European Council for Student Affairs (ECStA, 2005), é 

possível distinguir os diversos organismos de apoio social para estudantes do ensino superior 

em três classes, em função da sua tipologia organizativa: 

• Países com organismos nacionais que se ocupam de todas as áreas de apoio aos 

estudantes; 

• Países com organismos nacionais que se ocupam de apenas uma área de apoio aos 

estudantes; 

• Países com organismos regionais ou locais que se ocupam de uma ou de todas as 

áreas de apoio aos estudantes.

No primeiro caso podemos integrar a França, cujo organismo nacional, Centre National des 

Œuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS), se dedica a todas as áreas do apoio social aos 

estudantes, funcionando na directa dependência dos Ministérios da Educação e dos Negó-

cios Estrangeiros. É financiado, quer pelo Estado, quer pelas receitas próprias geradas pelos 

Centros Regionais que compõem este organismo, sendo que o valor das receitas próprias é 

superior ao financiamento estatal. A Alemanha também configura este caso, já que o Deutsches 

Studentenwerk (DSW), associação de direito privado e sem fins lucrativos e independente dos 

Länder (regiões administrativas deste país), congrega os 61 Studentenwerke regionais, actuando 

ao nível nacional em todas as áreas do apoio aos estudantes.

No segundo caso encontra-se a Finlândia, que tem uma organização exclusivamente dedicada 

ao alojamento de estudantes – Finlands Studiebostäder, AB (SOA) – de cariz não-governamental, 

composta pelas organizações locais responsáveis pelo alojamento. O seu financiamento advém 

das contribuições destes membros regionais, em função da sua dimensão. A Suécia, por seu 

turno, conta com duas organizações nacionais distintas, uma vocacionada para o alojamento de 

estudantes, Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) e outra para o apoio financeiro, Centrala 

Studiestödsnämnden (CSN). O SSBF congrega as empresas suecas proprietárias ou gestoras de 
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alojamento para estudantes, sendo por elas financiado numa quantia fixa paga por todas e 

noutro montante variável em função do número de alojamentos detido por cada uma delas. 

O CSN é uma organização estatal, que engloba treze gabinetes locais, sendo financiada em 

partes iguais pelo Estado e pelos seus membros.

No terceiro caso, o referido estudo do ECStA incluiu o caso português, como um serviço 

de acção social por cada instituição de ensino superior, cujo funcionamento é assegurado 

pelo Orçamento de Estado e pelas receitas próprias. Também inclui o caso da Bélgica, que 

tem diferentes organizações consoante o cantão. Assim, para o cantão Valão tem o Conseil 

Interuniversitaire de la Communauté Wallonie/Bruxelles (CIUF) e para a Flandres o Vlaamse 

Interuniversitaire Raad (VLIR). Ambos se encarregam de todos os sectores do apoio ao 

estudante e o seu financiamento advém do Estado, em função do número de estudantes e de 

outros critérios, designadamente históricos e geográficos.

Apesar da diversidade na tipologia e nas atribuições das instituições que se dedicam à 

acção social para estudantes europeus do ensino superior, verifica-se uma longa e profícua 

história de intercâmbio de saberes entre estas organizações.

1.5.2. Troca de experiências

A participação dos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra (SASUC) em 

encontros internacionais revelou-se primordial para o conhecimento das realidades dos 

organismos europeus homólogos, tendo permitido situar a actuação dos SASUC relativamente 

às práticas verificadas a nível internacional. Tais experiências proporcionaram a observação, 

discussão, integração e adopção de boas práticas de outros serviços congéneres e, paralelamente, 

facilitaram aos demais o conhecimento da realidade portuguesa e, concretamente, da 

Universidade de Coimbra. De referir que, tal como em todas as demais áreas de actuação dos 

SASUC, a participação em actividades promotoras de intercâmbio foi, desde sempre, apoiada 

pelos sucessivos Reitores da Universidade de Coimbra, pelo que, desde 1980, os SASUC têm 

vindo a investir fortemente na participação em iniciativas desse cariz.

Na década de 80, nos colóquios realizados em Caen (1980); em Nancy (1984); na Córsega 

(1986); em Konstanz (1987); em Nice (1988); e em Bona (1989), nos quais os Serviços de Acção 

Social da Universidade de Coimbra participaram, à excepção do primeiro, privilegiaram-se:

• A organização dos serviços de apoio a estudantes e a sua evolução, tanto em França 

e na República Federal da Alemanha, como noutros países (Luxemburgo, Irlanda, 

Reino Unido e Portugal);
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• As modalidades de apoio a estudantes oriundos de Estados-membros da Comunidade 

Europeia;

• A alimentação dos estudantes em restaurantes universitários e sua gestão;

• A acção cultural dos serviços de apoio aos estudantes e a intervenção ao nível regional; 

• As organizações de estudantes e sua intervenção e participação em instâncias 

deliberativas e consultivas;

• O acolhimento a estudantes estrangeiros.

No comunicado final do Colóquio de Bona (1989), considera-se fundamental o 

melhoramento quantitativo e qualitativo do apoio directo e dos apoios indirectos prestados 

aos estudantes franceses, nomeadamente através do aumento da oferta de alojamento, pois 

as camas disponíveis supriam então apenas 50% das necessidades totais. Idêntico incremento 

deveria ser adoptado no tocante às áreas do apoio social, da acção cultural e da alimentação 

dos estudantes em restaurantes universitários. Todo este desenvolvimento deveria ser efectuado 

atendendo ao espírito de abertura europeia, afirmando-se o lema: «Ser estudante no ano 2000 

será ser estudante na Europa», mote igualmente defendido pela perspectiva alemã ao considerar 

que «os estudantes de hoje [1989] serão membros do grande mercado interno europeu no 

final dos seus estudos».

Deputados dos parlamentos francês e alemão estiveram presentes em Bona (1989), tendo 

defendido que as universidades devem tomar em consideração a dimensão europeia e devem 

solucionar os respectivos problemas com recurso à integração de dados e à cooperação inter-

nacional, assegurando a formação dos futuros diplomados.

Nesse colóquio, os SASUC estiveram representados pelo seu Administrador, que apresentou 

a comunicação Reflexões para a elaboração de uma lei de bases dos serviços sociais.

Ainda em 1989, os SASUC coordenaram a reunião do Coimbra Group, que decorreu em 

Siena. Constituído formalmente em 1987, este organismo dedica-se ao fortalecimento de laços 

académicos e culturais para promoção, relativamente aos seus membros, da cooperação aca-

démica e excelência na aprendizagem e na investigação e, para benefício da sociedade em 

geral, visando igualmente, em contexto europeu, influenciar as políticas educativas e desen-

volver práticas de excelência pela via do intercâmbio. Na referida reunião estiveram presentes 

representantes de 16 universidades europeias, que debateram aspectos relativos ao Programa 

Erasmus. A esse respeito todas as instituições responderam a um inquérito, com dados relativos 

à instituição e seu funcionamento, períodos lectivos, número de estudantes em programas de 

intercâmbio, bem como questões relativas a acção social, designadamente o alojamento dos 

estudantes em programas de mobilidade e o apoio ao financiamento da respectiva deslocação. 
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Da análise das respostas dadas pelas diferentes instituições, verificou-se a insuficiência do 

financiamento e das estruturas existentes para o apoio aos estudantes em mobilidade.

Na década de 90, prosseguiu-se a participação nos Colóquios Franco-Alemães (Orleães, 

1992; Potsdam/Berlim, 1993; Bordéus, 1994; Estugarda, 1995; Montpellier, 1996; e Trier, 1997).

Em Orleães (1992), constatou-se a enorme disparidade entre os diversos países no que 

concerne às condições de vida dos estudantes e às medidas adoptadas pelos diversos serviços 

de apoio. De acordo com o comunicado final do referido Colóquio, esta situação deveria ser 

colmatada com recurso à harmonização dos apoios sociais concedidos. Não se pretendia que 

tal se realizasse através da redução dos apoios e da diminuição do montante das prestações 

concedidas mas, pelo contrário, pela atribuição de apoios mais generosos aos estudantes, 

nomeadamente aos participantes em programas de mobilidade. Para tal, foi formulado um 

conjunto de propostas concretas, das quais se salienta a implementação, em França, de um 

«dossier social único» do estudante, instituindo um interlocutor único para os apoios públicos 

ao estudante, o qual foi encarado como um avanço importante. Também a associação do apoio 

directo à manutenção e ao desenvolvimento do apoio indirecto foi salientada, nomeadamente 

ao nível do carácter indispensável dos apoios indirectos e à procura do justo equilíbrio entre 

ambos os apoios. Em matéria de atribuição de bolsas de estudo, os requisitos universitários 

para manutenção das bolsas e dos empréstimos foram considerados genericamente demasiado 

rígidos, tendo-se reconhecido igualmente que a interrupção de um apoio interfere de modo 

brutal na vida dos estudantes, pelo que foi referida a necessidade da adopção de medidas 

de suavização. No mesmo espírito, os participantes insistiram na necessidade de chegar a 

acordo quanto a apoios de duração realista, correspondente ao tempo efectivamente necessário 

para completar os estudos na área escolhida. Defendeu-se que o apoio social ao aluno deve 

dirigir-se ao conjunto dos estudantes, e não apenas aos que obtêm os resultados académicos 

mais brilhantes. Foi ainda recomendada a instauração de um novo sistema de empréstimos 

que não substituísse na totalidade o sistema existente.

Por sua vez, no Colóquio de Potsdam/Berlim (1993), concluiu-se ser necessário manter e 

desenvolver as infra-estruturas existentes no domínio social e cultural. Também foi salientada 

a relevância da cooperação franco-alemã em matéria de serviços sociais do ensino superior, 

assim como a criação do Gabinete franco-alemão para a juventude (OFAJ) e o papel dos Coló-

quios Franco-alemães e do OFAJ na génese do European Council for Student Affairs (ECStA), 

importando retirar dividendos, ao nível europeu, da multiplicidade de experiências positivas. 

Este trabalho comum não diz apenas respeito ao nível nacional, devendo ser prosseguido a 

nível regional, salientando-se como bastante positivas as parcerias entre instituições de ensino 

superior.
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Neste Colóquio foi igualmente sublinhada a necessidade de acentuar os esforços no sentido 

do desenvolvimento da mobilidade efectiva dos estudantes, constituindo condição prévia para 

tal objectivo a existência de uma infra-estrutura social facilitadora dos estudos nos diversos 

países, nomeadamente através da criação de um programa comunitário de bolsas que com-

preendesse alojamento, alimentação, serviços de aconselhamento e acção cultural.

Referiu-se, ainda, que as instituições de ensino superior e os seus estudantes não represen-

tam apenas um peso para as cidades universitárias e para as regiões, constituindo igualmente 

um factor de importância considerável para a economia da região.

A participação nos encontros de trabalho promovidos pelo European Council for Student 

Affairs (ECStA) foi, como referido, o seguimento natural dos Colóquios Franco-alemães, pelo 

que, desde as reuniões preparatórias, se salienta a participação dos representantes dos SASUC.

De facto, este organismo resulta de um conjunto de conferências europeias relativas ao 

apoio social aos estudantes. A primeira realizou-se em Bona, em 1992, sob o alto patrocínio 

da Comissão Europeia. Foi dedicada à caracterização das condições de vida dos estudantes 

nas universidades europeias, realizada pelos cerca de setenta peritos de todos os países euro-

peus. Seguiram-se as conferências de Bruxelas, em 1993 (no prosseguimento da conferência 

de Bona); de Munique, em 1994 (consagrada aos restaurantes universitários); de Viena, em 

1995 (dedicada ao alojamento de estudantes e à sua mobilidade na Europa); de Estrasburgo, 

em 1996 (com enfoque nos sistemas de apoio financeiro aos estudantes e suas consequências 

em termos da sua mobilidade na Europa); e de Leuven, em 1998 (que abordou a temática 

da promoção da mobilidade dos estudantes nos diversos sistemas de ensino superior, com 

garantia de igualdade de oportunidades).

Fig. 2 – Participantes no 25.º Colóquio Franco-Alemão, realizado em

Potsdam/Berlim, de 29/08 a 4/09 de 1993
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Na sequência destas conferências, a 11 de Fevereiro de 1999, o ECStA foi formalmente 

constituído em Bruxelas, enquanto organismo autónomo e independente, tendo como objec-

tivos: 

• Promover a infra-estrutura social das instituições de ensino superior; 

• Promover a cooperação entre as organizações responsáveis por este sector na Europa;

• Agir enquanto contacto e órgão consultivo da Comissão Europeia e do Conselho de 

Ministros da UE, assim como de organizações internacionais, tais como a UNESCO 

e o Conselho da Europa.

A sua estrutura contempla um Presidente e um Vice-Presidente, uma Assembleia-Geral, 

um Conselho de Administração, um Director, um Tesoureiro e um Conselho de Curadores.

Os seus membros fundadores foram: Vlaamse Interuniversitaire Raad e Conseil Interuni-

versitaire de la Communauté Française (Bélgica); Centre National des Œuvres Universitaires 

et Scolaires (França); Deutsches Studentenwek (Alemanha).

Em Maio de 2000, a Assembleia-Geral votou o alargamento a outras instituições, designa-

damente: Finnish Student Housing, Ltd. (Finlândia); Wunnraum Fir Studenten A.S.B.L, Service 

d’accueil et de logement pour étudiant(e)s (Luxemburgo); Studienbeihilfebehörde (Áustria); e 

The Swedish National Board of Student Aid (Suécia). Esta Assembleia-Geral autorizou igual-

mente a entrada de países extra-União Europeia neste organismo, sob o estatuto de membros 

associados, e reconheceu as contribuições activas prestadas a nível europeu, no âmbito da 

actuação do ECStA, por diversas entidades, incluindo entre elas Portugal, através dos Serviços 

de Acção Social de diversas universidades.

Decorrente do interesse demonstrado pelos SASUC nas actividades deste organismo e do 

reconhecimento do contributo prestado ao longo de décadas, os SASUC foram convidados a 

acolher a conferência seguinte.

Assim, de 31 de Agosto a 2 de Setembro de 2000, a Universidade de Coimbra foi palco da 

Conferência do ECStA, subordinada ao tema «A vida dos Estudantes na Era da Mobilidade», 

na qual participaram mais de cem representantes de 17 países europeus.

Das comunicações efectuadas destaca-se a mensagem da Comissária Europeia, Viviane 

Reding, que sublinhou as medidas da Comissão no âmbito da educação e a importância da 

igualdade de acesso à mobilidade dos estudantes, sublinhando a importância dos esforços 

colectivos a serem empreendidos, quer pela Comissão Europeia, quer pelas associações euro-

peias e nacionais no domínio do ensino superior na Europa (Reding, in ECStA, 2000).



49

Na comunicação intitulada Novas iniciativas da União Europeia para promover a mobilidade 

de estudantes, o Prof. Pedro Lourtie destacou aquelas que considerava serem as principais 

questões a abordar no contexto da mobilidade, salientando: a informação; o conhecimento 

de línguas; o reconhecimento das qualificações; as questões administrativas; e os aspectos 

materiais. Concluiu que, no essencial, apesar de muito estar previsto e verificar-se, de facto, 

a existência dos mecanismos, faltava, no entanto, ultrapassar barreiras nacionais e propor-

cionar informação para superar dificuldades no exercício dos direitos do cidadão estudante 

em mobilidade. Salientou também a importância da criação de um site informativo e de um 

«livro negro» da mobilidade para registo das situações sem resolução possível, como formas 

de auxiliar o desenvolvimento da facilitação da mobilidade dos estudantes europeus (Lourtie, 

in ECStA, 2000).

O programa da Conferência de Coimbra incluiu ainda, entre outras, as alocuções proferidas 

pelo orador convidado, Prof. Philippe Cazenave, intitulada The Recognition and Harmonisation 

of European Higher Education Degrees; pelo presidente do ECStA, Prof. Daniel Vitry, The 

Promotion of Student Mobility Within the National Student Support Systems; e pelo director 

do ECStA, Dieter Schäferbarthold, The Philosofy of the National Student Support Systems with 

regard to the Promotion of Student Mobility.

No encerramento desta conferência apelou-se aos Governos dos Estados-membros da 

União Europeia para que dessem continuidade às medidas da então Presidência Portuguesa 

do Conselho da UE. Tal preconizava a adopção de medidas de acção concretas, através da 

promoção da mobilidade no âmbito dos programas nacionais de apoio educativo, do fomento 

de intercâmbios de estudantes na Europa, enquanto componente adicional necessária à edu-

cação superior de base, e da utilização da Internet como meio privilegiado de promoção da 

mobilidade dos estudantes. Assumia-se, assim, de forma enfática, o empenho do ECStA na 

eliminação dos obstáculos à mobilidade dos estudantes.

Fig. 3 – Participantes na Conferência do ECStA, realizada

em Coimbra, de 31/08 a 2/09 de 2000
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Esta conferência foi particularmente importante para os SASUC, não só pelo privilégio 

da organização do evento, mas também porque, a par com os Serviços de Acção Social do 

Instituto Politécnico de Bragança, nesta ocasião os SASUC tornaram-se formalmente membros 

deste organismo.

Após a conferência de 2000, o ECStA continuou a promover a realização de colóquios 

e reuniões de trabalho, tendo o último colóquio desta organização ocorrido em Berlim, em 

Junho de 2008.

A influência da participação dos SASUC nestes encontros internacionais vai mais além da 

possibilidade de discussão de temáticas de interesse comum e da troca de experiências com 

instituições congéneres. O facto de se visitar um país estrangeiro, tendo a oportunidade de 

conhecer, no terreno, a realidade dos estudantes, de tantas vezes dormir e tomar as refeições 

nos mesmos sítios e nas mesmas condições dos estudantes locais, tendo ainda a benesse de 

visitar os serviços, as suas instalações e as pessoas que neles trabalham, constituem um patri-

mónio de valor inestimável para quem se dedica à causa do melhoramento das condições de 

vida dos estudantes. 

A par destas iniciativas, os SASUC acolheram igualmente visitas institucionais de entidades 

estrangeiras que se deslocaram a Coimbra, especificamente para conhecer a realidade dos 

nossos Serviços, ou integrados em programas mais amplos que incluíam essa visita.

Ao longo dos anos, aqui e ali se vão colhendo ensinamentos e dando contributos, numa 

constante e continuada dialéctica de reciprocidade.
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C A P Í T U L O  •  2

Operacionalização dos SASUC
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2.1. ESTRUTURA, FINANCIAMENTO E GESTÃO

Testemunho

Raras são as pessoas que, de forma tão marcada, ficarão ligadas à vida de uma instituição 

como o Dr. Luzio Vaz aos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra. 

O mais marcante, contudo, não é a longevidade que o une à acção social no ensino supe-

rior, mas é, fundamentalmente, a sua acção, a sua maneira de pensar e o relacionamento que 

conseguiu criar com todos os intervenientes no processo, quer se trate da Universidade em 

si ou da Associação Académica, quer se trate de cada estudante em particular. 

Parece que a força e o espírito académico lhe correm nas veias; parece que um cordão 

umbilical o continua a prender a esta causa. 

Por tudo isso, falar do Dr. Luzio Vaz é simultaneamente fácil e difícil. Fácil, porque a sua 

carreira está cheia de situações que a todos nos apraz registar como marcantes para a Acção 

Social na Universidade de Coimbra em particular e, em geral, para a Acção Social no Ensino 

Superior; difícil porque palavras tidas por elogiosas à sua acção e à sua pessoa não acolhem 

grande aceitação da sua parte. 

Falar do Luzio Vaz (seja-me permitido tratá-lo assim), é falar da Acção Social na Univer-

sidade de Coimbra no seu conjunto, é falar da equipa que ajudou a criar, é falar de todos e 

cada um de nós que, no dia a dia, dão à causa o melhor de si. Essa é também a nossa força 

porque nos move igual espírito e vontade de colaborar e partilhar a causa que ele defende e 

cujas razões nos soube incutir. Por isso, se outro mérito não lhe assistisse, esse era já bastante 

e integralmente devido. 

Quem, em Coimbra e nos meios ligados à Acção Social no Ensino Superior, não conhece 

o Luzio Vaz? 

Milhares de estudantes, espalhados pelos quatro cantos do mundo, contactaram, pelo 

menos uma vez que fosse, com a sua pessoa e tiveram oportunidade de sentir a força da 

sua personalidade e humanidade, da sua intrínseca vontade de ajudar e de contribuir para a 

correcção de injustiças.

Tinha terminado o primeiro trimestre do já longínquo ano de 1981. Nesse dia primeiro de 

Abril «assentei praça» nesta casa, qual soldado-cadete desejoso de aprender. Havia já aprendido 

algumas coisas que preferia nunca ter aprendido, havia já lutado em guerras que não escolhera; 

esta era agora uma outra luta, uma outra guerra que, ao contrário da anterior, era imperioso 

vencer. Com tal comandante e com a força de vontade própria que sempre me moveu, a 
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esperança de lutar por uma causa justa tinha agora toda a razão de ser. Foi e é, assim, meu 

privilégio poder partilhar de perto, por todos estes anos e outros que se seguirão, o espírito 

e a força do Luzio Vaz, sentir o seu apoio e, principalmente, a sua confiança.

Se a lealdade à causa e a quem comanda sempre orientou a minha conduta, mesmo nas 

lutas que me foi penoso travar, nesta, por razões sobejamente conhecidas, é bússola orientadora 

com azimute claramente definido. O reverso da medalha foi a confiança e apoio recebido, 

foi o passar a fazer parte de uma equipa, foi o privar de perto com alguém que nos sabe 

incentivar e, qual magnete, nos atrai e nos leva a sentir com mais intensidade o desejo de 

alcançar o fim desejado.

O Luzio Vaz é um homem que facilmente se penitencia dos erros cometidos e que sabe 

aceitar os erros dos outros, quando cometidos na convicção de o ser para o bem. Nesse sentido, 

faz-me lembrar as palavras de Santo Agostinho: «só o que é feito sem convicção é pecado».

Sendo capaz de assumir os erros, com mais força é capaz de partir para a redefinição 

de novas rotas. Fá-lo também ao aceitar opiniões e, acima de tudo, ao pedi-las, assumindo 

depois, claramente, enquanto homem do leme, a responsabilidade pelas decisões tomadas. 

Um só homem não conseguiria, mesmo que o seu querer fosse grande, levar tanta nau a bom 

porto mas, porque um somatório de limitações pessoais não deverá ser sinónimo da limitação 

colectiva, a sua força de vontade foi capaz de mobilizar forças e capacidades que muitos de 

nós, considerados individualmente, desconhecíamos.

Por outro lado, homem pouco dado à rigidez de processos (sem que tal queira significar 

defensor de facilidades), a sua personalidade leva-o, quase impulsivamente, à acção imediata, 

fazendo-o sempre, estou certo, na convicção de o estar a fazer para o bem.

Não tenho em mente que ao escrever estas palavras o esteja a fazer como se de um 

epitáfio se tratasse (profissional, obviamente), longe disso, faço-o antes com o espírito e o 

coração aberto, na plena certeza de estar a falar de uma pessoa que me é muito querida e 

que, independentemente do relacionamento pessoal e profissional que nos une, merece todo 

o meu respeito, aceitação e admiração, por tudo o que de bem já fez e continuará a fazer 

e (não só mas também), pelo reconhecimento por tudo o que me proporcionou, por tudo 

o que me ensinou e continuará a ensinar e, principalmente, pela forte vontade de, com ele, 

continuar a trilhar os agrestes caminhos das nossas vidas.

Ao Luzio Vaz, um forte abraço do tamanho do mundo e um bem-hajas do tamanho do 

Universo.

José Pires Marques

Director de Serviços
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Testemunho

Confesso que me sinto sinceramente embaraçado ao escrever estas palavras. Este embaraço 

nasce, sobretudo, da dificuldade em expressar em dois parágrafos a dimensão de um homem 

que se distingue de muita gente que por aí anda e que é o Dr. António Luzio Vaz.

A Acção Social na Universidade de Coimbra está, indelevelmente, marcada pela figura 

ímpar do Dr. Luzio.

Homem de convicções fortes, determinado mas emocional, profundamente sensível às 

injustiças e de uma grande humanidade, o Dr. Luzio Vaz, com a sua especial sensibilidade 

para as grandes questões da alimentação, construiu na Universidade de Coimbra um modelo 

de acção social que marca a diferença no panorama dos SAS das Universidades em Portugal.

O trato fácil que tem sabido manter com a Academia, tem permitido às sucessivas gerações 

de estudantes reconhecer no Dr. Luzio o primeiro defensor das questões da Acção Social e 

um apaziguador em momentos de maior tensão social entre os estudantes.

Tendo o grato privilégio de trabalhar directamente com o Dr. Luzio nestes últimos anos 

é do seu estímulo e exemplo que advém a esperança de que a Acção Social, em prol dos 

estudantes, ainda vale a pena. Por tudo isso: obrigado Dr. Luzio Vaz.

Alcino Pastilha

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira



(Página deixada propositadamente em branco)
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No capítulo anterior procurou-se apresentar o enquadramento legal subjacente ao 

desenvolvimento do sistema de acção social no ensino superior, atendendo-se ainda à filosofia 

e princípios orientadores da execução da acção social preconizados pelos SASUC.

No sentido de se poder analisar os principais resultados decorrentes da operacionalização 

destes Serviços ao nível da prestação de apoios directos e indirectos aos estudantes da 

Universidade de Coimbra importa, em primeiro lugar, perceber o seu enquadramento 

organizacional, ou seja, apresentar a estrutura administrativa que confere funcionalidade a 

estes Serviços.

Revela-se igualmente importante compreender as formas de financiamento dos SASUC, 

recorrendo, concretamente, à análise da evolução orçamental nos últimos trinta anos. Por fim, 

neste ponto, é ainda considerado o modelo de gestão adoptado pela Divisão Administrativa 

e Financeira dos SASUC, apresentando-se dados ilustrativos dos recursos à disposição destes 

Serviços para a execução das finalidades que lhes são atribuídas.

2.1.1. Estrutura organizacional dos SASUC

Com a entrada em vigor do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (Lei 

n.º 62/2007, de 10 de Setembro) foram revogados os artigos que consagravam a orgânica dos 

serviços de acção social no ensino superior, até aqui regulada pelo Decreto-Lei n.º 129/93, 

de 22 de Abril. Assim, reconhecendo a autonomia administrativa e financeira dos serviços, o 

novo diploma legal remete para os estatutos da instituição a que estão adstritos a definição 

das funções e competências do Administrador dos serviços de acção social, delegadas pelo 

Reitor ou Presidente da instituição. 

Os Estatutos da Universidade de Coimbra (Despacho normativo n.º 43/2008, de 1 de 

Setembro), no seu artigo 28.º, n.º 4, consagram que o Administrador é responsável pela gestão 

corrente dos SASUC, com as competências delegadas pelo Reitor. 

Para a prossecução e cumprimento das suas atribuições legais, os SASUC estão organizacio-

nalmente estruturados em áreas de actuação que permitem assegurar os objectivos da acção 

social no ensino superior. Nessa estrutura integram-se os serviços de gestão e planeamento; 

os serviços de bolsas de estudo, empréstimos, acompanhamento social e serviços de relações 

internacionais; bem como os serviços operativos que asseguram a prestação de apoios indi-

rectos aos estudantes (Fig. 4).
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Os serviços de gestão e planeamento compreendem o Apoio Jurídico; a Contabilidade e 

Orçamento; a Informática; o Pessoal e Recursos Humanos; o Expediente e Arquivo; e o Patri-

mónio. Para efeitos de gestão, preparação e execução do orçamento, as diferentes actividades 

estão organizadas contabilisticamente em centros de responsabilidade, cada um deles subdi-

vidido em centros de custo. Estes centros apresentam-se como fundamentais para a gestão 

administrativa, financeira e contabilística, uma vez que permitem apurar a origem e aplicação 

dos recursos financeiros.

Por sua vez, os serviços operativos englobam os Serviços de Alimentação; Alojamento; 

Infantário; Jardim Infantil; Textos e Reprografia; Serviços Médico-Universitários; Lavandaria. 

Dentro dos serviços operativos há um subgrupo de actividades de natureza técnica, cuja 

missão é transversal à estrutura dos SASUC, nomeadamente: Gestão de Stocks e Economato; 

Transportes e Distribuição; Oficinas/Manutenção. 

Os serviços de apoio directo compreendem as Bolsas de Estudo, Relações Internacionais 

e o Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico.

2.1.2. Evolução orçamental no período de 1981 a 2009

O presente trabalho tomou por base os mapas orçamentais arquivados nos SASUC, bem 

como a pesquisa da documentação que foi possível recolher, relacionada com o assunto. 

Pese embora os esforços no sentido de se apresentar informação o mais fidedigna possível, 

a extensão do período considerado, as alterações verificadas no tratamento da informação e 

o suporte da mesma, não permitem, para a totalidade do período, uma conclusão rigorosa. 

Permitem, contudo, a extracção de conclusões tendencialmente correctas. A partir do ano de 

1992, os números poderão, no entanto, ser comparados em absoluto, por se apresentarem 

como realizações e não como meras inscrições e subsequentes alterações anuais.

Dividimos, pois, o período apresentado em três sub-períodos.

No período de 1981 a 1991, os dados apresentados tomam por base as respectivas inscri-

ções orçamentais (orçamentos ordinários e alterações orçamentais), não sendo possível indicar 

os níveis de realização por cada uma das componentes do orçamento (Orçamento de Estado 

- OE - transferido, receita própria realizada e verbas recebidas para investimentos dos Planos 

PIDDAC e FEDER). Essa questão é mais pertinente ao nível da receita própria realizada e das 

verbas que foram afectas aos investimentos, já que no que se refere às verbas do OE, deverão 

corresponder, na grande maioria, aos valores efectivamente recebidos. 
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A partir desta data (no período de 1991 a 2001), os valores apresentados correspondem 

às execuções orçamentais verificadas e constam das respectivas contas de gerência, anexas 

aos respectivos relatórios de actividade anuais. A receita própria apresentada corresponde à 

receita própria arrecadada no período, e não à levantada após o seu depósito nos cofres do 

Tesouro. Essa é, crê-se, a maneira mais correcta de analisar o desempenho da actividade dos 

Serviços. Os restantes valores correspondem aos montantes recebidos, quer para funcionamento 

corrente, quer para realização de investimentos inscritos nos planos.

Para o período de 2002 a 2009, embora a análise dos valores apresentados seja equivalente 

à do período anterior, os dados são apresentados na moeda actual (Euro), desde a sua vigência.

Importa ainda referir algumas questões que se afiguram pertinentes para quem pretenda 

proceder a comparações entre os números apresentados, tendo em consideração questões 

de pormenor que, sem porem em causa os níveis de actividade que os números poderão 

demonstrar, são importantes para uma análise mais correcta da evolução.

Assim:

1. No ano de 1982, deu-se a integração dos Serviços Médicos nos SASUC. Por tal 

facto, o orçamento dos SASUC foi reforçado com 16 802 contos (83 808,02 Euros) 

– primeira alteração orçamental de 1982 (16.02.1982). Pela Portaria n.º 1027/81, de 

28 de Novembro, os Serviços Médicos deixaram de estar na dependência directa do 

IASE, passando para a dependência dos SASUC;

2. No ano de 1995, o valor do orçamento transferido para os SASUC incluiu a importância 

de 50 000 contos (249 398,95 Euros) que foram transferidos para 23 Repúblicas de 

Estudantes de Coimbra, para a realização de obras de recuperação, não devendo, 

por conseguinte, ser considerados como usados na actividade normal dos Serviços;

3. No ano de 1998, verificou-se um forte acréscimo da receita própria (3.ª alteração 

orçamental), por força da venda de refeições no Festival Mundial da Juventude, 

realizado nesse ano em Portugal, e cujos serviços de catering foram, com enorme 

sucesso, prestados pelos SASUC. O valor da receita rondou os 185 000 contos 

(922 776,12 Euros);

4. No ano de 1999, o valor do orçamento transferido para os SASUC incluiu a importância 

de 25 000 contos (124 699,48 Euros – 2.ª alteração orçamental) que foram transferidos 

para a Cooperativa de Habitação dos Estudantes da Universidade de Coimbra, a título de 
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subsídio, para aquisição e recuperação do primeiro imóvel para habitação cooperativa 

de estudantes existente no país. Tal verba não deve pois ser considerada como usada 

na actividade normal dos Serviços;

5. A partir do ano de 2007, o orçamento inicial dos SASUC deixou de incluir o montante 

previsto para bolsas de estudo. Os respectivos montantes previstos foram inicialmente 

inscritos nos orçamentos da Direcção-Geral do Ensino Superior, sendo posteriormente 

transferidos para o orçamento privativo dos SASUC, de acordo com as necessidades. 

Foram os seguintes os valores inscritos, quer para funcionamento, quer para bolsas 

de estudo (Tabela 1);

Tabela 1 – Evolução orçamental de 2007 a 2009

Ano
OE transferido para 

Funcionamento
Orçamentado para bolsas

2007 5 517 025 7 972 676

2008 5 585 074 8 132 930

2009 5 582 074 8 382 068

6. A partir do ano de 2007, o montante recebido para pagamento de bolsas de estudo 

passou a incluir o diferencial entre o montante da propina mínima e o montante da 

propina máxima praticada pela Universidade de Coimbra. O referido valor passou a ser 

entregue directamente ao aluno para que pudesse pagar directamente à Universidade 

de Coimbra. O valor correspondente era, anteriormente, pago directamente pelo 

Ministério à Universidade de Coimbra; 

7. Os valores inscritos em 2009 correspondem, com excepção do valor do saldo de 

gerência, a valores orçamentais e, como tal, a previsões.

Dados os condicionalismos referidos inicialmente, bem como ter-se verificado, no período 

em análise, a adesão de Portugal à União Europeia e a mudança da moeda oficial utilizada, 

os dados são apresentados através de tabelas, sendo que na primeira se apresentam os valo-

res tal como foram recolhidos de origem, nos respectivos orçamentos (Tabela 2). Na tabela 

seguinte os referidos valores apresentam-se já convertidos em Euros (Tabela 3).
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Tabela 2 — Evolução histórica dos orçamentos disponíveis no período de 1981 a 2009

(Unidade: moeda em circulação à data)

Ano
O. E.

transferido

Saldos da Gerência Anterior
PIDDAC FEDER

Receita 

própriaFuncion. Inv. Plano Total

1981 165.026   0 12.000  100.684

1982 213.612   0 10.000  128.225

1983 257.826   0 23.200  145.255

1984 255.700 26 20.000 20.026 5.050  139.423

1985 457.020 165 9.660 9.825 20.990  161.898

1986 579.760 668  668 66.350  215.200

1987 608.000 18.881  18.881 58.800  295.200

1988 714.764 2.280 5.530 7.810 58.805  327.642

1989 845.203 214  214 55.406  322.372

1990 957.015 45 86 131 60.000  336.642

1991 1.197.000 42  42 57.675  364.500

1992 1.421.176 11.730  11.730 81.856  412.652

1993 1.425.470 83.876  83.876 46.400  529.194

1994 1.431.652 72.260  72.260 121.456  653.723

1995 1.611.600 8.822  8.822 270.160 31.875 660.502

1996 1.720.020 4.717 244.558 249.275 94.282 34.813 790.903

1997 1.831.657 163.027 141.493 304.520 191.794 15.995 886.470

1998 2.148.671 226.736 105.969 332.705 217.887 172.775 1.115.429

1999 2.266.509 169.786 66.053 235.839 61.458 51.802 1.102.217

2000 2.538.156 67.956 2.216 70.172 34.180 15.303 1.118.287

2001 2.332.242 163.111 51.700 214.811 17.765 42.927 1.185.794

2002 12.675.520 650.153 117.634 767.787 466.729 558.996 6.285.338

2003 12.292.275 2.062.923 216.369 2.279.292 304.745 888.634 7.156.684

2004 12.907.477 3.420.580 97.241 3.517.821 157.100 168.333 6.852.294

2005 12.313.934 3.692.451 129.585 3.822.036 633.256 419.725 6.857.385

2006 11.746.639 3.861.250 478.009 4.339.259 641.656 1.127.358 6.498.135

2007 13.325.998 3.291.135 345.036 3.636.171 664.567 1.431.793 5.734.662

2008 13.615.892 1.600.801 451.483 2.052.284 225.000 1.573.982 5.536.133

2009 13.967.142 806.068 0 806.068 0 0 6.100.000
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Tabela 3 — Evolução histórica dos orçamentos disponíveis no período de 1981 a 2009

(Unidade: euros) / Taxa de conversão de contos em euros — 4,98797897

Ano
O. E.

transferido

Saldos da Gerência Anterior
PIDDAC FEDER

Receita 

própriaFuncion. Inv. Plano Total

1981 823.146 0 0 0 59.856 0 502.210

1982 1.065.492 0 0 0 49.880 0 639.584

1983 1.286.031 0 0 0 115.721 0 724.529

1984 1.275.426 130 99.760 99.889 25.189 0 695.439

1985 2.279.606 823 48.184 49.007 104.698 0 807.544

1986 2.891.831 3.332 0 3.332 330.952 0 1.073.413

1987 3.032.691 94.178 0 94.178 293.293 0 1.472.451

1988 3.565.228 11.373 27.584 38.956 293.318 0 1.634.271

1989 4.215.855 1.067 0 1.067 276.364 0 1.607.985

1990 4.773.571 224 429 653 299.279 0 1.679.163

1991 5.970.611 209 0 209 287.682 0 1.818.118

1992 7.088.796 58.509 0 58.509 408.296 0 2.058.299

1993 7.110.214 418.372 0 418.372 231.442 0 2.639.609

1994 7.141.050 360.431 0 360.431 605.820 0 3.260.757

1995 8.038.627 44.004 0 44.004 1.347.552 158.992 3.294.570

1996 8.579.424 23.528 1.219.850 1.243.378 470.277 173.647 3.945.008

1997 9.136.267 813.175 705.764 1.518.939 956.664 79.783 4.421.694

1998 10.717.526 1.130.954 528.571 1.659.526 1.086.816 861.798 5.563.736

1999 11.305.299 846.889 329.471 1.176.360 306.551 258.387 5.497.835

2000 12.660.269 338.963 11.053 350.016 170.489 76.331 5.577.992

2001 11.633.174 813.594 257.879 1.071.473 88.611 214.119 5.914.716

2002 12.675.520 650.153 117.634 767.787 466.729 558.996 6.285.338

2003 12.292.275 2.062.923 216.369 2.279.292 304.745 888.634 7.156.684

2004 12.907.477 3.420.580 97.241 3.517.821 157.100 168.333 6.852.294

2005 12.313.934 3.692.451 129.585 3.822.036 633.256 419.725 6.857.385

2006 11.746.639 3.861.250 478.009 4.339.259 641.656 1.127.358 6.498.135

2007 13.325.998 3.291.135 345.036 3.636.171 664.567 1.431.793 5.734.662

2008 13.615.892 1.600.801 451.483 2.052.284 225.000 1.573.982 5.536.133

2009 13.967.142 806.068 0 806.068 0 0 6.100.000
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2.1.3. Gestão de recursos humanos, materiais e financeiros

Na Universidade de Coimbra a missão dos SASUC é a de assegurar, nos termos definidos 

por lei, a concessão de apoios financeiros e a prestação de serviços aos estudantes. Para o 

desempenho da sua missão, os SASUC dispõem de um conjunto de meios humanos, materiais 

e financeiros que, pelo modelo de gestão adoptado, têm sido multiplicados nas três últimas 

décadas.

É neste vasto conjunto de recursos públicos que a Divisão Administrativa e Financeira 

exerce as suas atribuições, designadamente nos seguintes domínios: Contabilidade; Tesouraria; 

Recursos Humanos; Expediente Geral e Arquivo; e Património.

A esta Divisão cabe, em especial:

• Assegurar a gestão dos recursos humanos ao serviço dos SASUC, incluindo a 

organização e instrução de processos de pessoal e do respectivo cadastro;

• Preparar os projectos de orçamento de funcionamento dos SASUC e assegurar a gestão 

e controlo orçamental da sua execução, sob orientação da Direcção de Serviços de 

Gestão e Planeamento;

• Efectuar a gestão integrada dos recursos financeiros e garantir a elaboração da conta 

de gerência e respectivos relatórios financeiros;

• Assegurar as funções inerentes ao movimento das receitas e despesas e aos respectivos 

registos contabilísticos obrigatórios, assim como ao arquivo dos documentos 

justificativos correspondentes;

• Preparar e conduzir, do ponto de vista administrativo e da gestão financeira, em 

colaboração com os outros serviços dos SASUC, os procedimentos da aquisição de 

bens e serviços necessários às actividades operativas;

• Promover o desenvolvimento e assegurar a aplicação de normas e medidas de 

modernização administrativa;

• Realizar outras acções que, no seu domínio de actuação, lhe sejam determinadas 

pelo Administrador.

Uma breve análise aos números permite verificar a dimensão dos meios que actualmente 

estão envolvidos na prossecução da acção social da Universidade de Coimbra (Tabela 4).
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Tabela 4 – Recursos actuais dos SASUC

Rubrica Valor

Recursos Humanos (31/12/2008) 563

Veículos automóveis 12

Edifícios/espaços utilizados 39

N.º de bens registados em inventário (31/12/2008) 22458

Processos informáticos de aquisição que deram origem 

a contabilização/pagamento - 2008
5677

No âmbito das atribuições de aplicação das medidas de modernização administrativa, os 

SASUC têm efectuado investimento em tecnologias de informação recentes, designadamente a 

adesão aos procedimentos administrativos de aquisição de bens e serviços em formato elec-

trónico, através de plataforma electrónica via Web.



(Página deixada propositadamente em branco)
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2.2. APOIOS DIRECTOS: BOLSAS DE ESTUDO

Testemunho

Há cerca de 35 anos que desenvolvo a minha actividade profissional nos Serviços de Acção 

Social da Universidade de Coimbra concretamente no serviço de Bolsas de Estudo. Foi aqui 

que cresci e amadureci profissionalmente. 

Sem entrar em pormenor, uma vez que tal acontecerá no ponto seguinte, pretendo apenas 

realçar alguns aspectos que me parecem determinantes no processo de atribuição de bolsas 

de estudo ao longo dos tempos. 

A atribuição de Bolsas pelos então Serviços Sociais da Universidade de Coimbra, teve inicio 

no ano lectivo de 1969/1970. Os critérios de atribuição de bolsas de estudo eram estabelecidos 

pela Reitoria. Até ao ano de 1974, a par com a situação económica também era considerada 

a média do aluno, só sendo possível a atribuição de bolsa de estudo a alunos com média 

igual ou superior a 12 valores. Esta situação foi alterada logo após o 25 de Abril de 1974.

Era sentida, pelos diferentes Serviços de Acção Social das Universidades, a necessidade 

de adopção de regras comuns de forma a que situações iguais tivessem igual tratamento, 

independentemente da universidade que frequentavam. Assim, é publicado no ano lectivo de 

1977/78 o Despacho n.º 313/77, de 19 de Dezembro, pelo Ministro da Educação e Investiga-

ção Científica, primeira legislação sobre Bolsas de Estudo comum a todos os Serviços Sociais. 

Muita foi a legislação que se sucedeu procurando a adopção de critérios que contribuíssem 

para a aplicação dos princípios universais que devem inspirar uma acção social efectiva, ou 

seja: princípios da Justiça Social, da Complementaridade e da Equidade.

No ano de 1997/98 foram introduzidas pelo Despacho n.º 10324-D/97, de 31 de Outubro, 

alterações de fundo à legislação em vigor, com a publicação do Regulamento de Atribuição de 

Bolsas de Estudo, nomeadamente a instituição de Regras Técnicas, aprovadas pelo órgão legal 

e estatutariamente competente de cada instituição de ensino superior. Esta situação veio, de 

novo, permitir formas de actuação diferentes dos respectivos Serviços Sociais em situações iguais.

Actualmente, a atribuição de bolsas de estudo centra-se essencialmente nos rendimentos 

dos agregados familiares declarados em sede de IRS/IRC. Como é do conhecimento comum, 

estes rendimentos nem sempre traduzem a situação económica dos agregados, gerando por 

vezes injustiças na atribuição. É neste aspecto que reside a principal dificuldade no processo 

de atribuição de bolsas de estudo, que só será ultrapassada com a reforma do sistema fiscal.

Entretanto, o que poderá ser feito no sentido de melhorar a atribuição de bolsas de estudo?
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• Elaboração de um regulamento, comum a todas as instituições, onde seja clara a 

forma de apuramento dos rendimentos do agregado familiar;

• Alteração da tabela em vigor, quer no que se refere à abertura de escalões (redistri-

buição dos escalões), quer no limite final para atribuição de benefícios;

• Revisão da forma de cálculo da bolsa a atribuir;

• Adopção de um sistema misto para o cálculo final da bolsa de estudo em que, para 

além da capitação, sejam ponderados outros factores, tendo em conta a origem dos 

rendimentos e as situações específicas de cada caso. Aliás, esta tem sido a orientação 

imprimida pelo Administrador dos SASUC sempre que temos de nos pronunciar sobre 

propostas de atribuição de bolsas de estudo no ensino superior.

Ao longo deste percurso, acompanhei o crescimento dos Serviços de Acção Social que dei-

xaram de ser um Serviço de pequenas dimensões, muitas vezes pouco respeitado por aqueles 

a quem se dirigia, para se transformarem numa «empresa» de grande dimensão, indispensável 

a uma normal vida académica e respeitada pelos seus utilizadores. Houve uma progressiva 

mudança de mentalidades dos trabalhadores dos SASUC, que se reflecte de uma maneira evi-

dente na forma de ver o estudante, deixando este de ser um «mal necessário», para passar a 

ser o centro das preocupações e até, em muitos casos, um colaborador desejado.

Hoje, temos um Serviço dinâmico, que se pretende adequar, a cada momento, às necessi-

dades dos estudantes, de forma a que contribuamos, quer para o seu sucesso académico, quer 

para o desenvolvimento da sua personalidade. Esta transformação teve por base a filosofia 

subjacente à orientação implementada pelo seu Administrador, Dr. António Luzio Vaz, e de 

quem é impossível dissociar os SASUC nas últimas 3 décadas.

O meu crescimento profissional é também indissociável do facto de ter tido o privilégio 

de trabalhar ao longo dos últimos 30 anos com o Dr. Luzio Vaz. É um Administrador exi-

gente, com uma sensibilidade apurada para as questões sociais e uma vontade enorme de 

resolver todos os problemas que aparecem, muitas vezes no momento em que deles tomamos 

conhecimento, o que exige dos colaboradores próximos um esforço acrescido. Mas, é tam-

bém um porto de abrigo nas alturas de maior dificuldade e algum desânimo, no sentido de 

nos incentivar a prosseguir naquilo que é a nossa missão, ou seja, contribuir para que sejam 

criadas as condições necessárias ao prosseguimento dos estudos superiores dos estudantes 

abrangidos pelos SASUC. 

Trabalhar com o Dr. Luzio é simultaneamente um desafio, mas também uma fonte ines-

gotável de aprendizagem.

Maria Elisa Decq Motta

Directora de Serviços
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A acção social no ensino superior tem como objectivo melhorar as possibilidades de sucesso 

escolar, mediante a prestação de serviços aos estudantes em geral e a concessão de apoios 

aos estudantes economicamente mais carenciados, visando promover uma efectiva igualdade 

de oportunidades no sucesso escolar.

Nos apoios directos, a atribuição de bolsas de estudo assume um lugar de destaque.

A análise dos processos de candidatura a bolsa de estudo é feita por assistentes sociais, 

procurando-se aplicar a legislação em vigor às situações específicas de cada aluno. Neste pro-

cesso privilegia-se a realização de entrevistas, que têm como objectivos, para além de identificar 

o maior número de elementos caracterizadores da situação socioeconómica de cada agregado 

familiar que possam ser tomados em linha de conta aquando da atribuição da bolsa; informar 

da legislação que regulamenta a atribuição de bolsas aos alunos do ensino superior público; 

dar a conhecer os diferentes apoios colocados à disposição dos alunos por estes Serviços; e 

proceder ao despiste e encaminhamento de «situações-problema», sempre que se verifiquem.

Neste capítulo procuram-se apresentar elementos que permitam, por um lado compreender 

a evolução do enquadramento normativo subjacente à atribuição de bolsas de estudo no ensino 

superior, por outro apresentar os dados de atribuição de bolsas de estudo pelos SASUC ao 

longo dos últimos trinta anos. São ainda apresentados dados referentes à atribuição do Fundo 

de Acção Social aos estudantes da Universidade de Coimbra. 

2.2.1. Enquadramento legislativo da atribuição de bolsas de estudo

Os apoios directos, vulgarmente conhecidos por bolsas de estudo, começaram a ser atri-

buídos pelos então Serviços Sociais da Universidade de Coimbra, no ano de 1969/70. 

Até ao 25 de Abril de 1974, os critérios de atribuição tinham em linha de conta, não só a 

situação económica do agregado familiar, como também a média escolar do ano lectivo ante-

rior. A definição destes critérios era da responsabilidade de cada universidade, situação que se 

prolongou até ao ano de 1977. Era, então, sentida pelo conjunto dos serviços a necessidade da 

existência de uma legislação a nível nacional que permitisse a utilização dos mesmos critérios 

em todas as universidades, diminuindo assim as divergências existentes, que se traduziam, na 

prática, em atribuições de bolsas diferentes para situações económicas semelhantes.

Nesse sentido, surgiu, no ano lectivo de 1977/78, a primeira regulamentação de bolsas de 

estudo a nível nacional, através do Despacho n.º 313/77, de 19 de Dezembro. Este normativo 

procurou agregar a experiência adquirida pelos serviços de acção social das universidades 
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nos anos lectivos anteriores. Veio, então, regulamentar todas as preocupações encontradas 

pelas instituições na atribuição de bolsas, não só na definição dos candidatos com direito a 

bolsa, mas também na definição dos rendimentos que entrariam para o apuramento da res-

pectiva capitação. Não nos podemos esquecer que, naquele período, vigorava um modelo de 

tributação assente na existência de impostos parcelares (com diferentes taxas de tributação) 

e de um imposto complementar de sobreposição (onde eram ponderados os elementos de 

personalização). 

Tendo presente as dificuldades encontradas no terreno, foi elaborado este primeiro regu-

lamento que, resumidamente, procurou dar resposta a algumas questões até aqui em aberto: 

• Definiu que as bolsas de estudo a conceder aos estudantes eram «calculadas em 

função das despesas resultantes dos estudos, no que se refere a propinas, livros e 

outro material escolar e transportes, dentro da área das escolas superiores, cobrindo 

ainda, em proporções variáveis, as despesas de alojamento e de alimentação»;

• Determinou que só teriam bolsa de estudo os estudantes com aproveitamento escolar, 

desde que «provassem a possibilidade de conclusão do respectivo curso no número de 

anos correspondente ao seu plano de estudo em vigor», sendo que, no aproveitamento, 

era relevada a reprovação numa disciplina anual ou em duas semestrais;

• Dividiu os estudantes bolseiros em residentes e deslocados, conforme estivessem, ou 

não, a residir com os respectivos agregados familiares na área do estabelecimento 

de ensino;

• Fixou regras para o apuramento das capitações, tendo a preocupação de regular 

diversas situações, como as dos estudantes independentes, estudantes casados sem 

rendimentos, estudantes de cursos nocturnos, trabalhadores-estudantes, estudantes 

mães com filhos menores de 12 anos, estudantes que mudaram de curso e estudantes 

que beneficiassem de bolsas atribuídas por outras entidades;

• Definiu a forma de pagamento e as sanções a aplicar por falsas declarações dolosas 

(procedimento criminal e processo disciplinar), os impedimentos para atribuição 

de bolsa (como o facto de os candidatos já possuírem uma licenciatura e serem 

proprietários de automóvel), bem como os motivos de suspensão da bolsa;

• Fixou as seguintes tabelas: capitações acima das quais não há direito a bolsa de 

estudo; valores que compõem a bolsa; tabela que faz corresponder os rendimentos 

colectáveis à remuneração convencional; tabela que faz corresponder as capitações 

aos valores das bolsas.
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A bolsa a atribuir resultava da relação directa do rendimento per capita encontrado e res-

pectivo escalão de bolsa.

Para o ano lectivo de 1978/79, foi publicado o Despacho n.º 94/79, de 29 de Março, que, 

embora na linha do anterior, procurou definir com maior clareza o âmbito dos benefícios 

sociais, os critérios de atribuição e as obrigações dos beneficiários. Introduziu a definição 

anual, por despacho ministerial, dos limites de capitação que davam direito a isenção de pro-

pinas; dos limites de capitação que, cumulativamente com a isenção de propinas, dão direito 

à concessão de bolsas de estudo; dos quantitativos máximos e mínimos das bolsas de estudo 

a atribuir; como também o limite para a dedução de encargos com habitação.

A 22 de Agosto de 1979, foi publicado o Despacho n.º 203/79, que definiu as tabelas a 

serem utilizadas no ano lectivo 1979/80, nomeadamente no tocante aos limites de capitação 

e respectivos montantes de bolsa. Esta situação foi alterada pelo Despacho n.º 75/80, de 26 

de Março, que, tendo em conta o aumento do custo de vida, definiu novos valores de bolsa 

a vigorar ainda no decorrer desse ano lectivo, a partir de 1 de Março. Esta regulamentação 

foi igualmente aplicada no ano lectivo 1980/81.

Por sua vez, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 132/80, de 17 de Maio, os 

regulamentos de atribuição de bolsas de estudo passaram a ser publicados sob a forma de 

Portaria, sendo os projectos elaborados no âmbito do Conselho de Acção Social do Ensino 

Superior (CASES). 

Para o ano lectivo 1981/82, foi publicada a Portaria n.º 760/81, de 4 de Setembro, intro-

duzindo alterações de fundo à forma de apuramento de rendimentos e ao cálculo das bolsas. 

Reconheceu este diploma que a atribuição de bolsas de estudo, tendo por base apenas os 

rendimentos declarados para efeitos fiscais, era geradora de injustiças. Isso mesmo era reco-

nhecido, no seu preâmbulo:

«Os estudantes que frequentem o ensino superior podem beneficiar de auxílios directos, que 

são as bolsas de estudo e a isenção de propinas. Este tipo de benefício directo estava, até este 

momento, apenas dependente do apuramento sumário da capitação, o que vinha originando 

injustiças, que resultavam da sua aplicação. De facto, o sistema tributário português, com 

vista ao apuramento de rendimentos, incide especialmente sobre os proventos do trabalho, 

porque estes são de mais fácil controlo. Não possuindo os serviços sociais outros meios, que 

não sejam o recurso a confirmações de outras entidades, confrontam-se com a dificuldade de, 

com segurança, apurarem a real situação económica dos agregados familiares dos estudantes, 

candidatos a benefícios sociais. É um problema que se apresenta de difícil solução.

Contudo, um esforço foi feito com a actual legislação, no sentido de um mais claro apoio aos 

possuidores de rendimentos fixos, normalmente produto do seu trabalho.
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A presente portaria não é a solução ideal que vem resolver todos os problemas. Ela abre, 

todavia, um capítulo novo, no que se refere ao esquema de atribuição de benefícios sociais aos 

estudantes, ao mesmo tempo que permite uma recolha de dados com vista ao aperfeiçoamento 

gradual do sistema.

Princípios há, porém, que são perfeitamente indiscutíveis, e um deles é, precisamente, o de 

que ninguém deve ser privado, por razões sociais ou económicas, da instrução ou da formação 

profissional a que as suas aptidões lhe permitem aspirar».

Determinou, no artigo 5.º, que os critérios para apuramento dos rendimentos não fixos de 

cada agregado familiar respeitavam necessariamente a valores mínimos presumíveis que seriam 

fixados por todos os serviços. Previu ainda, no artigo 6.º, a possibilidade de se deduzir ao 

rendimento, para além dos encargos com a habitação e impostos, os encargos especiais de 

alojamento e transporte do suporte económico do agregado familiar, quando de tal necessi-

tassem para o desempenho das suas funções. Introduziu como factores determinantes para o 

cálculo do valor da bolsa a atribuir, para além da capitação obtida, um conjunto de pontua-

ções decorrentes da situação de alojamento do aluno em relação ao seu agregado familiar. 

Regulamentou igualmente, no artigo 8.º, a possibilidade de poderem ser efectuadas correcções, 

para mais ou para menos, até três pontos, de acordo com as situações específicas de cada 

caso e referidas no artigo 9.º, nomeadamente: 

• Encargos certos e obrigatórios com a doença de qualquer elemento do agregado 

familiar, que pudessem influenciar o respectivo rendimento;

• Encargos com outros elementos do agregado, a estudar;

• Encargos com o alojamento do candidato que, tendo-o requerido, não tivesse obtido 

deferimento, por falta de vaga, nas residências dos serviços;

• Quando os rendimentos do agregado familiar resultassem exclusivamente de pensões 

sociais;

• Quando o candidato fosse o próprio suporte económico do seu agregado familiar;

• Quando o nível etário do chefe de família fosse igual ou superior à idade da reforma;

• Quando os rendimentos totais do agregado familiar fossem iguais ou inferiores à 

bolsa máxima;

• Quando existisse viatura, não utilizada na actividade profissional do próprio ou do 

agregado familiar;

• Quando existisse acumulação de bens no agregado familiar.
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Deste articulado decorria que, para a atribuição de benefícios sociais (bolsas e isenção 

de propinas), faziam-se corresponder às respectivas capitações os escalões e pontuações 

constantes da tabela anexa à Portaria (cf. anexo I da Portaria n.º 760/81, de 4 de Setembro). 

À pontuação mais baixa do escalão em que o candidato tivesse sido integrado por força da 

sua capitação, somar-se-ia a pontuação decorrente da situação de alojamento (cf. anexo II da 

referida Portaria). Por último, a pontuação anteriormente obtida poderia ainda ser corrigida 

em três pontos, para cima ou para baixo, consoante as situações específicas de cada caso. 

Obtida a pontuação final encontrava-se o novo escalão onde o candidato seria integrado. 

Previa-se ainda a possibilidade, a pedido do interessado, do alargamento do período de 

atribuição de bolsa de 10 para 12 meses, a titulo excepcional e atendendo às circunstâncias 

de cada caso, mediante despacho do Presidente dos serviços sociais. Esta situação aplicava-se 

sobretudo aos alunos finalistas, que podiam terminar os seus cursos em época especial para 

o efeito.

Durante os anos lectivos de 1982/83 a 1984/85, não houve alterações na regulamentação 

em vigor, alterando-se apenas os valores das bolsas.

No ano lectivo 1985/86, surge nova regulamentação de bolsas. A Portaria n.º 453-A/85, 

de 12 de Julho, veio definir o enquadramento da situação socioeconómica do estudante 

candidato, particularmente daquele que é deslocado do seu agregado familiar, reajustando o 

montante das bolsas, de forma que o estudante economicamente mais carenciado tivesse os 

meios necessários à prossecução dos seus estudos. Este diploma terminava o seu preâmbulo 

enunciando os princípios que deveriam nortear a acção social no ensino superior: da Uni-

versalidade, traduzido no apoio indirecto a todos os estudantes em geral; da Justiça Social, 

traduzido no apoio directo aos estudantes mais carenciados sob a forma de bolsa de estudo 

e isenção de propinas; da Complementaridade, traduzido na concessão de benefícios directos 

que, juntamente com os recursos familiares, permitissem ao estudante carenciado a prosse-

cução dos seus estudos. 

Esta nova Portaria, no apuramento de rendimentos não fixos do agregado familiar, recorreu 

a tabelas já publicadas, em que fazia corresponder os rendimentos colectáveis a rendimentos 

presumíveis. Por sua vez, no cálculo da capitação, previa a possibilidade de se descontarem, 

para além dos encargos com a habitação, impostos e encargos resultantes de situações espe-

ciais, e encargos obrigatórios com a doença de qualquer elemento do agregado familiar, na 

parte não suportada pela ADSE ou pela Segurança Social.

Para fazer face às dificuldades até aí detectadas e de modo a cumprir a doutrina que 

emanava do enunciado dos princípios referidos, este diploma procurou ainda aprofundar a 

correcção do valor inicial da bolsa através de um sistema de pontuações diferente do determi-
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nado anteriormente. Estabeleceu um conjunto de factores, favoráveis e desfavoráveis, que iriam 

influenciar o montante final da bolsa, sendo que a cada factor correspondia uma determinada 

pontuação, estabelecendo 10 pontos como limite máximo (correspondendo cada ponto a 

2% da bolsa média do escalão).

Finalmente, este diploma retomou a dicotomia de alunos residentes e alojados na tabela 

que fazia corresponder os escalões às respectivas bolsas, estipulando valores diferentes de 

bolsa consoante a situação.

Para o ano lectivo 1986/87, foi publicada a Portaria n.º 504/86, de 9 de Setembro. Este 

documento não introduziu novos conceitos, produzindo apenas alterações no articulado, de 

forma a facilitar a sua compreensão. Como anexo a este diploma foi também publicada a 

tabela de bolsas para vigorar nesse ano lectivo.

Por sua vez, a Portaria n.º 853-B/87, de 4 de Novembro, além de fixar os valores das bolsas 

para o ano lectivo 1987/88, veio incluir um novo factor de correcção da bolsa a atribuir. No 

seu artigo 6.º, ponto 5, estabeleceu que, ao valor da bolsa encontrado após a alteração do 

valor inicial pelos factores correctivos, seria adicionado o montante correspondente à diferença 

entre a capitação do aluno e a máxima do escalão em que se inseria.

Este diploma previa, no ponto 2 do artigo 1º, a possibilidade de manutenção da bolsa aos 

alunos que mudassem de curso durante tantos anos quantos os que faltavam para terminar o 

curso que iriam frequentar. Previa igualmente, pela primeira vez, a possibilidade de manuten-

ção da bolsa a alunos que não tivessem obtido aproveitamento escolar por motivo de doença 

prolongada, devidamente comprovada, ou outras situações consideradas especialmente graves 

e participadas ao serviço em tempo oportuno. Continuou a considerar, em cada escalão, as 

situações de aluno deslocado ou não deslocado, em função do alojamento ser, ou não, no 

agregado de origem. Ponderava, no entanto, a possibilidade de se considerar equiparado a 

aluno deslocado um aluno que, embora residente no agregado de origem, tivesse encargos 

acrescidos com despesas de transporte diário para frequência da universidade.

Para o ano lectivo 1988/89, os montantes das bolsas a atribuir aos estudantes foram actua-

lizados através da Portaria n.º 646-A/88, de 23 de Setembro. Numa tentativa de trazer mais 

justiça social à atribuição de bolsas, introduziu novamente alterações nas pontuações, desta vez 

alterando o limite máximo da pontuação de 10 para 15 pontos, correspondendo cada ponto 

a 2% do valor da bolsa do escalão IV, ou seja, o valor da pontuação era igual em todos os 

escalões, não sendo influenciado pelo valor da capitação encontrado.

No seguimento da publicação da Lei n.º 108/88, de 24 de Setembro, conhecida como Lei 

da Autonomia das Universidades, a capacidade de «definir e orientar o apoio a conceder aos 

estudantes no quadro dos serviços sociais e actividades circum-escolares», foi atribuída aos 
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reitores (cf. alínea g) do n.º 1 do art. 20.º). Esta alteração legislativa levou a que, a partir 

desta data, a fixação da regulamentação da atribuição de bolsas de estudo passasse a ser 

protocolada entre a Tutela e as instituições de ensino superior .

O primeiro protocolo celebrado entre os Reitores e o Ministro da Educação aconteceu no 

ano lectivo 1989/90. Este documento, elaborado na linha da regulamentação anteriormente 

publicada, procurou melhorá-la, introduzindo um incentivo ao mérito (cláusula 7.ª-6).

Para o ano lectivo 1990/91 foi publicado novo protocolo que, embora mantendo no essen-

cial o articulado, introduziu um critério especial para os agregados constituídos apenas por 

dois elementos e que consistiu na redução da capitação entre 20% a 50% sempre que o per 

capita encontrado fosse inferior ao salário mínimo nacional. Manteve o limite de pontos que 

podiam ser utilizados como factores correctivos em 15, mas alterou o valor da pontuação, 

estabelecendo que, por cada ponto, o valor da bolsa seria alterado, para mais ou para menos, 

em 2% sobre o valor correspondente à bolsa calculada no escalão, não podendo este ser 

inferior ao escalão V da tabela constante do anexo III desse protocolo.

No ano lectivo 1991/92, foi publicado novo protocolo, onde se introduziu uma nova forma 

de apuramento dos rendimentos agrícolas, comerciais e industriais. Deixaram então de existir 

tabelas de correspondência de rendimentos presumíveis, atribuindo-se os salários mínimos 

nacionais a cada elemento activo do respectivo agregado, sempre que a declaração de rendi-

mentos fosse de valor inferior. Alterou-se o limite de pontos que poderiam ser utilizados como 

factores correctivos de 15 para 20, passando cada ponto a corresponder a 2% do escalão III, 

de acordo com a situação de deslocado ou não deslocado.

No final de 1992, o Despacho, de 22 de Dezembro, do Secretário de Estado Adjunto e 

do Ensino Superior, exarado na Informação n.º 7/92 daquela Secretaria de Estado, determi-

nou várias alterações, das quais se destacam a atribuição dos valores das bolsas no mês de 

Janeiro, vigorando para todo o ano civil; a equiparação da bolsa do primeiro escalão ao 

salário mínimo nacional; bem como a definição do valor de cada ponto de bonificação ou 

penalização do regulamento de bolsas enquanto equivalente a 1% do salário mínimo nacional. 

Estas alterações tiveram duas consequências práticas. Por um lado, as bolsas eram atribuídas 

tendo como referência o salário mínimo nacional, em função dos rendimentos dos candidatos 

desse ano, e os preços de alojamento e alimentação sofriam o mesmo aumento percentual 

que tivesse recaído na bolsa de referência. Por outro, a bolsa atribuída em Janeiro era válida 

para o ano civil. Assim, para os alunos que se candidatavam pela primeira vez, a bolsa era 

atribuída em Outubro e mantinha-se até Dezembro do ano seguinte, tendo como referência 

o valor do salário mínimo nacional que vigorava em Outubro.



76

Da introdução destas medidas obtiveram-se vantagens na operacionalização do sistema, sem 

que isso trouxesse qualquer prejuízo aos estudantes. Assim, o facto da bolsa não ter que ser 

alterada em Outubro para alunos que se recandidatavam em Abril/Maio, permitia que a análise 

dos processos dos alunos que entravam na universidade em Outubro fosse mais rápida, não 

tendo que aguardar pela conclusão do processo de análise dos processos de recandidatura 

dos estudantes com mais de uma matrícula. Por sua vez, a equiparação da bolsa ao salário 

mínimo fez desaparecer a instabilidade anual na universidade, que decorria da discussão do 

montante das bolsas e dos preços sociais de refeição e alojamento.

Nos anos de 1994 a 1997, vigorou o protocolo de 1991/92, tendo havido apenas actuali-

zação dos valores das bolsas.

Na sequência da publicação da Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro, que estabeleceu as bases 

do financiamento do ensino superior público, foi publicado o Despacho n.º 10324-D/97, que 

veio regulamentar a atribuição de bolsas para o ano lectivo 1997/98. Foram várias as alterações 

de fundo introduzidas. Assim, deste diploma decorreu que a atribuição de bolsas passou a 

ser feita por anos lectivos e não por anos económicos. Introduziu-se ainda a figura do apro-

veitamento mínimo, correspondente a 40% de aproveitamento de um ano médio. Este novo 

regulamento levou igualmente ao desaparecimento de valores de bolsa diferentes consoante os 

alunos fossem, ou não, deslocados do agregado de origem, passando a existir complementos 

de alojamento ou transporte, consoante a situação. No entanto, o complemento de alojamento 

pressupunha a obrigatoriedade de concurso ao alojamento dos serviços de acção social. 

Foram também criadas Regras Técnicas, necessárias à aplicação do regulamento de atri-

buição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior público, que seriam aprovadas 

por cada instituição do ensino superior. Esta norma veio criar situações de desigualdade entre 

instituições, permitindo a utilização de critérios diferentes em situações idênticas, com a con-

sequente atribuição de bolsas de valor diferente. 

O referido regulamento levou ainda ao abandono do sistema de correcção da capitação 

através de pontuação e de presunção de rendimentos que foi utilizado durante cerca de 

20 anos, para se fixar, só e exclusivamente, nos rendimentos apresentados em sede de IRS 

e IRC. Deu ainda origem à eliminação da possibilidade de prolongamento da bolsa por um 

período de doze meses, deixando de estar salvaguardada a situação dos alunos finalistas com 

época especial para conclusão do curso.

No ano seguinte, foi publicado o Despacho n.º 13766-A/98, de 7 de Agosto, que definiu, 

para o ano lectivo 1998/99, a actualização do montante das bolsas. Embora mantendo, no 

essencial, o articulado anterior, este Despacho introduziu algumas alterações, nomeadamente 

ao nível dos montantes dos complementos de transporte e alojamento; da redefinição das 
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condições para requerer a atribuição de bolsa de estudo; da clarificação dos motivos de 

indeferimento liminar das candidaturas; das regras para acumulação de benefícios sociais; da 

definição dos critérios a utilizar para os alunos que ingressassem no serviço militar.

A actualização do montante das bolsas para o ano lectivo 1999/00 foi realizada através do 

Despacho n.º 20768/99, de 3 de Novembro. 

O Despacho n.º 7424/2002, de 10 de Abril, não só introduziu alterações no montante dos 

complementos e prestações complementares para o ano lectivo 2002/03, como também consa-

grou a hipótese de atribuição de prestação complementar, no caso de gastos com alojamento 

inerentes à realização de estágios curriculares. Este benefício englobava despesas além das 

já contempladas, que se referiam a despesas de transporte adicionais, inerentes à realização 

de estágios curriculares e à atribuição do décimo primeiro mês sempre que o ano lectivo se 

prolongasse além de dez meses. Como inovação, permitiu a acumulação dos complementos 

existentes com as prestações complementares decorrentes da realização de estágios curriculares. 

Republicou o despacho original com as alterações que lhe foram introduzidas.

Para o ano lectivo 2003/04, foi publicado o Despacho n.º 24386/2003, de 18 de Dezem-

bro, na sequência da publicação da Lei n.º 37/2003, de 22 de Agosto (nova Lei de Bases do 

Financiamento do Ensino Superior), que veio introduzir alterações ao modo de apurar o valor 

das propinas. É referido, no seu preâmbulo, que: 

«[…] o Estado compromete-se a garantir a existência de um sistema de acção social que 

permita o acesso ao ensino superior e a frequência das suas instituições a todos os estudantes. 

Assegura-se com este sistema, que nenhum estudante seja excluído do subsistema do ensino 

superior por incapacidade financeira».

Com o objectivo de consolidar o sistema de acção social, abrangendo mais jovens eco-

nomicamente desfavorecidos, efectuaram-se algumas alterações. Redefiniu-se o conceito de 

estudante economicamente carenciado, considerando-se nesta situação todos os estudantes cuja 

capitação média mensal do agregado familiar fosse inferior a 1,2% do salário mínimo nacional. 

Consagrou-se ainda a criação do pagamento compensatório da propina aos estabelecimentos de 

ensino que tivessem fixado uma propina de valor superior ao valor mínimo, sendo o mesmo 

pago directamente pelo Estado aos estabelecimentos de ensino superior.

Foi ainda publicado o Despacho n.º 4183/2007, de 6 de Março, que vigora desde 2006/07 

até aos dias de hoje. Este diploma procedeu à alteração do regulamento das bolsas, tendo em 

consideração as medidas tomadas no âmbito do Processo de Bolonha. Consagrou-se, assim, o 

alargamento do âmbito de atribuição de bolsas de estudo aos estudantes inscritos em ciclos 



78

de estudos conducentes ao grau de mestre, bem como aos formandos inscritos em cursos de 

especialização tecnológica. Procedeu-se ainda à adequação da definição de aproveitamento 

mínimo, bem como do número de anos em que um estudante pode usufruir de bolsa, tendo 

em consideração a nova organização dos cursos superiores. O referido Despacho contempla 

igualmente a alteração das regras de atribuição de bolsa aos alunos que mudem de curso, 

consoante o número de anos do curso para o qual transitem, revogando também a disposição 

que previa que o pagamento compensatório da propina fosse pago directamente pelo Estado 

ao estabelecimento de ensino superior, estabelecendo que, a partir de Janeiro de 2007, a bolsa 

seria paga na totalidade ao aluno. 

Da análise das sucessivas alterações aos regulamentos de atribuição de bolsas de estudo no 

ensino superior, é notória a existência de dois períodos que marcaram de forma inequívoca 

a concessão dos apoios directos pelos serviços de acção social: um de 1977/78 a 1996/97 e 

outro de 1997/98 até aos dias de hoje. O primeiro período foi marcado pela correcção dos 

rendimentos não fixos dos agregados através de rendimentos presumíveis e da correcção 

da bolsa inicial correspondente à capitação através de um esquema de factores correctivos, 

procurando salvaguardar as especificidades de cada situação. Por sua vez, o segundo período 

caracteriza-se pela correspondência directa entre a capitação e a bolsa a atribuir, sendo os 

rendimentos apurados exclusivamente através das declarações de IRS/IRC.

2.2.2. Caracterização da atribuição de bolsas de estudo pelos SASUC

Para a caracterização da atribuição de apoios directos aos estudantes abrangidos pelos 

SASUC nos últimos trinta anos, foi realizado um levantamento dos dados estatísticos disponí-

veis, pretendendo-se apresentar a aplicação prática dos regulamentos de atribuição de bolsas 

de estudo, expostos na primeira parte deste capítulo.

Atendendo a que a atribuição de bolsas de estudo visa apoiar directamente os estudantes 

economicamente mais carenciados com vista à promoção da igualdade de oportunidades no 

acesso e permanência no ensino superior, no sentido de representar o real acesso às bolsas 

de estudo pelos estudantes deste nível de ensino que estejam abrangidos pelos SASUC, apre-

sentam-se dados que dão conta da evolução do número de concorrentes a estes benefícios 

e respectivos bolseiros para cada ano lectivo, sendo igualmente retratada a relação entre o 

número de alunos matriculados no ensino superior e a percentagem de bolsas atribuídas por 

estes Serviços nas últimas três décadas.
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Quanto à evolução do número de concorrentes a bolsa e bolseiros, considerando, porém, 

naturais oscilações, é evidente o aumento do número de bolseiros. No que respeita aos con-

correntes, identificam-se valores inflacionados em meados da década de 90, que possivelmente 

reflectem a contestação estudantil às propinas (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Evolução do n.º de candidatos e benefícios atribuídos de 1980/81 a 2007/08
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No que respeita à percentagem de bolsas atribuídas face ao número de estudantes matri-

culados no ensino superior, identificam-se dois períodos distintos (Tabela 5; Gráfico 2). 

Tabela 5 – Relação entre o n.º de alunos matriculados no ES

e a percentagem de bolsas atribuídas

Ano

Lectivo
Alunos matriculados Alunos bolseiros

% de alunos bolseiros em 

relação aos matriculados

80/81 12.348 1.687 14

81/82 12.669 1.778 14

82/83 13.493 1.581 12

83/84 13.475 1.477 11

84/85 13.611 1.369 10

85/86 14.558 1.453 10

86/87 15.048 1.785 12

87/88 16.540 1.858 11

88/89 17.327 2.073 12

89/90 18.816 2.104 11

90/91 20.104 2.018 10

91/92 20.283 1.985 10

92/93 21.012 2.326 11

93/94 23.046 2.799 12

94/95 23.296 3.391 15

95/96 25.665 2.719 11

96/97 19.358 2.709 14

97/98 20.053 3.777 19

98/99 20.452 4.181 20

99/00 20.380 4.312 21

00/01 20.266 4.206 21

01/02 20.115 4.027 20

02/03 19.852 3.729 19

03/04 19.190 4.042 21

04/05 18.260 4.261 23

05/06 17.598 4.613 26

06/07 17.187 4.604 27

07/08 19.951 4.785 24
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Gráfico 2 – Relação entre o n.º de alunos matriculados no ES

e a percentagem de bolsas atribuídas desde 1980/81

No primeiro desses espaços temporais, até 1995/96, verifica-se que, pese embora o cres-

cimento evidente do número de alunos matriculados no ensino superior a partir do início 

da década de 80, a percentagem de bolsas atribuídas manteve-se tendencialmente no mesmo 

nível (entre os 10% e os 15% do total de alunos matriculados). 

O número de alunos matriculados espelha uma descida abrupta no ano lectivo 1996/97, 

dado que os alunos dos institutos politécnicos deixaram de ser abrangidos por estes Serviços. 

Em 2007/08, identifica-se ainda um crescimento acentuado dos alunos matriculados atendendo 

a que, em virtude da implementação do processo de Bolonha, passam a ser considerados 

os estudantes matriculados, não só em licenciaturas, mas também em cursos de 2.º ciclo e 

mestrados integrados. 

No segundo espaço temporal, de 1996/97 até ao presente, e principalmente a partir do 

ano lectivo seguinte (que coincide com o período em que passou a vigorar o regulamento 

de atribuição de bolsas de estudo publicado na sequência da entrada em vigor da primeira 

Lei de Bases do Financiamento do Ensino Superior Público) verificou-se um aumento gradual 

da percentagem de alunos matriculados na Universidade de Coimbra a beneficiar de apoios 

directos (entre os 19% e os 27%). Esta situação não traduz, necessariamente, uma maior justiça 

social, questão que será ilustrada atendendo à distribuição dos benefícios atribuídos por escalão.

Relativamente à distribuição dos alunos bolseiros pelos escalões aos quais correspondem 

diferentes montantes de bolsa, sendo o valor mais elevado no primeiro escalão (I) e decres-

cendo até ao último escalão, tem-se verificado, desde finais da década de 80, a diminuição do 

número de alunos bolseiros que se inserem no primeiro escalão. Por outro lado, o número de 
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alunos incluídos nos últimos escalões tem aumentado. Ou seja, existem, de facto, mais alunos 

bolseiros, no entanto com valores de bolsa mais reduzidos (Tabela 6). 

Tabela 6 – Distribuição das bolsas de estudo por escalão, desde 1980/81 a 2007/08

Anos 

lectivos

Escalões de distribuição das bolsas de estudo

I II III IV V VI VII VIII IX

1980/81 260 182 219 223 215 180 132 100 176

1981/82 323 289 313 318 325 210

1982/83 334 226 260 270 317 174

1983/84 325 184 218 300 264 186

1984/85 315 158 191 274 215 216

1985/86 279 235 282 249 232 176

1986/87 358 241 295 250 290 168 128 55

1987/88 409 242 281 240 249 186 159 92

1988/89 380 206 238 341 254 266 233 155

1989/90 294 193 243 331 257 291 228 267

1990/91 242 236 201 314 256 278 192 168 131

1991/92 344 228 263 206 308 200 223 213

1992/93 268 203 262 245 317 299 248 484

1993/94 241 195 244 298 369 375 287 790

1994/95 191 186 280 337 428 469 387 1113

1995/96 184 174 236 291 324 355 285 870

1996/97 203 212 245 286 348 309 316 790

1997/98 242 427 955 677 504 972

1998/99 254 481 1034 710 572 1130

1999/00 114 572 1047 725 637 1217

2000/01 93 471 1060 758 575 1249

2001/02 64 448 1018 723 553 1221

2002/03 54 392 941 616 521 1205

2003/04 54 384 965 573 568 1498

2004/05 56 357 971 642 549 1686

2005/06 51 316 1046 638 571 1991

2006/07 48 313 1006 601 533 2103

2007/08 63 371 1161 675 526 1989
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Esta situação é realçada, de forma mais evidente, quando se comparam seis anos lectivos, 

com intervalos de cinco anos, recuando desde o ano lectivo mais recente em que existem 

dados disponíveis (2007/08), até ao ano lectivo 1982/83. Da análise deste período distinguem-se 

claramente os efeitos associados à aplicação do regulamento de atribuição de bolsas de estudo 

que vigorou até 1997 e o regulamento posterior. Verifica-se, assim, nos três últimos anos 

lectivos considerados, a diminuição de bolsas atribuídas no primeiro escalão, por oposição 

ao identificado no último escalão, onde o aumento de bolsas atribuídas é particularmente 

manifesto (Gráfico 3). 

Gráfico 3 – Evolução da distribuição dos alunos bolseiros por escalão
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Tabela 7 – Distribuição das bolsas de estudo por distrito

Distritos
Anos Lectivos

1982/83 1987/88 1992/93 1997/98 2002/03 2007/08

Aveiro 134 157 241 400 448 640

Beja 11 14 16 14 20 13

Braga 68 89 88 136 172 272

Bragança 77 89 65 79 67 53

Castelo-Branco 79 71 77 160 143 129

Coimbra 367 388 585 1066 1021 1528

Évora 14 7 12 27 19 16

Faro 39 35 36 63 57 51

Guarda 139 136 137 202 196 230

Leiria 148 186 250 371 340 386

Lisboa 37 78 73 65 48 59

Portalegre 16 18 21 24 23 39

Porto 80 121 132 155 180 280

Santarém 91 140 152 217 220 244

Setúbal 17 46 49 48 33 26

Viana do Castelo 30 33 46 69 81 73

Vila Real 41 55 42 76 87 103

Viseu 167 171 231 370 380 461

Açores 1 3 17 75 52 69

Madeira 25 21 53 146 116 92

sem indicação / outros 3 14 26 21

Atendendo à comparação de seis anos lectivos distintos no que se refere à distribuição dos 

alunos bolseiros por distrito, identifica-se a tendência generalizada do aumento do número 

de bolseiros nos anos mais recentes, sem que a isso correspondam oscilações em termos da 

diminuição da representatividade de todos os distritos.

Da análise da aplicação prática dos regulamentos de atribuição de bolsas de estudo des-

taca-se a necessidade de revisão dos actuais regulamentos, com vista à alteração dos escalões 

de distribuição de bolsas, quer nas aberturas, quer no limite final, como forma de garantir 

maior justiça social neste processo. 
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2.2.3. Fundo de Apoio Social aos estudantes da UC

O Fundo de Apoio Social aos Estudantes da UC foi criado no ano lectivo 2004/05, no 

âmbito da decisão do Senado da Universidade de Coimbra, sustentada pelo disposto no 

artigo 11, número 2 do Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 de Abril.

A criação do Fundo de Apoio Social surgiu do reconhecimento de que nem sempre o regula-

mento de atribuição de bolsas de estudo contemplava todas as situações de carência económica 

dos estudantes, nomeadamente no que se refere aos estudantes estrangeiros provenientes da 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa (C.P.L.P.). Nesse sentido, por proposta do Conselho 

de Acção Social, de acordo com os princípios da Equidade, Justiça Social e Universalidade e 

ao abrigo das disposições combinadas dos artigos 11.º, n.º 2 e 18.º, n.º 3 do Decreto-Lei 

n.º 129/93, de 22 de Abril, foi criado este apoio.

O Fundo de Apoio Social destina-se a estudantes não bolseiros com manifestas e com-

provadas dificuldades económicas, matriculados e inscritos na Universidade de Coimbra em 

cursos de licenciatura, de 2.º ciclo ou mestrado integrado e traduz-se num apoio pecuniário 

que visa comparticipar as despesas com propinas. 

A atribuição deste fundo pelos SASUC, de 2004/05 a 2006/07, verificou um decréscimo ao 

nível do número de alunos apoiados (Gráfico 4). 

Gráfico 4 – N.º de alunos apoiados pelo FAS de 2004/05 até 2006/07
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Quanto à distribuição por Faculdades, desde o ano lectivo 2004/05 até ao ano lectivo 

2006/07, a maioria frequentava a Faculdade de Ciências e Tecnologia, seguindo-se a Faculdade 

de Ciências do Desporto e Educação Física e a Faculdade de Direito (Tabela 8).

Tabela 8 – Distribuição por Faculdades dos alunos apoiados pelo FAS de 2004/05 até 2006/07

Faculdades
Ano Lectivo

2004/05 2005/06 2006/07

Ciências e Tecnologia 194 153 110

Ciências do Desporto e Educação Física 6 7 2

Direito 92 71 45

Economia 94 76 52

Farmácia 25 23 28

Letras 93 49 46

Medicina 48 34 29

Psicologia e Ciências da Educação 50 40 38

TOTAIS 602 453 350
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2.3. ALOJAMENTO

Testemunho

Fazer uma análise do Serviço de Alojamentos dos Serviços de Acção Social da Universidade 

de Coimbra implica fazer uma retrospectiva da sua evolução, desde a inauguração da primeira 

residência, em 1972, ao crescimento da oferta habitacional em 1974/75, com a integração das 

residências da Mocidade Portuguesa e, a partir de 1979, à construção de grandes edifícios 

onde se instalaram as novas residências universitárias.

Em 1976, altura em que integrei o quadro dos Serviços Sociais da Universidade de Coim-

bra, assisti a uma mobilização de residentes em protesto e reivindicação pela melhoria das 

condições de habitabilidade nas residências, concretamente na redução do número de ocu-

pantes por quarto, apontando-se como ideal o número de duas pessoas, mas aceitando-se 

três como razoável. 

Foi neste contexto que, em 1980, entrou o novo Administrador dos Serviços Sociais, 

Dr. António Luzio Vaz. A mudança de actuação foi radical, imprimindo uma dinâmica de tra-

balho centrada no bem-estar do aluno. Nestes trinta anos de trabalho, as iniciativas e acções 

desenvolvidas em prol do estudante foram muitas e sucessivas, entre as quais destaco as 

seguintes: melhoria das condições de habitabilidade das residências; criação de novas resi-

dências; reconhecimento e valorização do papel de delegado de residência – aluno eleito 

pelos seus pares em cada unidade residencial e que representa e articula com os SASUC os 

interesses dos residentes; revitalização da comissão de residentes, com reuniões periódicas com 

os delegados, com o objectivo de aproximação e inclusão de alunos nos Serviços; elaboração 

de regulamento das residências e regulamentos internos por residência; estímulo do aspecto 

crítico e de ajuda de alunos na própria orgânica dos Serviços, envolvendo-os no controlo de 

qualidade dos serviços prestados; desenvolvimento de um projecto de resposta às dificulda-

des económicas dos residentes, através de senhas de alimentação e pagamento de alojamento 

em troca de algumas horas de trabalho nos diferentes sectores do Serviço; definição de um 

projecto cultural e social para as residências, baseado no entendimento de que para além da 

habitação, as residências são espaços de convívio e entreajuda entre residentes. Neste âmbito 

desenvolvem-se actividades culturais, desportivas e recreativas, sempre com o apoio logístico 

dos Serviços.

Em 1999, na residência 1 do Pólo II, realizou-se uma experiência-piloto inovadora de 

«Educação pelos pares» com base no modelo de Peer-Counselling. Este projecto, ainda actual, 
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fomenta a sensibilização e envolvimento dos alunos mais velhos para o acolhimento aos alu-

nos do primeiro ano; promove o apoio aos estudantes na integração ao espaço universitário; 

actua na prevenção nas áreas dos comportamentos de risco e do sucesso escolar; apoia os 

alunos com problemas. Desenvolve-se e estende-se a todas as residências e à comunidade 

universitária em geral, através do Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico.

Todos estes projectos foram e continuam a ser da iniciativa do Administrador dos SASUC, 

continuando a sentir-se o seu empenho e carisma na mobilização de funcionários e alunos.

Carolina Pinto

Chefe de Divisão do Serviço de Alojamentos
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A temática do alojamento estudantil mereceu uma especial atenção pela Universidade de 

Coimbra, desde a sua fundação.

A realidade da habitação para estudantes na Universidade de Coimbra mudou de forma 

dramática. É muito natural que o estudante de hoje pouco se identifique com as inquieta-

ções do seu congénere de há trinta anos. Essas tormentas subsistem apenas na memória das 

gerações que por elas passaram. 

Propomos, então, uma sumária revista ao passado e presente do alojamento para estu-

dantes na Universidade de Coimbra, terminando com uma breve descrição das residências 

universitárias actualmente existentes.

O Serviço de Alojamentos no ensino superior em Coimbra, designado por «Centro de Alo-

jamento» foi criado pelo Decreto-Lei n.º 46834, de 11 de Janeiro de 1966. Com a criação dos 

Serviços Sociais da Universidade de Coimbra, pelo Decreto-Lei n.º 47303, de 7 de Novembro 

de 1966, o referido centro foi integrado neste organismo, passando a constituir uma secção 

dos Serviços Sociais (art.º 22.º). As suas competências foram definidas pelo Decreto-Lei 

n.º 132/80, de 17 Maio e reforçadas nos princípios gerais da orgânica dos serviços de acção 

social do ensino superior pelo Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 de Abril.

O Serviço de Alojamentos integra-se na missão dos Serviços de Acção Social da Universi-

dade de Coimbra (SASUC), garantindo o apoio à habitação do estudante deslocado, por força 

das suas actividades académicas, com os objectivos de proporcionar uma habitação condigna 

e de facilitar a sua integração no meio académico. 

As competências deste Serviço são: providenciar a abertura de residências e lavandarias 

e assegurar o seu funcionamento; propor superiormente a regulamentação de utilização das 

residências e as regras da sua administração, bem como assegurar o cumprimento dos regu-

lamentos em vigor; organizar e analisar os processos de candidatura aos alojamentos dos 

SASUC e submetê-los a decisão superior; manter permanentemente actualizado um sistema de 

controlo de utilizações e de consumos; zelar pela manutenção e conservação do equipamento 

e instalações afectas às residências; enviar aos serviços competentes os elementos necessá-

rios à cobrança das receitas dos alojamentos; enviar aos serviços competentes os elementos 

necessários à elaboração dos orçamentos e relatórios anuais.

Nestas últimas três décadas, por via da construção de novas residências, o Serviço de 

Alojamentos evoluiu em qualidade e capacidade.

Até 1979/80, havia 231 lugares repartidos por nove residências, sendo oito instaladas em 

edifícios arrendados. As residências então existentes eram as seguintes: Alegria, Alpenduradas, 

Antero de Quental, Augusta, Bernardo de Albuquerque, Castro Matoso, Guilherme Moreira e 

Santos Rocha. 
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As residências Alegria, Alpenduradas, Antero de Quental, Bernardo de Albuquerque e 

Penedo transitaram da Mocidade Portuguesa. Relativamente à residência do Penedo, por ser 

património dessa Instituição, passou para património da Universidade. Anota-se que, actual-

mente, das residências da Mocidade Portuguesa apenas as residências da Alegria e Penedo 

se encontram em funcionamento.

De 1979/80 a 2008/09 foram construídas e adaptadas nove residências, que se enumeram por 

antiguidade: João Jacinto (1979); Combatentes (1986); António José de Almeida (1988); Teodoro 

(1994); dois edifícios da alta de Coimbra, adquiridos, recuperados e convertidos nas residências 

S. Salvador (1997); Padre António Vieira (1998). As residências 1 e 2 do Pólo II e residência do 

Pólo III reflectem, entretanto, o avultado investimento promovido pela Reitoria da Universidade 

de Coimbra e pelos SASUC na construção de novas residências que, no seu conjunto, permitiram 

que, no ano lectivo 2008/09, se atingisse uma capacidade total de 1354 lugares (758 para estudan-

tes do sexo feminino e 596 para estudantes do sexo masculino), conforme se verifica no gráfico 

representativo da evolução da capacidade do alojamento universitário dos SASUC (Gráfico 5). 

Gráfico 5 — Evolução da capacidade das residências universitárias dos SASUC de 1971/72 a 2008/09
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A partir da década de oitenta, foi notório o crescimento da oferta e qualidade de habitação 

pelo Serviço de Alojamentos. Porém, algumas residências com mais de vinte anos de existência 

exigem permanentes obras de conservação. 

Em 2009, a aposta centra-se na instalação de Internet em todas as residências, com o 

objectivo de proporcionar o acesso a outras ferramentas de trabalho e comunicação.

Para além das condições habitacionais, os SASUC encaram a organização, a vivência colec-

tiva e o espírito de camaradagem e entreajuda, como factores fundamentais para o sucesso 

académico e desenvolvimento pessoal dos jovens alojados nas residências.

Nesta convicção, verificou-se a necessidade de proceder à reestruturação das residências 

de grandes dimensões em pequenos núcleos de residentes, com uma média de 22 alunos, 

servidos de áreas sociais, como sejam cozinha e sala.

Cada unidade é actualmente representada por um estudante, o delegado, eleito anual-

mente pelos seus pares, para representar os interesses dos residentes junto dos SASUC; para 

promover reuniões periódicas com todos os residentes para debater problemas de interesse 

comum e disciplina interna; para desenvolver iniciativas culturais, recreativas, pedagógicas e 

desportivas. Neste âmbito, os SASUC reforçaram o papel do delegado na dinamização das 

residências, apoiando as iniciativas e facilitando os meios logísticos e económicos necessários 

à sua concretização. Entre as iniciativas organizadas pelos estudantes residentes saliente-se 

os convívios entre actuais e ex-residentes; os torneios desportivos inter-residências; a prática 

colectiva de desporto no Choupal; ou as visitas ao Palácio de São Marcos.

Os SASUC promovem e organizam o trabalho a tempo parcial dos estudantes, com o objec-

tivo de lhes colmatar dificuldades económicas resultantes de perda de bolsa, sendo também 

entendido como elemento motivador para os funcionários, no sentido de uma prestação de 

serviço com qualidade.

Todo o trabalho dos SASUC com os estudantes alojados nas residências universitárias, 

valorizando e apoiando iniciativas ou fomentando interesses, visa o bem-estar do estudante, 

de forma a contribuir para o seu sucesso académico.

Relativamente às origens dos estudantes alojados, apesar de as residências universitárias 

se destinarem prioritariamente a alunos nacionais, integram também estudantes de outras 

nacionalidades, nomeadamente alunos: dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(Gráfico 6), de Timor Lorosae (Gráfico 7) e, desde 1987, outros alunos estrangeiros prove-

nientes, na sua maioria, da União Europeia, ao abrigo de programas de mobilidade entre 

universidades.

A troca de experiências e intercâmbio de culturas tem-se revelado, nesse sentido, também 

motivadora para os alunos nacionais.
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Gráfico 6 – Alunos dos PALOP alojados nas residências universitárias dos SASUC

de 1980/81 a 2008/09

Gráfico 7 – Alunos timorenses alojados nas residências dos SASUC

de 1994/98 a 2008/09

Actualmente, os estudantes podem contar com um total de treze residências universitárias, 

cujas principais características passamos a elencar.

A residência Santos Rocha (Fig. 5) é constituída por cinco apartamentos, que alojam cinquenta 

e quatro estudantes do sexo feminino. Abriu em 1972 com um andar adstrito a professores. 

As residências Alegria (Fig. 6) e Penedo (Fig. 7) alojam, respectivamente, quarenta e quatro 

alunos do sexo masculino e vinte do sexo feminino.
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Fig. 5 – Residência Santos Rocha

Fig. 6 – Residência da Alegria

Fig. 7 – Residência Penedo
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Em 1979 foi inaugurada a primeira grande residência dos Serviços Sociais, a residência 

João Jacinto (Fig. 8). Esta tem uma capacidade de cento e trinta e dois lugares e aloja estu-

dantes do sexo masculino. É um edifício constituído por quatro blocos, sendo dois (A e B) 

financiados pela Fundação Rangel Sampaio, instituição administrada pela Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra, a partir da herança legada pelo Dr. José Maria Rangel de 

Sampaio à Universidade de Coimbra, no cumprimento da alínea b) do artigo 3.º dos estatutos 

da Fundação: «Manter e proporcionar residências e instalações desportivas para estudantes».

Na década de 80 inauguraram-se duas novas residências: a residência Combatentes (Fig. 9) 

e a residência António José de Almeida (Fig. 10).

A residência dos Combatentes aloja noventa e oito estudantes do sexo feminino e a António 

José de Almeida duzentos e vinte e dois estudantes, sendo cento e catorze do sexo masculino 

e cento e oito do sexo feminino. Foi a primeira residência com ocupação mista. Esta residên-

cia universitária resultou de um protocolo celebrado entre a Fundação Calouste Gulbenkian 

e a Universidade de Coimbra, através dos seus, então, Serviços Sociais. A Fundação subsidiou 

a construção da residência em setenta e cinco milhões de escudos e os Serviços Sociais da 

Universidade de Coimbra assumiram os encargos com o mobiliário, gestão e manutenção da 

mesma. De salientar que a cláusula 3.ª do referido protocolo prevê reserva de ocupação, 

em vinte por cento, a favor de estudantes dos PALOP, a serem anualmente indicados pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, aos quais será aplicada mensalidade igual à dos estudantes 

bolseiros nacionais. Esta cláusula prevê ainda idêntica reserva a favor de alunos provenientes 

das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Fig. 8 – Residência João Jacinto
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Na década de 90 entraram em funcionamento mais quatro residências: Teodoro (Fig. 11), 

S. Salvador (Fig. 12), Padre António Vieira (Fig. 13) e a residência 1 do Pólo II (Fig. 14).

A residência Teodoro tem uma ocupação feminina, num total de noventa e quatro lugares. 

Nesta residência estão destinados doze lugares para alojamento de estudantes de mobilidade.

A residência S. Salvador situa-se num edifício antigo e remodelado para o efeito. Tem a 

particularidade de aí estarem instaladas duas Repúblicas de estudantes (Marias do Loureiro e 

Baco). A capacidade global é de sessenta lugares, sendo trinta para cada sexo.

A residência Padre António Vieira, sita num prédio já existente e adquirido, remodelado 

e equipado para o efeito, tem capacidade para alojar cinquenta e quatro estudantes do sexo 

feminino.

Em 1999 foi inaugurada uma moderna residência universitária, a primeira do Pólo II da 

Universidade de Coimbra, no Pinhal de Marrocos.

A residência 1 do Pólo II, concebida pela dupla de arquitectos Manuel Aires Mateus e Francisco 

Aires Mateus, aloja sessenta estudantes do sexo masculino e quarenta e oito do sexo feminino.

Fig. 9 – Residência Combatentes

Fig. 10 – Residência António José de Almeida
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Fig. 11 – Residência Teodoro

Fig. 12 – Residência S. Salvador

Fig. 13 – Residência Padre António Vieira 
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Já no novo século, no ano 2003, abriu a segunda residência universitária deste novo pólo da 

Universidade de Coimbra. A residência universitária 2 do Pólo II (Fig. 15) tem capacidade para 

alojar noventa e dois estudantes do sexo masculino e setenta e duas estudantes do sexo feminino. 

Em 2004 foi inaugurada a residência universitária Pedro Nunes (Fig. 16). Esta nova unidade 

habitacional foi fruto de um acordo firmado entre a Universidade de Coimbra (U.C.) e o 

Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), através do qual a UC cedeu o direito de superfície de 

um terreno de sua propriedade ao IPC, com a finalidade de aí serem construídos cinco blocos 

destinados a alojar estudantes, recebendo, em contrapartida, um bloco com capacidade para 

trinta e oito camas, devidamente mobilado e equipado, a ser utilizado e gerido pelos SASUC 

como residência universitária, alojando trinta e oito estudantes do sexo feminino.

A mais recente das residências universitárias, que data de 2009, é a primeira residência 

sita no Pólo III da Universidade de Coimbra (Fig. 17). Esta residência aloja cento e vinte e 

quatro estudantes do sexo masculino e cento e quarenta e duas estudantes do sexo feminino.

A preocupação com a qualidade, quantidade e relação preço-qualidade do alojamento para 

estudantes subsiste, quer seja através das residências universitárias, da cooperativa de habitação 

ou das «Repúblicas de estudantes», tão características de Coimbra.

No entanto, o arrendamento de quartos a estudantes na cidade de Coimbra continua a ser 

«pasto fértil» da inflação, até porque deixaram de existir os «taxadores encarregados de avaliar 

os preços justos das rendas das casas» (Arquivo da Universidade de Coimbra, 1991). De louvar, 

contudo, o esforço empreendido pela Associação Académica de Coimbra, ao atribuir um certi-

ficado de habitabilidade aos alojamentos oferecidos pelos proprietários que o solicitem e cuja 

oferta obedeça a critérios razoáveis de qualidade e preço. Dir-se-á também que a própria lei 

dá cobertura ao «aluguer» de quartos a estudantes, porquanto qualquer senhorio ou inquilino 

pode manter, em regime de «hospedagem doméstica», até três estudantes. E diremos ainda que 

a fiscalização, quer do Município, quer das Finanças, não tem «perdido o sono» com situa-

ções ilegais, relativas ao «aluguer» de quartos não elegíveis, em condições de habitabilidade 

sub-humana, permitindo a eternização de tal tipo de economia oculta, qual mercado negro, 

com graves prejuízos para os estudantes e para o Estado.

Fig. 14 – Residência 1 do Pólo II



98

Fig. 15 – Residência 2 do Pólo II

Fig. 16 – Residência Pedro Nunes

Fig. 17 – Residência do Pólo III
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2.4. ALIMENTAÇÃO

Testemunho

Permito-me felicitar o Senhor Administrador dos SASUC, Dr. Luzio Vaz, pela feliz ideia de 

publicar um livro relativo à actividade dos SASUC ao longo da sua existência e agradeço o 

facto de me proporcionar a oportunidade de deixar um breve testemunho do que, a meu 

ver, os SASUC fizeram em termos de apoio aos estudantes da Universidade de Coimbra no 

âmbito dos Serviços de Alimentação.

A perfeição é, de facto, praticamente inacessível. Contudo, quando nos dedicamos verdadei-

ramente, de alma e coração, à causa a que nos propomos, decerto, conseguimos os objectivos 

e sentimo-nos certamente compensados.

É neste contexto que, de uma forma muito sucinta, descrevo o que foi, a meu ver, a acti-

vidade dos SASUC no âmbito dos Serviços de Alimentação, num período bem longo do meu 

exercício profissional, que decorreu desde os anos 1963 a 2004.

Ainda me recordo quando o serviço se iniciou com apenas uma sala de refeições no com-

plexo das Instalações Académicas, pelos anos 60 e já então sob a administração do Senhor 

Administrador Dr. António Luzio Vaz – no início ainda como estudante. Ali formou a sua 

equipa, na qual tenho muita honra em ter, modestamente, colaborado. Foi com essa equipa 

que paulatinamente os SASUC foram cumprindo um princípio-base que era dar apoio, o 

melhor que podiam e sabiam, aos estudantes, no âmbito de uma alimentação equilibrada e 

simultaneamente apelativa. Naturalmente, com algumas lacunas e imperfeições, mas sempre 

reconhecendo essas deficiências, aprendendo e corrigindo.

Graças à dinâmica constantemente imprimida pelo Senhor Administrador, que não permitia 

que alguém caísse na tentação fácil da rotina alimentar, foi possível cativar a grande maioria 

dos estudantes, pela qualidade dos serviços prestados e simultaneamente aceitar a sua parti-

cipação voluntária e espontânea em várias tarefas relacionadas com a actividade das unidades 

alimentares, tendo na prática vindo a tornar-se muito úteis, pois nada havia a esconder, pelo 

contrário, eram esses próprios utentes que revelavam aos colegas a forma como os SASUC se 

esforçavam para melhorar a qualidade e melhor servir. 

Face ao aumento constante do número de alunos a frequentar a Universidade, foram sendo 

criadas novas unidades alimentares, que passaram a servir vários tipos de ementas, mais do 

agrado do utente, muito embora tivessem de pagar o suplemento em relação ao custo do 
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chamado prato único. Tais unidades alimentares, face à diversidade das ementas e qualidade 

apelativa, deixaram de se chamar cantinas e passaram a ser intituladas restaurantes.

Foi uma obra construída com muito trabalho, espírito de iniciativa, humildade para com 

os estudantes e sobretudo muita atenção às suas necessidades e aspirações.

Manuel da Costa Veríssimo

Ex-Director de Serviços

Testemunho

É para mim uma honra fazer parte de uma equipa, cujos resultados são bem evidentes. 

No caso, a equipa dos SASUC, liderada pelo seu Administrador, Dr. António Luzio Vaz, que 

tem feito, ao longo destas últimas três décadas, a meu ver, um percurso notável.

Integrei o quadro dos então denominados SSUC, no início da década de 80. Deste então, 

assisti a alterações constantes, tendo sempre procurado ir ao encontro das necessidades dos 

alunos, acompanhando-os em diferentes locais, em função da criação de novos pólos. Há 

cerca de quinze anos ingressei nos Serviços de Alimentação e desde então foram criadas seis 

novas unidades alimentares. Desde cedo aprendi que os clientes, no nosso caso os alunos, 

são o nosso foco principal de atenção, estando estes envolvidos no trabalho dos Serviços de 

Alimentação.

A dinâmica que todos os dias nos é transmitida pelo nosso líder vai no sentido de fazer-

mos cada vez melhor, com mais qualidade, procurando sempre a excelência, apesar dos 

constrangimentos financeiros. Abraçámos projectos ambiciosos e respondemos a desafios que 

nos pareciam impossíveis. Recordo-me nomeadamente do Festival Mundial da Juventude, na 

Costa da Caparica, serviço que executámos sem prejuízo do normal funcionamento das uni-

dades alimentares e que redundou num reconhecimento total por parte da organização e de 

por quem lá passou.

Louvo a iniciativa de transpor para livro, de uma forma aberta, o que sempre foram e são 

as preocupações do Sr. Administrador, sobretudo nesta área da alimentação, com a apresen-

tação da evolução dos SASUC no seu conjunto.

Fernando Melo

Chefe de Divisão dos Serviços de Alimentação
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Actualmente, a comunidade universitária pode usufruir de uma ampla oferta alimentar, 

com unidades espalhadas por toda a cidade e especialmente localizadas nas imediações dos 

vários pólos universitários. Para além da quantidade de restaurantes universitários, os Serviços 

de Acção Social da Universidade de Coimbra têm vindo a apostar fortemente na qualidade e 

na variedade das refeições. O apoio prestado à comunidade universitária coimbrã em matéria 

de alimentação teve início na década de 60, com a cedência pela Associação Académica de 

Coimbra do edifício que actualmente alberga as denominadas cantinas centrais. Até então, os 

estudantes menos endinheirados socorriam-se de tascas, casas de pasto, da alimentação pro-

videnciada pelos donos dos quartos onde residiam e da oferta de instituições que dispunham 

de refeitórios a preços módicos. 

Nas últimas três décadas, o apoio alimentar aos estudantes tem sofrido várias alterações, 

determinantes para que a realidade dos anos 60 e 70 em nada se compare à actualidade.

Assim, ao longo das próximas páginas iremos deter-nos na política alimentar que rege os 

restaurantes universitários, na evolução dos preços da refeição-tipo (subsidiada) e no número 

anual de refeições servidas, assim como na actual estrutura das unidades alimentares ao ser-

viço da Universidade de Coimbra.

2.4.1. Política alimentar dos restaurantes universitários

Ao longo dos últimos trinta anos, os SASUC produziram o que hoje se pode caracterizar 

como uma verdadeira revolução em matéria de apoio alimentar prestado aos seus estudantes 

e demais utilizadores. De facto, a reconversão das velhas cantinas em restaurantes universi-

tários, permitiu aumentar em quantidade e qualidade o serviço prestado, conferindo ainda 

novas potencialidades aos locais onde anteriormente só se servia o prato do dia e quando 

muito, a sua versão de dieta. 

Actualmente, verifica-se uma oferta alimentar diversificada e os restaurantes universitários 

constituem também locais aprazíveis, onde é possível estudar, conviver, inovar e desenvolver 

a criatividade.

Toda esta transformação remonta ao trabalho empreendido sobretudo a partir da década 

de 80, período em que o mercado alimentar nacional absorveu novos conceitos importados 

de alimentação, que abandonaram o tradicional enquadramento mediterrânico, privilegiando 

a rapidez e o baixo custo em detrimento de uma oferta alimentar equilibrada a um preço 

razoável. Com um investimento avultado em marketing e publicidade, tais novidades, parti-

cularmente dirigidas a uma faixa etária jovem, aliciaram os estudantes de forma significativa. 

Esta modificação tornou evidente o desfasamento entre as reais necessidades e expectativas 
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dos estudantes e a oferta existente. A política alimentar então adoptada visou constituir uma 

alternativa e não a replicação das cadeias de refeições rápidas. Em primeiro lugar procedeu-se 

à remodelação de uma das cantinas existentes, transformando-a em Snack-bar.

Esta foi a consequência lógica da filosofia alimentar preconizada pelos SASUC, segundo a 

qual o estudante deve desempenhar um papel activo na sua própria alimentação, quer através 

da intervenção da Secção de Gastronomia da Associação Académica de Coimbra, a nível infor-

mativo, quer através da colaboração dos estudantes na escolha, preparação, gestão e avaliação 

do trabalho dos SASUC em matéria alimentar, aliando as vertentes informativa e pedagógica 

à prestação de um serviço de qualidade. Tal filosofia atribui à alimentação uma importância 

crucial, dado que, numa perspectiva de crescimento-saúde-desenvolvimento, é fundamental 

permitir ao estudante uma nutrição adequada às suas necessidades, proporcionando-lhe um 

desenvolvimento harmonioso, conducente à saúde e ao sucesso escolar, encorajando a adop-

ção de uma vida saudável, tanto na esfera académica, como em todo o seu percurso de vida.

Ao longo da década de 90, assistiu-se ao aumento das unidades alimentares, cada vez mais 

adaptadas aos horários tidos por mais convenientes pelos estudantes e com uma ampla varie-

dade, que convidava o estudante a consumir refeições grelhadas na hora e um sem número 

de pratos da tradicional cozinha portuguesa, a preços modestos quando comparados com os 

de mercado, mas acima do custo da refeição-tipo subsidiada, cujo preço é anualmente esta-

belecido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Esta tarefa continuou a empreender-se na presente década, tendo os estudantes mais de 

trinta alternativas diferentes de refeição, dispondo inclusivamente de um espaço onde podem 

fazer o seu pedido a la carte.

Toda esta transformação não teria sido possível, sem uma aposta determinada e contínua 

na formação e na especialização dos recursos humanos afectos a esta actividade.

A par de outras preocupações, a componente higieno-sanitária foi reforçada, com a introdução 

de uma equipa constituída por um médico veterinário, um bioquímico, uma nutricionista e uma 

engenheira ambiental e ainda pela implementação de um pequeno laboratório, para realização 

de análises microbiológicas a alimentos confeccionados, lavados e esfregaços de superfícies.

2.4.2. Evolução do preço da refeição-tipo e do número de refeições servidas

No que se refere à evolução dos preços da refeição-tipo ao longo das últimas três décadas, 

dir-se-á que, após um período de estagnação dos preços, verificado entre os anos lectivos 

1980/81 e 1982/83, os preços subiram gradualmente, na ordem dos quinze a vinte e cinco 

escudos por ano lectivo até à introdução do Euro. No ano lectivo 2000/01, nas vésperas da 
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adopção da moeda única europeia, o preço da refeição-tipo aplicado aos estudantes da Uni-

versidade de Coimbra situava-se nos trezentos e vinte escudos (Gráfico 8). 

Após a entrada em vigor do Euro, que coincidiu com o ano lectivo 2001/02, a tendência 

do aumento gradual do preço continuou a verificar-se. 

Actualmente, uma refeição-tipo composta por sopa, um prato principal, uma peça de fruta, 

doce ou iogurte, em alternativa, uma garrafa de água ou sumo de laranja, custa ao estudante 

dois euros e quinze cêntimos (Gráfico 9).
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Gráfico 8 – Evolução do preço da refeição-tipo dos estudantes

de 1980 a 2001 por anos lectivos

Gráfico 9 – Evolução do preço da refeição-tipo dos estudantes entre os

anos lectivos 2001/02 e 2008/09
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A partir do ano lectivo 2002/03, por força do Despacho n.º 22434/2002, de 18 de Outubro, 

o preço da refeição subsidiada passou a estar indexado ao salário mínimo nacional.

Relativamente ao número de refeições anualmente servidas, a década de 80 iniciou-se 

com um elevado número de refeições servidas (1564317), tendo-se verificado uma tendência 

de aumento da procura durante toda a década, com um pico no ano de 1987, com 2100000 

refeições servidas, registando-se, de seguida, uma descida ligeira. Em 1989, o número anual 

de refeições servidas estimou-se em 2016059.

Na década de 90, o número de refeições servidas baixou para 1803849, em 1990, tendo osci-

lado ao longo da década, sendo que, em 1999, o número de refeições servidas atingiu 1866436.

Com a entrada no novo milénio, verificou-se uma ligeira tendência de aumento da procura, 

pelos estudantes da Universidade de Coimbra, dos restaurantes universitários dos SASUC, 

pois de 1783316 refeições servidas em 2000, passou-se para 1976922, em 2001. A década tem 

decorrido com ligeiras oscilações, sendo a tendência mais recente a de uma ligeira diminuição. 

Os dados relativos a 2008 fixam em 1597173 as refeições servidas nas unidades alimentares 

dos SASUC (Gráfico 10).

Gráfico 10 – Evolução do número anual de refeições servidas

entre 1980 e 2008

Depois da análise da evolução da procura de apoio alimentar por parte dos estudantes, 

importa apresentar, embora de forma sucinta, as unidades alimentares actualmente à sua 

disposição.
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2.4.3. Estrutura das unidades alimentares

Os restaurantes universitários actualmente ao dispor da comunidade académica situam-se 

perto das várias Faculdades e Departamentos, tendo as unidades alimentares seguido a tendência 

descentralizadora empreendida pela Universidade de Coimbra, ao criar três pólos universitários. 

Verificou-se igualmente uma preocupação especial na adequação do horário de funcionamento 

das diferentes unidades alimentares aos ritmos e necessidades da sua população-alvo.

Em pleno centro da cidade de Coimbra, mal se desce a monumental escadaria, na Rua 

Dr. Oliveira Matos, encontramos o Complexo Alimentar Central, constituído por três espaços dis-

tintos: Sala A, Snack-bar e Sala B. 

Na Sala A, a comunidade universitária pode tomar o pequeno-almoço (das 8 às 10 horas) e 

almoçar a refeição-tipo estipulada para o dia (das 12 às 14,30 horas). O Snack-bar e a Sala B 

oferecem sete alternativas de refeição cada, estando o Snack-bar disponível das 12 às 21,15 horas 

e a Sala B das 11,45 às 21,30 horas. No seu conjunto, as três unidades alimentares empregam 

sessenta pessoas (Fig. 18).

Não mais distante que do lado oposto da rua, encontra-se o restaurante universitário das 

Amarelas, assim denominado pela comunidade universitária devido à cor predominante, tanto 

na fachada envidraçada, como no mobiliário do seu interior. 

Este restaurante contempla duas linhas de serviço, uma consagrada ao serviço de prato 

do dia, a refeição-tipo e outra totalmente dedicada à cozinha vegetariana. Ambas estão em 

funcionamento das 12 às 14,30 horas e das 19 às 21,15 horas. Além destas vertentes, no 

Fig. 18 – Complexo alimentar central – Sala A; Snack-bar; e Sala B
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lado exterior situa-se o Sandwich-bar, que serve refeições rápidas num período alargado, do 

meio-dia às três da madrugada, para corresponder às necessidades dos estudantes que procu-

ram refeições ligeiras, sobretudo num horário mais tardio, em que a oferta a custos reduzidos 

é inexistente. A sua localização é justificada pela proximidade das instalações da Associação 

Académica de Coimbra e do Complexo Central, ambas com salas de estudo a funcionar em 

período nocturno. A pedido da Associação Académica de Coimbra, sobretudo em épocas de 

prestação de provas académicas, várias unidades alimentares, após o seu período normal de 

funcionamento, permanecem abertas durante a noite, enquanto locais de estudo. No total, 

estas três unidades dispõem de vinte e quatro funcionários (Fig. 19).

Ao cimo da vereda paralela às escadas monumentais, situa-se o Restaurante Grill D. Dinis. 

Esta unidade alimentar, inaugurada em Julho de 1999, está vocacionada para a cozinha medi-

terrânica, servindo refeições das 12 às 15 horas, contando, para tal, com o empenho de uma 

equipa constituída por dez pessoas (Fig. 20).

Nas antigas instalações dos Hospitais da Universidade de Coimbra situa-se o Restaurante 

do Hospital Velho, com duas linhas de atendimento: uma em regime de self-buffet, com cinco 

pratos alternativos (das 12 às 14,30 horas) e outra que fornece refeição-tipo (das 12 às 

14,15 horas). Esta unidade alimentar funciona também durante os fins-de-semana, servindo, 

neste período, somente refeições-tipo ao almoço e ao jantar, encerrando apenas nos feriados 

oficiais e em períodos de férias académicas. Aqui trabalham trinta e seis pessoas (Fig. 21).

No edifício que aloja o Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnolo-

gia, por cima do Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, situa-se o Restaurante 

Universitário das Químicas. Esta unidade alimentar disponibiliza a refeição-tipo, das 12 às 

14,15 horas. Além disso é utilizada para a prestação de serviços especiais, requeridos pelos 

estudantes, tais como jantares de curso, os tradicionais jantares de rasganço a propósito da 

conclusão da licenciatura, ou outros. Para tal, conta com onze pessoas (Fig. 22).

Fig. 19 – Restaurante universitário das Amarelas
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Fig. 20  – Restaurante Grill D. Dinis 

Fig. 21 – Restaurante do Hospital Velho

Fig. 22 – Restaurante Universitário das Químicas
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O Centro Cultural D. Dinis, localizado nas antigas instalações dos Hospitais da Universidade 

de Coimbra, dispõe de um serviço de cafetaria, encontrando-se à disposição da comunidade 

universitária, de segunda a sexta-feira, entre as 12 e as 23,30 horas. Este espaço multifuncional 

oferece actualmente aos interessados a possibilidade da frequência de aulas de piano, yoga, 

dança e workshops de formação sobre temáticas variadas.

Na Rua Luís de Camões, nas antigas instalações do Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração (ISCA) do Instituto Politécnico de Coimbra e nas imediações da Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra, localiza-se o Restaurante Universitário do ISCA. Este res-

taurante serve refeições rápidas, das 12 às 14,30 horas, empregando para tal 6 pessoas (Fig. 23).

Não muito distante, nas instalações da Casa Municipal da Cultura, na Rua Pedro Monteiro, 

situa-se o Restaurante Universitário Sereia, assim denominado por confrontar com o Jardim da 

Sereia, um dos locais mais aprazíveis da cidade. Este restaurante presta serviços de forneci-

mento de refeição-tipo (das 12 às 18,30 horas e das 19 às 21,30 horas), self-buffet, bem como 

de cafetaria (das 9 às 11,30 horas). Conta com a colaboração de vinte funcionários (Fig. 24).

Nas instalações do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) do Instituto Poli-

técnico de Coimbra, os SASUC asseguram o funcionamento do Restaurante Universitário do 

ISEC. Esta unidade alimentar serve pequenos-almoços, das 8 às 10 horas; refeições-tipo, das 

12 às 14,15 horas e das 19 às 21,15 horas, dispondo ainda de serviço de grelhados (grill), a 

funcionar no mesmo horário da refeição-tipo. Para tal, emprega vinte e três pessoas (Fig. 25).

No Pólo II da Universidade de Coimbra, no Pinhal de Marrocos, situa-se o Complexo 

Alimentar do Pólo II, inaugurado em Outubro de 1998 (Fig. 26). Este complexo alimentar 

proporciona à comunidade universitária acesso a pequenos-almoços (servidos das 8 às 10 horas), 

almoços e jantares na modalidade de refeição-tipo (do meio dia às 14,30 horas e das 19 às 

21 horas, respectivamente); almoços à base de grelhados (grill), entre as 12 e as 14,30 horas; e 

Fig. 23 – Restaurante Universitário do ISCA
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 Fig. 24 – Restaurante Universitário Sereia

Fig. 25 – Restaurante Universitário do ISEC

Fig. 26 – Complexo Alimentar do Pólo II
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ainda um requintado restaurante à lista, que serve almoços das 12 às 14,30 horas. Este serviço 

é assegurado por uma equipa de 35 funcionários.

Mesmo ao lado, nas instalações do Departamento de Engenharia Informática, no Bar da 

Informática, os SASUC servem ainda refeições rápidas, entre as 12 e as 14,30 horas, assim como 

disponibilizam um serviço de cafetaria, no horário das 9 às 11,15 horas e das 15 às 18 horas, 

para tal contando com seis colaboradores (Fig. 27).

A população que frequenta o Pólo II da Universidade de Coimbra dispõe ainda de um 

local para realização de encontros, reuniões, exposições e outras iniciativas de cariz social e 

cultural: O Centro Cultural Casa da Pedra, inaugurado em Março de 2005. Este local propor-

ciona, com o apoio de nove pessoas, refeições ligeiras (self-buffet snack), entre as 12 e as 

22,30 horas (Fig. 28).

Na margem esquerda do rio Mondego, no complexo universitário que engloba o Estádio 

Universitário e as instalações da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, 

encontra-se o Restaurante do Estádio Universitário, que abriu pela primeira vez as suas portas 

em Maio de 2004. Apoiada por catorze pessoas, esta unidade alimentar oferece um serviço 

de refeição-tipo, a pensar nas necessidades energéticas e nutricionais de uma população com 

elevado desempenho físico, das 12 às 18 horas e das 19 às 21,30 horas. Possibilita ainda 

refeições ligeiras (snack), em idêntico horário (Fig. 29).

No mais recente pólo da Universidade de Coimbra, o Pólo III (ou Pólo das Ciências da 

Saúde), ao lado dos Hospitais da Universidade de Coimbra, situa-se o Complexo Alimentar 

do Pólo III, inaugurado em Janeiro de 2007. Uma equipa de trinta e cinco pessoas assegura 

à comunidade universitária o serviço de refeições-tipo, das 12 às 14,30 horas, uma linha free 

flow, no mesmo horário, e ainda um bar com refeições rápidas e serviço de cafetaria, cujo 

horário se estende até às 20 horas (Fig. 30).

Fig. 27 – Bar da Informática



111

Fig. 28 – Centro Cultural Casa da Pedra

Fig. 29 – Restaurante do Estádio Universitário

Fig. 30 – Complexo Alimentar do Pólo III
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2.5. ACONSELHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Testemunho

A acção social escolar não pode restringir-se tão somente aos apoios directos e indirectos 

e à prestação de serviços à comunidade universitária. A par desses serviços importa realçar 

as estratégias de combate ao insucesso escolar, nomeadamente o apoio psicopedagógico.

Coimbra foi pioneira nesta vertente da acção social, graças à sensibilidade, largos hori-

zontes e empreendedorismo do seu Administrador, que sempre apoiou o desenvolvimento 

do respectivo gabinete.

Efectivamente, podemos afirmar que o GAP-SASUC constitui um modelo multidisciplinar, 

sendo já considerado uma referência nacional e internacional. O contributo do seu Adminis-

trador tem sido notório, não só pelo conhecimento e compreensão dos problemas dos jovens 

estudantes, mas também pela forma como atende cada aluno em particular, promovendo a 

sua integração e adaptação ao ensino superior.

O Administrador dos SASUC merece bem o nome de «humanista» que lhe atribuem, por-

quanto defende que o sucesso académico e o sucesso na vida dependem mais da maturidade, 

saúde e bem-estar do que do seu rendimento escolar.

Um dos objectivos gerais do GAP-SASUC é promover a saúde mental e o desenvolvimento 

pessoal e social do aluno, tão valorizadas pela experiência do seu Administrador.

Anabela Sousa Pereira

Coordenadora Científica do GAP-SASUC

e Presidente da RESAPES-AP

Elisa Decq Motta

Directora Executiva do GAP-SASUC
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Na sequência da aplicação da Lei n.º 113/97, de 16 de Setembro, referente ao financiamento 

dos estabelecimentos do ensino superior e do posterior Despacho n.º 6659/99, que veio reiterar 

a importância do aluno elegível para efeitos de aplicação da Lei de financiamento, os Serviços 

de Acção Social da Universidade de Coimbra, atentos ao problema complexo e de proporções 

alarmantes do insucesso académico dos estudantes que recorriam ao apoio financeiro destes 

Serviços, contemplaram, na sua estrutura, a criação de um gabinete de apoio ao aluno, com 

o intuito de intervir ao nível da promoção do sucesso escolar no ensino superior.

O Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico dos Serviços de Acção Social da Uni-

versidade de Coimbra (GAP-SASUC) surgiu, assim, em 1999, tendo vindo a desenvolver, com 

base numa metodologia de investigação-acção, um modelo próprio de intervenção, centrado 

nos alunos.

Este Gabinete constitui um dos pilares fundamentais do apoio prestado aos estudantes, 

pelo que se revela fundamental apresentar as suas principais linhas de actuação, os aspectos 

mais relevantes da sua actividade ao longo da última década, assim como a sua mais rele-

vante produtividade técnico-científica, referência para vários gabinetes que integram a Rede 

de Serviços de Apoio Psicológico no Ensino Superior – Associação Profissional (RESAPES-AP).

A estratégia do GAP-SASUC desenvolveu-se com base em dois pilares de extrema importân-

cia no combate às causas, complexas e multifacetadas, do insucesso escolar no ensino superior, 

relacionadas, na sua maioria, com o processo de transição em que o estudante se encontra, 

não só a nível do desenvolvimento pessoal, como também a nível da adaptação ao contexto 

académico. Esses pilares são, por um lado, o suporte social, por outro, a promoção de estilos 

de vida saudável. No que diz respeito ao suporte social, privilegiaram-se os modelos de Peer 

Counselling/Support (apoio entre pares), considerados por vários investigadores estratégias de 

apoio bastante eficazes para lidar com os problemas da transição e integração. Por seu lado, 

a promoção de estilos de vida saudável assenta na concepção holística do bem-estar, na qual 

são privilegiadas várias componentes, tais como o controlo e gestão do stresse, a actividade 

física, a nutrição, a diminuição do consumo de substâncias nocivas, a segurança, a sexualidade, 

a saúde ambiental e a saúde mental e emocional.

Os propósitos que pautam a acção deste Gabinete são:

• Identificar, prevenir e tratar problemas psicológicos de indivíduos e grupos;

• Proporcionar um espaço de apoio psicopedagógico para todos os alunos da 

Universidade de Coimbra;

• Prestar apoio social a alunos que dele necessitem;

• Promover estilos de vida saudável;
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• Desenvolver investigação no âmbito da promoção da saúde, em particular da saúde 

mental e da prevenção de comportamentos de risco.

O desenvolvimento por este Gabinete do seu modelo de intervenção foi impulsionado 

pela implementação do projecto «Estilos de vida saudável vs. Insucesso escolar: sua etiologia, 

programas de acção e estratégias promotoras de qualidade», co-financiado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian (Proc. 49768), no âmbito do Programa de Apoio a Projectos de Pesquisa 

no Domínio Educativo 2001.

Alicerçado nos pilares do suporte social e da promoção de estilos de vida saudáveis, o 

modelo de intervenção do GAP-SASUC estruturou-se em quatro áreas de intervenção: as 

Consultas de Psicologia, a Educação pelos Pares, o Serviço Social e a Investigação (Fig. 31).

Fig. 31 – Áreas de Intervenção do GAP-SASUC
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Ao longo dos dez anos de intervenção do GAP-SASUC, este modelo tem vindo a ser desen-

volvido com recurso à evidência (evidence-based), experiência e observação, tendo sido, em 

virtude desta metodologia dinâmica, sujeito a ajustamentos e alterações, de acordo com as 

necessidades e oportunidades decorrentes do trabalho realizado. Do balanço e reflexão sobre 

as áreas de intervenção inicialmente estipuladas, fizeram-se ligeiras adaptações do modelo, 

com a vertente da investigação a impor-se como área transversal a todas as outras e necessária 

para o progresso e qualidade do trabalho realizado. A Educação pelos Pares, área privilegiada, 

alicerçou o seu modelo de intervenção no âmbito do Peer Counselling/Support e Befrienders.

A vertente das Consultas de Psicologia insere-se nos objectivos e estrutura dos Serviços 

Médico-Universitários dos SASUC, sendo estas marcadas directamente pelos alunos, por ini-

ciativa própria ou por orientação e encaminhamento, quer de assistentes sociais, quer de 

médicos e outros especialistas que, no desempenho das suas funções, realizam a triagem dos 

casos. Destinam-se, particularmente, a alunos, docentes e funcionários da Universidade de 

Coimbra e têm como objectivos diagnosticar, avaliar e intervir em situações de perturbação 

comportamental e emocional. A título ilustrativo, no período de 2003/04 a 2007/08 foram 

realizadas 4175 consultas (M=1079; F=3096), sendo os principais problemas diagnosticados 

relacionados com perturbações da ansiedade (39,3%); problemas de desenvolvimento pessoal 

e interpessoal/relacionais (21,1%); perturbações de humor, das quais se salienta a depressão 

(18,4%); perturbações de personalidade (10%); perturbações de adaptação (5,8%); perturbações 

do comportamento alimentar (2,2%); entre outros menos frequentes.

Ainda no âmbito desta área e a nível da prevenção de comportamentos de risco da saúde 

mental relacionados com o insucesso escolar, tem vindo a ser desenvolvido o programa de 

métodos de estudo «Saber Estudar», que tem como objectivos criar um espaço específico para 

abordar temas relacionados com o estudo, permitir troca de experiências entre os alunos e 

dar a conhecer novas técnicas de organização e métodos de estudo. O primeiro programa de 

métodos de estudo foi implementado no ano lectivo 2002/03 e até 2007/08 já tinham partici-

pado nas várias edições deste programa 246 estudantes (M=83; F=163). Como complemento 

deste programa, foram ainda desenvolvidas «Oficinas de Estudo» para alunos com dificuldades 

em áreas específicas, concretamente ao nível de Português e Matemática.

A vertente de Educação pelos Pares desenvolveu-se a partir da implementação do projecto 

«Apoio de Alunos por Alunos», em 1999, na residência universitária 1 do Pólo II. Dirigido 

exclusivamente aos alunos do primeiro ano colocados nas residências dos SASUC, teve como 

objectivo promover a integração e adaptação destes estudantes, nos cursos e na Universidade 

em geral. Este projecto tem vindo a ser desenvolvido, desde então, com a sua implementação 

sucessiva no início de cada ano lectivo. Neste modelo, os alunos voluntários têm de ter 
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formação para prestarem ajuda e apoio psicológico aos colegas que têm problemas. Esta inter-

venção tem-se mostrado eficaz e gratificante, não só na ajuda ao outro, mas também porque 

promove o auto e hetero conhecimento dos estudantes envolvidos, bem como incentiva a 

aprendizagem de estratégias para lidar adequadamente com situações difíceis, nomeadamente 

com o stresse na vida académica. Segue um modelo de formação próprio, constituído por cinco 

momentos: recepção aos alunos, formação básica, formação contínua, supervisão e avaliação.

No Curso Intensivo de Formação Básica, que se tem vindo a realizar todos os anos, 

durante um fim-de-semana, no período de 1999/00 a 2006/07, participaram 330 estudantes, 

verificando-se um número médio de 41 alunos nos oito cursos realizados. Por sua vez, as 

sessões de Formação Contínua, inicialmente realizadas com uma periodicidade mensal, com 

a adaptação do modelo de intervenção do GAP-SASUC, foram reduzidas a duas sessões por 

ano lectivo, focalizadas na promoção de estilos de vida saudável. A adesão dos alunos a estas 

actividades tem sido bastante positiva, verificando-se uma participação média nas sessões de 

formação contínua de cerca de 100 alunos por ano lectivo (Fig. 32).

A valência de Serviço Social é composta por duas áreas principais: o Serviço de Bolsas e o 

de Alojamentos. O Serviço de Bolsas tem como objectivo a atribuição de benefícios a alunos 

economicamente carenciados, de forma a proporcionar condições que permitam a prossecução 

dos seus estudos, sem prejuízo do atendimento de alunos com outros problemas de carácter 

social. O Serviço de Alojamentos, por sua vez, tem por objectivo proporcionar ao estudante 

Fig. 32 – Actividades na Formação Básica e Contínua
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universitário uma habitação condigna em residências universitárias e facilitar a sua inserção 

em meio estudantil. Em ambos os Serviços é privilegiado o contacto directo com os alunos, 

recorrendo-se, regra geral, a entrevistas a todos os estudantes que concorram pela primeira 

vez e a todos aqueles que os Serviços, ou os alunos por si mesmos, entendam neces-

sário. O Serviço Social contempla ainda o aconselhamento e encaminhamento de situações 

problemáticas, bem como a realização de trabalhos de grupo com os estudantes alojados 

por unidades residenciais, com vista à sua sensibilização para a participação nas actividades 

promovidas pelo GAP-SASUC.

A área de Investigação tem privilegiado a realização de estudos em áreas como as do stresse 

em contexto académico; ansiedade aos exames; depressão e suporte social, tendo destes já 

resultado a construção e validação do questionário «Identificação de Factores de Stresse no 

Estudante Universitário» e a construção de outros questionários que ainda se encontram em 

fase de validação. Esses estudos têm sido apresentados em encontros científicos, através de 

simpósios, da apresentação de posters e da publicação de artigos. Até 2007/08, é possível 

contabilizar 68 trabalhos apresentados em congressos, nacionais e internacionais, em formato 

de comunicação ou poster, evidenciando-se a participação em encontros científicos, tais como 

o Congresso Nacional de Psicologia da Saúde; o Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciên-

cias da Educação; o Congresso da Associação Educação Pluridimensional e Escola Cultural 

(AEPEC); o Congresso da Sociedade Internacional STAR – Stress and Anxiety Research Society; 

o Congresso da ISBM – International Society of Behavioral Medicine; o Congresso da EABCT 

– European Association for Behavioural and Cognitive Therapy; entre outros. Ao nível das 

publicações, contabilizam-se quarenta e duas, entre artigos científicos publicados em livros 

de actas de encontros científicos, dois livros, artigos em revistas nacionais com arbitragem 

científica (como a Análise Psicológica) e um Cd-Rom interactivo com programas de promoção 

do sucesso escolar. 

Destaca-se igualmente a realização do primeiro congresso sobre «Acção Social e Aconselha-

mento Psicológico no Ensino Superior», que teve lugar em Maio de 2005, tendo contado com 

a presença de reputados investigadores, a nível nacional e internacional, bem como assistentes 

sociais, psicólogos, outros profissionais da área e estudantes (Pereira & Motta, 2005). 

Por sua vez, ao nível do apoio no desenvolvimento da formação contínua e das qualifi-

cações científicas e académicas dos elementos da equipa técnica permanente deste Gabinete, 

bem como de colaboradores pontuais, evidenciam-se ainda cinco teses de Mestrado e uma de 

Doutoramento, focalizadas em temáticas de investigação no âmbito dos objectivos da acção 

deste Gabinete.
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A candidatura e o envolvimento em projectos de investigação e intervenção, financiados 

pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Saúde ou por Fundações, têm 

igualmente vindo a potenciar a acção deste Gabinete ao nível da promoção do sucesso no 

ensino superior.

O projecto «Estilos de vida saudável vs. Insucesso escolar: sua etiologia, programas de 

acção e estratégias promotoras de qualidade», implementado por este Gabinete de 2002 a 

2004, constituiu-se fundamental para o desenvolvimento do modelo de intervenção do 

GAP-SASUC, assente em modelos de promoção da saúde, do bem-estar e da educação para 

a saúde pelos pares.

Por seu lado, atendendo à pertinência da prevenção de comportamentos sexuais de risco 

neste contexto, foi ainda concebido e implementado o projecto «Programa de Desenvolvimento 

de Competências e Formação para a Prevenção do VIH/SIDA e IST» (ADIS/0196/06), 

co-financiado pelo Alto Comissariado da Saúde/Coordenação Nacional para a Infecção do

VIH/SIDA e desenvolvido no ano de 2006. Tratou-se de um projecto de intervenção 

implementado pelo GAP-SASUC em parceria com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade 

do Minho e com o Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Aveiro.

Recentemente, o GAP-SASUC aceitou ainda o desafio de colaborar com a Reitoria da 

Universidade de Coimbra no âmbito do projecto «Plano de Apoio à Transição do Ensino 

Secundário para o Ensino Superior – Melhor Adaptação; Mais Resiliência; Mais Sucesso» 

(POCI/C/04.01.02/0143/0001/2006), cujas actividades tiveram lugar no ano lectivo 2007/08 e no 

início do ano lectivo 2008/09. No âmbito deste projecto, coube ao GAP-SASUC a dinamização 

da linha de acção 2 — Desenvolvimento das Competências Pessoais e Sociais dos Estudantes, 

tendo sido construídos e implementados três programas de formação:

• «Programa de Gestão e Controlo do Stresse no Ensino Superior»;

• «Programa de Métodos de Estudo»;

• «Programa de Desenvolvimento de Competências Pessoais, Sociais e Académicas».

Os conteúdos dos manuais de formação destes três programas foram ainda publicados em 

formato de CD-Rom.

Na sua actuação, o GAP-SASUC tem igualmente vindo a privilegiar relações interinstitucio-

nais, concretamente a ligação à Rede dos Serviços de Apoio Psicológico no Ensino Superior 

– Associação Profissional (RESAPES-AP), com vista à promoção da troca de experiências e 

concertação da acção no sentido da melhoria da qualidade do apoio psicológico no ensino 

superior. No âmbito desta ligação, salientamos a participação de dois elementos da equipa 
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do GAP-SASUC como vogais nas primeira e segunda direcções desta Associação, tendo sido 

recentemente a Coordenadora Científica do GAP-SASUC eleita como a Presidente Nacional 

desta Associação Profissional.

São ainda realçadas as relações com os gabinetes de apoio psicológico das Universidades 

de Évora, de Lisboa e com o Instituto Politécnico de Leiria, com os quais o GAP-SASUC tem 

vindo a estabelecer colaborações frequentes.

As ligações à comunidade científica nacional estendem-se ainda ao acolhimento de estágios 

curriculares do curso de Psicologia da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra, bem como do Instituto Superior Miguel Torga.

A nível internacional, o GAP-SASUC tem contado com o apoio de alguns especialistas 

estrangeiros ao nível da consultadoria, nomeadamente o Prof. David Williams, da Universidade 

de Hull (Reino Unido), cuja colaboração com o GAP-SASUC prevalece desde a sua criação. 

Mais recentemente, foram ainda estabelecidos contactos com a Universidade de Oxford (Reino 

Unido), através da Dra. Elsa Bell, responsável pelos serviços de aconselhamento nessa presti-

giada Universidade. O apoio destes especialistas aos membros do GAP-SASUC materializa-se, 

quer ao nível de reuniões de supervisão, quer ao nível de formações e workshops de actua-

lização e reciclagem de conhecimentos no âmbito do aconselhamento no ensino superior. 

Como nota final, refira-se que, ao longo da sua existência, o GAP-SASUC tem realizado 

um extenso trabalho de investigação. Importa salientar alguns dos seus produtos de maior 

relevo, designadamente:

Bernardino, O. & Pereira, A. (2006). Perfeccionismo em estudantes universitários. In J. Tavares (Eds), Activação do 
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2.6. SERVIÇOS MÉDICOS

Testemunho

Os Serviços Médico-Universitários de Coimbra (SMU) estão dependentes dos Serviços de 

Acção Social da Universidade de Coimbra (SASUC), superiormente administrados pelo 

Dr. António Luzio Vaz. 

Dirijo estes Serviços Médicos, desde 1997, a convite do Dr. António Luzio Vaz.

Os Serviços Médico-Universitários de Coimbra são únicos no país, pela sua organização 

pluridisciplinar, dimensão e extensa cobertura de cuidados médicos que abrangem, estimando 

que tenha mais de 30 mil utentes. São uma mais valia para a Universidade, para a cidade e 

para a Administração Regional de Saúde que, sem qualquer custo, tem os seus Serviços des-

congestionados em mais de 30 mil utentes. 

Esta estrutura de prestação de actos médicos aos estudantes, funcionários e aos seus fami-

liares só é possível graças a uma administração rigorosa, empreendedora e altamente eficiente 

dos SASUC, principalmente do seu Administrador Dr. António Luzio Vaz.

José Augusto Medeiros

Director Clínico dos SMU-SASUC

Para conhecer o passado e presente dos Serviços Médicos, proceder-se-á a um breve his-

torial, seguindo-se a apresentação das suas actuais valências.

A génese destes Serviços remonta a 1 de Outubro de 1965, quando a Reitoria da Uni-

versidade de Coimbra acordou com o Dr. Carlos Seabra (otorrinolaringologista) e por volta 

da mesma data, com o Prof. Poiares Baptista (dermatologista) e com o Dr. Manuel Brinca 

(oftalmologista), a prestação de cuidados médicos ao corpo universitário (docentes, discentes 

e funcionários), sob a forma de consultas, nos respectivos consultórios, mediante requisição 

emitida pela Reitoria.

Anos mais tarde, foi criado um núcleo constituído por dois médicos, os Drs. Pereira de 

Almeida – Director – e Germano de Oliveira, que deram início a serviços clínicos, prestando 

cuidados médicos à comunidade universitária, em instalações localizadas na própria Univer-

sidade, mais precisamente na cave da Faculdade de Medicina.
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Os Serviços Médico-Universitários, tal como se apresentam na actualidade, foram criados 

em Fevereiro de 1972, pelo Prof. Cutelo Neiva, ao tempo Magnífico Reitor da Universidade de 

Coimbra, tendo sido instalados no edifício sito defronte das Escadas Monumentais. A partir 

de então, os Serviços tiveram grande desenvolvimento, tornando-se possível a contratação de 

médicos de quase todas as especialidades, incluindo o serviço de estomatologia.

O primeiro director dos Serviços Médico-Universitários foi o Dr. Pereira de Almeida, 

seguindo-se: o Prof. Vaz Serra; o Dr. Sousa Fernandes e o Dr. Albano de Melo.

Desde 1997, os Serviços são dirigidos pelo Prof. José Augusto da Silva Medeiros.

O objectivo fundamental dos Serviços Médico-Universitários é prestar cuidados de medicina 

preventiva e curativa, essencialmente à população universitária. Consideram-se utentes destes 

Serviços: 

• Alunos; 

• Professores; 

• Funcionários da Universidade de Coimbra.

Têm também direito a utilizar os Serviços Médicos os familiares directos da comunidade 

universitária, isto é, cônjuge e filhos até aos 20 anos de idade.

Foram também feitos acordos com algumas instituições do ensino superior da cidade de 

Coimbra, tendo como objectivo prioritário prestar cuidados médicos ao respectivo corpo escolar, 

mais precisamente: Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC); 

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC); Instituto Superior Miguel Torga (ISMT); 

ARCA; Centro de Estudos de Formação Autárquica (CEFA).

Os serviços clínicos prestados aos alunos universitários são gratuitos. Os professores, 

funcionários e utentes externos à Universidade pagam apenas uma quantia módica, coberta 

quase na totalidade pela ADSE. 

Os SMUC disponibilizam as seguintes especialidades médicas: Alergologia; Cardiologia; 

Cirurgia; Dermatologia; Doenças Infecto-contagiosas e Venereologia; Diabetologia/Endocrinologia; 

Estomatologia; Gastrenterologia; Hematologia; Medicina do Trabalho; Medicina Familiar; 

Neurologia; Nutrição; Obstetrícia/Ginecologia; Oftalmologia; Otorrinolaringologia; Planeamento 

Familiar; Pneumologia; Psicologia Clínica; Psiquiatria.

A sua dimensão e variedade de especialidades fazem destes Serviços uma mais-valia para 

a população universitária de Coimbra. 
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2.7. APOIO À INFÂNCIA

Testemunho

Quase 36 anos passaram. É difícil escolher palavras que contem como foram os dias vivi-

dos, os sucessos, as dificuldades, as alegrias, o trabalho árduo, os sorrisos...

Mais do que as palavras, talvez os resultados alcançados nos falem do amor e empenho 

que foram postos por esta instituição no educar e no ajudar crianças a crescer: as visitas das 

crianças que já saíram, os laços de amizade criados com as crianças e famílias que não termi-

nam quando estas acabam o ciclo no Jardim Infantil, os pais que na sua infância frequentaram 

o J. I. e nos entregam agora os seus filhos.

Tem sido nossa missão cumprir este legado que os pais nos confiam: formar e preparar 

os seus filhos para uma vida escolar de sucesso e uma vida saudável, interventiva e atenta 

em Sociedade.

A vontade de dar continuidade a um projecto com muitos ‘‘projectos’’ para famílias e 

crianças continua.

Isabel Schreck Reis

Coordenadora Pedagógica do Jardim Infantil — SASUC

Testemunho

O trabalho de acção directa com as crianças do infantário tem sido realizado com pon-

deração, responsabilidade, dedicação e afecto. O maior reconhecimento que pode ter é ser 

lembrado pelas crianças, que lá querem voltar. Muitos há, que o frequentaram e que hoje, 

adultos, continuam a caminhar para o infantário, agora com os seus filhos. Nestes existe uma 

continuidade na relação que se estabeleceu e que é transmitida de pais para filhos.

Alcançamos no tempo que passou, revivemos momentos das nossas vidas e das vidas que 

passaram pelas nossas mãos. Mas os momentos continuam a ser vividos intensamente. Um 

carinho, um abraço, um beijo, um sorriso, um choro, uma palavra, enfim… momentos das 

nossas vidas que nos fazem caminhar e orientam a nossa missão.

Ana Cristina Marques

Coordenadora Pedagógica do Infantário — SASUC



(Página deixada propositadamente em branco)
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Os primeiros anos de vida de uma criança constituem um período intenso de aprendizagens 

e desenvolvimento, no qual assenta a base do «aprender a conhecer», «aprender a viver em 

comunidade», «aprender a fazer» e «aprender a ser». Todo este processo será mais facilitado 

se orientado de forma lúdica. Ao brincar a criança aprende a ter maior consciência de si 

própria, desenvolvendo a linguagem, a compreensão de símbolos e a capacidade de atenção, 

iniciativa e criatividade. É a brincar com outras crianças que se aprende a conhecer o outro, 

a comunicar, a respeitar e a criar hábitos de trabalho. 

Os Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra, através do seu Infantário e Jardim 

Infantil, visam prestar apoio aos estudantes com filhos, proporcionando às suas crianças um 

ambiente de brincadeira, potenciador do seu crescimento saudável, criando oportunidades para 

que se conheçam a si mesmas (e às suas capacidades), tornando-se cada vez mais autónomas 

nas suas decisões e tarefas. Aos pais, garante-se a maior segurança e o melhor cuidado dos 

seus filhos, para que durante as horas em que estes estão a cargo de mãos ternas, possam 

prosseguir os seus estudos.

Seguidamente apresenta-se as principais etapas do desenvolvimento e a realidade actual 

do Infantário e do Jardim Infantil dos SASUC.

O Infantário dos SASUC destina-se a crianças com idades compreendidas entre os três 

meses e os três anos de idade.

Inaugurado a 26 de Setembro de 1973, funciona, desde a sua abertura, na Rua Lourenço 

Almeida de Azevedo, n.º 25, em Coimbra, num edifício que não foi criado para as funções a 

que se destina: uma moradia de três andares, que foi sujeita a algumas obras de adaptação, 

para poder responder às exigências deste tipo de instituição, tornando-a o mais funcional pos-

sível, de modo a poder acolher as crianças, garantindo a sua segurança, conforto e bem-estar. 

O Infantário presta serviços a uma população particularmente diferente da população 

habitual, uma vez que se destina preferencialmente aos filhos de estudantes da Universidade 

de Coimbra. Em caso de vaga, poderão ter acesso ao Infantário os filhos de funcionários 

da Universidade, ou de qualquer outra entidade com a qual tenha sido celebrado protocolo 

nesse sentido.

Em 1973, frequentavam o Infantário cem crianças, distribuídas por quatro sectores, segundo 

o ano de nascimento. Cada sector era formado por um grupo de vinte e cinco crianças, uma 

educadora, uma auxiliar de educação, duas vigilantes, uma funcionária de limpeza e uma 

funcionária administrativa. Também participavam no quotidiano do Infantário, um médico, 

que dava consultas duas vezes por semana, uma enfermeira, uma psicóloga, uma assistente 

social e uma terapeuta oftalmológica e audiológica de rastreio. O decorrer dos anos levou à 
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aposentação de algumas funcionárias e à extinção de alguns serviços prestados. O número 

de crianças foi reduzindo e passaram a funcionar três sectores. 

Actualmente, prestam serviço quatro educadoras de infância, duas auxiliares de educação, 

nove vigilantes, uma auxiliar de lavandaria, uma cozinheira, duas auxiliares de alimentação e 

uma assistente administrativa. A limpeza é assegurada por uma empresa que presta serviço 

diário. Os cuidados de natureza médica e psicológica são prestados pelos especialistas dos 

Serviços Médico-Universitários e os de natureza social, pelos técnicos dos SASUC.

O Infantário funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18,30 horas, encerrando aos fins-de-

-semana e durante o mês de Agosto. São servidas diariamente três refeições (pequeno-almoço, 

almoço e lanche). Periodicamente são recolhidas amostras de comida para que se proceda à 

sua análise microbiológica. As louças e utensílios de cozinha também estão sujeitos a verifi-

cação periódica da sua qualidade, efectuada por um bioquímico que se desloca ao Infantário 

e que, posteriormente, envia o resultado das análises efectuadas. As ementas são expostas 

diariamente, procurando ser o mais variadas possível, não descuidando os princípios de uma 

alimentação saudável.

Uma instituição deste tipo requer também um cuidado especial na conservação, manuten-

ção e equipamento dos seus espaços. O Infantário tem procurado assegurar essa conservação, 

através do arranjo e pintura do interior, da substituição de alguns equipamentos existentes, 

mas também da aquisição de novos equipamentos e materiais didácticos. O espaço exterior 

– o jardim – também não foi esquecido, tendo sido reequipado com baloiços, escorregas, 

casinhas, carrinhos e triciclos, que fazem as delícias das crianças e que cumprem as mais 

recentes normas em matéria de segurança infantil. Este é um espaço muito apreciado pelas 

crianças e que lhes permite igualmente um contacto mais próximo com a natureza, uma vez 

que as saídas ao exterior estão um pouco condicionadas em função das actuais regras de 

segurança no seu transporte.

O ano lectivo tem o seu início em Setembro. É nesta altura que a equipa pedagógica reúne 

e elabora o projecto pedagógico que irá desenvolver ao longo do ano. O tema escolhido para 

cada ano vai ao encontro das necessidades e interesses das crianças. Por isso e embora sendo 

um tema de projecto comum à Instituição, cada educador elabora o seu plano curricular de 

sala, de acordo com as necessidades e interesses do seu grupo. 

Os momentos festivos também fazem parte da prática pedagógica, através das festas de 

Natal, Carnaval, Páscoa, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia da Criança, da Festa de Fim de Ano 

e da celebração dos aniversários, momentos particularmente especiais e que são vividos 

muito intensamente, quer pelas crianças, quer pelas suas famílias. Estes momentos festivos 

são essenciais para que a criança se familiarize e se sinta parte activa de uma comunidade, 

interiorizando desta forma as tradições culturais.
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O Infantário, enquanto instituição promotora de conhecimentos e valores, procura a parti-

lha, estabelecendo uma relação próxima com a comunidade. É neste sentido que abrimos as 

nossas portas a outras instituições, como sejam: o Instituto Técnico Artístico e Profissional; 

a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra; a Escola Superior de Educação de Coimbra; a 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação; a Faculdade de Medicina da Universidade 

de Coimbra; entre outras.

A relação com as famílias tende a ser, a cada ano que passa, o mais próxima possível. 

Em casa, a criança adquire ritmos próprios que têm de ser respeitados no Infantário, para 

que esta não se sinta numa casa de estranhos. Daí um dos princípios fundamentais ser o 

privilegiar a relação afectiva com as crianças (pais/família/educadores/auxiliares). É essencial 

que estes tenham sempre presente a ideia de prolongamento e continuidade de cuidados 

e estímulos. 

O caminho das crianças que frequentam o Infantário, bem como de toda a equipa que 

o compõe, não é linear e único; é composto muitas vezes por adaptações, uma vez que os 

avanços e/ou retrocessos são impulsionados pelas necessidades, interesses, sorrisos, alegrias e 

tristezas, que constituem pedaços da vida que se constroem e que não podem ser desligados 

dos sonhos.

Durante todos estes anos de funcionamento, o Infantário pode orgulhar-se em afirmar que 

prestou às suas crianças, não só os cuidados relativos à higiene, alimentação, segurança, con-

forto e bem-estar, mas também uma componente educativa activa, orientada por profissionais 

especializados que, através das suas práticas e métodos pedagógicos, procuraram estimular o 

desenvolvimento integral e harmonioso das suas crianças, respeitando as suas características 

e necessidades. 

Em 12 de Novembro de 1973, o Jardim Infantil dos Serviços da Acção Social da Universidade 

de Coimbra abriu pela primeira vez as suas portas, constituindo um espaço educativo e de 

apoio social, essencialmente destinado aos filhos de estudantes da Universidade de Coimbra 

entre os 3 e os 6 anos de idade. 

Situa-se, desde a data da fundação, na Avenida Dias da Silva, em Coimbra, numa moradia 

antiga, adaptada para o efeito e com um jardim envolvente espaçoso e arborizado, dotado de 

equipamento lúdico e pedagógico adequado às idades dos seus destinatários. Aí é possível 

dinamizar actividades relacionadas com a natureza, desportivas e sobretudo brincar muito.

Ao longo dos anos, têm vindo a ser efectuadas melhorias e actualizações a nível das 

instalações, do mobiliário, dos jogos e materiais didácticos, de forma a garantir segurança e 

bem-estar a todas as crianças. 
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Em 1973, a Instituição abriu com cerca de sessenta e cinco crianças, tendo este número 

aumentado progressivamente até cento e vinte, número que se manteve, em média, até finais 

dos anos 90.

Nos primeiros anos deste século verificou-se, na sociedade portuguesa e também nesta 

Instituição, uma diminuição no número de crianças. Algumas educadoras e funcionárias 

aposentaram-se. 

Actualmente, frequentam o Jardim Infantil cerca de setenta crianças. Há quatro novos 

educadores a trabalhar com os grupos de crianças, algumas funcionárias recentes no apoio 

educativo, que, com empenho e dedicação, trabalham com os mesmos objectivos que sempre 

regeram o Jardim Infantil dos SASUC: proporcionar a todas as crianças dias felizes, de bem-estar, 

de crescer com carinho, de aprender e de desenvolver as suas aptidões e capacidades nesta 

primeira etapa do processo de educação ao longo da vida.

As actividades diárias com as crianças (planificadas como parte integrante de um projecto 

curricular apresentado aos pais no início de cada ano lectivo), as festas realizadas, (Natal, 

Carnaval, Dia da Criança, Festa de Final do Ano...), são uma parte do trabalho desenvolvido. 

Para além destas actividades, o Jardim Infantil teve sempre uma presença activa e dinâmica em 

outras actividades de envolvimento com a comunidade: visitas com as crianças para conhecer 

o perto e o longe e enriquecer conhecimentos; intercâmbio com outros jardins-de-infância; 

participação em concursos; realização, no Jardim Infantil, de projectos com outras entidades 

(Ciência Viva, Entre Culturas, Escola Superior de Educação de Coimbra, Direcção Regional 

de Educação do Centro, Fundação Bissaya Barreto, entre outras). Também os espaços e as 

acções ligados à Universidade e aos SASUC foram visitados e envolvidos de formas diversas, 

no percurso e aprendizagens das crianças.

Em 28 de Julho de 1994, o trabalho e dedicação da equipa de funcionárias do Infantário 

e do Jardim Infantil foram homenageados com uma festa-surpresa, organizada pelos pais de 

crianças oriundas dos PALOP que frequentavam estas valências. Ainda hoje, na entrada do 

Infantário, podemos ver uma placa que comprova o valor que lhe foi reconhecido.
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2.8. APOIO A ALUNOS EM MOBILIDADE E INTERCÂMBIOS 

INTERNACIONAIS

Os Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra, através do Serviço de Alojamen-

tos, cumprem a função de receber nas residências universitárias os estudantes de mobilidade 

e intercâmbio internacional. 

Esta incumbência acrescida ocasionou mudanças que importa referir ao longo das próximas 

páginas, bem como o apoio prestado aos estudantes oriundos dos PALOP.

2.8.1. Apoio a estudantes ao abrigo do Programa Erasmus

O termo alunos em mobilidade e intercâmbios internacionais abrange os estudantes dos 

países da União Europeia e de qualquer outro país, desde que apresentem ligação à Univer-

sidade de Coimbra por meio dos vários programas e acordos de mobilidade.

Em 1987, a União Europeia deliberou a promoção e o financiamento do programa Erasmus, 

de apoio interuniversitário de mobilidade de estudantes e professores do ensino superior 

no espaço europeu, com a finalidade de facilitar a progressão dos jovens, facultando-lhes a 

possibilidade de estudarem noutro país da Europa, durante períodos de três, seis ou doze 

meses e de experimentarem novas vivências pela partilha cultural nos seus projectos de estudo. 

Este programa constitui uma forma eficaz de estimular a mobilidade dos estudantes e 

de potenciar a cooperação multilateral entre as universidades europeias. O reforço do grau 

de compatibilidade e transparência entre as várias instituições de ensino superior, o pleno 

reconhecimento académico dos estudos e das habilitações na União Europeia e o incentivo à 

colaboração transnacional entre universidades, preenchem os propósitos do Programa Erasmus.

Em 1991/92, a procura de alojamento do estudante Erasmus resultou numa convergência 

de recursos e decisões entre as várias estruturas da Universidade de Coimbra. Naquele ano 

lectivo, a capacidade de alojamento nas residências universitárias era apenas de seiscentos 

e quatro lugares. Em Julho de 1991, o Serviço de Alojamentos recebeu cento e cinquenta 

pedidos para alojar estudantes estrangeiros das diferentes faculdades, tendo conseguido alojar 

sessenta e sete estudantes. 

A impossibilidade de alojar, na totalidade, estes estudantes, conduziu a que a Reitoria da 

Universidade de Coimbra e a Administração dos SASUC decidissem pelo arrendamento de 
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quartos em casas particulares para o primeiro mês de estadia, tarefa atribuída ao Serviço de 

Alojamentos. 

A procura e selecção dos quartos verificou-se através de visitas a cerca de uma centena de 

quartos, tendo-se procedido à selecção dos que reuniam condições de habitabilidade, higiene, 

incluíssem roupa de cama e assegurassem a manutenção da mesma.

Foi feita a reserva de sessenta quartos, por acordo escrito entre os proprietários e o Serviço 

de Alojamentos dos SASUC, tendo-se revelado uma tarefa exaustiva e não satisfatória para 

qualquer das partes envolvidas, dado o registo da insatisfação dos estudantes, quanto aos 

preços e/ou condições habitacionais aliada à insatisfação dos proprietários, que não aprovavam 

o perfil ou os comportamentos dos jovens.

Desde o ano lectivo 1992/93, o alojamento dos estudantes estrangeiros passou a ser asse-

gurado, temporariamente e sempre que possível, pelo Serviço de Alojamentos dos SASUC, com 

o objectivo de proporcionar o acolhimento no momento de chegada a Coimbra e permitir-lhes 

a procura de habitação particular, segundo os seus critérios de exigência, qualidade e preço.

Para a obtenção do maior número possível de lugares nas residências, os Serviços têm 

efectuado um trabalho de informação e mobilização de residentes nacionais, para que dis-

ponibilizem os seus quartos, quando deles não necessitem, especialmente no início de cada 

ano lectivo ou nas férias. 

A actuação do Serviço de Alojamentos também está orientada para facilitar a procura 

de habitação particular, designadamente através da compilação de um directório de quar-

tos particulares e/ou apartamentos, disponibilização de mapas da cidade e revistas de 

informação e eventos, cedidos pela Região de Turismo do Centro e pela Casa Municipal 

da Cultura.

Todavia, nas residências mais recentes fixaram-se alguns lugares para alojamento tempo-

rário, nomeadamente nas residências Teodoro, Pedro Nunes e residência 2 do Pólo II, o que 

permite garantir uma resposta imediata, dentro das possibilidades de alojamento, numa resi-

dência dos SASUC. Com a abertura da residência universitária Pólo III, em 2009, foi possível 

aumentar a oferta de camas para alojar estes estudantes, verificando-se uma capacidade de 

resposta mais satisfatória por parte do Serviço de Alojamentos, permitindo o alojamento por 

um período superior.

Entre 1991 e Março de 2009 foram alojados temporariamente, nas residências universitárias 

dos SASUC, 5594 estudantes estrangeiros, ao abrigo de diferentes programas de intercâmbio 

universitário, tendo-se verificado um aumento considerável a partir do ano lectivo 2004/05 

(Gráfico 11).
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O alojamento temporário dos estudantes estrangeiros imprimiu uma dinâmica diferente ao 

Serviço de Alojamentos, exigindo uma reorganização do próprio serviço, concretamente na 

área de recursos humanos.

Ao longo de duas décadas, o Serviço de Alojamentos tem constituído um meio facilitador 

da inserção e integração dos estudantes estrangeiros na Universidade de Coimbra, sem prejuízo 

do alojamento dos estudantes bolseiros nacionais.

Este movimento e presença de estudantes estrangeiros nas residências, traduzem-se igual-

mente num benefício para os estudantes nacionais, que mais facilmente se motivam para aderir 

à mobilidade académica e de intercâmbio interuniversitário. O contacto entre pares de outras 

regiões da Europa contribui para o estabelecimento de trocas culturais e para a efectivação 

de aprendizagens sociais.

2.8.2. Apoio a estudantes oriundos dos PALOP

Os estudantes oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) – Angola, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e S. Tomé e Príncipe – ingressam no ensino superior 

português através de regimes de acesso específicos, sendo a concessão de bolsas de estudo 

a estes estudantes atribuída no âmbito de acordos de cooperação firmados entre o Estado 
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Gráfico 11 — Estudantes de mobilidade internacional alojados nas

residências dos SASUC entre 1991/92 e 2008/09
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português e os demais Estados, existindo, por tal motivo, uma grande heterogeneidade de 

situações – consoante o país em causa. Assim, os estudantes podem chegar a Portugal com 

bolsas atribuídas pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento — IPAD — do Minis-

tério dos Negócios Estrangeiros (ex-Instituto da Cooperação Portuguesa); por fundações ou 

por outros organismos promotores da educação, através da concessão de bolsas de estudo, 

quais sejam, a Fundação Calouste Gulbenkian ou a Fundação Luso-Americana; com bolsas 

provenientes dos seus países de origem; ou sem bolsa, através do recurso ao visto com base 

em declarações de familiares residentes em território nacional, que assumem a responsabili-

dade pelo alojamento e sustento do estudante.

Em termos gerais, as bolsas atribuídas no âmbito da cooperação conferem apenas a 

margem de um ano de tolerância para além da duração normal do curso. Caso se veri-

fique mais do que uma reprovação – o que é frequente, atendendo às dificuldades sen-

tidas por estes estudantes na adaptação a um sistema de ensino diferente – o estudante 

perde o direito à bolsa, ficando numa situação bastante precária, em termos económicos 

e académicos.

Tem sido nestas situações que os estudantes provenientes dos PALOP matriculados na 

Universidade de Coimbra se têm dirigido aos SASUC, procurando soluções que lhes permitam 

alcançar o objectivo a que se propuseram à chegada: obter formação superior. Contudo, os 

serviços de acção social das instituições portuguesas de ensino superior público não estão 

dotados de atribuições legais que lhes permitam apoiar alunos com este perfil. Esta questão 

culmina num problema académico e social que, afectando directamente as instituições de 

ensino superior, não é, por estas, passível de resolução.

Pesem embora os constrangimentos legais, a questão social e humanitária tornou-se impos-

sível de ignorar, face aos sucessivos apelos por parte dos estudantes que, reiteradamente, têm 

vindo a relatar as suas dificuldades. Face a tal facto, tendo por base o princípio da Solidarie-

dade e apoiados em igual entendimento por parte da Reitoria da Universidade de Coimbra, 

os SASUC foram tecendo estratégias para mitigar o problema social com o qual não podiam 

deixar de lidar. Assim, foi permitido a estes estudantes colaborar em tarefas enquadradas no 

sector da alimentação (concretamente nos restaurantes universitários), em horários compatíveis 

com a sua situação de estudantes, a troco de refeições, situação essa que ainda se mantém. 

Este tipo de colaboração não existe apenas para estudantes oriundos dos PALOP, mas para a 

generalidade dos estudantes que revelem necessidades idênticas.

Este apoio revelou-se, ainda assim, insuficiente, pelo que, com o objectivo de criar con-

dições que permitissem a estes alunos retomar as bolsas de origem — o que pressupunha 
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obter aproveitamento escolar —, procurou-se assegurar condições mínimas de sustentabilidade 

económica, pela concessão esporádica de empréstimos. Na prática, este apoio também não 

solucionou o problema, pelo que foi, posteriormente, abandonado.

Considerando o aumento do número de alunos que recorrem aos SASUC para colmatar 

necessidades básicas de subsistência e atendendo à incapacidade de os Serviços absorverem 

um tal número de colaboradores, a obrigação humanitária de não permitir que um estudante 

passe fome impeliu à adopção de uma nova medida que se traduziu na concessão de cre-

denciais de acesso gratuito a duas refeições diárias nos restaurantes universitários.

Além destes apoios, os estudantes provenientes dos PALOP matriculados na Universidade de 

Coimbra tiveram ainda acesso aos apoios prestados pelos SASUC à generalidade da comunidade 

universitária, tais como: o acesso dos seus filhos ao Infantário e Jardim Infantil; o acesso aos 

Serviços Médico-Universitários; o acesso a apoios para a realização de actividades de cariz 

cultural e desportivo e o acesso à alimentação nos restaurantes universitários. No caso dos 

alunos bolseiros ao abrigo da cooperação existe, desde o final dos anos 70, a possibilidade 

de beneficiarem de alojamento nas residências universitárias dos SASUC.

Recentemente, a Reitoria da Universidade de Coimbra instituiu o Fundo de Apoio Social, 

com vista a participar no pagamento de propinas a estudantes matriculados nesta Universi-

dade, não bolseiros e com dificuldades económicas devidamente comprovadas, sendo a sua 

atribuição realizada pelos SASUC.

A intervenção dos SASUC no apoio aos estudantes oriundos dos PALOP estendeu-se 

ainda, no âmbito do Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico, à realização de dois 

estudos (utilizando a técnica de focus group) destinados à identificação das principais difi-

culdades e necessidades desta população. O primeiro estudo incidiu fundamentalmente em 

estudantes provenientes de S. Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, 

tendo incluído ainda estudantes timorenses. Os principais problemas por eles identifica-

dos (considerando, no entanto, as diferenças de cada país) foram, de uma forma geral, as 

diferenças entre Portugal e os países de origem, ao nível do estilo de vida, dos sistemas 

de ensino e da alimentação. Identificaram igualmente como obstáculos à integração e 

sucesso académico, as dificuldades linguísticas, os problemas financeiros, as saudades de 

casa, a solidão, os problemas burocráticos relacionados com a sua condição de estrangeiros 

(tais como a chegada tardia relativamente ao início do ano lectivo e as dificuldades na 

obtenção da renovação do visto pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras). Todos estes 

problemas concorrem para o aumento das situações de insucesso escolar e consequente 

perda da bolsa de estudo.
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Por sua vez, num segundo estudo, realizado no ano lectivo 2007/08, com um grupo de 

estudantes cabo-verdianos, foram identificados três principais problemas desta população: a 

integração junto dos colegas; as dificuldades com as matérias e os métodos de estudo; e a tran-

sição do ensino secundário para o ensino superior. Neste estudo foram ainda sugeridas, pelos 

alunos medidas consideradas importantes para a sua correcta integração no meio académico, 

das quais se destacam o seu acompanhamento desde a chegada a Portugal – concretamente 

pela promoção de programas específicos para alunos oriundos dos PALOP, à semelhança do 

que se verifica para os alunos ao abrigo do programa Erasmus – e uma adequada preparação, 

nos países de origem, dos procedimentos burocráticos indispensáveis à colocação e integração 

destes alunos nas instituições portuguesas de ensino superior.

Estes estudos, ao evidenciarem as dificuldades de integração no meio académico senti-

das pelos estudantes desta população específica, vêm alertar para a insuficiência dos apoios 

actualmente à sua disposição, corroborando a actuação «remediativa» que a Universidade de 

Coimbra e os SASUC têm vindo a assumir.
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2.9. APOIO ÀS REPÚBLICAS E À COOPERATIVA DE HABITAÇÃO 

DE ESTUDANTES

A intervenção dos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra (SASUC) ao nível 

do apoio às Repúblicas e Cooperativa de Estudantes fundamenta-se, quer no âmbito dos 

Estatutos da Universidade de Coimbra (Despacho normativo n.º 43/2008, de 1 de Setembro), 

concretamente no artigo 4.º, n.º 6, que reconhece o apoio da Universidade de Coimbra às 

Repúblicas e Solares de estudantes de Coimbra, bem como às cooperativas de habitação dos 

estudantes, em articulação com o artigo 28.º, que identifica as competências dos SASUC na 

concessão de apoios directos e indirectos a estudantes; quer no âmbito do Decreto-Lei 

n.º 129/1993, de 22 de Abril, que estabelece os princípios da política de acção social no 

ensino superior. Destes diplomas decorre que o objectivo da acção social no ensino superior é 

proporcionar aos estudantes melhores condições de estudo, mediante a prestação de serviços 

e a concessão de apoios, que podem ser directos ou indirectos. Estes apoios às Repúblicas e 

Cooperativa de Habitação de Estudantes enquadram-se, assim, nos apoios indirectos, que compre-

endem o acesso à alimentação e ao alojamento, acesso a serviços de saúde, apoio a actividades 

culturais e desportivas, acesso a apoio psicopedagógico e a outros apoios de carácter educativo.

Subjacente à concessão destes apoios, identifica-se a preocupação com a oferta, qualidade 

e adequação dos preços praticados ao nível do acesso a alojamento por parte dos estudan-

tes da Universidade de Coimbra. De facto, constata-se que a reduzida oferta de habitação 

em zonas que permitem um fácil acesso às instalações da Universidade de Coimbra, aliada 

ao aumento da procura de habitação por parte de estudantes deslocados, tem dado origem 

a situações de especulação imobiliária, que se traduzem numa oferta de quartos (ou outras 

modalidades de habitação para arrendamento a estudantes) a preços exagerados e/ou com 

duvidosas condições de habitabilidade.

O apoio a iniciativas da comunidade estudantil que visem a garantia de melhores con-

dições de alojamento aos estudantes, através de associações — formais ou informais — de 

gestão autónoma e participada de habitação, tem-se afigurado a alternativa mais adequada à 

resolução do problema do alojamento de estudantes. E não só por questões económicas, já 

que o apoio a estas iniciativas exige menores investimentos do que a construção e gestão, 

pelo Estado, de residências universitárias, como também por se tratarem de iniciativas que 

potenciam a emancipação e o desenvolvimento integral dos estudantes. 

O papel dos SASUC no apoio a estas iniciativas procurou ter em consideração a realidade dos 

estudantes desta Universidade, incidindo, não só no apoio à reanimação de estruturas tradicionais 

informais de alojamento estudantil, em regime de autonomia de gestão — as Repúblicas —;
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como também no incentivo a soluções inovadoras, formal e legalmente instituídas, de auto-

gestão de habitação por estudantes, que visam colmatar o papel claramente insuficiente do 

Estado na garantia do direito ao alojamento dos estudantes do ensino superior – a Cooperativa 

de Habitação dos Estudantes da Universidade de Coimbra.

2.9.1. Apoio às Repúblicas de Estudantes

Para se compreender o apoio dos SASUC às Repúblicas de estudantes da Universidade de 

Coimbra é imprescindível, não só conhecer as origens e o enquadramento institucional destas 

«casas» de estudantes, como também perceber o que são, como se organizam e funcionam 

estas comunidades sociais, culturais e académicas que, acompanhando desde sempre o desen-

volvimento da Universidade de Coimbra, são parte integrante e construtora da identidade da 

academia coimbrã.

A Universidade de Coimbra foi fundada em 1290, sendo um dos estabelecimentos universitá-

rios mais antigos da Península Ibérica e até da Europa. Particularmente em fins do século XIX e 

princípios do século XX, os ideais republicanos motivaram o caminho para uma nova reestrutu-

ração académica, cujas reformas permitiram a universidade de hoje – autónoma e democrática.

A cidade universitária propriamente dita desenvolveu-se, desde o início, a partir do burgo 

medieval situado numa colina sobranceira à cidade e vigiada pela velha torre, constituindo 

esta o ex-libris de toda a academia.

Edifícios antigos, ruas estreitas, becos românticos, janelas panorâmicas, escadas e arcos de 

pedra ao virar da esquina caracterizavam a cidade medieval, onde hoje se situa o Pólo I da 

Universidade de Coimbra, com o Mondego e o Choupal a seus pés.

De facto, a origem das Repúblicas quase se confunde com a origem da própria Univer-

sidade de Coimbra. Dezanove anos após a fundação desta Instituição de ensino superior, o 

diploma régio de D. Dinis consagrou a construção de casas destinadas a estudantes onde, 

mediante uma renda definida por uma comissão nomeada pelo Rei e constituída por estudan-

tes e «homens bons» da cidade, os estudantes poderiam usufruir de uma habitação condigna 

a preços módicos. Contudo, apenas na segunda metade do séc. XIX, fruto da forte tendência 

republicana contestatária e do fervilhar de interesses culturais que se instalaram na comuni-

dade estudantil da época, estas «casas comunitárias» de estudantes atingiram maior dimensão e 

criaram a identidade que as tem vindo a caracterizar, providencialmente ilustrada nos dizeres 

de Eça de Queirós:
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«Coimbra afirmava-se então de um modo singular... Questões filosóficas, religiosas, históricas, 

sociais, económicas (...) todas estas preocupações espirituais juntas com as ilusões douradas 

e a alegria expansiva da mocidade faziam aquela encantada e quase fantástica Coimbra. (…)

(...) O nosso mote, como a nossa vida, todo se encerrava naqueles dois versos:

  A galope, a galope, oh fantasia

  Plantemos uma tenda em cada estrela!

E em cada estrela plantávamos uma tenda, onde dormíamos e sonhávamos um instante, para 

logo a erguer, galopar para outra clara estrela, porque éramos verdadeiramente, por natureza 

ciganos do ideal».

Eça de Queirós em: In Memoriam a Antero de Quental

Neste ambiente forjaram-se vontades e criaram-se autênticos laços de solidariedade. A cama-

radagem, a amizade, a tolerância, a luta comum, fizeram nascer as pequenas comunidades 

— Repúblicas —, entidades de carácter sociológico, cultural e económico. 

No século XX, as Repúblicas reforçaram esta identidade e estabeleceram-se, de facto, na 

sociedade conimbricense. Esta situação foi evidenciada, não só pelo aumento da sua longevi-

dade no tempo, como pela garantia de continuidade da troca de experiências e conhecimentos 

entre diferentes gerações, que se tem vindo a operacionalizar na sua organização, enquanto 

entidades autónomas. 

As Repúblicas constituem-se, assim, verdadeiras comunidades socioculturais, com irreverente 

e sadio espírito de solidariedade, proporcionando aos elementos que as integram (e demais 

estudantes que as frequentam) um importante e invulgar enriquecimento cultural, social e 

académico. São casas de porta aberta, que acolhem qualquer estudante, nacional ou estran-

geiro, cujo lema de vida seja a Liberdade e a Democracia.

A sua afirmação na academia foi particularmente evidente nas crises académicas que se 

fizeram sentir na década de 60, particularmente na Crise de 1969, tendo o Conselho de Repú-

blicas tido um papel fundamental no desencadear dos protestos dos estudantes da Universidade 

de Coimbra, que posteriormente se alargaram às restantes universidades do país. Estas crises 

foram bem sentidas nas Repúblicas e muitos dos que lá viviam beberam de perto a cultura, 

a acção política e até a praxe. 

O desenvolvimento das Repúblicas de estudantes de Coimbra não ocorreu de forma linear 

ou sucessiva, tendo antes sido marcado pelas próprias transformações do contexto universitário 

e pelas mudanças socioeconómicas e políticas que se fizeram sentir em Portugal, em finais 

do século XX. Reconhecidas enquanto entidades próprias e autónomas na compilação de usos 



140

e costumes dos estudantes de Coimbra, também conhecida como Código da Praxe (1947), a 

sua relação com a praxe académica de Coimbra foi significativamente abalada com o decreto 

do luto académico, pelo Conselho de Repúblicas, na sequência da Crise de 1969. A partir 

dos anos 80, com a reactivação da praxe e das festas académicas de Coimbra, os repúblicos 

e o próprio Conselho de Repúblicas mantiveram, regra geral, a recusa do espírito praxista, 

embora alguns tenham, posteriormente, adoptado atitudes mais complacentes para com essa 

tradição. Actualmente, verifica-se grande heterogeneidade de posições das Repúblicas face à 

praxe académica.

A especificidade da identidade das Repúblicas de estudantes de Coimbra tem sido, porém, 

reconhecida, quer pela própria instituição, figurando no artigo 4.º, n.º 6 dos actuais Estatutos 

da Universidade de Coimbra enquanto componentes da matriz identitária da instituição: «As 

«repúblicas» e os «solares» de estudantes de Coimbra, bem como as cooperativas de habitação 

de estudantes, sendo reconhecidas como pólos autónomos, dinamizadores de cultura e de 

vivência comunitária e académica e como tal, apoiadas pela Universidade» (Despacho norma-

tivo n.º 43/2008, de 1 de Setembro); quer pela Assembleia da República que, decorrendo do 

problema associado às acções de despejo sistemáticas de que as Repúblicas de estudantes de 

Coimbra eram objecto, veio consagrar a sua existência, enquanto associações sem personali-

dade jurídica (Lei n.º 2/82, de 15 de Janeiro).

No presente, existe o melhor e mais cordial relacionamento de todas as Repúblicas com o 

Magnífico Reitor e com os SASUC, sem prejuízo, naturalmente, do respeito mútuo pela auto-

nomia e vivência própria de todos os seus estudantes, factores que, por natureza, definem e 

caracterizam as Repúblicas.

Reconhece-se, igualmente, que as Repúblicas têm ajudado a resolver o grave problema da 

habitação estudantil em Coimbra e constituem uma alternativa para desencorajar a oferta de 

quartos particulares a preços inflaccionados. Contudo, nos últimos anos, estas casas têm-se 

deparado com novos problemas, essencialmente no que respeita ao mau estado de conserva-

ção dos edifícios em que se encontram sedeadas. A par disso, verifica-se um decréscimo da 

procura destas casas por parte dos estudantes.

«Naquela noite, com algum «tinto», os nossos corações transbordavam de alegria. Conseguimos 

arrendar casa. Havia agora que arranjar alguma mobília. O Horácio adquiriu lá para Famalicão 

o trem de cozinha. O fogão tínhamo-lo emprestado pelas vizinhas, que também se prontificaram 

a orientar a empregada. Com mais uma mesa, mandada fazer na penitenciária, as coisas iam 

ficando resolvidas. Era bom ter cadeiras à volta da mesa, mas não havia dinheiro para tanto. 

Dava gozo ver aquela romaria à hora das refeições, em que cada um transportava a sua cadeira 
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do quarto para a sala e da sala para o quarto. Um dos bancos da Avenida Sá da Bandeira 

disse adeus aos patos e mudou-se para a sala de jantar. Sinais de trânsito e alguns quadros 

da CP decoraram os interiores.

Daí à oficialização pelo Conselho das Repúblicas foi algum tempo — o necessário para dar 

provas de vivência estável, em casa arrendada pelos próprios repúblicos, e sobretudo com 

verdadeiro espírito académico de República».

Excerto de discurso na celebração de um Centenário da República Bota Abaixo, a 

9 de Fevereiro de 1991

Decorre da descrição da sua origem e enquadramento institucional que as Repúblicas são 

casas de estudantes, que se caracterizam pela sua vida comunitária e democrática, bem como 

pela sua autonomia de gestão. Pela conjugação destas características assumem uma identidade 

própria enquanto património cultural da academia e até mesmo da sociedade conimbricense. 

Visam, mediante entreajuda e cooperação de todos os seus membros, a resolução do problema 

do alojamento e da alimentação, a integração dos estudantes na vida académica, a promoção 

do intercâmbio cultural e a troca de ideais políticos, sociais e culturais.

O processo de reconhecimento da identidade que confere a qualidade de República, 

salvaguardado na Lei n.º 2/82, de 15 de Janeiro, implica a sua certificação pelo Reitor da 

Universidade de Coimbra, depois de consulta à Associação Académica de Coimbra e ao 

Conselho de Repúblicas, caso este se encontre em funcionamento. Antes de passar a República, 

as casas de estudantes constituem-se, em primeiro lugar, Casas Comunitárias, passando 

posteriormente a Solares e por último, após seis anos consecutivos de existência, podem 

ser propostas, em Conselho de Repúblicas, para passar a República, sendo necessária a sua 

aprovação por unanimidade das casas que compõem o Conselho.

O Conselho de Repúblicas, criado em 1948, é um organismo sem personalidade jurídica, 

constituído por todas as Repúblicas de Coimbra. Centro de encontro, de discussão e de coor-

denação das casas, cessou de funcionar no pós-69, voltando a constituir-se em 1986, com 

a elaboração de novos estatutos. Este órgão colectivo é a sede de discussão privilegiada de 

algumas questões destas casas, como sejam: a passagem de Solares a Repúblicas; a certificação 

da qualidade de República; a resolução de questões comuns ao universo das Repúblicas; a 

organização de alguns eventos partilhados por todas as casas.

Relativamente ao modo de organização e funcionamento das Repúblicas, considerando 

a sua autonomia de gestão, não existem normas nem procedimentos uniformes ou univer-

salmente aplicáveis a todas as casas. Contudo, é possível identificar características, mais ou 
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menos comuns, nas práticas das diferentes Repúblicas (salvaguardando-se, naturalmente, a 

especificidade de cada casa), que permitem conhecer um pouco melhor e de forma geral, 

esta realidade. 

Cerca de dez a quinze estudantes residem em cada República, mas as refeições (almoço e 

jantar) são partilhadas com mais estudantes, em função das disponibilidades e capacidade das 

respectivas cozinhas. Os estudantes com os quais os repúblicos partilham refeições e tempos 

livres e que não residem na República, são designados «comensais». Além dos comensais, 

reconhecem-se ainda fortes ligações dos membros da casa com antigos repúblicos, ou seja, 

com as gerações anteriores de residentes efectivos da casa.

A admissão de estudantes para integrar as Repúblicas, apesar das características heterogéneas 

das diferentes casas, implica a sua proposta em sede de «reunião de casa» e a sua aprovação 

por unanimidade dos elementos que integram a República. Em algumas Repúblicas, os estu-

dantes candidatos à casa são admitidos, durante um tempo de experiência, como comensais. 

No que respeita à gestão das casas, identificam-se dois aspectos fundamentais à sobrevivên-

cia destas pequenas comunidades: a gestão habitacional e a alimentação. A gestão habitacional, 

considerando que a maioria das casas ocupadas por Repúblicas é arrendada, compreende 

o pagamento das rendas, gastos de energia e outras despesas referentes à manutenção das 

condições mínimas de salubridade dos edifícios. Na resolução destas questões apenas inter-

vêm os repúblicos residentes, optando-se, regra geral, por distribuir, entre os elementos da 

República, a responsabilidade de elaborar as contas, repartir as despesas entre os repúblicos 

residentes, receber as contribuições e proceder à liquidação das respectivas contas. Por sua 

vez, na questão da alimentação, é estabelecida uma administração mensal ou semanal (con-

soante a casa), que fica encarregue de abastecer a República de géneros alimentares e bens 

de consumo necessários à vida da casa durante o período considerado, cujas despesas são 

calculadas e distribuídas pelos repúblicos e comensais.

Além das questões de administração e das «reuniões de casa», todos os anos a República 

organiza o seu Centenário, já que um ano numa República equivale a cem, no qual, perante 

um grandioso repasto, se reencontram e encontram antigos repúblicos, repúblicos, amigos 

da casa e comensais, traduzindo-se na festa da confraternização por excelência. Durante o 

ano, as Repúblicas organizam ainda eventos culturais, sociais ou lúdicos, programados ou 

espontâneos, fazendo jus ao seu reconhecimento enquanto pólos dinamizadores de cultura.

A preservação da diversidade e riqueza deste património histórico e cultural não se tem 

afigurado tarefa fácil. De facto, são evidentes as dramáticas condições físicas dos edifícios que 

acolhem estas comunidades, situação que se complica ainda mais atendendo ao particularismo 

destas casas, enquanto associações sem personalidade jurídica. Esta questão configura-se como 
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um grande obstáculo no acesso a recursos indispensáveis à sua sobrevivência. Apesar dessas 

limitações, vários têm sido os esforços empreendidos no sentido de proteger este elemento 

constitutivo da matriz identitária da Universidade de Coimbra, dos quais se destaca o papel 

dos SASUC.

Ao realizar-se uma análise retrospectiva do apoio dos SASUC às Repúblicas ao longo 

dos últimos 30 anos, é difícil não reconhecer a relevância do seu papel no movimento de 

reanimação destas casas, cuja identidade, considerando o período imediatamente posterior 

à revolução de Abril de 74, se encontrava seriamente ameaçada. A quebra de laços com a 

Academia, associada à euforia pós-revolução que marcou a sociedade portuguesa, contribuíram 

em grande medida para a degradação da identidade das Repúblicas nesse período, traduzível, 

quer nas condições a rondar a insalubridade dos edifícios em que se encontravam sedeadas, 

quer nas queixas transmitidas pelos vizinhos e na própria imagem social que estas casas 

passaram a ter na sociedade conimbricense. Todas estas questões vieram contribuir para o 

crescimento das acções de despejo por parte dos senhorios das casas, colocando em causa a 

sobrevivência das Repúblicas de estudantes de Coimbra. 

Atentos a esta realidade e conscientes da importância histórica e cultural das Repúblicas de 

estudantes de Coimbra, os SASUC disponibilizaram apoio jurídico aos elementos das casas, com 

vista à sua preservação, prática que posteriormente deu origem à Lei n.º 2/82, de 15 de Janeiro. 

Foram ainda envidados esforços, em parcerias estabelecidas com a Reitoria da Universidade 

de Coimbra e com a Câmara Municipal de Coimbra, no sentido de aproveitar e reconstruir 

edifícios da parte velha e histórica da cidade, com vista à construção e adaptação de peque-

nas unidades de alojamento estudantil, na modalidade de Repúblicas e Solares de estudantes. 

A par disso, almejando a reconstrução da identidade destas casas comunitárias, no espírito 

da autonomia e auto-gestão do alojamento e numa tentativa de dinamizar a vivência comunitá-

ria, foi permitido o acesso dos estudantes destas casas ao armazém dos SASUC, onde podiam 

adquirir géneros alimentares e outros, a preços de custo, o que lhes permitia uma melhor e 

mais variada alimentação. Os apoios destes Serviços estendiam-se ainda a subsídios esporá-

dicos para os estudantes poderem realizar pequenas reparações nos edifícios das Repúblicas 

ou para a aquisição de electrodomésticos, indispensáveis ao normal funcionamento das casas. 

Pretendia-se, assim, garantir as condições mínimas necessárias à sobrevivência das Repúblicas 

de estudantes de Coimbra.

Pese embora o mérito destes esforços, estes revelavam-se insuficientes no que respeita 

à conservação dos edifícios, dado o grau de degradação em que se encontravam. A esse 

respeito e na medida em que a finalidade exigia investimentos mais avultados do que os 

compreendidos em termos de orçamento dos SASUC, destacam-se ainda três apoios pontu-



144

ais, decorrentes de financiamentos extraordinários resultantes, quer de uma candidatura ao 

PRODEP II, em 1994; quer de um subsídio atribuído pelo Departamento do Ensino Superior 

do Ministério da Educação, por intermédio dos SASUC (PIDDAC), em Outubro de 1995; quer 

ainda de uma dotação orçamental extraordinária aos SASUC, proveniente do Fundo de Apoio 

ao Estudante do Ministério da Educação, no ano 2000. No primeiro caso, a candidatura à 

Medida 4 (n.º 4.1/C/241.01/94) do PRODEP II resultou na aquisição e recuperação do edifí-

cio onde se encontram duas Repúblicas (Baco e Marias do Loureiro). Por seu lado, a verba 

(no valor de 50 mil contos) com a qual o orçamento dos SASUC foi reforçado em 1995, foi 

distribuída por 23 Repúblicas e pela Associação Académica de Coimbra, tendo a divisão e 

atribuição das diferentes «fatias» monetárias sido realizada pelo Conselho de Repúblicas, que 

ponderou os montantes em função das carências de cada comunidade. Por último, a dotação 

orçamental extraordinária (no valor de 55.514 contos), autorizada pelo Secretário de Estado 

do Ensino Superior em 2000, previa especificamente a aplicação do financiamento para sub-

sidiar a realização de obras e aquisição de mobiliários para as Repúblicas. Decorrente desse 

financiamento extraordinário e após consulta ao Conselho de Repúblicas, constituiu-se uma 

comissão integrada por representantes desse Conselho, técnicos e pelo Administrador dos 

SASUC, que realizaram uma vistoria às casas, tendo consensualmente definido os critérios de 

distribuição da verba.

Todos estes esforços têm permitido um reacender do espírito das Repúblicas de estudantes 

de Coimbra, considerando-se contudo que, dadas as potencialidades que este tipo de alo-

jamento tem na resposta às deficiências existentes no alojamento dos estudantes do ensino 

superior, muito caminho ainda há a fazer.

Genericamente, o apoio às Repúblicas de estudantes de Coimbra traduz-se no subsídio à 

aquisição de géneros alimentares no armazém dos SASUC com um desconto de 50%; apoios 

esporádicos à realização de eventos culturais e centenários, nomeadamente pela disponibili-

zação do acesso a infra-estruturas dos Serviços ou disponibilização de géneros alimentares; 

e ainda a prestação esporádica de pequenas reparações ou a concessão de outros apoios 

relacionados com medidas de conservação e habitabilidade dos edifícios. 

Todos estes apoios visam fomentar o desenvolvimento das Repúblicas enquanto verdadeiras 

e sadias comunidades sociais e académicas, quais cadinhos interculturais, proporcionando a 

todos quantos as frequentam um salutar enriquecimento e aprendizagem, cujas transferências 

para a vida futura se têm mostrado de uma riqueza impar.

Falar ou escrever sobre as Repúblicas de Coimbra é «trazer ao de cima» todo um vastíssimo 

património social, cultural e científico, interligado por fortíssimos laços de ordem afectiva, qual 
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alma colectiva, sempre presente, de muitas gerações de estudantes, irmanadas por idêntico 

espírito — o espírito de repúblico — e todos eles amamentados pela ALMA MATER e emba-

lados pelos balidos da velha CABRA.

2.9.2. Apoio à Cooperativa de Habitação de Estudantes da UC

A ideia da constituição de cooperativas de habitação de estudantes do ensino superior, cuja 

iniciativa pioneira teve lugar na Universidade de Coimbra, com o apoio dos SASUC, em finais 

da década de 90 do século XX, foi apelidada por Marçal Grilo (que ocupava, nessa altura, o 

cargo de Ministro da Educação) de «Repúblicas Modernas», por se constituírem, à semelhança 

das tradicionais casas comunitárias de estudantes, soluções alternativas — baseadas na gestão 

autónoma e participada da habitação — ao problema do acesso ao alojamento dos estudantes 

do ensino superior. Pese embora a analogia, em termos de finalidade, com as Repúblicas de 

estudantes de Coimbra, as cooperativas assumem uma identidade distinta, assente nos valo-

res e princípios cooperativos e na sua organização formal e reconhecimento legal enquanto 

pessoas colectivas com personalidade jurídica.

No caso concreto da Cooperativa de Habitação dos Estudantes da Universidade de Coim-

bra (CHEUC), a proposta da sua constituição foi apresentada por um grupo de estudantes 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia ao Administrador dos SASUC, tendo-se, a partir daí, 

lançado as bases para o seu desenvolvimento. A ideia de base era simples: através do recurso 

a um empréstimo bancário comprava-se uma casa, os estudantes iam para lá viver, e a renda 

que pagavam (inferior à praticada na oferta particular de alojamento) era utilizada na amor-

tização do crédito. Para a operacionalização dessa ideia seria, então, necessário constituir-se 

uma sociedade para gestão da propriedade, reconhecida legalmente como pessoa colectiva 

com personalidade jurídica e que se adequasse às finalidades e especificidade dos interesses 

em causa, tendo-se optado pela constituição de uma sociedade cooperativa. 

Decidiu-se, assim, realizar uma primeira reunião entre os SASUC, a Associação Académica 

de Coimbra e os interessados na criação dessa sociedade cooperativa, com vista à constitui-

ção de uma Assembleia e definição de regras de funcionamento no período que mediou a 

decisão da criação da cooperativa e a aprovação dos seus Estatutos. Nessa reunião, que teve 

lugar a 15 de Abril de 1996, foram ainda escolhidas as listas para a constituição dos corpos 

sociais da cooperativa e para a elaboração dos Estatutos. A escritura da constituição da coo-

perativa de responsabilidade limitada, do ramo da construção e habitação, data de 19 de 

Julho de 1996, compreendendo 12 outorgantes e estabelecendo a sede da cooperativa nos 
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SASUC. A publicação dos respectivos Estatutos no Diário da República (III série), data de 

23 de Novembro de 1996.

Nos Estatutos da CHEUC foram definidos como objectivos da cooperativa (art.º 3.º):

«[…] a promoção da habitação cooperativa; o fomento da cultura em geral e, em especial, 

dos princípios e prática do cooperativismo; a organização de serviços de interesse colectivo; 

e a associação com os Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra e a Associação 

Académica de Coimbra em todas as iniciativas enunciadas nas alíneas anteriores».

Foram ainda definidos os critérios para a admissão de membros, bem como os seus direi-

tos, deveres, tendo sido ainda previstas medidas de coação. Os Estatutos definiam ainda a 

constituição e competências dos órgãos sociais: Assembleia-Geral; Direcção; Conselho Fiscal. 

Previa-se também a forma de dissolução da cooperativa, tendo-se salvaguardado no ponto 2 

do artigo 42.º dos referidos Estatutos que «uma vez dissolvida a Cooperativa, serão cedidos 

os bens aos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra».

Constituída a cooperativa, começaram, então, a dar-se os primeiros passos no sentido da 

passagem da existência jurídica à realidade factual, com a aquisição da primeira habitação. 

O apoio dos SASUC foi, uma vez mais, fundamental no desencadear do processo de aquisi-

ção e recuperação do imóvel que veio dar lugar à primeira residência da CHEUC. Decorria o 

ano de 1998 quando foi realizado, pelos SASUC, um estudo económico com vista à aquisição 

de um imóvel com fundos provenientes de subsídios estatais e recurso a crédito junto da 

banca. Tal estudo foi remetido para apreciação ao Departamento do Ensino Superior, tendo 

resultado na atribuição de dois subsídios ao projecto de aquisição e recuperação do imóvel 

pela CHEUC: um subsídio de 30 milhões de escudos (cerca de 150 mil euros), atribuído pela 

Reitoria da Universidade de Coimbra com fundos provenientes do pagamento de propinas; e 

um subsídio de 25 milhões de escudos (cerca de 125 mil euros), atribuído pelo Ministério da 

Educação no âmbito do Fundo de Apoio ao Estudante aos SASUC. O restante financiamento, 

indispensável à aquisição e reparação do imóvel, foi assegurado com recurso a crédito bancário, 

contraído pela CHEUC, que seria reembolsado com as mensalidades a cobrar aos associados 

que obtivessem alojamento. 

A inauguração da primeira residência da CHEUC teve lugar a 27 de Setembro de 2000. 

A residência, sita na Rua Castro Matoso, junto às escadas monumentais, tem uma capacidade 

de 17 lugares, distribuídos por 7 quartos individuais e 5 quartos duplos. Além dos quartos, 

tem ainda um quintal e uma ampla sala para convívio e refeições. Ao longo dos nove anos 

de existência da residência da CHEUC, as vagas de alojamento têm sido sucessivamente pre-
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enchidas, sendo rara a existência de uma vaga por preencher durante um longo período de 

tempo. A atribuição de quartos aos sócios estudantes encontra-se regulamentada internamente, 

tendo sido estabelecidos como critérios para a atribuição: a antiguidade de sócio; a condição 

socioeconómica; o sucesso escolar; a entrevista. Destes, o factor com maior ponderação é a 

condição socioeconómica. O valor das rendas varia entre os 70 euros e os 96 euros, tendo os 

sócios residentes de pagar, além da renda, os consumíveis (água, electricidade, gás e televisão 

por cabo), bem como o acesso à Internet.

Além da questão do alojamento, a Cooperativa visa igualmente promover o espírito de 

união entre os sócios, pelo que, todos os anos, comemora o seu aniversário e outras datas 

significativas, com uma festa aberta aos sócios, moradores ou não, amigos, convidados e 

comunidade académica em geral.

Existe ainda um regulamento interno que visa complementar os Estatutos e leis em vigor 

na regulamentação da vida da Cooperativa, através de normas específicas.

Com a inauguração da residência, a sede da CHEUC foi transferida para esse edifício, sendo 

que o apoio dos SASUC tem vindo a ser prestado de forma contínua nas questões de gestão 

financeira, bem como no apoio jurídico às actividades da Cooperativa.



(Página deixada propositadamente em branco)
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2.10. APOIO ÀS ACTIVIDADES DA AAC 

A relação que os Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra mantêm com a 

Associação Académica de Coimbra enquadra-se nas atribuições legais dos SASUC, no que 

concerne ao apoio a iniciativas de cariz cultural e desportivo promovidas por estudantes.

Atendendo, não só ao legado histórico da mais antiga associação de estudantes de Portugal, 

e uma das mais antigas da Europa, como também ao papel primordial desta associação na 

actualidade, com uma vasta oferta de actividades culturais e desportivas, o apoio dos SASUC 

à AAC ao longo dos últimos trinta anos tem sido uma constante na sua actuação. Esta relação 

institucional tem-se materializado nos mais diversos subsídios e concessão de outros apoios 

às iniciativas promovidas pelos estudantes que têm animado este organismo.

2.10.1. Breve enquadramento histórico da AAC

Fundada em 1887, a AAC teve na sua génese a vertente cultural, tendo a sua fundação 

resultado da reformulação estatutária da Academia Dramática.

Fruto do espírito de luta, da imaginação e da entrega generosa dos estudantes, a Asso-

ciação Académica de Coimbra tem-se distinguido ao longo dos tempos na luta contra as 

intransigências, pela Democracia, pela Liberdade e pelos valores mais queridos à humanidade, 

constituindo um legado histórico de valor inigualável, nunca acomodado e, por isso, sempre 

aberto a mais e melhores participações. 

Os vários obstáculos que se foram colocando à sua implementação e desenvolvimento 

constituíram verdadeiros marcos históricos dos quais as sucessivas gerações de estudantes da 

Universidade de Coimbra foram bebendo inspiração, construindo a identidade desta que tem 

sido a associação pioneira e motora da expressão estudantil em Portugal. Episódios como 

a suspensão das actividades e encerramento das instalações da AAC, em 1892, devido à 

greve geral decretada em Assembleia Magna a propósito da detenção de um estudante pela 

guarda-mor, ou o célebre acontecimento designado de Tomada da Bastilha, a 25 de Novem-

bro de 1920, no qual os estudantes tomaram de assalto as instalações do Colégio de S. Paulo 

como forma de reivindicação do espaço que lhes havia sido prometido, foram determinantes 

para a afirmação da AAC, não só no contexto da Universidade de Coimbra, como na própria 

sociedade coimbrã. De igual forma, salienta-se o papel da AAC enquanto motor do movimento 

estudantil na denominada Crise de 1969, destacando-se o episódio do 17 de Abril e poste-

rior decreto do Luto Académico como autênticas farpas no tradicionalismo corporativista de 
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então, e verdadeiras fontes ideológicas do movimento de Abril de 1974 (Garrido, 1996). Nos 

anos 90, por sua vez, a AAC liderou ainda a contestação ao aumento das propinas e, mais 

recentemente, os protestos têm ganho relevo a propósito do financiamento das instituições 

do ensino superior e respectivas consequências ao nível da acção social escolar.

A liberdade e a autogestão associativas são condições necessárias e imprescindíveis para a 

formação integral e valorização de um escol universitário, real cadinho de futuros construto-

res de uma Nação que acompanhe a evolução do mundo de hoje. Bem pode afirmar-se sem 

rebuço, ser a AAC uma das principais credoras da Universidade e do País, pelo regime de 

democracia e demais direitos fundamentais que vieram a ter consagração na Constituição da 

República. Muitos dos seus estudantes foram presos, centenas deles foram mobilizados para a 

guerra colonial e muitos outros sujeitos a repressão dos poderes instituídos e conservadores.

Não será exagero afirmar que a AAC se ergue acima da própria Torre da Universidade e 

constitui a seiva jovem e força viva que alimenta a Universidade de Coimbra, porque situada 

no seu eixo fundamental: os seus mais de 20000 estudantes.

Escola de homens e mulheres, a Associação Académica de Coimbra tem vindo a aumen-

tar o caudal das suas actividades e proporciona hoje, a todos os estudantes que o desejem, 

a possibilidade de desenvolverem acções em múltiplos sectores, prosseguindo o verdadeiro 

objectivo de quem educa: emancipação no uso do proceder autónomo e auto-disciplinado, 

racional e humanista, parafraseando António Sérgio (1957).

2.10.2. O apoio dos SASUC às iniciativas da Academia

Regendo-se pelos seus estatutos e pela lei, a Associação Académica de Coimbra, organiza-

ção representativa dos estudantes da Universidade de Coimbra, proporciona aos seus sócios 

formação física, intelectual, cultural e cívica. Zela ainda pela melhoria das suas condições de 

vida, assumindo-se como garante da Democracia, Solidariedade e Igualdade de oportunidades 

entre estudantes. Trata-se do principal organismo representativo dos estudantes desta Uni-

versidade, na medida em que todos eles são sócios efectivos da AAC, à excepção de quem 

declare expressamente o contrário.

A acção da Associação Académica de Coimbra não se detém na academia coimbrã, esten-

dendo-se a organismos diversos que congregam associações de estudantes no país e fora deste, 

bem como a áreas de actuação que perpassam a Universidade de Coimbra.

O estudante que complemente a sua formação académica com a participação em organismos 

da Associação Académica de Coimbra chega enriquecido à conclusão dos seus estudos. E fá-lo 
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através da formação obtida nas diversas secções desportivas, secções culturais, organismos 

autónomos e grupos académicos, na participação nos núcleos de estudantes, que asseguram 

a ligação entre a AAC e as Faculdades, representando os estudantes a nível pedagógico.

Ainda através da Comissão Organizadora da Queima das Fitas, essa festividade ímpar onde 

os estudantes se desobrigam da sua principal missão de questionar, investigar e aprender, 

ocupando-se da celebração da sua condição de estudantes, num ambiente descontraído e de sã 

convivência, consistindo, para os fitados e veteranos, na solenização da última jornada univer-

sitária. Tradição alicerçada no Centenário da Sebenta e no Enterro do Grau, estas celebrações 

académicas foram adquirindo uma estrutura própria, com um interregno no período do Luto 

Académico, retomadas nos anos 80, compreendendo actividades como a Serenata Monumental, 

o Sarau de Gala, o Baile de Gala das Faculdades, a Garraiada, a Récita, a Venda da Pasta, 

a Queima do Grelo, o Cortejo, o Chá Dançante, as Noites do Parque, a par de uma semana 

cultural riquíssima e de um vasto programa desportivo, cuja coordenação e implementação 

se encontra a cargo da complexa estrutura da AAC. De igual modo, a organização da Festa 

das Latas e Imposição de Insígnias reveste-se de potencial emancipatório de gestão a quem 

voluntariamente aceita o desafio da sua organização, alimentando e desenvolvendo a tradição 

praxista característica desta secular Instituição. Se estudar na Universidade de Coimbra constitui 

uma experiência marcante, tal facto se fica a dever a toda a envolvência académica, na qual 

o papel da AAC é determinante.

A Assembleia Magna, a Direcção-Geral e o Conselho Fiscal da AAC, órgãos deliberativo, 

executivo e de fiscalização, respectivamente, são os principais eixos deste complexo organismo. 

Enquanto órgão executivo, a Direcção-Geral ocupa-se de assuntos tão diversos e prepon-

derantes na vida dos estudantes, quais sejam a política educativa, as saídas profissionais, a 

pedagogia, o desporto, a cultura, o apoio psicopedagógico, a intervenção cívica e ambiental, 

as relações externas ou as relações internacionais, prevalecendo entre os seus membros os 

ideais voluntários de humanismo e solidariedade, temperados com o idealismo da juventude 

generosa e altruísta.

A voz dos estudantes é particularmente cara aos SASUC, pois é para eles que estes Serviços 

existem, procurando manter relações activas com os seus organismos representativos, sendo a 

AAC a instituição representativa por excelência dos estudantes da Universidade de Coimbra.

De uma forma geral, o apoio dos SASUC às iniciativas da AAC traduz-se em subsídios, sob 

a forma de apoio pecuniário ou da prestação de serviços de alimentação e/ou cedência de 

espaços, aos diversos organismos, secções e grupos académicos que compõem esta associação. 

Podem ainda distinguir-se apoios periódicos, concretamente ao nível de subsídios de alimen-

tação atribuídos aos estudantes que compõem as diversas secções, e subsídios associados a 

eventos específicos, promovidos pelas estruturas da AAC. 
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Aquando das festividades académicas (Festa das Latas e Queima das Fitas) é habitual o 

aumento do fluxo de solicitações de apoios aos SASUC por parte dos organismos, secções, 

grupos e núcleos da AAC. O apoio dos SASUC é igualmente importante no período de elei-

ções dos corpos sociais da AAC, facultando estes Serviços espaços para a implementação das 

sedes de campanha das diferentes listas.

Também através do Centro Cultural e Convívio Académico D. Dinis, que acolhe iniciativas 

culturais promovidas pela Academia, os SASUC têm vindo a satisfazer a necessidade sentida 

pelos estudantes de um espaço aberto à comunidade académica, no qual o estudante se sente 

à vontade para criar e expressar as mais diversas formas de cultura, quer seja através de 

espectáculos musicais, tertúlias, lançamento de publicações, exposições de pintura, fotografia 

ou outras formas de expressão artística.

Além disso, destaca-se igualmente a colaboração dos SASUC à iniciativa da Direcção-Geral 

da AAC de criar salas de estudo no espaço dos restaurantes universitários centrais, tendo-se 

alterado a iluminação dos espaços e atribuído subsídios sob a forma de credenciais de ali-

mentação aos estudantes que, voluntariamente, acediam responsabilizar-se pela dinamização 

dessa iniciativa.

A colaboração entre a Administração dos SASUC e a Direcção-Geral da AAC é ainda evidente 

enquanto ligação importante entre o estudante e as estruturas institucionais da Universidade 

de Coimbra. Através desta Associação chega ao conhecimento dos SASUC um conjunto de 

informações valiosas relativas às reais condições de vida dos estudantes que procuram a AAC 

no sentido de obterem apoio para lidar com as dificuldades inerentes à vida académica. Esta 

situação tem vindo a motivar, por parte das diversas Direcções-Gerais da AAC, uma resposta 

atenta, nomeadamente através da implementação de gabinetes de apoio ao estudante, nas 

mais diversas áreas, como sejam: o Gabinete de Apoio ao Estudante (GAPE-AAC); a linha SOS 

Estudante; a Provedoria do Estudante; ou ainda o certificado de habitabilidade emitido pela 

AAC aos proprietários de imóveis para arrendamento a estudantes.

De facto, o apoio dos SASUC às diversas iniciativas da AAC tem-se baseado numa rela-

ção de reconhecimento e colaboração mútuos, constituindo para os SASUC um dos vectores 

fundamentais da sua acção. Tal proximidade tem sido patenteada nas boas relações mantidas 

com as várias gerações de estudantes que têm passado pela estrutura associativa da Acade-

mia, como também através de homenagens que os estudantes têm vindo a fazer à actuação 

dos SASUC e designadamente do seu Administrador, cujo nome foi dado a um dos espaços 

da sede da maior associação académica do país, motivo de orgulho de toda a academia e da 

cidade de Coimbra.
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C A P Í T U L O  •  3

Os SASUC através da Imprensa
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A caracterização da acção dos Serviços Sociais da Universidade de Coimbra ao longo dos 

últimos 30 anos, sob a perspectiva do que foi retratado nos meios de comunicação social 

escrita, pretende aludir aos acontecimentos que mereceram maior destaque, revelando, quer 

a evolução e expansão destes serviços, quer a filosofia subjacente à sua gestão.

A análise segue uma orientação cronológica, sendo, por vezes, realizada por núcleos temá-

ticos, de forma a facilitar a demonstração dessa mesma evolução, sem, contudo, se perder a 

noção do conjunto.

Para um melhor entendimento, ressalva-se que, inicialmente designados Serviços Sociais 

da Universidade de Coimbra, na década de 90, por força do Decreto-Lei n.º 129/93, passaram 

a assumir a actual designação de Serviços de Acção Social (SASUC), e o seu Vice-Presidente 

passou a Administrador.
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3.1. DÉCADA DE 80

Uma das questões que marcou a década de 80 dos Serviços Sociais da Universidade de 
Coimbra foi a publicação do Decreto Regulamentar que instituiu o quadro de pessoal destes 
Serviços. Decorrente da Lei n.º 137/80, de 17 de Maio, veio regularizar a situação do pessoal 
afecto aos serviços, através de um quadro adaptado às suas características. Aguardava-se, então, 
a criação de um quadro para cada um dos serviços de acção social das diferentes universidades.

Fig. 33 – Notícia publicada no jornal A Tribuna de Coimbra, de 02/10/1985, ano 0, n.º 21, pg.  6.
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Nesta década, foi ainda destacado o sector da Alimentação, evidenciando-se uma nova 
concepção de alimentação estudantil. Esta nova perspectiva contemplava a participação dos 
estudantes no processo da sua própria alimentação, quer ao nível do trabalho nas cantinas, 
quer na escolha das refeições. Tal filosofia traduziu-se na promoção, pelos SSUC, do aumento 
da variedade da oferta alimentar aos estudantes. A remodelação da Cantina C e sua conversão 
em Snack-Bar, em 1985, ilustra claramente as acções pioneiras dos Serviços para a operacio-
nalização desta filosofia.

Fig. 34 – Notícia publicada n’A Tribuna de Coimbra, de 20/11/1985, ano 0, n.º 28, pg. 5.
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Fig. 35 – Notícia publicada no Jornal de Notícias, de 16/02/1987, ano 99, n.º 256, pg. 12.
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Fig. 36 – Notícia publicada no Jornal de Notícias, de 24/02/1987, ano 99, n.º 264.
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No sector do Alojamento foram dados os primeiros passos no sentido do aumento da oferta 

pública de habitação aos estudantes da Universidade de Coimbra. A ideia de transformar as 

residências universitárias em pequenas unidades de gestão participada pelos estudantes esteve 

subjacente ao desenvolvimento deste sector. Foi ainda objecto de tratamento pela imprensa a 

inauguração da residência universitária António José de Almeida, em 1989.

Fig. 37 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 10/03/1989, ano 58, n.º 19598, pg. 3.
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Fig. 38 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 09/11/1987, ano 57, n.º 19199, pg. 3.

Nesta década foi ainda retratado pela imprensa a participação dos SSUC nas Jornadas de 
Acção Social Escolar, promovidas pela Associação Académica de Coimbra.
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3.2. DÉCADA DE 90

As alterações que se verificaram, nesta década, no ensino superior, quer em termos do 
aumento do número de estudantes que passaram a aceder a este nível de ensino, quer nas 
consequentes alterações ao nível das políticas de financiamento deste sector, tiveram reper-
cussões evidentes na acção dos Serviços Sociais. 

Por outro lado, a discussão em torno da Lei de Bases dos Serviços Sociais Universitários 
suscitou a reivindicação de uma maior autonomia por estes serviços. Nesse sentido, defende-
ram-se linhas de crédito privadas para os estudantes, para potenciar a sua participação activa 
no sistema, defendo-se igualmente a revisão da lei de financiamento de forma a contemplar 
a realidade socioeconómica dos estudantes.

Fig. 39 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 01/03/1991, ano 62, n.º 20194, pg. 5.
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Fig. 40 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 19/12/1991, ano 62, n.º 20436, pg. 7.
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Fig. 41 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 21/12/1991, ano 62, n.º 20438, pg. 4.
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Fig. 42 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 12/05/1992, ano 63, n.º 20555, pg. 6.
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Fig. 43 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 12/05/1992, ano 63, n.º 20555, pg. 7.
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Ao longo desta década, a imprensa destacou a expansão das infra-estruturas dos SASUC, 
nos domínios da cultura, alimentação, bolsas e alojamento, designadamente a inauguração 
do Centro Cultural e Convívio Académico D. Dinis (em Abril de 1991); a aquisição do imóvel 
da futura residência universitária Padre António Vieira; a abertura do complexo alimentar do 
Pólo II e a reconstrução da Casa da Pedra (em 1998); a inauguração do Fórum Estudante 
nas Cantinas Centrais, do Grill D. Dinis e da residência universitária 1 do Pólo II (em 1999).

Fig. 44 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 08/04/1991, ano 62, n.º 20225, capa.
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Fig. 45 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 08/04/1991, ano 62, n.º 20225, pg. 5.
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Fig. 46 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 10/04/1991, ano IV, n.º 185, pg. 8.
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Fig. 47 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 28/01/1998, ano XI, série II, n.º 1196, pg. 3.
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Fig. 48 e 49 – Notícia publicada na Informação Universitária, de Outubro, Novembro e

Dezembro de 1998, n.º 2, capa e pg. 40.
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Fig. 50 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 16/10/1998, ano XI, série II, n.º 1417, pg. 3.
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Fig. 51 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 21 a 27/10/1998, ano XII, n.º 578, pg. 25.
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Fig. 52 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 18/12/1998, ano XI, série II, n.º 1471, pg. 3.

Fig. 53 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 30/04/1999, ano XI, série II, n.º 1382, pg. 2.
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Fig. 54 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 01/05/1999, ano 69, n.º 22993, pg. 5.
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Fig. 55 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 29/06/1999, ano 70, n.º 23051, pg. 7.
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Fig. 56 – Notícia publicada na Informação Universitária, de Julho, Agosto e Setembro de 1999,

n.º 5, capa.
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Fig. 57 e 58 – Notícia publicada na Informação Universitária, de Julho, Agosto e Setembro de 1999, n.º 5, pg. 9 e 12.
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Fig. 59 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 15/10/1999, ano 69, n.º 23157, capa.

A imprensa destaca a qualidade dos serviços prestados pelos SASUC, evidenciando a criati-
vidade e imaginação do modelo de gestão implementado. A título exemplificativo, são eviden-
ciadas as iniciativas de auto-financiamento, tais como a prestação de serviços de alimentação 
no Festival Mundial da Juventude, ou a obtenção de financiamento por parte de empresas 
privadas para custear novas infra-estruturas de alimentação e alojamento para a comunidade 
estudantil. Do mesmo modo, é dada cobertura noticiosa aos protocolos celebrados com o Insti-
tuto Politécnico de Coimbra e com a ARCA, numa perspectiva de rentabilizar recursos mútuos.
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Fig. 60 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 15/10/1999, ano 69, n.º 23157, pg. 3.
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Fig. 61 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 23/12/1992, pg. 20.
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Fig. 62 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 23/05/1996, ano XI, série II, n.º 677, capa.
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Fig. 63 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 23/05/1996, ano XI, série II, n.º 677, pg. 3.
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Fig. 64 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 06/07/1998, ano XI, série II, n.º 1330, pg. 3.
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Fig. 65 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 31/07/1998, ano XI, série II, n.º 1352, pg. 4.
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Fig. 66 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 05/09/1998, ano XI, série II, n.º 1382, pg. 2.
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Fig. 67 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 02/07/1999, ano XI, série II, n.º 1636, pg. 7.
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Fig. 68 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 02/07/1999, ano 70, n.º 23054, pg. 10.
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Fig. 69 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 02/07/1999, ano XI, série II, n.º 1636, pg. 7.
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A gestão dinâmica destes Serviços traduziu-se na multiplicação e expansão dos seus sec-

tores, cuja descrição foi, por várias vezes ao longo da década 90, retratada pela imprensa. 

Fig. 70 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 12 a 18/04/1995, ano VIII, n.º 394, pg. 8.
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Fig. 71 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 01/03/1991, ano 62, n.º 20194, pg. 28.
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Fig. 72 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 12 a 18/04/1995, ano VIII, n.º 394, pg. 9.
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Fig. 73 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 12 a 18/04/1995, ano VIII, n.º 394, pg. 10.
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Fig. 74 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 12 a 18/04/1995, ano VIII, n.º 394, pg. 11.
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Fig. 75 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 12 a 18/04/1995, ano VIII, n.º 394, pg. 12.
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Fig. 76 – Notícia publicada no Público, de 30/12/1996, ano 7, n.º 2485, Suplementária, pg. 10.
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Fig. 77 – Notícia publicada no Público, de 30/12/1996, ano 7, n.º 2485, Suplementária, pg. 11.
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Fig. 78 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 10 a 16/02/1999, ano XII, n.º 594, 

Suplemento, pg. I.
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Fig. 79 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 10 a 16/02/1999, ano XII, n.º 594, Suplemento, pg. II.
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Fig. 80 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 10 a 16/02/1999, ano XII, n.º 594, Suplemento, pg. III.
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Fig. 81 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 10 a 16/02/1999, ano XII, n.º 594, Suplemento, pg. IV.
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Fig. 82 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 10 a 16/02/1999, ano XII, n.º 594, Suplemento, pg. V.
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Fig. 83 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 10 a 16/02/1999, ano XII, n.º 594, Suplemento, pg. VI.
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Fig. 84 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 10 a 16/02/1999, ano XII, n.º 594, Suplemento, pg. VII.
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Fig. 85 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 10 a 16/02/1999, ano XII, n.º 594, 

Suplemento, pg. VIII.
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A realidade dos SASUC foi igualmente espelhada em notícias que destacaram as suas ver-
tentes de apoio a iniciativas promovidas no seio da academia, e ainda no apoio à infância. 
No que se refere ao Centro Cultural e Convívio Académico D. Dinis, salientou-se, em 1994, 
o desconforto sentido pelos proprietários de bares da cidade de Coimbra, que temiam a 
«concorrência» daquele espaço, contrariado pela perspectiva dos estudantes que consideravam 
os serviços prestados no C.C. Dom Dinis decorrentes da missão e enquadramento legal da 
acção social escolar. 

Fig. 86 – Notícia publicada no Despertar, de 23/03/1994, ano 78, n.º 7433, pg. 3.
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Fig. 87 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 15/03/1994, n.º 1, série II, pg. 4.
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Fig. 88 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 14/07/1997, ano 66, série II, n.º 22347, pg. 7
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No âmbito do apoio ao alojamento de estudantes, que não em residências universitárias, a 
imprensa destaca, ao longo desta década, as iniciativas conducentes à recuperação de imóveis 
que albergam Repúblicas de Estudantes, bem como o processo pioneiro de constituição de 
uma Cooperativa de Habitação de Estudantes da Universidade de Coimbra (CHEUC).

Fig. 89 – Notícia publicada no Público, de 30/04/1990, ano 1, n.º 57, pg. 49.
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Fig. 90 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 13/09/1991, ano 62, n.º 20366, pg. 3.



212

Fig. 91 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 25 a 31/05/1994, ano VII, n.º 348, pg. 6.
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Fig. 92 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 23/10/1995, ano XI, série II, n.º 496, pg. 6.
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Fig. 93 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 27/01/1996, capa.
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Fig. 94 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 27/01/1996, ano 65, n.º 21816, pg. 3.
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Fig. 95 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 27/01/1996, ano XI, série II, n.º 579, pg. 6.
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Fig. 96 e 97 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 18/07/1996, ano XI, série II, n.º 724, capa 

e pg. 3.
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Fig. 98 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 18/07/1996, ano XI, série II, n.º 724, pg. 3.
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Fig. 99 e 100 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 18/07/1996, ano 65, n.º 721991,

pg. 5 e 7.
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Fig. 101 e 102 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 05/09/1997, ano 66, n.º 22399,

capa e pg. 3.
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Fig. 103 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 17/07/1996, ano XI, série II, n.º 723, pg. 3.
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Fig. 104 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 19/07/1996, ano XI, série II, n.º 725, pg. 2.
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Fig. 105 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 18/07/1998, ano 69, n.º 22708, pg. 11.
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Fig. 106 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 17/12/1998, ano XI, série II, n.º 1470, pg. 6.
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Fig. 107 – Notícia publicada no Público, de 20/12/1998, ano 9, n.º 3202, pg. 33.



226

Fig. 108 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 28/10/1999, ano 69, n.º 23168,

suplemento Tribuna Universitária, capa.
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Fig. 109 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 28/10/1999, ano 69, n.º 23168,

suplemento Tribuna Universitária, pg. 4.
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Fig. 110 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 28/10/1999, ano 69, n.º 23168,

suplemento Tribuna Universitária, pg. 5.
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Fig. 111 – Notícia publicada no Jornal de Notícias, de 22/01/1995, ano 107, n.º 235, pg. 10.

Nesta década, foram ainda retratados pela imprensa os apoios dos SASUC a estudantes 
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), e aos estudantes timorenses, cujas 
situações ao nível da integração académica eram particularmente problemáticas. Também foram 
destacados os problemas acrescidos dos estudantes dos PALOP com filhos, para os quais o 
apoio à infância disponibilizado por estes Serviços foi fundamental, tendo constituído motivo 
de homenagem aos funcionários do Infantário e Jardim Infantil.
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Fig. 112 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 17/07/1996, ano XI, série II, n.º 723, última.
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Fig. 113 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 25/07/1994, ano 64, n.º 21276, pg. 5.
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Fig. 114 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 28/07/1994, ano XI, série II, n.º 113, pg. 2.
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O trabalho do Administrador dos SASUC foi reconhecido pela Associação Académica de 
Coimbra (AAC).

Fig. 115 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 19/01/1999, ano XI, série II, n.º 1496, pg. 5.
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Fig. 116 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 19/01/1999, ano 69, n.º 22891, pg. 10.
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Fig. 117 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 20 a 26/01/1999, ano XII, n.º 591, pg. 6.
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Fig. 118 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 22/01/1999, ano XI, série II, n.º 1499, 

suplemento «Olá Gente», pg. 10.
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Fig. 119 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 20/01/1999, ano XI, série II, n.º 1497, pg. 5.
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Fig. 120 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 25/03/1999, ano 69, n.º 22956, pg. 6.

A imprensa noticiou a participação dos SASUC em eventos sobre a acção social universi-
tária, bem como as visitas institucionais a estes Serviços.
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Fig. 121 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 28/10 a 03/11/1998, ano XII, n.º 579, pg. 7.
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Fig. 122 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 22 a 28/12/1993, ano VII, n.º 326, pg. 2.

Foram ainda noticiadas questões do funcionamento interno dos SASUC.
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Fig. 123 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 15/10/1999, ano 69, n.º 23157, pg. 3.

Em 1999, o lançamento do projecto de Apoio de Alunos por Alunos do Gabinete de Acon-
selhamento Psicopedagógico dos SASUC foi também alvo do interesse da imprensa.
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Fig. 124 e 125 – Notícia publicada na Informação Universitária, de Outubro,

Novembro e Dezembro de 1999, n.º 6, pg. 30 e 31.
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Fig. 126 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 21/12/1999, ano XI, série II, n.º 1783, pg. 3.
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Fig. 127 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 22 a 28/12/1999, ano XIII, n.º 639, pg. 19.
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3.3. DÉCADA DE 2000

À semelhança do que se verificou na década de 90, no domínio da alimentação foi destacada 
a gestão dinâmica e criativa dos SASUC, aludindo à transformação das cantinas em verdadeiros 
restaurantes universitários, com particular ênfase na utilização de energias renováveis e na 
promoção de soluções ecologicamente responsáveis. Foi ainda salientada a preocupação com 
a promoção de estilos de vida saudáveis, traduzida no protocolo celebrado com a Fundação 
Portuguesa de Cardiologia – Delegação Centro.

A expansão do sector, com a inauguração de novas infra-estruturas, foi igualmente alvo 
da atenção da imprensa.

Fig. 128 – Notícia publicada no Jornal de Notícias, de 3/01/2000, ano 112, n.º 216, pg. 28.
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Fig. 129 – Notícia publicada no Diário de Notícias, de 23/11/2000, ano 136, n.º 48092, pg. 27.
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Fig. 130 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 16/02/2006, ano 75, n.º 25468, pg.  5.
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Fig. 131 – Notícia publicada no 24 Horas, de 13/05/2004, n.º 2189, pg. 16.
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Fig. 132 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 17/05/2005, ano XI, série II, n.º 2218, pg. 4.
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Fig. 133 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 18/05/2001, ano XI, série II, n.º 2219, pg. 8.
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Fig. 134 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 24/09/2004, ano 74, n.º 24956, pg. 5.
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Fig. 135 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 12/02/2000, ano 69, n.º 23271, capa.
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Fig. 136 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 12/02/2000, ano 69, n.º 23271, pg. 5.
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Fig. 137 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 28/05/2004, ano XI, série II, n.º 3159, pg. 17.



255

Fig. 138 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 28/05/2004, ano 76, n.º 24770, capa.
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Fig. 139 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 28/05/2004, ano 76, n.º 24770, pg. 5.
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No sector do alojamento verificou-se uma expansão da oferta de habitação para estudantes, 
quer pela construção de novas residências universitárias, quer pela realização de protocolos 
com vista ao aumento da capacidade do alojamento. Apesar destes esforços, a imprensa fez 
referência à insuficiência da oferta face às necessidades. No final desta década verifica-se a 
inauguração de mais uma residência universitária. 

Fig. 140 – Notícia publicada n’O Residente, de 7 a 13/09/2000, ano I, n.º 52, pg. 5.
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Fig. 141 e 142 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 26/05/2004, ano 74, n.º 24768,

pg. 5 e 6.
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Fig. 143 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 03/10/2006, ano 76, n.º 25670, pg. 3.
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Fig. 144 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 05/02/2009, ano 78, n.º 26547, pg. 6.

Fig. 145 – Notícia publicada no Jornal de Notícias, de 05/02/2009, ano 121, n.º 249, pg. 17.
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Fig. 146 – Notícia publicada no Público, de 05/02/2009, ano XIX, n.º 6883.
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No sector das Bolsas de Estudo, a imprensa fez referência ao normal pagamento das bolsas 
de estudo em 2000, à importância da acção social escolar para fazer face às despesas mensais 
dos estudantes no ensino superior, bem como à criação de um fundo de apoio ao estudante, 
pela Reitoria da Universidade de Coimbra, a ser distribuído pelos SASUC (2004).

Fig. 147 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 28/03/2000, ano 69, n.º 23316, pg. 5.
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Fig. 148 – Notícia publicada n’A Cabra – Jornal Universitário de Coimbra, de 25/02/2003, n.º 91, pg. 12.
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Fig. 149 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 07/10/2004, ano 74, n.º 24969, pg. 7.
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No ano de 2003, a imprensa fez a retrospectiva dos 30 anos de existência do Infantário e do 
Jardim Infantil dos SASUC, salientando o apoio prestado aos filhos de estudantes universitários.

Fig. 150 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 21/05/2003, ano XI, série II, n.º 2842, pg. 18.
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Fig. 151 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 21/05/2003, ano XI, série II, n.º 2842, pg. 19.
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Criado em 1999, o Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico (GAP-SASUC) continuou 
o desenvolvimento das suas actividades ao longo desta década. A imprensa foi destacando, 
pontualmente, as sessões de formação básica e contínua do projecto de apoio de alunos por 
alunos. Foi ainda evidenciado o surgimento do Programa de Métodos de Estudo (em 2003) e 
a realização de seminários e formação para técnicos ligados ao aconselhamento psicológico 
no ensino superior. No final desta década, a imprensa focou ainda o lançamento do CD-Rom 
interactivo, desenvolvido pelo GAP-SASUC no âmbito do projecto «Plano de Apoio à Transi-
ção do Ensino Secundário para o Ensino Superior», promovido pela Reitoria da Universidade 
de Coimbra em colaboração com este Gabinete. Foram igualmente salientados os principais 
problemas identificados nas Consultas de Psicologia do GAP-SASUC. 

Fig. 152 – Notícia publicada na Informação Universitária, de Janeiro, Fevereiro e Março de 2001, 

n.º 11, pg. 6.
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Fig. 153 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 23/11/2002, ano 73, n.º 24287, pg. 7.

Fig. 154 – Notícia publicada n’A Cabra – Jornal Universitário de Coimbra, de 21/10/2003,

ano XIII, n.º 101, pg. 10.
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Fig. 155 – Notícia publicada n’A Cabra — Jornal Universitário de Coimbra, de 27/05/2003,

n.º 97, pg. 8.
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Fig. 156 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 30/04/2003, ano XVI, n.º 815, pg. 3.
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Fig. 157 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 01/05/2003, ano 73, n.º 24444, pg. 4.



272

Fig. 158 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 21/05/2004, ano 74, n.º 24763, pg. 8.

Fig. 159 – Notícia publicada n’A Cabra.net em 13/01/2005
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Fig. 160 – Notícia publicada no Campeão das Províncias, de 27/01/2005,

ano 5, 2ª série, n.º 249, pg. 4.
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Fig. 161 – Notícia publicada no Campeão das Províncias, de 27/01/2005,

ano 5, 2ª série, n.º 249, pg. 5.
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Fig. 162 – Notícia publicada na Rua Larga, de Julho de 2005, n.º 9, pg. 8.
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Fig. 163 – Notícia publicada na Rua Larga, de Julho de 2005, n.º 9, pg. 9.
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Fig. 164 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 16/12/2008, ano XV, série II, n.º 4576, pg. 7.
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Fig. 165 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 16/12/2008, ano 78, n.º 26498, pg. 3.
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Fig. 166 – Notícia publicada no Canal UP Online, em 18/12/2008.
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Fig. 167 – Notícia publicada no Diário de Notícias, de 28/05/2005, ano 141, n.º 49733, pg. 24.
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Fig. 168 – Notícia publicada no Diário de Notícias, de 28/05/2005, ano 141, n.º 49733, pg. 25.
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Fig. 169 – Notícia publicada n’A Cabra – Jornal Universitário de Coimbra, de 28/06/2005,

ano XIV, n.º 136, pg. 10.
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Fig. 170 – Notícia publicada n’A Cabra – Jornal Universitário de Coimbra, de 28/06/2005,

ano XIV, n.º 136, pg. 11.
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Fig. 171 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 17/01/2009, ano XV, série II, n.º 4602, pg. 7.
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Fig. 172 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 18/01/2009, ano 78, n.º 26528, pg. 4.
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A imprensa destacou o apoio dos SASUC a diversas iniciativas promovidas por estudantes, 
pela Associação Académica de Coimbra (AAC) e também as manifestações de apreço por parte 
dessa Associação para com estes Serviços, na pessoa do seu Administrador.

Fig. 173 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 07/01/2000, ano 69, n.º23239, pg. 20.
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Fig. 174 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 16/02/2000, ano XI, série II, n.º 1831, pg. 4.
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Fig. 175 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 19/08/2000, ano 71, n.º 23459, pg. 4.
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Fig. 176 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 07/04/2006, ano XI, série II, n.º 3740, pg. 7.
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Fig. 177 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 07/04/2006, ano 75, n.º 25518, pg. 3.
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Fig. 178 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 25/02/2009, ano XV, série II, n.º 4635, pg. 9.

Fig. 179 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 09/03/2009, ano XV, série II, n.º 4645, pg. 5.
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Fig. 180 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 22/01/2004, ano XI, série II, n.º 3051, pg. 3.



293

Fig. 181 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 06/04/2000, ano 69, n.º 23325, suplemento 

Tribuna Universitária, pg. VIII.

Fig. 182 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 07/03/2002, ano XI, série II, n.º 2468, pg. 2.

Além do apoio à AAC, a imprensa destacou também, nesta década, o apoio dado pelos 
SASUC a iniciativas culturais promovidas por outros organismos ligados à Academia.
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Na sequência do nascimento da Cooperativa de Habitação de Estudantes da Universi-
dade de Coimbra (CHEUC), ao qual a imprensa deu particular destaque na década de 90, 
em 2000 verificou-se a continuação deste acompanhamento jornalístico, por ocasião da 
inauguração da primeira residência desta cooperativa.

Fig. 183 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 20/06/2000,

ano XI série II, n.º 1937, pg. 4.
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Fig. 184 – Notícia publicada no Jornal de Coimbra, de 28/06/2000, ano XIII, n.º 667, suplemento 

Diário do Centro n.º 37, capa.
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Fig. 185 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 28/09/2000, ano 71, n.º 23497, pg. 3.



297

A imprensa aludiu igualmente ao acolhimento e organização do congresso internacional 
do European Council for Student Affairs (ECStA), bem como à participação dos SASUC no 
evento cultural Fête des Nations, promovido pelo Centre Regional des Oeuvres Universitaires 
de Lyon (CROUS).

Fig. 186 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 19/08/2000, ano 71, n.º 23459, pg. 4.
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Fig. 187 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 03/09/2000, ano 71, n.º 23474, pg. 3.
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Fig. 188 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 04/09/2000, ano XI, série II, n.º 2002, pg. 6.
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Fig. 189 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 01/09/2000, ano 71, n.º 23472, pg. 6.
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Fig. 190 – Notícia publicada no Diário de Notícias, de 12/10/2000, ano 136, n.º 48050, pg. 25.

Fig. 191 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 13/10/2000, ano XI, série II, n.º 2036, pg. 5.
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Fig. 192 – Notícia publicada n’O Despertar, de 18/10/2000, ano 83, n.º 7998, última.
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A nível nacional, foi ainda dado destaque à visita do Secretário de Estado do Ensino Superior 
à Universidade de Coimbra, concretamente às instalações dos SASUC ou por estes apoiadas, 
como o caso da CHEUC. Por seu lado, em 2005, evidenciou-se a cobertura noticiosa de dois 
Congressos nacionais organizados pelos SASUC: o Congresso «25 Anos de Acção Social no Ensino 
Superior» e o Congresso «Acção Social e Aconselhamento Psicológico no Ensino Superior».

Fig. 193 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 19/05/2004, ano 74, n.º 24761, pg. 6.
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Fig. 194 – Notícia publicada no Público, de 19/05/2004, ano XV, n.º 5170, pg. 37.
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Fig. 195 – Notícia publicada no Diário de Notícias, de 19/05/2004, ano 140, n.º 49361, pg. 20.
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Fig. 196 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 05/04/2005, ano 74, n.º 25154, última.
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Fig. 197 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 12/05/2005, ano XI, série II, n.º 3457, pg. 9.
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Fig. 198 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 14/05/2005, ano 74, n.º 25192, última.
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Fig. 199 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 12/06/2006, ano XI, série II, n.º 3795, pg. 12.

Foi ainda noticiada a representação dos SASUC em vários eventos e entrevistas. Também 
foram alvo de notícia as manifestações de apreço que foram dirigidas aos SASUC. 
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Fig. 200 – Notícia publicada n’A Cabra – Jornal Universitário de Coimbra,

de 22/06/2002, n.º 80, pg. 4.
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Fig. 201 – Notícia publicada n’A Cabra – Jornal Universitário de Coimbra,

de 22/06/2002, n.º 80, pg. 5.
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Fig. 202 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 28/11/2005, ano 75, n.º 25390, pg. 6.
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Fig. 203 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 28/11/2005, ano 75, n.º 25390, pg. 7.
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Fig. 204 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 25/05/2000, ano 71, n.º 23378, pg. 10.



315

Fig. 205 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 11/03/2002, ano XI, série II, n.º 2471, pg. 2.

Fig. 206 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 15/0112008, ano XV, série II, n.º 4549, pg. 8.
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No final da década, face aos cortes orçamentais verificados para o ensino superior, bem 
como à crise socioeconómica que assolava o país, a imprensa destacou as contestações estu-
dantis em defesa de melhor acção social.

Fig. 207 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 13/03/2009, ano XV, série II, n.º 4649, pg. 8.
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Fig. 208 – Notícia publicada n’A Cabra – Jornal Universitário de Coimbra, de 17/03/2009, ano XVIII, 

n.º 194, pg. 5.
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Fig. 209 – Notícia publicada no Diário As Beiras, de 20/03/2009, ano XV, série II, n.º 4655, pg. 6.
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Fig. 210 – Notícia publicada no Diário de Coimbra, de 20/03/2009, ano 78, n.º 26590, pg. 3.



(Página deixada propositadamente em branco)
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N O T A  F I N A L

Traçadas que foram as políticas de acção social no ensino superior, numa revisitação do 

passado, desde os tempos da Charta Magna Privilegiorum até ao presente, importará, para 

concluir, tecer algumas considerações, ainda que muito breves, acerca do que se nos afigura 

preponderante para o desenvolvimento futuro da acção social escolar.

Se por um lado, da Constituição da República consta que o ensino superior deverá ser 

tendencialmente gratuito, por outro, nos diplomas legais relativos à acção social no ensino 

superior, é garantido o princípio de que ninguém ficará sem possibilidade de acesso ao ensino 

por falta de recursos financeiros.

Sem prejuízo dos princípios da complementaridade e do apoio às famílias, procurando-se 

assim um justo equilíbrio que conduza à justiça social, urge desenvolver a missão do apoio 

ao estudante universitário. Na era actual não basta prosseguir na continuidade, importando 

reformular e redefinir as políticas de suporte, essencialmente a três níveis: adequação das 

políticas à actual realidade sociológica e financeira, garantia da autonomia do estudante e 

realização de uma verdadeira e eficaz reforma fiscal que permita clara e imediatamente avaliar 

da justiça dos apoios atribuídos.

De facto, nenhum normativo terá a eficácia desejada caso não se adeqúe às exigências 

ditadas pelo tempo. Pretende-se, pois, encontrar respostas aos desafios que se têm colocado, 

tanto a quem executa a acção social, como aos seus destinatários – os estudantes. Que o 

decisor não se deixe ofuscar pela tentação do resultado numérico imediato, que na grande 

maioria das vezes se afasta dos princípios norteadores da acção social, redundando em solu-

ções paliativas que, ficando aquém das expectativas e necessidades dos intervenientes neste 

processo, poderão correr o risco de se transformarem em meros desperdícios de fundos, por 

via da insuficiência e, como tal, ineficácia.
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Associada a esta questão reside a preocupação com a autonomia do estudante, bem como 

com a natureza específica das suas necessidades. A excessiva regulamentação de que os apoios 

sociais têm sido alvo tem vindo a espartilhar a capacidade de intervenção dos serviços, com 

efectivo prejuízo para os estudantes. Preconiza-se, assim, um novo modelo de gestão no que 

à prestação de serviços (apoios indirectos) diz respeito. Efectivamente, defende-se para este 

sector uma reformulação do modelo existente, aproximando-o de modelos de gestão mais 

flexíveis, norteados nos princípios da legalidade e da oportunidade, da economia e da racio-

nalidade na aplicação dos fundos públicos.

Por último, visando a tão proclamada justiça social, há que produzir-se uma verdadeira 

revolução na área contributiva social a montante, pois só assim se conseguirá equidade, a 

jusante, na atribuição dos benefícios sociais e verdadeira democraticidade no processo.

Ao encerrar o presente livro, surge-nos a ideia de que possamos ter contribuído para a 

realização dos sonhos de milhares de estudantes que viram na acção social o apoio eficaz e 

profícuo, seja a nível de apoios directos, seja na área de prestação de serviços. Haverá ainda 

um longo caminho a percorrer, que permita ao jovem estudante autonomizar-se por completo 

e atingir a realização plena.

Auguramos um futuro de sucesso aos vindouros, na medida em que possamos ter contri-

buído para um salto qualitativo da acção social rumo à excelência. 
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