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AAUL PROPÕE-SE A APOIAR REFUGIADOS
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A Associação Académica da Universidade de Lisboa mostrou-se solidária com a população de
refugiados e propõe-se a levar a cabo ações de apoio ao seu acolhimento. Entre as propostas, está o
acolhimento por instituições de Ensino Superior.
 
 A Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL) está disponível para dar apoio à chegada
de refugiados a Portugal através de um conjunto de iniciativas direcionadas para a juventude.
 
 Num comunicado enviado às redações, a AAUL propõe-se a garantir a  existência de condições de
integração e acolhimento dos estudantes refugiados , em articulação com as instituições de Ensino
Superior, nomeadamente com recurso a projetos de  acompanhamento, tutoria e mentorado .
 
 Os estudantes lisboetas propõem-se ainda a trabalhar com as instituições para  a satisfação das
condições necessárias à aprendizagem do português, à educação para as crianças e à prossecução dos
estudos dos jovens .
 
 Finalmente, a AAUL promete avançar com uma campanha de sensibilização para a situação dos
refugiados e de incentivo à ação de todos os agentes, assim como o agendamento de uma audiência
com a Plataforma de Apoio aos Refugiados e com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
 
  É responsabilidade dos diversos agentes do Ensino Superior, nomeadamente das Federações e
Associações Académicas e de Estudantes, promover a participação cívica, a consciencialização dos
estudantes para as causas humanitárias e os mecanismos de efetivação de combate às ideologias
securitárias, xenófobas e racistas , sublinha a associação, em comunicado.
 
 Nos últimos dias, a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico de Leiria mostraram-se
disponíveis para acolher refugiados. A primeira está a estudar a  logística necessária  para acolher
estudantes que fujam da guerra da Síria, enquanto a segunda já garantiu estar disponível para
receber 20 estudantes refugiados.
 
 A Europa enfrente a mais grave crise migratória desde a segunda guerra mundial. Mais de 430 mil
pessoas entraram no continente este ano. Portugal vai receber 3074 refugiados, os primeiros dos
quais devem chegar a partir do mês de outubro.
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