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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

A Direção da AEFAUP vem, tal como estipulado pelos estatutos da AEFAUP, apresentar o 

Plano de Atividades e Orçamento do mandato de 2018. O presente plano visa formalizar um 

conjunto de atividades delineado e proposto ao longo da campanha eleitoral. O nosso 

principal objetivo é cumprir o compromisso estabelecido com todos os alunos da nossa 

Escola. 

Em continuidade com o mandato transato, para que haja uma maior eficácia na coordenação 

das atividades e na ponderação das decisões tomar, os nossos departamentos articular-se-

ão, por um lado, no desenvolvimento de atividades já queridas aos estudantes e, por outro 

lado, em atividades inovadoras. O orçamento é elaborado numa análise das receitas e das 

despesas que são possíveis ser previstas, assim como em análise dos orçamentos e 

relatórios de contas dos mandatos da Direção dos últimos anos, permitindo-nos balizar os 

custos das atividades planeadas. 

Comprometemo-nos em fazer da AEFAUP o espaço de todos os alunos, onde as suas 

vontades e decisões são levadas mais longe. Estaremos focados em criar uma Escola unida, 

em estreitar relações entre toda a comunidade, para que possamos trabalhar juntos por 

aquilo que nos guia: aprendermos mais e melhor, sermos cidadãos e arquitetos conscientes 

do nosso papel social, procurando afirmar a nossa presença na cidade e juntos dos nossos 

cidadãos. Assumimos ainda o compromisso de agir por uma melhor pedagogia e de 

salvaguardar os interesses dos alunos, dentro e fora das nossas portas. 

O mandato será pautado por momentos de aprendizagem, de forma a complementar a 

formação académica e a experiência dentro da faculdade. Procuraremos estabelecer uma 

ponte entre a teoria e a prática arquitetónica, desde a organização de conferências ao 

contacto direto com a arquitetura nas viagens. Para além disto, os momentos de lazer 

continuarão a ter extrema importância, em alturas do ano letivo de necessária 

descompressão. 

Esta Direção será dinâmica e flexível, sempre aberta a toda a comunidade, com total 

recetividade a ideias e colaborações de todos os membros AEFAUP. Acreditamos que com 

a abertura e com o diálogo, com a participação de todos os nossos estudantes, possamos 

contribuir para construção de uma melhor Escola.  

 

Presidente: Daniela Guerra 

Vice-Presidente de Coordenação: Leonardo Barros 

Vice-Presidente de Atividades: Ricardo Monteiro 

Tesoureira: Ana Lacerda 

Secretária: Leonor Reis 

Coordenadora do Departamento Fiscal: Inês Vasconcelos  
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

Coordenadora: Mariana Mangas 

Vogais: Aúna Nunes, Francisco Braga 

Suplentes: Jair Anjos, Inês Pinto Faria, Mário Silva 

 

O departamento de Comunicação tem como propostas: 

1| O lançamento de uma agenda mensal, online e em papel; 

2| Novas formas de divulgação, que vão além dos já conhecidos formatos cartaz e 
plataformas online.  

3| A restruturação do site AEFAUP, através da criação de um catálogo online e sua 
atualização mensal com novos lançamentos e sugestões, da criação de uma galeria 
atualizada em permanência, entre outros; 

4| A realização de concursos como os do Cartaz Churrasco, T-shirt da Queima e Estampas 
da livraria, de modo a possibilitar os estudantes a participar e dar uso às suas 
potencialidades.  

5| A criação de uma plataforma de divulgação de iniciativas independentes por partes 
de membros da FAUP. 

6| A realização de workshops nas áreas de edição de imagem, modelação tridimensional e 
renderização (Photoshop, Archicad, etc), em articulação com o departamento de Relações 
Externas e Internacionais. 

7| A criação de uma imagem própria da AEFAUP, de modo a que todos a possam 
reconhecer, através da criação de uma linha coerente de cartazes e de produtos como t-
shirts, camisolas e sacos comercializados na AE.  
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DEPARTAMENTO CULTURAL 

Coordenadora: Margarida Gaspar   

Vogais: Catarina Casanova, Maria Franca, Maria Guedes  

 

O Departamento Cultural compromete-se a fazer chegar à comunidade da FAUP uma 
multiplicidade de eventos e atividades nos mais variados campos da cultura, como o cinema, 
o teatro, a música, entre outras artes, tentando relacioná-los com assuntos relativos à 
disciplina da Arquitetura, tal como outros temas da atualidade, que assim sejam pertinentes. 

 

1| Conferências / Debates / Mesas Redondas / Cafés / Tertúlias 

Conversas em ambientes formais e informais, entre membros da comunidade FAUP e/ou 
convidados externos, que proporcionam a discussão sobre temas da atualidade do nosso 
interesse enquanto estudantes de Arquitetura e a troca de ideias com outras realidades 
exteriores a faculdade. 

(com colaboração do Departamento Políticas, Departamento REI, Departamento 
Livraria) 

 

2| Quintas POP UP 

Pequenas performances, que poderão ir de encontro a vários campos artísticos, que 
decorrerão às horas de almoço, das 14h às 14h30, de quintas feira de data e regularidade 
aleatória, com efeito POP UP. 

(com colaboração do Departamento Recreativo e Departamento Editorial) 

 

3| Ciclos de Cinema  

Projeção de filmes em espaços exteriores ou interiores da FAUP, onde o objetivo é estimular 
esta atividade, que será sempre relacionada a atividades e temas desenvolvidos ao longo 
do mandato, cuja exibição pode ou não ser precedida por um comentário de uma 
personalidade relacionada com o assunto e/ou convívio entre espectadores. 

(com colaboração do Departamento Editorial) 

 
4| Concursos  
GO! 

Instalações  

 

5| Exposições 
Realização de exposições de desenho, diário gráfico, fotografia, viagens, onde os alunos da 
FAUP e outras faculdades terão a oportunidade de demonstrar o seu portfólio fora faculdade.    
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DEPARTAMENTO DESPORTIVO 

Coordenador: Tiago Leite 

Vogal: Joana Lascasas 

Suplentes: António Costa, João Azevedo, João Gomes 

 

Pretendemos promover a importância de um estilo de vida saudável, da saúde e do bem-
estar. Parece-nos essencial combater o afastamento dos estudantes face às atividades 
desportivas no contexto atualmente sentido na FAUP, fomentando o gosto pela prática 
desportiva. Acreditamos na vertente social do desporto e nos benefícios que provêm da sua 
interação, partilha e capacidade de trabalho em equipa, bem como na honra e orgulho dos 
alunos em representarem a FAUP nas mais diversas modalidades. 

Posto isto, o Departamento Desportivo propõe-se a desenvolver, ao longo do ano de 2018, 
a seguinte ordem de propostas: 

 

1| Treinos semanais das modalidades de futsal e voleibol e a criação de uma nova 
modalidade em relação ao ano transato, o basquetebol.  

 

2| Realização de torneios internos das diversas modalidades e a criação de um evento 
inteiramente dedicado ao desporto, aquilo que chamamos “Dia do Desporto”, onde haverão 
torneios de várias modalidades a ocorrerem em simultâneo, conforme a adesão dos 
estudantes. 

 

3| Continuação da representação da FAUP e, consecutivamente, da AEFAUP através das 
equipas de voleibol e futsal nos Campeonatos Académicos do Porto (CAP’s), bem como 
nos restantes torneios e eventos promovidos pela FAP e pela UP. 

 

4| Continuação do torneio “Interfacs – Campo Alegre” na modalidade de futsal, com a 
possibilidade de realização de um pequeno torneio de voleibol e basquetebol, em parceria 
com a AEFCUP, AEFLUP, AEFDUP, AEFFUP e AEICBAS.  

 

5| A continuação do protocolo com vista à disponibilização de aulas ou material de surf para 
toda a comunidade estudantil da FAUP. 

 

6| Apoio ao FAUP Running. 
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DEPARTAMENTO FAUPFEST 

Coordenador: Miguel Ferreira 

Suplentes: Afonso Leal, João Taveira, Ruben Sousa, Tiago Saraiva 

 

O Departamento FAUP Fest propõe-se a organizar um festival de música que se vem 
demonstrando como um importante momento de lazer organizado pelos estudantes e para 
a comunidade. No seguimento desta ideia destacamos também a necessidade da sua 
aproximação com a nossa vivência e percurso na FAUP procurando uma maior amplitude 
estilística bem como um maior contacto às outras artes.  
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DEPARTAMENTO EDITORIAL 

Coordenador: Daniel Sá 

Vogais: Carolina Isabete, Francisco Canedo, Rita Gorjão Henriques 

Suplentes: Diogo Borges Ferreira, Miguel Coutinho  

 

Pretende-se abrir uma plataforma livre, aberta, o espaço de confluência de uma comunidade 
que evolui de forma constante, através da dinâmica gerada entre todos os seus elementos, 
enquanto se confronta consigo mesma. Um contínuo exercício de reflexão, da escola sobre 
si mesma.  

O Departamento Editorial propõe-se desenvolver, ao longo do período letivo 2018/2019, a 
seguinte ordem de propostas:  

 

1| Publicação | Revista MA  

Continuidade do projeto MA. Uma plataforma de partilha entre os diversos elementos da 
comunidade, que suscite o interesse e a curiosidade de todos, fomentando o espírito crítico 
e a procura de mais saber. Cada edição aborda um tema específico, sendo que os seus 
objetos tentam tocá-lo, ou partir dele para as suas reflexões e pensamentos próprios. O tema 
como o incentivo de uma livre exploração. A revista como o encontro dessas viagens.  

2| Arquivo Informático  

Enfatização da importância de criação de uma plataforma digital, um espaço de arquivo para 
os trabalhos e atividades desenvolvidos na faculdade. Refere-se o carácter temporário da 
anuária como problema a colmatar. Neste sentido, considera-se pertinente um registo 
permanente da produção dos estudantes ao longo dos anos, aberto a consulta, como 
testemunho futuro.  

3| Conferências  

Realização de conferências no âmbito do trabalho associado próprio departamento. Assim, 
considera-se de interesse estender o convite a personalidades associadas a grupos 
editoriais de renome, com o intuito de partilha da experiência de criação de uma publicação 
de grande escala.  

4| Podcasts | Página Digital  

Desenvolvimento de séries de entrevistas, abertas a um ou mais convidados, a partilhar com 
determinada frequência, no sentido de potenciar a página digital (rede social).  Possibilita 
maior abertura à comunidade virtual por convite à participação, através de votação de temas 
a tratar, sugestões de perguntas ou até mesmo de convidados.  

5| Rúbricas | Página Digital  

Tentativa de aproximação ao arquiteto.  Sugerem-se pedidos de partilha de “gostos 
pessoais”, dentro de várias áreas, a um determinado conjunto de personalidades. Pretende-
se uma aproximação ao autor, uma tentativa de “humanização” do arquiteto, de 
desconstrução de uma imagem solene do mesmo.  

Hipóteses de rúbricas:  

| Rádio MA Sugestões musicais da semana/playlists do convidado (ligação com 
Departamento Cultural para Sets musicais em determinados eventos)  
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| Cinema MA Seleção de filmes (colaboração com Departamento Cultural para ciclos de 
cinema)  

| Literatura MA Escolha de livros (relação com Departamento Livraria) 
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DEPARTAMENTO DA LIVRARIA 

Coordenador: Eduardo Loureiro 

Vogais: Eva Monteiro, Sara Naia 

 

Através deste departamento pretendemos assumir a responsabilidade de proporcionar uma 
resposta atualizada à necessidade constante de informação. De forma disciplinada, 
organizada e renovada, ir ao encontro das necessidades dos alunos da faculdade, que todos 
os anos se repetem. Assegurar, portanto, a manutenção do stock e da base de dados, 
melhorando a gestão com as editoras e viabilizar o catálogo online. Simultaneamente, 
queremos dinamizar o espaço de que a livraria se serve, aproveitar a sua capacidade 
expositiva e informativa e torná-lo mais apelativo à comunidade estudantil e pedagógica. 
Propomos a eleição por parte de um professor de uma sugestão literária por mês; a 
elaboração de concursos de postais e marcadores a ser vendidos em livraria; venda de livros 
com temas complementares aos estudantes (ex: artes plásticas) e a criação de uma caixa 
de sugestões de modo a potenciar o seu funcionamento. Propomos ainda a criação de 
tertúlias em colaboração com o departamento cultural e apoiar e promover as publicações 
do departamento editorial. Por fim, pretendemos criar um banco de amostras: um catálogo 
proporcionado por diferentes empresas de construção que viabilize uma zona de consulta 
real de materiais de construção na faculdade, ao alcance de qualquer um. 

1| Continuar 

- Responsabilidade bibliográfica - Necessidade de responder às necessidades dos alunos 
e professores, através de uma constante atualização e renovação da oferta de livros.  

- Stock - Desenvolver a capacidade de stock, de modo a antever as necessidades 
constantes dos usuários da livraria, tentando antecipar os livros que são encomendados 
todos os anos ciclicamente, para que não haja longos períodos de espera pelas 
encomendas.  

- Pagina Facebook - Dar continuidade á pagina do facebook, servindo como meio de 
publicitar as novidades, ou atividades desenvolvidas pela livraria e pela associação de 
estudantes. 

 - Catálogo online - Tornar a nossa oferta mais acessível e clara através de um catálogo 
online com a informação dos artigos à venda em loja. Este catálogo pretende-se partilhar no 
site da AE e na pagina do Facebook (Atividade em colaboração com o departamento de 
comunicação- estando dependente do estado do site da AE) -Enriquecimento da oferta - 
Aumentar o leque de livros, incluindo exemplares de outro tipo de áreas, procurando 
complementar a procura de um estudante de arquitetura, nomeadamente livros de artistas 
plásticos. 

2| Dinamizar  

- Caixa de sugestões - Criar a possibilidade de partilha de opiniões/criticas sobre o serviço 
da livraria, podendo deste modo o seu funcionamento melhorar. 

- Feiras de Descontos - Usufruir das atividades da associação de estudantes para cativar 
o interesse dos estudantes pelos livros, criando uma maior dinâmica e rotatividade da oferta 
da livraria.  

- Concursos - Elaboração de concursos de postais/marcadores de livros, de modo melhorar 
o desempenho da livraria e em simultâneo gerar interesse e atividade por parte dos 
estudantes. 
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- Livro do Mês - Através de uma solicitação a um docente da faculdade, procura-se que um 
livro por mês, ganhe um destaque e identidade especial, de modo a criar novos interesses e 
tendências para os alunos.  

- Tertúlias - Em colaboração com o departamento cultural, pretende-se dinamizar o espaço 
da livraria, criando esporadicamente conversas no espaço central, reafirmando a importância 
de esta livraria como espaço de cultura e conhecimento, através da escrita, mas também da 
oralidade.  

- Espaço expositivo - Interpretar a importância da localização da livraria, utilizando a sua 
montra de exposição como um meio de dinamizar e cativar os estudantes, alem da sua 
capacidade de publicitar outro tipo de atividades desenvolvidas pela AE.  

- Banco de amostras - Acreditamos que um catálogo de amostras de materiais é um 
elemento em falta na nossa faculdade, e desse modo temos a forte convicção de o 
desenvolver, para que o contacto com o material faça parte do processo projetual dos 
estudantes da FAUP. 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Coordenadora: Bárbara Salazar 

Vogais: Bernardo Gaia, Francisca Silva, Inês Salgueiro 

 

 

A AEFAUP pretende estimular o contacto entre os diferentes membros da comunidade 
escolar, tendo em vista a cooperação dos seus intervenientes em momentos diversos, pois 
consideramos ser através de ações comuns que o processo de formação do estudante se 
transforma e enriquece. Como tal, associamos a noção de diálogo permanente e 
transparente como meio fundamental para a construção de soluções que visam responder 
aos problemas tantas vezes já foram enunciados e que carecem de resposta. 

Este departamento trabalhará de forma a garantir, à semelhança do ano anterior, a 
aproximação e diálogo entre diferentes núcleos de estudantes de arquitetura. Por isso, 
consideramos importante a participação em ações conjuntas que promovam um discurso 
proactivo em relação às práticas escolares e à intervenção da Arquitetura, a nível nacional, 
mas também internacional. 

De acrescentar que do nosso ponto de vista, o trabalho deste departamento não passa 
exclusivamente pela forte presença nos respetivos encontros nacionais de gestão e 
representação estudantil, dentro e fora da FAUP, como deve ser também um veículo 
fundamental para informar o aluno sobre a realidade escolar e profissional, proporcionado 
atividades nesse sentido. 

O Departamento Políticas Educativas propõe então desenvolver, ao longo do mandato de 
2018, a seguinte ordem de propostas: 

1| Representar os estudantes nos Encontros Nacionais de Direções Associativas e no 
Encontro Nacionais de Estudantes de Arquitetura 

3| Dar seguimento à colaboração bilateral com instituições académicas de interesse; 

Rever os contactos com associações e núcleos de estudantes de outas instituições de ensino 
de arquitetura. Aferir a possibilidade da criação de uma associação nacional de estudantes 
de Arquitetura, Urbanismo e Paisagem, cujos moldes têm vindo a ser discutidos nos 
anteriores mandatos; restabelecer o contacto com a Ordem dos Arquitectos, dando 
continuidade aos temas debatidos sobre o acesso à Ordem e à profissão. 

5| Coorganizar eventos periódicos de caráter informativo/formativo; 

Cooperar com o departamento Cultural de forma a proporcionar periodicamente momentos 
distintos de informação sobre o MIArq e os temas considerados relevantes para a realidade 
estudantil.  

1| Aferir a disponibilização à comunidade escolar de trabalhos escolares e outros 
meios auxiliares às práticas educativas; 

Dialogar com os docentes no sentido de criar uma plataforma física e/ou digital de consulta 
de materiais de trabalho. 

2| Elaborar uma campanha de sensibilização ecológica, com vista a reduzir o consumo 
e promover a reciclagem de materiais não biodegradáveis; 

Em colaboração com os departamentos Relações Externas e Internacionais e Comunicação 
efetuar a substituição progressiva de materiais derivados do plástico nos espaços 
concessionados pela AEFAUP. Dialogar com a direção para que se procure uma forma de 
tornar mais eficaz a correta separação e recolha de materiais mais nocivos.  
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DEPARTAMENTO RECREATIVO E INSTALAÇÕES 

Coordenadora: Sara Rodrigues 

Vogais: Beatriz Ferreira, Francisca Carneiro, Tomás Cruz 

Suplentes: Miguel Carvalho, Pedro Pinto Ferreira, Ricardo Alves, Rodrigo Alves, Teresa 

Caruso 

 

Como Departamento Recreativo e Instalações da AEFAUP, pretendemos manter ao longo 

do ano letivo momentos de lazer no contexto escolar que promovam a proximidade e o 

convívio entre os estudantes e docentes. Como tal, propomos um conjunto de atividades que 

garantem a inter-relação entre a comunidade escolar e consequentemente, fomentem um 

bom ambiente na faculdade.  

O Departamento Recreativo e Instalações propõe desenvolver, para o mandato de 2018, as 
seguintes propostas: 

1| Festas  

Organizar festas em conjunto com outras faculdades e participar no evento anual Queima 

das Fitas do Porto, assumindo a responsabilidade da montagem e desmontagem, bem como 

o bom funcionamento da barraca durante toda a semana académica. 

2| Concursos  

Realizar concursos pontuais como é o caso do projeto para a Barraca da Queima. 

3| Semana de receção  

Organizar a semana de receção no início do ano letivo, juntamente com os restantes 

departamentos. 

4| Sustentabilidade  

Assegurar que as atividades dinamizadas pelo Departamento Recreativo e Instalações vão 

de encontro aos ideais de uma política verde. 

5| Interajuda  

Garantir a existência, bem como a manutenção do equipamento básico necessário para a 

realização das atividades da AEFAUP; Uma gestão cuidada e organizada de todo o material 

disponível bem como do local onde este se encontra, através da realização de um inventário 

possibilitando assim a sua consulta e ordem de forma eficaz. 
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DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERNAS E INTERNACIONAIS 

Coordenadora: Maria Trindade 

Vogais: Ana Marta, Joana Mariano, Mariana Cabrita, Patrícia Moreira 

 

 

Acreditamos que a AEFAUP deve ser o reflexo dos estudantes da nossa faculdade. Por isso, 
pretendemos representá-los e aos seus interesses perante os diversos organismos, 
académicos e não-académicos, nomeadamente nas Assembleias Gerais da FAP, nos 
ENDAs e noutras atividades de caráter semelhante. 

O Departamento de Relações Externas e Internacionais propõe desenvolver, para o mandato 
de 2018, as seguintes propostas: 

 

1| Realizar atividades promotoras dos programas de mobilidade 

Pretendemos ter um papel fundamental enquanto meio de divulgação e ajuda na preparação 
do aluno que pretenda usufruir dos programas de mobilidade. Para tornar mais fácil a escolha 
da faculdade, propomo-nos a realizar eventos que promovam o intercâmbio de informação 
entre professores, alunos (portugueses e estrangeiros), ex alunos e/ou convidados externos. 

 

2| Divulgar e dinamizar o catálogo de mobilidade 

De forma a que os estudantes conheçam melhor o destino para o qual querem fazer 
ERASMUS, pretendemos continuar e atualizar o catálogo de mobilidade onde estão 
compiladas e caracterizadas todas as faculdades e respetivas cidades. 

 

3| Rever os protocolos e criar novas parcerias  

Pretendemos fazer uma revisão dos protocolos existentes com entidades exteriores à 
faculdade, de modo a perceber se os contratos têm vindo a ser cumpridos e/ou se 
comprometem a necessidade de uma reformulação. Pretendemos também criar novos 
protocolos com entidades de interesse para os estudantes, tendo em vista o benefício dos 
sócios da AEFAUP. 

 

4| Garantir e avaliar a qualidade dos serviços prestados 

De forma a qualificar os serviços prestados pelos espaços protocolados AEFAUP, propomos 
dar continuidade aos inquéritos realizados pela comunidade estudantil. A partir dos 
resultados desses inquéritos, será feita, caso necessária, uma reavaliação dos protocolos.  

 

5| Promover a consciência ambiental e social 

Propomo-nos a promover e criar atividades de caráter social, como ações de voluntariado, e 
de caráter ambiental, associando a AEFAUP a entidades que dinamizem relações cujo 
principal objetivo seja sensibilizar a preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos 
naturais.  

Pretendemos ainda a criar, em articulação com a Direção da Faculdade, um banco de 
materiais usados, de forma minimizar os desperdícios e a aliviar o peso das despesas com 
materiais dos alunos que mais necessitarem. 
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6| Divulgar o cartão de sócio AEFAUP e respetivos benefícios 

Pretendemos reformular a forma como se adere ao cartão e criar novos protocolos que 
beneficiem os sócios AEFAUP, apostando numa forte divulgação do mesmo, bem como de 
outros cartões que tragam vantagens para os estudantes. 

 

7| Promover novas oportunidades de formação extracurricular 

Propomo-nos a estudar e desenvolver parcerias que promovam a troca direta de informação 
e a participação em concursos e eventos entre faculdades. Pretendemos também organizar 
workshops nas áreas de edição de imagem, modelação tridimensional e renderização 
(Photoshop, Archicad, entre outros).  



 
 

 

15 
 
 

 

DEPARTAMENTO DE VIAGENS 

Coordenador: Francisco Oliveira 

Vogais: Ana Chaves, Mónica Dias 

Suplentes: Cristiana Costa, Rúben Ângelo 

 

O Departamento de Viagens propõe-se a desenvolver, ao longo do período letivo 2018/2019, 
a seguinte ordem de propostas:  

  

1| Viagens de médio e longo curso 

À semelhança do que tem vindo a ser feito nos últimos anos, tencionamos dar continuidade 
à realização de viagens de médio e longo curso, tendo como especial preocupação que as 
mesmas acarretem o menor custo possível para os estudantes, sem que isso comprometa 
o sucesso dos eventos.  

  

2| Viagens de pequeno curso 

Porque acreditamos na importância do conhecimento in loco e temos consciência da 
qualidade da arquitetura nacional, desejamos reforçar a aposta nas viagens de pequeno 
curso, viagens às quais está, inclusive, associado um menor custo.  

Pretendemos que tais viagens sejam acompanhadas pelos arquitetos responsáveis pelas 
obras a visitar, sempre que os mesmos sejam docentes da FAUP e demonstrem 
disponibilidade. Desta forma, não só é dado a conhecer detalhes e intenções inerentes a 
cada projeto, através de um relato na primeira pessoa, como é fomentada uma maior 
proximidade entre alunos e professores.  

  

3| Disponibilização online dos roteiros 

Disponibilizar, através do site da AE e respetiva página de Facebook, os roteiros das viagens. 
Trata-se de uma iniciativa retomada pelo mandato anterior e que consideramos pertinente 
continuar, incentivando todos os que por variadíssimos motivos não tiveram oportunidade de 
se inscrever nas viagens da AE, a fazê-lo por iniciativa própria.  

  

em parceria com o Departamento de Comunicação  

Divulgar atempadamente e nos mais variados meios, a realização das viagens, permitindo 
assim que cada um organize a sua agenda de modo a poder inscrever-se nas viagens da 
AE.  

em parceria com o Departamento de Relações Internas e Externas  

Estabelecer parcerias com empresas de transporte, tendo em vista uma redução dos custos 
associados a cada viagem. 
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ORÇAMENTO 

 
 
ESTRUTURA ORÇAMENTAL   

I. 

AEFAUP 

1 
Gestão, Políticas Educativas e Relações Externas e 
Internacionais   

  2 Departamento Editorial   

  3 Departamento de Comunicação   

  4 Departamento Cultural   

  5 Departamento Desportivo   

  6 Departamento Recreativo e Instalações   

  7 FAUP Fest   

II. LIVRARIA 1 Livraria    

III. VIAGENS 1 Viagens   

      

ORÇAMENTO     

   DEPARTAMENTO Despesas Receitas 

I. 

AEFAUP 

1 
Gestão, Políticas Educativas e Relações Externas e 
Internacionais       46 741,00 €       67 861,00 €  

  2 Departamento Editorial         4 500,00 €          3 500,00 €  

  3 Departamento de Comunicação         1 300,00 €                      -   €  

  4 Departamento Cultural         6 970,00 €          1 000,00 €  

  5 Departamento Desportivo         4 400,00 €                      -   €  

  6 Departamento Recreativo e Instalações       21 050,00 €       17 300,00 €  

  7 FAUP Fest         5 000,00 €          2 800,00 €  

  8 Dédalo         2 500,00 €                      -   €  

II. LIVRARIA 1 Livraria        37 543,00 €       37 543,00 €  

III. VIAGENS 1 Viagens       22 700,00 €       22 700,00 €  

   TOTAIS    152 704,00 €     152 704,00 €  
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1| GESTÃO, POLÍTICAS EDUCATIVAS E RELAÇÕES EXTERNAS E INTERNACIONAIS 

 

I 

Atividade Despesas Receitas  

Recursos Humanos    14 758,00 €                      -   €   

Protocolo FAUP (livraria)    21 254,40 €                      -   €   

Bar                   -   €        21 600,00 €   

Reprografia                  -   €          9 500,00 €   

Papelaria                  -   €        10 506,00 €   

Máquinas vending                  -   €        13 284,00 €   

Telecomunicações         390,00 €                      -   €   

Telecomunicações móveis         300,00 €                      -   €   

Impostos         600,00 €                      -   €   

TSU      1 938,60 €                      -   €   

PAE IPJ                  -   €        11 471,00 €   

Representações externas      1 500,00 €                      -   €   

ACCP (contabilistas)         990,00 €                      -   €   

Seguro         200,00 €                      -   €   

Alimentação         300,00 €                      -   €   

Material escritório, CTT, CGD e outros         850,00 €                      -   €   

Manutenção e segurança         800,00 €                      -   €   

Suporte informático      1 200,00 €                      -   €   

Camisolas      1 500,00 €          1 500,00 €   

Campanha         160,00 €                      -   €   
 

TOTAIS   46 741,00 €        67 861,00 €   
 

    
 2| EDITORIAL    

 
    

I 
Atividade Despesas Receitas  

Publicações      2 500,00 €          1 500,00 €   
MA      2 000,00 €          2 000,00 €   

 TOTAIS      4 500,00 €          3 500,00 €   
 

    
 3| COMUNICAÇÃO    

 
    

I 
Atividade Despesas Receitas  

Divulgação      1 000,00 €                      -   €   
Domínios         300,00 €                      -   €   

 TOTAIS      1 300,00 €                      -   €   
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 4| CULTURAL    
 

    

I 

Atividade Despesas Receitas  
Quintas Pop-up         200,00 €                      -   €   
Concurso Go!Architecture         500,00 €                      -   €   
Concurso T-shirt Queima      1 000,00 €          1 000,00 €   
Concurso Barraca Queima         600,00 €                      -   €   
Concurso Instalações      2 000,00 €                      -   €   
Concurso Cartaz Churrasco           20,00 €                      -   €   
Exposições         650,00 €                      -   €   
Banco de Amostras      2 000,00 €                      -   €   

 TOTAIS      6 970,00 €          1 000,00 €   
 

    
 

    
 5| DESPORTIVO    
 

    

I 
Atividade Despesas Receitas  

Arrendamento espaços desportivos      3 800,00 €                      -   €   
Equipamentos Desportivos         600,00 €                      -   €   

 TOTAIS      4 400,00 €                      -   €   
 

    
 

    
 6| RECRETIVO E INSTALAÇÕES 

     
 

    

I 

Atividade Despesas Receitas  
Semana de Receção      2 500,00 €          2 500,00 €   
Churrascos    10 000,00 €          8 500,00 €   
Queima das Fitas      5 000,00 €          4 000,00 €   
Eventos de pequena dimensão      3 000,00 €          2 300,00 €   
Equipamento         550,00 €                      -   €   

 TOTAIS   21 050,00 €        17 300,00 €   
 

    
 

    
 7| FAUPFEST    
 

    

I 
Atividade Despesas Receitas  

FAUPFEST      5 000,00 €          2 800,00 €   
 TOTAIS      5 000,00 €          2 800,00 €   
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 8| DÉDALO 

     
 

    

I 
Atividade Despesas Receitas  

Publicações      2 500,00 €                      -   €   
 TOTAIS      2 500,00 €                      -   €   

 
    

 
    

 9| LIVRARIA    
 

    

II 

Atividade Despesas Receitas  
Publicações    30 000,00 €        36 583,00 €   
Recursos Humanos      6 413,00 €                      -   €   
Concurso Livraria / Merchandising         500,00 €             720,00 €   
TPA livraria         390,00 €                      -   €   
Feiras do livro         240,00 €             240,00 €   

 TOTAIS   37 543,00 €        37 543,00 €   
 

    
 

    
 10| VIAGENS    
 

    

III 

Atividade Despesas Receitas  
Viagem médio curso      6 050,00 €          6 050,00 €   
Viagem longo curso    15 000,00 €        15 000,00 €   
Viagem pequeno curso      1 650,00 €          1 650,00 €   

 TOTAIS   22 700,00 €        22 700,00 €   
 

    
 


