DISCURSO CERIMÓNIA ASSINATURA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PARA CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DA NOVA RESIDÊNCIA
UNIVERSITÁRIA PARA ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA.

Iniciámos o ano escolar com uma problemática que há muito vinha a ser alertada
pelo movimento associativo nacional e à qual os órgãos de tutela, demoraram a
responder. Mas que, com o início do presente ano letivo tornou claro, para todos,
que era preciso agir!
A habitação é a parcela mais importante e variável, naquilo que são os custos
inerentes a frequentar o ensino superior.
Este crescente problema de alojamento, agravado com o crescimento do sector
turístico em diversas cidades de alto gabarito e excelentes registos culturais e
históricos tem vindo a “expulsar” do seu interior os habitantes que promovem o
ano inteiro uma economia estável ao município onde residem.
Por esse motivo, hoje é um dia que todos nós devemos relembrar. Os estudantes
manifestaram-se, fizeram-se ouvir e hoje, podemos orgulhosamente afirmar que
o primeiro passo foi dado.

Magnífica Reitora,
Na sequência da colaboração que temos mantido, quero agradecer-lhe por estar
a cumprir o que há muito temos debatido e por ter encontrado esta solução.
Cabe-lhe agora a maior responsabilidade de não estagnar por aqui. É
imprescindível cumprir os prazos relativamente a esta nova residência, e caso
isso não se verifique, é de sua responsabilidade ter um plano B. Mais ainda, é

preciso continuar na busca de soluções. O projeto das alcaçarias tem que
avançar, as redes de transportes devem continuar no plano de ação, as soluções
têm que continuar a aparecer. As casas na cidade de Évora têm custos elevados,
e todos os alunos devem ter direito à opção de estar alojados numa residência.
Por isso, magnífica reitora, pode continuar a contar com associação académica
para colaborar em todo o trabalho que ainda falta desenvolver.
Uma vez mais, obrigada.

Ex.mo. Sr. Diretor da SKYCITY, Dr. Fernando Barreto,
Em nome de todos os estudantes, obrigada. Obrigada pela vontade de investir
no alojamento estudantil, na cidade de Évora e na evolução do nosso país.
Porque sim, investir no ensino superior, seja de que forma for, é investir na
evolução de Portugal.
Apelo-lhe ao cumprimento dos prazos estipulados, pois é no seu cumprimento
que estará o alojamento de inúmeros estudantes que escolhem a universidade
de Évora como casa. E o peso desta responsabilidade cabe a todos nós.

Ex.mo Sr. Secretário, de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Dr.
João Sobrinho Teixeira,
Primeiramente, deixe-me parabeniza-lo pelo cargo que agora desempenha e
agradecer a sua presença neste que é um momento de vitória para os
estudantes da academia eborense.

Como é certamente de seu conhecimento, será constantemente contactado
pelos representantes dos estudantes, pelas considerações que queremos fazer
chegar ao governo… não nos deixe ficar no silêncio. O governo assumiu o
alojamento como um assunto urgente. Por esse motivo, tem agora a enorme
responsabilidade de fazer cumprir o que hoje, tão nobremente, aqui é assinado.
Garantindo os prazos, a qualidade e o pleno desenvolvimento dos trabalhos.
Tornando-se também um engenheiro desta obra.

Relembra-lo ainda que o aumento do financiamento de Estado para as IES, e o
cumprimento do mesmo, é uma medida necessária para combater as
discrepâncias existentes. Com a redução da propina no OE 2019, é imperativo
que esse aumento se realize para que a ação social, que precisa gritantemente
de mais apoios, a qualidade da educação e consequentemente os nossos jovens
não saiam a perder.
Contamos consigo para tornar isto possível.

Ex.mo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora, Dr. Carlos Pinto de Sá,
A 20 de setembro do presente ano, recebeu-nos nos paços do concelho e
comprometeu-se ao que hoje celebramos. Existe, como já lhe foi referido
anteriormente, a falta com uma estratégia clara na aposta das condições do
maior grupo económico e dinamizador desta Cidade Património da Humanidade.
Uma comunidade que preza tanto e aprende e se apaixona (os que somos de
fora) nesta linda e maravilhosa cidade. Não existindo em Évora nenhuma
representação de tutela para o Ensino Superior, que não a Câmara Municipal ou

a própria Universidade, apelámos-lhe à união para com os estudantes da
universidade.
Deixe-me felicitá-lo pois acredito piamente, que a CME tem finalmente a
preocupação em manter os jovens na sua cidade.
No entanto, Sr. Presidente, o nosso trajeto ainda não terminou, continuamos a
pretender um MAIOR ENVOLVIMENTO DA autarquia e A CRIAÇÃO DE
INCENTIVOS A PRIVADOS para a criação de camas destinadas aos alunos
deslocados, a regulação do setor e a CRIAÇÃO UMA EFICAZ REDE DE
TRANSPORTES que permita o alojamento dos estudantes nas localidades mais
próximas da cidade de Évora; Implemente Incentivos a quem alugar a
estudantes.

Unamos esforços, os estudantes merecem.
É no cenário que aqui vemos hoje, e reforçando o que em inúmeros outros
momentos referi, que para além do esforço que é necessário por parte da
Câmara Municipal de Évora, da Universidade de Évora e do Governo para
atenuar esta e outras situações, é necessário existir uma interligação entre as
políticas da tutela, as IES e as autarquias, para que o Ensino Superior mostre
sinais de desenvolvimento. A sinergia a que hoje assistimos, é o sinal de que
Évora está a dar o primeiro passo no caminho da mudança.

Para terminar, e como presidente recentemente reeleita, cabe-me a missão de
pressionar para que os prazos sejam cumpridos, e auscultar as entidades

envolvidas para o seu cumprimento. O processo só estará concluído quando
tivermos a residência entregue aos seus estudantes, é esse o objetivo.

A todos os presentes, podem continuar a contar com a Associação Académica
da Universidade de Évora,
Estou e estarei inteiramente disponível para este processo e todos os que se
advém.

Muito obrigada a todos, e
Muitos parabéns por este contrato!

