Discurso para a Sessão de Encerramento das Comemorações do 50.º
Aniversário do Apoio ao Estudante da Universidade do Porto
Sebastião Feyo de Azevedo, 26 de novembro de 2015

Senhor Diretor Geral do Ensino Superior, Professor João Queirós
Senhor Pró-Reitor, meu caro colega Professor Manuel Fontes de Carvalho e Senhora Diretora
dos Serviços de Ação Social da Universidade do Porto, Dra. Cristina Jacinto, cumprimento-so
e nas vossas pessoas cumprimento todos os quadros técnicos e administrativos do SASUP,
Prezados membros dos órgãos de governo da Universidade do Porto, agradeço a vossa
presença, em particular à Dra. Eugénia Aguiar-Branco em representação do Conselho de
Curadores
Estimados colegas da equipa reitoral
Caro Colega e amigo professor José Carlos Marques dos Santos, meu antecessor
Senhor Administrador
Caros docentes e investigadores da Universidade do Porto
Senhor Diretor do CDUP
Caros colaboradores
Caros estudantes
Senhoras e Senhores administradores da Ação Social da UTAD, da UM, da UL e da UC, a
vossa presença é de grande significado para esta ideia fundamental de colaboração entre
pares
Ainda e muito especialmente, cumprimento com emoção a Senhora D. Alzira Rios de Souza,
irmã do nosso saudoso e eterno Professor Jayme Rios de Souza, primeiro diretor do Centro
Universitário do Porto, no mandato do reitor Professor Amândio Azevedo, e grande defensor
e impulsionador da visão da ação social, com escritos notáveis, à época, de visão lúcida sobre
os problemas sociais da academia.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
As comemorações do 50.º Aniversário do Apoio ao Estudante da Universidade do Porto são
um bom pretexto para reiterar a nosso compromisso com a ação social, olhando para o
percurso efetuado, projetando-o no futuro.
Uma palavra para o passado.
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Em cada período histórico da vida do SASUP, houve muitas pessoas que contribuíram árdua
e honestamente com seu trabalho e iniciativa, motivados pelas exigências do seu tempo e pela
situação social, política e económica de cada época, para que os SASUP sejam hoje uma
instituição pujante, uma referência nacional e respeitada pelos seus estudantes e alumni.
Devo uma palavra especial ao Dr. João Carvalho, durante tantos anos diretor do SASUP, e a
todos esses trabalhadores, na pessoa do Dro. João Carvalho, nesta efeméride de
comemoração do 50.º aniversário do SASUP, deixo uma palavra sentida de reconhecimento.
Conscientes de que os SASUP têm motivos para se orgulharem do seu percurso histórico, a
sua atual Direção, numa linha de coerência e alinhamento estratégico com a Reitoria, vai
agora apostar decididamente no alcance eficaz dos objetivos estratégicos definidos e na
implementação de iniciativas inovadoras, atentos os desafios identificados, visando
concretizar e aprofundar as orientações na dimensão social de apoio aos estudantes definidas
no plano de ação para o quadriénio do meu mandato, envolvendo a prestação de benefícios e
serviços que contribuam para o bem-estar e sucesso académico, a ligação às organizações
estudantis e a inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais.
A ação social é uma das prioridades desta equipa reitoral e não são, não serão, as limitações
orçamentais barreiras bastantes para impedir a Universidade do Porto de reforçar as suas
estruturas e mecanismos de apoio social aos estudantes numa lógica integrada.
Por lógica integrada entendemos o acompanhamento da comunidade estudantil sob
diferentes perspetivas, contemplando não só o clássico apoio ao nível das refeições,
alojamento e saúde mas também a criação de condições para o sucesso escolar, o crescimento
intelectual, a cidadania ativa, a formação cultural, a empregabilidade e o desenvolvimento
físico dos estudantes.
A vida académica não se cinge pois à aquisição, desenvolvimento e aplicação de competências
técnico-científicas. Há toda uma dinâmica de integração social dentro da Academia que é
determinante para o desenvolvimento individual de quem a ela pertence, em particular os
estudantes. Por aqui se percebe como os apoios aos estudantes são importantes para a
consolidação da Universidade do Porto enquanto território de socialização, inserção na
comunidade e construção identitária.
A missão principal das instituições do ensino superior de qualificação dos cidadãos, justifica
uma especial atenção às necessidades sociais, económicas e culturais da sociedade no seu
todo. Neste sentido, impende sobre as universidades uma responsabilidade social acrescida,
responsabilidade social essa, que obriga as instituições do ensino superior a desenvolverem
as suas actividades, tendo em conta a comunidade envolvente e em particular as suas
carências socioeconómicas.
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Por tudo isto, uma das prioridades deste reitorado é, como disse há pouco, alargar e
qualificar o apoio social aos estudantes. Com este propósito, está já em curso a reestruturação
dos SASUP – Serviços de Ação Social da Universidade do Porto, sob a competente liderança
do Professor Manuel Fontes de Carvalho e da Dra. Cristina Jacinto. Esta reestruturação visa
proporcionar melhores condições de habitação, estudo, saúde, cultura, desporto e convívio
aos nossos estudantes, numa altura em que a sociedade portuguesa se debate com graves
dificuldades de ordem socioeconómica e que os benefícios consagrados na lei, como as bolsas
de estudo, sofreram uma forte erosão com a crise.
No fundo, trata-se de adequar aos tempos atuais o património de 50 anos de apoio aos
estudantes que hoje aqui, muito justamente, celebrámos. Merecem referência alguns dos
nossos objectivos estratégicos para o futuro que temos à nossa frente
- Captação de “novos públicos”, para a promoção do trabalho autónomo dos estudantes
através da disponibilização de espaços adequados e na identificação de formas de combate ao
abandono escolar.
- No âmbito do empreendedorismo, inovação e relações externas, os SASUP deverão assumir
um papel importante na dinamização das iniciativas de empreendedorismo social da U.Porto.
- O alargamento da oferta de E-learning cafés e os objetivos da Reitoria para estes espaços
são fatores a ter em conta na transição da sua gestão para os SASUP.
- No domínio da gestão de informação e tecnologias educativas, os SASUP deverão alinhar as
suas iniciativas com a Universidade de modo a otimizar os recursos existentes e a manter a
coerência nos repositórios de dados e sistemas existentes, sendo disso exemplo os sistemas
de Business Intelligence, a comunicação online e a desmaterialização de processos.
- No domínio da qualidade e melhoria contínua, os SASUP deverão contribuir para criação de
uma verdadeira “Cultura de Qualidade”;
- No domínio do património edificado, desenvolvimento sustentável e bem-estar, a
intervenção nas infraestruturas dos SASUP, a cargo naturalmente do Vice-reitor para o
Património, permitirá a melhoria e desenvolvimento da oferta existente;
- No desenvolvimento das suas iniciativas de comunicação, os SASUP deverão ter em conta
as iniciativas da U.Porto assentes em três vetores de atuação: relacionamento, confiança na
marca e emoção e afetividade;
O trabalho dos SASUP é facilitado pelo capital de experiência e conhecimento que ao longo
de meio século a Universidade do Porto acumulou na área social. Nestes 50 anos, a
Universidade do Porto tornou-se sem dúvida uma referência nacional no apoio aos
estudantes.
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Penso que através do SASUP a Universidade do Porto apoia e contribui efectivamente para a
qualidade de vida da nossa comunidade estudantil, condição essencial para promover não só
o sucesso académico e o desenvolvimento humano dos estudantes como a própria coesão da
Universidade.
Longa vida aos Serviços de Ação Social da Universidade do Porto, componente essencial da
nossa grande instituição.
Muito obrigado.
26 de novembro de 2015
Reitoria da Universidade do Porto
Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor
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