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0 Prajecto Lado a Lado deve grande parte da sua genese a necessidade da 
Associa<;ao Academica de Coimbra encontrar uma forma de ligar duas gera<;6es 
distintas residentes nesta cidade. De urn lado esta a popula<;ao mais idosa, corn 
idade superior aos 64 anos residente de Coimbra e na maioria tambem foi estu
dante la, do outra os jovens estudantes na maior parte passageiros de longa data 
por esta cidade, estando sempre presente o objectivo da realiza<;ao do seu curso 
a tempo certo. Tendo todos os dados e meios a disposi<;ao a Direc<;ao Geral da 
Associa<;ao Academica de Coimbra ajustou e potencializou estas duas gera<;6es 
criando urn prajecto social dinamico que permite o desenvolvimento da cidade, 
dos seus habitantes coma tambem dos seus estudantes. 

Foi assim que este Prajecto foi intraduzido pelos oradores convidados da 
Associa<;ao Academica de Coimbra, Philip Santos que ocupa o cargo Vice-Presi
dente da Direc<;ao Geral e Francisco Guerra na qualidade de Coordenador Geral 
do Pelouro da Ac<;ao Social da Direc<;ao Geral . 

0 Prajecto consiste em proporcionar uma habita<;ao gratuita a estudantes 
carenciados da Universidade de Coimbra, em traca de acompanhamento e au
xilio a idosos residentes na cidade, conjugando assim duas gera<;6es distintas. 
Tendo presente sempre coma horizonte enriquecer os participantes no projecto e 
simultaneamente a isto proporcionar uma melhor condi<;ao de vida a ambos. Isto 
permitira nao s6 que mais alunos consigam ter condi<;6es (sociais e financeiras) 
para frequentar o ensino superior, coma muitos idosos tenham ajuda nos seus 
afazeres diarios. 

A parceria come<;a quando a AA. C. tern conhecimento de estudantes inte
ressados, coma tambem o nosso parceiro pratocolar e contactado pelo idoso. 0 
nosso parceira protocolar e urn centra de acolhimento sediado numa freguesia 
da cidade de Coimbra, e o Centra de Acolhimento Joao Paulo 11 que esta envol
vido no projecto desse a sua genese. Seguidamente o estudante e idoso iniciam 
urn processo de selec<;ao psicol6gica que verifica a "compatibilidade" de ambos, 
empatia e amizade entre os intervenientes sao aspectos que obviamente tambem 
teremos em aten<;ao. Passada esta fase ha duas situa<;6es: Ou o idoso tern urn 
quarto disponivel para o estudante permanecer no seu lar ou nao. Coma refe
rimos na apresenta<;ao urn dos principais motores de motiva<;ao deste prajecto 
e o estudante nao ter qualquer encargo corn a habita<;ao. Se o idoso possuir urn 
quarto livre na sua residencia pessoal esse quarto ficara ocupado pelo estudante, 
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durante o tempo que ambos se incluirem no projecto, caso contrario o estudante 
ficara numa residencia (sem qualquer custo para este) e acompanhara o idoso no 
seu tempo disponivel e de acordo corn as necessidades deste. No final a Associa
<;ao Academica de Coimbra agradeceu o convite e salientou que a motiva<;ao e o 
motor de desenvolvimento crucial desta iniciativa assim como a camaradagem 
que expande o sentido da boa convivencia entre todos os envolvidos neste Pro
jecto. 
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