
Magnífico Reitor, 
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Geral, 
Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Curadores; 
Cara Representante dos Estudantes, 
Car@s Professores e Investigadores, 
Car@s Estudantes, 
Car@s colegas e a tod@s aqueles que assistem a esta sessão...

Agradeço a possibilidade de me dirigir a todos hoje e lamento ter de o fazer sem a presença física habitual das 
pessoas que constituem esta comunidade. Embora as saiba e sinta, nos espaços virtuais, presentes e atentos, 
não é mesma coisa poder sentir a presença do humano, a vibração dos olhares e o carinho dos sorrisos de 
tantas pessoas que me são queridas!

Hoje, a Universidade do Porto cumpre 110 anos. Os aniversários são momentos de festa e reflexão sobre o 
passado e o futuro. São momentos onde celebramos os feitos, contamos histórias divertidas ou mais dramáticas 
sobre o aniversariante. Cada história contada tem a sua perspetiva. É sempre uma versão e um olhar. Esta será 
a minha.

Foram muitos os momentos de forte agitação e mudança, desde que comecei a participar desta comunidade: a 
lei das propinas, o RJIES e o Processo de Bolonha, a passagem a fundação, os novos estatutos, a reformulação 
dos sistemas de avaliação de desempenho da administração pública, do sistema de avaliação de desempenho 
docente; a crise de 2008...

Também pude assistir ao início e continuar a viver esse processo de anos que tem levado a Universidade a, 
progressivamente, não ser apenas um conjunto de Faculdades e a identificar-se e sentir-se cada vez mais Uni-
versidade do Porto. 

Este último ano foi um desses momentos de forte agitação, onde tudo se acelerou vertiginosamente. O que esta-
va bem fortaleceu-se, mas o que estava instável e inseguro mostrou, com mais evidência, as suas fragilidades. 

É ainda muito cedo para entender tudo o que nos aconteceu e está a acontecer, no entanto, destaco alguns 
aspetos que me pareceram particularmente interessantes:
• a união de todos para a manutenção do funcionamento da Universidade, nas melhores condições possíveis. 

Era um sentimento conjunto de necessidade de continuar, de persistir na procura de alternativas, onde cada 
um punha o melhor de si. 

• a diversidade trazida para os processos de ensino e aprendizagem;
• as alterações no trabalho, passando-se de um dia para o outro para o trabalho à distância; 
• a evidência de desigualdades e fragilidades económicas na comunidade académica que reproduziam as 

existentes no país.

Na nossa vida, o que passou a estar em permanência foi a instabilidade e a necessidade de mudança constan-
te. E ainda uma perceção renovada do coletivo e das múltiplas interdependências com outros, na nossa vida 
pessoal e no exercício da nossa atividade profissional.

Estão a ser momentos difíceis e a perspetiva é que ainda maiores dificuldades estarão por vir. Acredito ainda 
que nada será como antes, e, na minha opinião, ainda bem! 



Esse discurso de “retomar a vida que levávamos” e o “voltar ao normal”, não me parece um futuro interessante.

Estes momentos ajudaram-nos a acelerar a implementação de mudanças, há muito desejáveis e fundamentais. 
Veja-se a título de exemplo:
• a implementação de uma diversidade de formas de ensino e aprendizagem, de trabalho e de investigação 

que se podem agora manter e ampliar, adequando-as às necessidades de um universo tão diversificado de 
estudantes e de formas de aprender e de construir conhecimento; 

• a implementação do teletrabalho, consignado na legislação portuguesa há anos, no entanto, com uma apli-
cação, até há pouco tempo, residual apesar das reivindicações tantas vezes feitas pela sua adoção para, por 
exemplo, permitir uma mais eficaz reconciliação entre vida familiar e laboral;  

• evidência clara da complementaridade e interdependência da atividade dos diferentes corpos que consti-
tuem a Universidade e a importância do reforço desta cooperação para prestar um serviço com cada vez 
mais qualidade. Quem sabe com esta evidência se torne claro, entre outras coisas, a necessidade de mais 
representatividade do corpo dos não docentes no Conselho Geral, alteração tantas vezes reclamada e siste-
maticamente adiada. 

Voltar ao normal dos encontros, do toque e da relação, aos nossos corredores cheios de pessoas, à proximida-
de humana, às aulas, aos seminários, às reuniões e ao trabalho presencial, às atividades culturais e de conví-
vio, sim! Agora, não queremos, não podemos esquecer tudo o que pudemos aprender a fazer diferente, todos 
as novas possibilidades abertas. Temos de estudar a experiência, compreender e ampliar essa diversidade de 
formas, todo esse caminho avançado que fomos obrigados a percorrer e as vias que se abrem a partir dai. 

Seremos capazes de empreender esta tarefa, de impedir esta tendência de retrocesso, de voltar à caverna e 
esquecer o que já pudemos experimentar? 

A resposta vai estar em cada um dos elementos desta comunidade. Na sua capacidade de resistir à frustração, 
e ao ressentimento, de nos constituirmos como protagonistas deste processo de transformação, participando 
ativamente por todos os meios possíveis. Também nos órgão de gestão e representação temos de incentivar e 
apoiar a participação dos mais jovens, as mulheres e  todos aqueles que raramente encontramos nesses locais 
de decisão: pessoas de diferentes etnias e culturas, pessoas com deficiência,  de diferente orientação sexual, 
de diferentes  proveniências sociais...enfim, a diversidade que constitui e de que se nutre a nossa comunidade, 
mas que pouca influência tem na sua governação. 

São tantas as coisas que gostava de ver a mudar ...

Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada aos Intérpretes de LGP por fazerem chegar esta mensagem à 
nossa comunidade surda. 

E um feliz dia da Universidade para todos!

22.março.2021

Alice Ribeiro
Representante dos Trabalhadores da Universidade do Porto


