
 

MANIFESTO 
 

Nos próximos dias 3 e 4 de abril perto de 50.000 estudantes são chamados a escolher os 

seus representantes no Conselho Geral e no Senado da Universidade de Lisboa. 

Através dos seus representantes, os estudantes são incluídos nos principais processos de 

decisão e na definição das orientações estratégicas da Universidade. Nestas eleições 

somos todos chamados a escolher aqueles que, de entre nós, consideramos serem os mais 

qualificados, os melhor preparados e os mais experientes para representar e defender 

os interesses dos Estudantes. Votar nos próximos dias 3 e 4 de Abril não é apenas um 

direito. É um dever! 

Quatro anos volvidos desde a fusão que deu origem à então nova Universidade de Lisboa é 

tempo de explorar as oportunidades geradas por este processo e aprofundar a construção 

de uma identidade e de uma cultura organizacional próprias. A nossa Academia é mais 

que a “Clássica” e que a “Técnica”, é mais que as suas 18 Escolas. A nossa Academia é 

mais que a soma das partes. A nossa Academia são os seus 50.000 Estudantes. Como tal, 

a Lista A apresenta-se como um projeto de fusão, em torno de um bem comum, pois 

considera que só assim será capaz de tornar a Ulisboa na maior e, indiscutivelmente, 

melhor universidade do país. A Lista A é composta por estudantes de todas as 18 Escolas 

que constituem a Universidade de Lisboa, por forma a garantir da melhor maneira a global e 

equitativa representação dos nossos Estudantes, dos seus interesses e suas vontades. 

Os desafios que a Academia enfrenta não se ultrapassam com projetos vazios e propostas 

inconsequentes. Exigem, pelo contrário, uma visão global da Universidade que se traduz 

num conjunto de ideias e propostas responsáveis que não são alheias às especificidades 

das diferentes Escolas. Exigem representação de qualidade - compromisso, proximidade e 

trabalho. É esse o mote da candidatura da Lista A ao Conselho Geral e Senado da 

Universidade de Lisboa. 

Se acreditas, como nós, numa Universidade que é uma força viva da cidade, um espaço de 

inclusão, onde a cultura flui e o conhecimento nasce; se te moves, como nós, pela 

excelência, pela solidariedade e pela universalidade no acesso ao Ensino Superior, nos dias 

3 e 4 de Abril não te esqueças: é dia de Acordar a Universidade; de Apostar na 

Academia! 


