
Exmas. Senhoras,
Exmos. Senhores,

A Universidade do Porto é há 110 anos a casa construída sobre os pilares do conhecimento, do ensino, da 
investigação e da inovação. A nossa Universidade foi e continua a ser a instituição que muitos estudantes es-
colhem como sua alma mater.

Nesta casa permanecem lembranças cultivadas ao longo dos anos, e nas suas paredes vislumbra a herança 
de sucessos, desde o momento em que abre portas, em 1911, ao desenvolvimento da sociedade. A sua alma 
vigora nas mãos de todos os que aqui passaram, desde órgãos de gestão, estudantes, docentes, investigadores, 
não docentes, outras personalidades da Academia e da região. São estes os intervenientes que fortalecem esses 
pilares e simbolizam o passado prestigiante da Universidade.

O presente é marcado por um tempo de mudanças disruptivas e impostas. O contexto pandémico impõe-nos 
portas entreabertas que nos alimentam a confiança e esperança no futuro alicerçado na ciência, na transferên-
cia de conhecimento e na educação, e que por isso, não podemos deixar que se fechem!

Este ano em particular permitiu ao sistema científico o devido reconhecimento pela sociedade, quando se per-
cebeu que constituía a chave para a resolução do inimigo comum. 

Já na educação, a pandemia teve o condão de expor as fragilidades e as ameaças do sistema de ensino em 
Portugal. As Instituições de Ensino Superior são assoladas com novas pressões, às quais precisam de dar res-
posta para não ficarem atrás de outras congéneres internacionais, para que o seu impacte na sociedade se per-
petue nos próximos anos como no seu passado, e para que inspirem a mudança noutros setores da sociedade.

Sendo o lema deste ano “Celebrar o passado, projetar o futuro”, acredito que este deve ser exatamente o papel 
dos estudantes e aquilo que simbolizam na Universidade, o futuro! É esse papel que desejamos enaltecer nesta 
data comemorativa, abrindo as portas entreabertas desta casa.

Todos os que tal como eu, escolhem a Universidade do Porto para se formar gente, encontram uma casa na 
qual exploram as suas paixões dentro e fora da sala de aula, e se formam pessoas completas, com convicções, 
valores e visão sobre a sociedade. É esta a verdadeira obra prima da Universidade, e a missão final do Ensino 
Superior, a formação de massa crítica que estimule o progresso social.

Os estudantes da Universidade do Porto são estudantes com postura cívica, firmes e que não se acomodam. 
Somos estudantes que lutam por todos, não só pelos estudantes de hoje, mas também pelos jovens e pelos novos 
públicos que a Universidade poderá vir a acolher no amanhã. 

E é esta inquietude que nos move, que nos leva a indagar sobre como a Universidade do Porto se continuará a 
afirmar como modelo de uma universidade do futuro. O futuro que deve ser contruído tendo em conta as apren-
dizagens do presente. Se no maior desafio enfrentado pela humanidade neste século venceu a capacidade de 
adaptação, então esta deve inspirar a forma como as portas entreabertas se poderão abrir daqui para a frente.

Neste dia de festa, quero realçar as oportunidades que não se podem perder para nos reinventarmos e que as 
instabilidades que temos experienciado podem levar-nos a um auspicioso futuro, com uma Universidade mais 
resiliente, adaptada, moderna e transformadora. Ficaria muito feliz se fosse esta a Universidade que as próxi-
mas gerações de estudantes herdassem.



E é por isso, Senhor Reitor, que lhe dou a certeza de que os estudantes, as Associações de Estudantes da 
Universidade do Porto e a Federação Académica do Porto, têm uma vontade incessante de refletir de forma 
conjunta para que novas portas se abram e para derrubar as paredes resistentes à renovação, aproveitando 
para transformar as mudanças que vivemos em melhorias, de forma sustentada.

Hoje prevemos que a Universidade terá de alterar a arquitetura dos espaços, a organização do trabalho, de 
liderar a transformação digital, redesenhar a experiência pedagógica, adotar novas formas de aceder ao 
conhecimento e de fomentar o desenvolvimento de competências do corpo docente. Precisará de repensar a 
cultura interna, a comunicação e a relação docente-estudante, bem como a sua presença no campus, fomenta-
do um ecossistema humano e um novo lugar de encontro, em que todos e todas se sintam integrados. Também 
a globalização da Universidade e os seus programas de mobilidade internacional tomarão um novo rumo, e 
veremos novas apostas na diversificação e especialização dos ciclos de estudo.

Afinal, sem diferenciação e novas abordagens, qual é o papel das instituições de ensino superior no presente e 
no futuro? Não ficará o seu papel de agentes de promoção do conhecimento gravemente prejudicado se não 
se adaptarem? Qual o risco se não se conseguirem adaptar de forma estratégica, estruturada e contínua às 
novas exigências?

Se ao longo dos seus 110 anos a Universidade tem sido capaz de responder a diferentes crises e de encontrar 
soluções para os problemas, acredito piamente que também o será agora e que os seus alicerces se manterão 
preservados. 

Saibamos evoluir mais e melhor, saibamos retirar a força do imobilismo, das rotinas e dos processos instalados 
e saibamos ser visionários e audazes. Saibamos desenhar e construir o futuro e assim sairemos vencedores. 

Urge que as portas entreabertas se abram definitivamente. E teremos assim uma Universidade de portas abertas 
para a Europa e para mundo.  

Parabéns, Universidade do Porto!

22 de março de 2021

Ana Gabriela Cabilhas

Representante dos Estudantes da Universidade do Porto


