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Ser presidente de uma estrutura federativa, que representa mais de 5000
estudantes do ensino superior politécnico é um compromisso e desafio que
enfrento com toda a ponderação e responsabilidade. Encontro-me no
associativismo estudantil desde o meu ensino secundário e foi no ensino superior
que realmente percebi o gosto que dá pertencer a este tipo de organizações.
Todos os dias são diferentes, surgem sempre novos desafios em que toda a
equipa tem que trabalhar em união e comutação para encontrar soluções e fazer
o melhor pelos nossos estudantes. Este ano, 2022, fui reeleito para presidente
da Direção da Federação Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
(FAIPVC), e encabeço uma equipa jovem e motivada a fazer o melhor, ciente da
necessidade de pôr em prática aquelo que preocupa os estudantes.
A FAIPVC foi criada em 2005 e integra as seis Associações de Estudantes
das Escolas Superiores desta instituição, o seu surgimento veio proporcionar a
consolidação do movimento associativo. Desde a sua criação, assistiu-se à
maior união e convergência de objetivos, encontrando-se agora a Federação
Académica no topo das decisões do movimento estudantil.
A FAIPVC, através das seis Associações de Estudantes que a integram, conta
agora com mais de 5000 estudantes para representar, estando atenta a todas
as necessidades e interesses que naturalmente fazem parte da vida académica
destes estudantes. Estes, por sua vez, podem transmitir as suas preocupações,
solicitar orientações e expor dúvidas junto da Associação de Estudantes da sua
escola.
Coordenar esforços e a dedicação à instituição com ponderação, convicção e
entrega, proporcionará, ao movimento associativo do IPVC, o papel mais
ajustado que compete à Federação Académica do IPVC, tendo, sempre, como
lema: “Uma Federação Académica sem medo de errar, capaz de assumir
desafios e que projete um futuro, porque o presente é a nossa oportunidade de
mudar o futuro.”
Desde a sua existência, a Federação Académica já protagonizou importantes
eventos na área cultural, tendo encabeçado, desde 2005, a organização das
várias Semanas Académicas do IPVC, bem como Receções ao Caloiro. Realiza,
desde 2019, a Gala FA IPVC com o intuito de juntar toda a comunidade
académica para o devido reconhecimento dos estudantes, docentes e
colaboradores nas diversas áreas.
A pandemia que vivemos, abalou bastante todas as estruturas
associativas. Tivemos que nos adaptar ao momento e converter todas as
atividades para o contexto digital, mas acima de tudo continuar a dar apoio a
todos os estudantes. Foi um grande desafio, contudo, atualmente tem sido maior,
pois fazer com que o movimento associativo, tenha continuidade é um desafio

todos os dias. Torna-se cada vez mais complicado conseguir encontrar jovens
com interesse para lutar e reivindicar por um ensino melhor para todos.
Deixo um conselho a todos os jovens, invistam em vocês e no movimento
associativo, pois, este é como uma segunda escola que vos dá ferramentas para
a vossa vida pessoal e profissional que mais nenhuma escola vos dá.

