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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Actividades e Contas apresenta toda a actividade 
desenvolvida ao longo do mandato 2012/2013, pela Direcção da AEFAUP. 

Este foi um mandato pautado pela tentativa de aproximação aos estudantes, numa 
oferta direccionada e flexível às suas necessidades. Foi ainda assumida uma postura de rigor, 
responsabilidade e contenção na gestão financeira da AEFAUP, muitas vezes dificultada pela 
vontade de oferecer actividades de qualidade bem como os prémios atribuídos nos diferentes 
concursos e pelo atraso na atribuição da verba pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e 
da Juventude), sendo este ano atribuída à AEFAUP 11 676 € dividida em duas tranches. 

No campo da Política Educativa, a Direcção da AEFAUP manteve-se presente e 
activa na resolução de problemas relativos aos Programas de Mobilidade 2013/2014, 
promovendo reuniões informais entre os estudantes interessados, bem como AGE’s, no 
sentido de auxiliar na organização de todo o processo. Este momento foi ainda marcado pela 
elaboração do primeiro regulamento que gere todo o processo do concurso aos programas de 
mobilidade. Este foi um processo atribulado, de constante negociação com o Conselho 
Científico. É do entender da Direcção da AEFAUP, que o seu trabalho neste ponto não deve 
cessar, pois o documento resultante deste processo ainda deve ser trabalhado e aperfeiçoado 
no sentido de  cumprir a sua única função: servir os interesses dos estudantes, num processo 
que deve ser justo e democrático. 

Numa postura de proximidade, foram ainda promovidas Assembleias Gerais de 
Estudantes vocacionadas para os problemas curriculares e pedagógicos de cada ano, com o 
objectivo de comunicar directamente os problemas ao Conselho Científico e Conselho 
Pedagógico e reivindicar a resolução dos problemas no sentido de oferecer aos estudantes um 
ambiente pedagógico próprio. 

É ainda fulcral conduzir, neste documento, uma reflexão coesa sobre a acção 
política externa desta Associação nos vários cenários de debate de ideias, de reivindicação de 
direitos e de preservação de uma digna posição de Autonomia e Liberdade no panorama do 
Movimento Associativo - no contexto da Academia e da Universidade do Porto. 

Em Março de 2013, a DAEFAUP prepara um Comunicado Público reivindicando o  
Congelamento do valor das Propinas na Universidade do Porto para o ano lectivo de 
2013/2014 [a ser decidido numa reunião do Conselho Geral da Universidade na mesma 
semana]. Contactamos, para que este movimento colectasse força pelo apoio de mais 
estudantes, várias AE's da UP com vista a uma reunião conjunta na FAUP. É nesta 
circunstância que a Direcção da Federação Académica do Porto, sem nada ter feito quanto ao 
assunto, em epígrafe, até à data [da qual tinha acesso a informação privilegiada haviam 
meses], decide monopolizar um processo autónomo e legítimo desta associação para enfrentar 
um problema concreto. No mesmo dia contacta todas as associações falando-lhes sobre o 
presente assunto, tentando transportar esta reunião da FAUP para a sede da FAP, na rua do 
Campo Alegre,  e em paralelo formula um documento folgadamente referenciado no da 
Direcção da AEFAUP - que prontamente encaminha a todas as AE's, lado a lado com o texto 
proposto pela AEFAUP,  adquirido pela Direcção da FAP por vias terceiras. 

Tendo, ignorado estas pretensões, realizado a reunião na FAUP, com a presença da 
supradita direcção, as AE's da UP se juntam e produzem um Documento Conjunto de Apelo 
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ao Congelamento das Propinas. Adicionalmente, a AEFAUP publica o seu próprio 
comunicado interno - publicado em vários órgãos de Comunicação Social. 

No seguimento do dito, foi convocada uma reunião informal entre as AE's da UP 
poucas semanas depois: encontro em que a DAEFAUP destaca a insuficiência da então 
Direcção da FAP para o próprio desempenhar das tarefas de representação a que se propõe: 
entendemos, à data e hoje, que o modelo de representação das associações de estudantes 
perante a sua reitoria tem que ser directo, e não intermediado por outras estruturas. 

 É desta reunião que surgirá, por vago consenso entre as AE's, o modelo de 
Reuniões por Subsistemas de Ensino dentro da Federação. 

Em Maio de 2013, a DAEFAUP decide convocar uma reunião com o Senhor Reitor 
da U.Porto com uma agenda aberta para a resolução de problemas da FAUP e da 
Universidade. No momento desse pedido contactamos, cordialmente, as AE's da U.Porto para 
que, tomando partido desta oportunidade, pudessem também apresentar os seus pontos de 
vista na mesma reunião, não as vinculando de forma alguma à mesma.  

A abertura deste encontro  às restantes Associações permitiu esclarecer o que já 
tínhamos vindo a observar. Chega-nos, poucos dias depois, notícia, por vias terceiras, da 
tentativa de inclusão do Presidente da Direcção da Federação Académica do Porto nesta 
mesma reunião. Em primeiro lugar, devemos dizer que nunca esperaríamos que, 
contrariamente à confiança depositada na Federação, se façam chegar e circular em circuito 
fechado documentos que seriam determinantes para o futuro da representação dos estudantes 
da U.Porto.- proponha-se, neste documento vedado à DAEFAUP vincular, por maioria das 
AE's, a sua representação através do Presidente da Direcção da FAP. 

É, na nossa óptica, bastante ofensivo, grave e desleal que não tenham sido enviados 
à Direcção da AEFAUP (e em nenhuma instância referidos) os últimos documentos (ou 
propostas de documentos) sobre o vínculo de representação à FAP perante a nossa Reitoria. 

Estes documentos, elaborados antes da reunião, pretendiam vincular, por maioria 
das AE's, a sua representação através do Presidente desta Federação.  

A DAEFAUP é o único e legítimo representante dos seus estudantes e não outorga 
esse direito a outras estruturas de representação - entendemos  que é desleal e moralmente 
errado para com os nossos estudantes este tipo de conduta. Não cedemos a nossa soberania e 
autonomia institucional, nem tão pouco a colocamos nas mãos de uma Direcção [esta da 
FAP] eleita sem recurso ao sufrágio universal dos estudantes da Academia do Porto e, mais 
importante, eleita por outras AE's, muitas vezes de outras Instituições de Ensino Superior [ou 
mesmo de outros subsistemas de Ensino]. É no nosso entender impossível, portanto, que a 
direcção da FAP tenha legitimidade para que nos represente perante e nas nossas próprias 
instituições universitárias [nomeadamente na Reitoria da UP]. 

Registamos a indelicadeza da direcção da FAP em excluir-nos desta discussão  - de 
forma visivelmente estratégica, por conhecer previamente a nossa posição. Sucedeu-se, 
portanto, um caso de ocultação de documentos pelo simples facto de divergência de opinião. 

Este incidente feriu irreversivelmente as nossas relações institucionais com a 
direcção da Federação Académica do Porto. 

Registamos ainda a tomada de posição da Direcção da AEFAUP, ao fechar a sua 
Barraca da Queima, na terça-feira da semana dos festejos, dia de luto académico pelo nosso 
colega Marlon Correia. Esta foi uma tomada de posição única, não tendo sido acompanhada 
por mais AE’s da academia e queremos ainda deixar registado o nosso profundo desagrado 
pela forma como a FAP lidou com este assunto, bem como outras questões de logística 
durante a Semana da Queima. 

As actividade promovidas pela AEFAUP visaram sempre o enriquecimento e a 
promoção do bem-estar dos estudantes e mostraram-me abertas à participação de todos os 
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seus membros. No entanto, tais condições nem sempre foram cumpridas de forma satisfatória 
devido a obstáculos encontrados na dinâmica interna da DAEFAUP, da qual os seus membros 
assumem completa responsabilidade. Registamos também as dificuldades nas organizações 
perante a fraca ou quase nula resposta do público alvo; parte de actividades organizadas 
foram canceladas ou sucessivamente adiadas por falta de participação, como será adiante 
explorado. Contudo, ao longo do presente mandato, trabalhamos no sentido de corrigir as 
lacunas e procurar formas de incentivar à participação dos nossos colegas. Posto isto, outras 
iniciativas são destacadas pela direcção, pelo seu sucesso: os concurso da Barraca e da T-shirt 
da Queima, a presença activa da AEFAUPnewsletter, a Rota Le Corbusier, os churrascos 
temáticos, a criação das equipas desportivas representantes da AEFAUP nos CAP’s 
(Campeonatos Académicos do Porto) e outros torneios em contexto da UP, entre outras. É 
destacado ainda o positivo impacto dos cursos de línguas, que apostando numa estratégia de 
proximidade e flexibilidade de horários, bem como o esforço de suprimir as necessidades e 
vontades dos estudantes.  

Como previsto, foram atribuídos os prémios de Desenho, patrocinados pela Canson 
e Faber Castell, onde a papelaria Araújo e Sobrinho foram um importante apoio como 
mediador. 

É de salientar ainda, a boa relação da DAEFAUP com os seus trabalhadores e com 
os trabalhadores da própria faculdade com o objectivo de criar um sentido de comunidade. 
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 COORDENAÇÃO 

Nuno Pereira 
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INSTALAÇÕES*

Vasco!Lé!Dias!
André!Pipa!
Ricardo!Nolasco!
Pedro!Gonçalves!
!
! 

Foi, durante este mandato, assegurado o bom funcionamento e o zelo pelo património 
da AEFAUP. Deste modo, e dada a manutenção do Protocolo com a Faculdade, referimos a 
mudança da Segunda Arrecadação da AEFAUP da sala 1.6 da Torre E para outra sala do 
mesmo piso, na mesma torre [um antigo balneário dos seguranças]. Ainda neste ponto foi 
cedida à faculdade parte do espaço do Laboratório de Fotografia da AEFAUP para um novo 
espaço de reuniões. 

Outros assuntos, ainda sobre a gestão e manutenção do material, espaços e restante 
património AEFAUP: Foi assegurada a distribuição e organização dos cacifos, bem como 
manutenção das nossas instalações. 

A actividade do departamento é absolutamente necessária ao desempenhar de funções 
dos outros departamentos - no que respeita ao apoio técnico e logístico na dinamização das 
actividades nos espaços da Faculdade. 

Considera-se, assim, um balanço positivo pela continuação da manutenção de todo o 
património da AEFAUP.  
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RELAÇÕES EXTERNAS E INTERNACIONAIS 

Marta Nogueira 

Filipa Guimarães 

João Morais 

Benedita Sampaio 

 

O departamento de Relações Externas e Internacionais não cumpriu todos os 
objectivos a que se propôs tendo, ainda assim manifestado a sua presença na organização de 
cursos de línguas e de outras práticas bem como na defesa dos interesses dos estudantes e dos 
espaços da AEFAUP revendo e renovando os protocolos com a FAUP e com entidades 
externas. Este departamento fez ainda, em parceria com o Departamento de Politicas 
Educativas, a representação da AEFAUP em ENDA’s (Encontros Nacionais de Dirigentes 
Associativos) e na Federação Académica do Porto e participou na execução dos inquéritos 
sobre a qualidade dos serviços da AEFAUP. 

Das actividades levadas a cabo por este departamento, tiveram maior destaque os 
cursos de línguas. O protocolo para a realização destes cursos foi, este ano ao contrário dos 
anteriores, estabelecido com o CCL (Centro de Cursos Livres), escola de línguas e associação 
sem fins lucrativos. Neste sentido a DAEFAUP abriu um período de pré-inscrições para todas 
as línguas que fossem do interesse dos alunos ao mesmo tempo que realizou sessões de 
esclarecimento que juntaram os estudantes interessados e o CCL. Depois desta fase, e de 
acordado entre ambas as partes o melhor preço, deu-se inicio à calendarização das seguintes 
aulas: alemão, francês, inglês, italiano, espanhol e japonês. Estas decorreram com grande 
normalidade e os estudantes mostraram-se bastante satisfeitos. 

O Departamento de Relações Externas e Internacionais marcou presença, 
especificamente em ENDA’s em Braga, Setúbal e Lisboa onde se discutiram assuntos 
sensíveis e de indubitável importância para a AEFAUP. Entre outros destacam-se os serviços 
de acção social no ensino superior Português e as posições do movimento associativo 
estudantil que deviam ser, num tempo de tantas dificuldades muito mais activas e ouvidas. 

Foram mantidos e renovados diversos protocolos dos anos anteriores e criados novos. 
Neste ponto, foi uma preocupação da DAEFAUP trazer os serviços disponibilizados através 
desses protocolos até aos estudantes, aproximando-os fisicamente uma vez que se verificou 
que os estudantes não usufruíam da maior parte dos protocolos que tinham ao seu dispor. 
Assim, dá-se como exemplo desta vontade o protocolo com a associação sem fins lucrativos 
Método de Rose que passou a dar aulas do seu método de ioga na instalações da FAUP. 

A falta de adesão dos estudantes a algumas actividades, a sua falta de interesse por 
questões que se prendem com o Conselho Coordenador do Modelo Educativo da 
Universidade do Porto e algum mau funcionamento do departamento levaram a que as outras 
propostas colocadas no inicio do mandato não se realizassem. Mesmo assim, o departamento 
teve uma presença activa na vida da FAUP e dos seus estudantes, zelando pelos seus 
interesses pela sua boa representação em entidades externas à AEFAUP. 
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POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Rafaela Ramos 

Ana Fontainhas 

João Prisco 

Rodrigo Gonçalves 

 

O Departamento das Políticas Educativas teve como objectivos principais o 
cumprimento das ideias propostas durante a campanha eleitoral, bem como a tentativa de 
demonstrar uma atitude e presença assíduas junto da comunidade estudantil da FAUP. A 
participação nos diferentes Encontros Nacionais de Dirigentes Associativos (ENDA's), a 
representação da AEFAUP nas várias reuniões informais e Assembleias Gerais da Federação 
Académica do Porto (FAP) - estes dois últimos com a colaboração do Departamento das 
Relações Externas e Internacionais -, a participação do encontro FAPForm, organizado pela 
FAP, a elaboração de Inquéritos abertos a toda a comunidade estudantil, docentes e discentes 
da FAUP ou a realização de uma conferência de carácter pedagógico foram as actividades que 
o Departamento das Políticas Educativas realizaram e participaram ao longo deste mandato 
que agora se encerra. 

Em relação aos ENDA's, é de salientar a participação da DAEFAUP nos realizados 
em Setúbal, Lisboa e Minho, onde os temas abordados nos diferentes momentos de diálogo 
acabaram por se mostrar valiosos para uma tomada de opinião dos representantes da 
comunidade estudantil sobre problemas que afectam directamente os mesmos. Assuntos do 
foro da Acção Social, como é o caso específico das Bolsas de Estudo, das suas candidaturas, 
de que forma é que os processos são avaliados e que as mesmas não podem abranger mais 
famílias e estudantes universitários, principalmente num momento onde a taxa de abandono 
escolar universitário aumenta, com a justificação da não possibilidade de pagamento das 
propinas e de todas as despesas que uma vida académica exige; a Rede de Ensino Superior e 
de que forma esta pode ser mais abrangente para todas as Faculdades e Universidades 
envolventes; Emprego e Empreendedorismo, com a reflexão sobre novas leis para os 
estudantes-trabalhadores, de forma a preservar o seu sucesso nas Faculdades  em causa, 
questões sobre o emprego qualificado e não qualificado, e de que maneira é que este atinge a 
comunidade de novos licenciados, mestres ou doutorados no mercado de trabalho, foram 
alguns dos principais assuntos debatidos nestes encontros realizados em diferentes alturas do 
ano lectivo. A participação das reuniões regulares e Assembleias Gerais da FAP acabaram 
também por conter muitos dos temas em cima descritos, uma vez que são nestes encontros 
das faculdades públicas, privadas e politécnicos do Porto que se discutem problemas e 
questões cruciais para o  melhor funcionamento da UP. A presença da DAEFAUP acabou por 
se mostrar significativa e importante para a nossa faculdade no esclarecimento de questões e 
problemas levantados pelos estudantes e que, o mais correcto e rápido possível, se tentou 
responder. De salientar ainda a nossa participação na actividade realizada pela FAP em 
Aveiro, a FAPForm. Esta actividade de carácter mais informal teve como principais 
objectivos as questões respeitantes a actividades desportivas, workshop's, debates e troca de 
ideias sobre o funcionamento e problemas específicos em cada faculdade.  

Os inquéritos realizados por este departamento foram colocados durante o mês de 
Junho no Bar da FAUP, onde, e com a presença de uma urna realizada para a actividade, tanto 
os estudantes, como os docentes e não-docentes poderiam responder a questões relacionadas 
com o grau de satisfação face aos vários espaços da AEFAUP (Bar, Reprografia, Livraria, 
sede da AEFAUP e Papelaria), bem como a oportunidade de se escrever sugestões sobre os 
mesmos. Em anexo, é possível visualizar o inquérito-tipo disponibilizado em formato 
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impresso, e os resultados obtidos numa contagem final de 162 respostas. Com esta iniciativa, 
o departamento pôde ter uma melhor percepção sobre o grau de satisfação por parte da 
comunidade da FAUP, bem como agir, perante os resultados e sugestões, de forma a melhorar 
os seus serviços.   

Por último, a organização de uma conferência realizada no dia 28 de Fevereiro de 
2013, com o tema principal "Ensino e Práticas da Arquitectura: Passado e Presente". Com 
esta actividade, que contou com as participações dos Arquitectos Camilo Rebelo, Graça 
Correia, Susana Ventura, Joaquim Moreno, Manuel Graça Dias, Carrilho da Graça e 
Alexandre Alves Costa como moderador, conversou-se e debateram-se assuntos como a 
problemática do ensino da Arquitectura em Portugal, de que forma é que este acaba por ser 
diferente ou não nas diferentes instituições de ensino do país, e o problema da 
profissionalização do arquitecto hoje em dia.  

Em suma, o Departamento das Políticas Educativas acaba este mandato fazendo um 
balanço positivo perante as actividades que conseguiu desenvolver e fazer cumprir durante o 
ano lectivo 2013/2014. Apesar de alguns assuntos terem ficado pendentes ou não terem tido o 
resultado desejado, achamos que as actividades realizadas acabaram por reflectir no estudante 
a importância de um voto mais activo em questões de carácter pedagógico ou social, 
esperando nós que este trabalho possa ser continuado e desenvolvido por futuras Direcções da 
AEFAUP. 
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LIVRARIA 

Raul Aguiar 

 

O plano de actividades 2012/2013 propunha dinamizar e colocar a livraria em 
destaque dentro da faculdade, no entanto, o trabalho desenvolveu-se mais no sentido de 
continuação do trabalho já feito, repondo-se o stock de alguns livros e trazendo novos títulos 
para a livraria.  

O modelo de consignação continuou a ser o privilegiado. As encomendas foram feitas 
com ponderação tendo em conta o interesse do público alvo, - foi dada especial atenção às 
novidades publicadas pelas diferentes editoras no campo da arquitectura -, e mantendo o 
desconto já anteriormente ponderado de 30% para a livraria AEFAUP. De tal modo que 
podemos quase sempre assegurar os 20% de desconto para os sócios AEFAUP e retirar 10% 
para a sustentabilidade da livraria. 

Foi criada um consignação permanente de algumas edições  com o nosso principal 
fornecedor (Libreria Formatos) que dada a procura elevada justificou a permanência de um 
mínimo de 10 números de vários títulos, entre croquis e TC. 

Foram ainda disponibilizadas ao longo do ano várias promoções de livros trazidas por 
este fornecedor, colocando à disposição livros com preços mais acessíveis.  A par destas 
iniciativas foram realizadas outras promoções com o intuito de escoar algum do stock 
estagnado da livraria, com descontos excepcionais de 50% em livros seleccionados e 
exclusivamente nas edições por nós facturadas.  

Relativamente à criação de pacotes de livros seleccionados das bibliografias 
obrigatórias da plano de estudos, fica por cumprir esta tarefa dada a dificuldade de encontrar 
algumas publicações, uma vez estarem esgotadas nas editoras. 

Fica também por realizar uma feira de livro que pudesse atrair mais público exterior 
da faculdade e assim ajudar a divulgar o espaço da livraria e levá-la ao resto da cidade. 

O mandato foi pautado por algumas interrupções no acompanhamento da livraria de 
tal modo que não permitiu cumprir o plano de actividades assumindo assim um papel de 
continuidade assegurando a organização do stock existente e uma actualização das novas 
publicações no campo da arquitectura . 
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EDITORIAL 

Francisco Craveiro 

Pedro Pereira 

João Paupério 

Miguel Royo 

Jorge Correia 

Luís Moura 

 

Fazendo um balanço final tendo noção do que foi proposto no programa do 
departamento ainda no tempo de campanha, há que referir um saldo maioritariamente 
positivo. O Departamento Editorial foi dos departamentos que mais se remodelou pois 
procurou ser mais do que um grupo que estuda ou procura formas de relação entre os 
estudantes sem nunca conseguir um resultado prático e objectivo. Portanto, seguimos uma 
vertente mais pragmática e potenciadora para o dia-a-dia do estudante, quisemos servir de 
meio gerador de conhecimento e de aproximação com tudo o que o termo arquitectura 
engloba; e isso vai desde saber e questionar o que se passa dentro da própria faculdade, até ao 
cruzamento de diversas disciplinas inerentes ao nosso curso.  

Resultado disso mesmo foi a criação do evento "Museus Imaginários" onde, durante 
quatro sessões, se pôde assistir à apresentação e à explicação do museu pessoal de dezoito 
docentes da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Centrada no foro pessoal de 
cada professor, propôs-se um cruzamento de referências, ideias e "obsessões" que 
transmitissem uma imagem mais exclusiva das peças que construíram e constroem o percurso 
de cada docente.  

Num outro tópico, almejamos conseguir uma participação activa no saber do 
estudante de arquitectura. Quisemos reformar a ideia de Newsletter e inseri-la num meio que 
estivesse mais ao alcance das pessoas, assim surgiu a AEFAUPnewsletter , uma página 
informativa da AEFAUP que residindo num dos meios de comunicação mais globais e 
abrangentes de hoje em dia (o Facebook), procura aproximar o participante e o espaço 
cultural que o rodeia. A partir de um cartaz informativo e cultural a AEFAUPnewsletter 
comunica eventos, "novas arquitecturas" e aspectos interessantes da sua prática. É de realçar 
que esta plataforma tem tido resultados positivos, pois além de conseguir chegar a uma 
grande variedade de pessoas, dá espaço a uma resposta/intervenção por parte de quem assina 
esta actividade. 
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      ACTIVIDADES 

Ricardo Aleixo 
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CULTURAL 

José Pedro Silva 

Ana Galrão 

Maria João Latas 

Rita Pimenta 

António Teixeira 

!
O mandato começou como previsto, arrancando com as sessões de cinema e com as 

mesas redondas (que dariam sequência à realizada durante o período de campanha eleitoral), 
bem como com a “Mensagem ao Estudante”. Realizou-se, ainda, em Fevereiro, um workshop 
com o artista plástico Julião Sarmento, aquando da exposição retrospectiva da sua obra no 
Museu de Serralves (que teve uma participação residual). Este foi, aliás, um dos principais 
motivos para o descontinuar gradual das actividades planeadas por este departamento. A cada 
vez menor adesão por parte do corpo estudantil nas várias actividades propostas aliada ao 
enorme esforço financeiro que foi exigido à AEFAUP, decorrente do aumento da carga fiscal 
que todo o país enfrentou e enfrenta ainda hoje, conduziu a um crescente abandono dos vários 
pontos do programa apresentado (cuja preparação foi, ainda assim, iniciada). Contudo, os 
membros deste departamento não se excluíram da AEFAUP, tendo contribuído como melhor 
souberam e puderam para que todas as actividades decorressem com êxito. 

É com grande pesar que vejo o insucesso do programa apresentado, que me (nos) 
parecia coeso, fortemente estruturado e, obviamente, concretizável. Talvez não o tenhamos 
sabido desenvolver devidamente (o que não me parece ser verdade) ou talvez o contexto 
(cultural, económico, …) não tenha sido o mais favorável. Não posso, porém, permitir que 
esta oportunidade passe sem deixar uma nota de desilusão face a uma grande maioria dos 
meus colegas da FAUP cujos interesses parecem extinguir-se nas matérias respeitantes a/ao 
“Projecto”, esquecendo que as ferramentas do arquitecto ultrapassam largamente a produção 
ou o consumo de plantas, cortes ou alçados. A frase de Abel Salazar parece-me, hoje mais 
que nunca, pertinente: “o médico que só sabe de medicina nem de medicina sabe”. Julgo que 
o mesmo princípio será igualmente verdadeiro para o arquitecto que só saiba de 
“arquitectura”. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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VIAGENS 

Diogo Nogueira 

Kesia Lima 

Tiago Farinha 

Mariana Soeima 

 

O objectivo do nosso programa foi proporcionar aos estudantes, através da temática 
da viagem, oportunidades que lhes permitissem um enriquecimento nas suas pesquisas 
arquitectónicas. Pretendíamos com viagens/visitas um contacto orientado com as obras que 
dinamizasse o espírito e a vontade de viajar entre os estudantes.  

Com o objectivo de estimular a viagem por mote próprio, tentámos a criação de uma 
plataforma online de arquitectura, onde os estudantes seriam convidados a partilhar as suas 
experiências de viagens e de Programas de Mobilidade (obras, alojamentos…), de forma a 
criar uma base de dados que pudesse servir de guia para aqueles que pretendessem visitar 
determinada cidade. No entanto, e tratando-se de um projecto de grande dimensão, exigente 
de uma intensa coordenação entre os vários departamentos da AEFAUP e alunos da toda a 
comunidade académica, para além de meios informáticos, não foi possível avançar com esta 
iniciativa. 

 Organizámos uma viagem de três dias por algumas obras no centro e sul de Portugal, 
em que planeamos além de visitas guiadas a obras de arquitectura, visitas a ateliers e 
exposições. A difícil coordenação entre os vários pontos de visita obrigaram a sucessivas 
reorganizações da viagem. Por fim, observando a falta de adesão decidiu-se pelo seu 
cancelamento.  

 Numa tentativa de direccionar viagens/visitas especificas a cada ano de curso, que 
permitissem complementar as questões abordadas nos diferentes programas, percebemos que 
deveríamos realizar actividades para o terceiro ano. O primeiro ano conta já com várias 
viagens organizadas pelos professores, nomeadamente às habitações no Norte de Portugal, e a 
viagem a Évora. O segundo ano conta também com a viagem internacional e o quarto ano 
conta com visitas regulares a várias obras em Portugal, também organizadas pelos 
professores. Nestas viagens a DAEFAUP apenas colaborou na logística, com os contactos já 
estabelecidos (aluguer de autocarros) e nas formas de pagamento pelos alunos.  

 Deste modo, em colaboração com o professor Hélder Casal Ribeiro, organizámos 
duas visitas de um dia na área metropolitana do Porto, acompanhando exercícios diferentes do 
programa, sobre o tema da habitação: conjuntos de habitação plurifamiliar e edifícios de 
habitação plurifamiliar. Para uma melhor compreensão dos percursos, organizou-se uma 
sessão livre prévia para cada visita, em que o professor apresentou as obras que seriam 
visitadas. 

 Pretendíamos também organizar visitas acompanhadas a obras de professores, porém 
devido à incompatibilidade na calendarização, às exigências académicas e a outras 
actividades optámos por não prosseguir com a iniciativa. O mesmo se sucedeu com a 
tentativa de organizar percursos de desenho orientados. 

Foi nossa intenção inicial organizar uma visita mais livre do contexto arquitectónico 
que permitisse aos estudantes uma visão complementar sobre a cidade do Porto, desta forma e 
em colaboração com o historiador Joel Cleto realizamos um passeio nocturno com o tema 
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História e Lendas da Cidade do Porto. Apesar de não ter havido uma adesão tão significativa 
quanto esperada, cremos que se relevou uma mais-valia para todos os participantes. 

Aquando da exposição Modernidade Permanente sobre o arquitecto Fernando Távora, 
lançamos a possibilidade de transporte, porém não houve adesão e não se efectuou. 

Uma vez que não existiu uma viagem na Páscoa e numa experiência de mudança de 
postura face à viagem grande, promovemos uma viagem de doze dias. Pretendemos que esta 
viagem tivesse um carácter mais didáctico, um carácter de visita de estudo e daí ter sido 
organizada em conjunto com o professor Hélder Casal Ribeiro, que além da contribuição no 
plano da viagem, orientou as visitas às obras. Ao invés de privilegiar a escolha de um local 
como foco, consideramos mais importante que a viagem se organizasse em torno de um tema 
arquitectónico, deste modo, escolhemos a obra de Le Corbusier como fio condutor. Esta 
viagem contou com a colaboração, numa fase inicial, dos alunos Sara Frazão Monteiro e Elói 
Gonçalves.  

Inicialmente, a Rota Le Corbusier fora planeada para Julho, para assinalar o final do 
ano lectivo, porém devido aos grandes custos que estavam previstos, a viagem foi adiada para 
Setembro, numa tentativa de estabelecer uma actividade que marcasse o início do ano lectivo 
para os alunos que não participam na Semana de Recepção. Surgiram alguns problemas com 
o número de inscrições, o que obrigou a um contínuo reformular da viagem. A Rota realizou-
se segundo um plano que tinha como linha principal a visita às obras de forma a uma 
compreensão da evolução do trabalho de Le Corbusier. Esta foi complementada por obras 
marcantes da época (Perret, Mallet Stevens, Aalto, Loos…) assim como marco da 
arquitectura contemporânea (Herzog & de Meuron, Perrault, Gehry). O planeamento diário 
proporcionou ao aluno tempo livre para exploração das cidades que visitamos: Paris, Lyon, 
Marselha, Mónaco, Nice, Bilbao. Considerámos a viagem um sucesso, na medida que o 
planeamento foi cumprido, e as opções de gestão dos tempos livres realmente contribuíram 
muito para a formação dos participantes.  

A viagem grande para 2014, incluída no programa, só será possível realizar com o 
apoio da próxima direcção. 

Salientamos a colaboração dos elementos deste departamento nas actividades de 
outros departamentos. 

Em balanço final, consideramos que apresentámos um programa demasiado 
ambicioso, mas válido para os estudantes. A falta de experiência conjugada com o apertado 
calendário resultado das exigências académicas do curso resultou na não organização de 
actividades propostas. Com as actividades que organizámos esperamos ter conseguido 
enriquecer os estudantes na sua formação quer a um nível arquitectónico/académico, quer a 
nível de valores pessoais. 

Para concluir, e esperando servir de apoio às futuras direcções, consideramos que 
apesar de existir um forte interesse dos estudantes na organização de actividades deste 
departamento, existe uma enorme inércia aquando da adesão às propostas apresentadas. Deste 
modo, aconselhamos a realização de pré-inscrições para qualquer actividade que seja 
realizada, numa tentativa de chegar mais eficaz e seriamente aos estudantes, e para um melhor 
planeamento em termos de orçamento e logística. Acreditamos, pelos resultados que tivemos, 
que devem ser mantidas as visitas de terceiro ano em moldes similares – habitação 
plurifamiliar; assim como os passeios de descoberta pelo Porto e o apoio a actividades 
organizadas pelos professores dos diferentes anos.  

Com vista a uma maior especialização das viagens em arquitectura, tal como a 
tentativa de coincidir os percursos com os interesses dos estudantes, acreditamos que  a 
continuação do desenvolvimento das actividades do departamento de viagens deverá passar 
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pela organização de viagens focando temas em arquitectura:, nomeadamente rotas por obras 
de um arquitecto, por período histórico ou por programa; e acompanhadas por professores que 
melhor ajudem a compreender os valores que pretendem ser explorados na viagem. Cremos 
também que é uma mais-valia a criação de uma nova época de viagens, que funcione como 
arranque do ano lectivo, e de maior interesse para os alunos que não frequentam pela primeira 
vez a FAUP. Aconselhamos também uma calendarização das actividades que possam vir a ser 
conciliadas com as actividades propostas por outros departamentos, assim como o calendário 
académico. Consideramos, por fim, fundamental, devido ao pouco tempo de mandato, que 
haja uma grande colaboração entre o departamento em vigor e o anterior para que os alunos 
possam beneficiar ao máximo do departamento de viagens da DAEFAUP. 

Em última nota, um agradecimento à empresa JOALTO pela colaboração ao longo do 
ano e ao professor Hélder Casal Ribeiro. 
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COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

Madalena Vidigal 

Francisca Pereira 

Maria Novo 

João Fânzeres 

 

Ao longo deste ano de mandato, o departamento de comunicação e imagem 
encarregou-se essencialmente da divulgação das iniciativas AEFAUP. Sendo o formato mais 
recorrente de divulgação o cartaz, exposto na faculdade, no sítio web, nas redes sociais e para 
a divulgação das Quintas Performativas também no site http://noticias.up.pt. O departamento 
assegurou a manutenção das plataformas digitais, a divulgação da ementa da cantina, dos 
cartazes, documentos referentes aos eventos e comunicados da Direcção da AEFAUP. 

No início do ano a AEFAUP apoiou, também, dois antigos estudantes na organização 
de um workshop de Photoshop, ilustrações, In Design e Rinhoceros.      

É ainda necessário destacar  o apoio e colaboração de vários estudantes exteriores ao 
departamento e mesmo exteriores à Direcção da AEFAUP, na elaboração de cartazes e outros 
dispositivos de comunicação. 
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DESPORTIVO 

Miguel Simões  

João Gonçalves 

Filipa Barros  

João Vidal 

 

O departamento desportivo, durante o mandato de 2012/2013, esteve responsável pela 
organização dos torneios internos de futsal, de basquetebol, de andebol e de voleibol, bem 
como pela orientação dos atletas inscritos em modalidades individuais e colectivas nos 
torneios organizados pela Federação Académica do Porto, os Campeonatos Académicos do 
Porto (CAP) e pela organização de um torneio de paintball.  

Relativamente ao primeiro ponto, o número de equipas inscritas foi muito reduzido, 
reflectindo um sucessivo adiamento do início dos torneios por falta de participação. Só oito 
equipas aderiram à modalidade de futsal mas o torneio foi bastante equilibrado, sendo o nível 
de competição elevado. Para incentivar as equipas foi atribuído com prémio à equipa 
vencedora: a participação grátis no torneio de paintball organizado pelo departamento.  

Foi também implementada uma caução para evitar faltas de comparência e 
consequentes coimas. Assim, foram registadas menos ocorrências que no mandato anterior.  

A equipa vencedora dos torneios internos na modalidade de futsal, no passado 
mandato, não alcançou grandes resultados e registou várias faltas de comparência nos CAP. 
Devido a este facto, a equipa da presente época foi escolhida entre os melhores jogadores do 
campeonato interno, sendo que esta equipa começou a efectuar treinos semanais que mantém 
até ao presente momento. Foram também adquiridos equipamentos oficiais para as equipas da 
AEFAUP.  

Em relação ao torneio de paintball, a participação foi praticamente nula, participando 
apenas a equipa vencedora e outros três elementos. 

Desta forma, concluímos que foi um ano positivo, tendo em conta a dificuldade em 
fomentar a prática de desporto na FAUP. Contudo, algumas actividades planeadas ficaram 
por realizar, mas as que se realizaram proporcionaram bons momentos de pratica desportiva e 
diversão.  
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RECREATIVO 

Sara Guedes 

Marta Coelho 

Hugo Sobrosa 

Marta Miranda 

Bruno Quelhas 

Rui Ferreira 

Rodrigo Seara 

 

O departamento recreativo esteve responsável por todos os churrascos: Natal, 
Carnaval, Páscoa, Final, Semana de Recepção e Magusto.  

No geral podemos fazer um balanço positivo dos churrascos temáticos, uma vez que o 
departamento tentou criar sempre diversidade em cada churrasco, complementando-o com 
concertos de abertura, registando-se uma boa recepção a este modelo de organização. 

O recreativo esteve também responsável pela semana da Queima das Fitas 2013: 
apoiou o concurso e a construção da barraca e assegurou o bom funcionamento da mesma 
durante a semana.  

Foi ainda responsável pela semana de recepção, com o apoio dos outros 
departamentos, na qual esteve responsável pela organização do jantar, do Rally  Tascas, da 
festa posterior e do Churrasco de Recepção.. 

Realizaram-se dois clubbings que constavam no programa de actividades: um  em 
Fevereiro, no Carlos Ramos, no qual pudemos contar com a participação dos professores 
Alberto Lage, Hélder Casal Ribeiro e Luís Urbano, e outro em Novembro, no Bar da 
Faculdade por ocasião do final da semana de Provas de Dissertação de Mestrado, visando a 
celebração do concluir do curso dos nosso colegas. 

As outras actividades que o departamento recreativo se propôs a realizar (“Shall We 
Dance?”, Mercado Livre e Semana aberta), não aconteceram uma vez que houve uma falta de 
coordenação dentro do departamento. 
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RELATÓRIO DE CONTAS 



Relatório Mensal NOVEMBRO

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão 3 568,16 € IPJ 2ª PRESTAÇÃO 67,45 € PT
600,00 €                                             PAP ARAÚJO SOBRINHO 124,69 € TMN
720,00 €                                             CÓPIAS VASCO E ANGELINA 17,16 € DOMÍNIOS

1 107,00 € MASELGA 705,20 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE
2 184,05 €                                          TMN 645,00 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA

1 800 € DONA FÁTIMA 516,20 € SUBSÍDIO NATAL FUNCIONARIA AE
15,00 €                                               CHAVE MASELGA 467,50 € SUBSÍDIO NATAL FUNCIONARIA LIV

9,00 €                                                 CAUÇÃO CACIFOS 358,02 € SEGURANÇA SOCIAL
42,50 €                                               VENDAS TEXTEIS 1 771,20 € FAUP
36,00 €                                               INSCRIÇÕES SÓCIOS AEFAUP 960,96 € IVA

60,27 € CARTÕES SÓCIOS
155,49 € CENTRO CÓPIAS
73,80 € FDI- REPARAÇÕES COMPUTADOR
15,87 € MATERIAL ESCRITÓRIO

124,20 € CHEQUES
8,26 € CTT

61,50 € ECOGLOBAL
10 081,71 € 6 132,77 €

Desportivo
200,00 € CAUÇÃO FAP 
19,20 € ESTAMPAGEM T-SHIRTS 

219,20 €
0,00 € 438,40 €

Recreativo
7,48 € 1 GF RUM 7,90 € MATERIAL ESCRITÓRIO

88,00 € REPOSIÇÃO WHISKY
95,90 €

7,48 € 191,80 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

Publicações
500,00 € REITORIA PUNKTO
500,00 € 0,00 €

Viagens

0,00 € 0,00 €

Instalações

0,00 € 0,00 €

TOTAL
10#589,19#€ 6#762,97#€



Relatório Mensal DEZEMBRO

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão
600,00 €                                                     PAP ARAÚJO SOBRINHO 61,18 € PT
720,00 €                                                     CÓPIAS VASCO E ANGELINA 56,25 € TMN

VER ENTRADAS JANEIRO MASELGA 34,32 € DOMÍNIOS
1 800 € DONA FÁTIMA 705,20 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE

95,00 €                                                       VENDAS TEXTEIS 645,00 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA
12,00 €                                                       INSCRIÇÕES SÓCIOS AEFAUP 716,04 € SEGURANÇA SOCIAL
12,00 € QUOTAS AEFAUP 1 771,20 € FAUP

31,20 €                                                       COMISSÃO ECOGLOBAL 161,00 € CENTRO CÓPIAS
100,65 € MATERIAL ESCRITÓRIO
12,18 € CARTÕES SÓCIO

7,60 € CTT-selos
100,00 € BUS MANIF LX

1,20 € CHAVES CACIFOS
49,19 € OFERTAS NATAL

2,10 € PARQUEAMENTO
27,19 € GLOBAL ID

225,00 € ACCP
3 270,20 € 4 675,30 €

Desportivo
35,00 € CAUÇÕES
35,00 € 0,00 €

Recreativo
956,44 € CHURRASCO 820,78 € BEBIDAS CHURRASCO NATAL

193,29 € STOCK COPOS VALLISPACK
207,47 € MAKRO CHURRASCO NATAL
49,92 € REPROGRAFIA
73,80 € WC CHURRASCO NATAL
49,21 € ALIMENTAÇÃO CHURRASCO NATAL
20,00 € D.FÁTIMA CHURRASCO NATAL
35,00 € LIMPEZA CHURRASCO NATAL

300,00 € SEGURANÇA CHURRASCO NATAL
35,00 € MATERIAL CHURRASCO NATAL

659,84 € UNICER CHURRASCO NATAL
956,44 € 2 444,31 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

PUBLICAÇÕES

0,00 € 0,00 €

VIAGENS

0,00 € 0,00 €

Instalações
4,50 € REVELADOR LABFOTO

0,00#€ 4,50#€

Cultural

0,00#€ 0,00#€

TOTAL
4#261,64#€ 7#124,11#€



Relatório Mensal JANEIRO

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão
738,00 €                                             PAP ARAÚJO SOBRINHO 61,18 € PT

VER ENTRADAS FEVEREIRO CÓPIAS VASCO E ANGELINA 56,25 € TMN
2 214,00 € MASELGA 34,32 € DOMÍNIOS

1 800 € DONA FÁTIMA 705,20 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE
37,50 €                                               VENDAS TEXTEIS 645,00 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA
48,00 €                                               INSCRIÇÕES SÓCIOS AEFAUP 716,04 € SEGURANÇA SOCIAL
30,00 € QUOTAS AEFAUP 1 771,20 € FAUP

5 € CHAVE MASELGA 100,00 € ALUGUER BUS MANIF NOV
461,41 € COMISSÃO ARAÚJO SOBRINHO 66,57 € MATERIAL ESCRITÓRIO

4 757,55 € IPJ 3ª 12,18 € CARTÕES SÓCIO
8,00 € CTT-selos
1,20 € CHAVES CACIFOS

419,18 € FDI-programa de facturação
132,23 € FDI- assistência técnica
27,19 € GLOBAL ID
90,00 € ACCP

10 091,46 € 4 845,74 €

Desportivo
256,00 € INSCRIÇÕES + CAUÇÕES
256,00 € 0,00 €

Recreativo

0,00 € 0,00 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

Comunicação
1 077,00 € WORKSHOP FILIPE MAGALHÃES 1 077,00 € WORKSHOP FILIPE MAGALHÃES
1 077,00 € 1 077,00 €

PUBLICAÇÕES
246,00 € PUBLICIDADE DÉDALO /PADINHO 123,00 € CARTAZES DÉDALO Nº09 
92,00 € LANÇAMENTO DÉDALO 62,50 € TRADUÇÃO DÉDALO Nº09

93,70 € DESPESAS CONFERENCISTA
305,37 € DESPESAS apresentação DÉDALO Nº09
73,80 € WC DÉDALO Nº10

121,15 € DUPLEX DÉDALO Nº10
338,00 € 779,52 €

VIAGENS

0,00 € 0,00 €

Instalações
382,00 € TOLDO

8,00 € TRANSPORTE TOLDO
0,00#€ 390,00#€

Cultural
171,11 € PRÉMIO GO (parcial,ver Junho)

0,00#€ 171,11#€

TOTAL
12#018,46#€ 6#702,26#€



Relatório Mensal FEVEREIRO

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão
738,00 €                                             PAP ARAÚJO SOBRINHO 66,32 € PT
885,60 €                                             CÓPIAS VASCO E ANGELINA 76,53 € TMN

1 771,00 € MASELGA 17,16 € DOMÍNIOS
1 800 € DONA FÁTIMA 670,78 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE

27,00 €                                               VENDAS TEXTEIS 642,60 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA
12,00 €                                               INSCRIÇÕES SÓCIOS AEFAUP 763,05 € SEGURANÇA SOCIAL
23,00 € QUOTAS AEFAUP 1 771,20 € FAUP

15 € CHAVE MASELGA 22,42 € IRS + TAXA
3,00 € CACIFOS 2,12 € MATERIAL ESCRITÓRIO

689,00 € VIAGEM ESTUDO LX 50,00 € PASSE SÓNIA
34,42 € DEVOLUÇAO D.MARGARIDA REF JANEIRO 101,27 € CENTRO DE CÓPIAS

6,72 € CTT-selos
31,98 € TPA- LIVRARIA MENSAL

5 998,02 € 4 222,15 €

Desportivo
123,00 € INSCRIÇÕES + CAUÇÕES 329,00 € ALUGUER ESPAÇO
123,00 € 329,00 €

Recreativo
2 221,72 € CHURRASCO 287,78 € BEBIDAS CHURRASCO CARNAVAL

102,62 € MAKRO CHURRASCO CARNAVAL
35,00 € LIMPEZA CHURRASCO CARNAVAL
73,80 € WC CHURRASCO CARNAVAL
55,53 €ALIMENTAÇÃO CHURRASCO CARNAVAL

1 888,16 € UNICER CHURRASCO CARNAVAL
150,00 € SEGURANÇA CHURRASCO CARNAVAL
19,67 € REPROGRAFIA

200,00 € TROCOS

2 221,72 € 2 812,56 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

PUBLICAÇÕES
246,00 € PUBLICIDADE DÉDALO/NAVARRA 16,51 € CTT ENVIO DÉDALO Nº9

2,12 € MATERIAL EMBRULHO DÉDALO Nº9
246,00 € 18,63 €

VIAGENS

0,00 € 0,00 €

Instalações

0,00#€ 0,00#€

Cultural
255,00 € HOTEL JULIÃO SARMENTO
39,80 € REFEIÇÕES JULIÃO SARMENTO

0,00#€ 39,80#€

TOTAL 8#588,74#€ 7#382,34#€



Relatório Mensal MARÇO

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão
738,00 €                                             PAP ARAÚJO SOBRINHO 72,51 € PT
885,60 €                                             CÓPIAS VASCO E ANGELINA 79,13 € TMN

1 107,00 € MASELGA 17,16 € DOMÍNIOS
1 800 € DONA FÁTIMA 669,58 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE
23,00 € QUOTAS AEFAUP 629,79 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA

222,47 € COMISSÃO ARAÚJO SOBRINHO 441,57 € SEGURANÇA SOCIAL
450,00 € VIAGEM ESTUDO LX 1 771,20 € FAUP
246,00 € TMN 22,68 € IRS + TAXA
250,00 € Inscrições politécnico Milano 6,48 € MATERIAL ESCRITÓRIO
325,00 € Inscrições Escola Ideal 47,00 € PASSE SÓNIA

93,40 € CENTRO DE CÓPIAS
3,48 € CTT-selos

10,40 € DESPESAS BAR
88,00 € ENDA-SETUBAL ALOJAMENTO

225,00 € ASS.COLECTIVIDADES 1ºTRIMESTRE
450,00 € VIAGEM ESTUDO LX
31,98 € TPA- LIVRARIA MENSAL

6 047,07 € 4 659,36 €

Desportivo

0,00 € 0,00 €

Recreativo

0,00 € 0,00 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

PUBLICAÇÕES

0,00 € 0,00 €

VIAGENS
10,00 € VIAGEM PERCURSO HABITAÇÃO PORTO 200,00 € VIAGEM PERCURSO HABITAÇÃO PORTO
10,00 € 200,00 €

Instalações

0,00#€ 0,00#€

Cultural

0,00#€ 0,00#€

TOTAL
6#057,07#€ 4#859,36#€



Relatório Mensal ABRIL

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão
738,00 €                                             PAP ARAÚJO SOBRINHO 60,21 € PT
885,60 €                                             CÓPIAS VASCO E ANGELINA 209,10 € TMN

1 107,00 € MASELGA 17,16 € DOMÍNIOS
1 800 € DONA FÁTIMA 670,18 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE

15,00 €                                               VENDAS TEXTEIS 634,06 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA
12,00 €                                               INSCRIÇÕES SÓCIOS AEFAUP 403,41 € SEGURANÇA SOCIAL
20,00 € QUOTAS AEFAUP 1 771,20 € FAUP

325,95 €                                             TMN 118,17 € CENTRO CÓPIAS
250 € ESCOLA IDEAL WORKSHOP ESAD 73,44 € MATERIAL ESCRITÓRIO

89,29 € INSCRIÇÕES ESCOLA IDEAL 22,68 € IRS
13,41 € CTT

153,75 € ECOGLOBAL 
47,00 € PASSE SÓNIA
31,98 € TPA LIVRARIA MENSAL

WORKSHOP ESCOLA IDEAL
67,92 € MATERIAL 

288,79 € VIAGEM RAPACCINI CHIARA
327,50 € ALMOÇOS 

5 242,84 € 4 909,96 €

Desportivo
40,00 € CAUÇÃO 200,00 € CAUÇÃO CAP DESPORTO
40,00 € 200,00 €

Recreativo
1 534,71 € CHURRASCO 391,27 € BEBIDAS CHURRASCO PÁSCOA

1 495,72 € UNICER CHURRASCO PÁSCOA
48,26 € MAKRO CHURRASCO PÁSCOA
73,80 € WC CHURRASCO PÁSCOA
90,18 € ALIMENTAÇÃO CHURRASCO PÁSCOA
35,00 € LIMPEZA CHURRASCO PÁSCOA

150,00 € SEGURANÇA CHURRASCO PÁSCOA
200,00 € TROCOS
23,22 € REPROGRAFIA
50,00 € PRÉMIO  T-SHIRT QUEIMA

1 534,71 € 2 557,45 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

PUBLICAÇÕES
172,23 € DÉDALO Nº10
11,19 € ENVIO DÉDALO  Nº9 INTERNACIONAL

0,00 € 183,42 €

VIAGENS
135,00 € PERCURSO HABITAÇÃO
135,00 € 0,00 €

Instalações
10,00 € LABFOTO

208,00 € MESA MISTURA
44,31 € MATERIAL LIMPEZA E ELÉCTRICO

0,00#€ 262,31#€

Cultural

0,00#€ 0,00#€

TOTAL
6#952,55#€ 8#113,14#€



Relatório Mensal MAIO

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão
738,00 €                                             PAP ARAÚJO SOBRINHO 144,85 € PT
885,60 €                                             CÓPIAS VASCO E ANGELINA 104,32 € TMN

1 107,00 € MASELGA 17,16 € DOMÍNIOS
1 800 € DONA FÁTIMA 670,78 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE

1 010,00 €                                          VENDAS TEXTEIS 642,60 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA
12,00 €                                               INSCRIÇÕES SÓCIOS AEFAUP 402,01 € SEGURANÇA SOCIAL
52,00 € QUOTAS AEFAUP 1 771,20 € FAUP

75,00 €                                               TMN 118,17 € CENTRO CÓPIAS
29 € DEVOLUÇÃO DIF VENCIMENTO SÓNIA 26,86 € MATERIAL ESCRITÓRIO

201,50 € VIAGEM AO GERÊS 22,55 € IRS
15,00 € BLOCO DE NOTAS 10,37 € CTT

20 100,00 € ENTRADA VIAGEM MARSEILLE 201€ X 100 14,99 € MATERIAL INFORMÁTICO
47,00 € PASSE SÓNIA

173,62 € IRC
2 107,85 € IVA

757,63 € TÊXTEIS ESTAMPAGENS + SWEATS+TSHIRTS

73,80 € SACOS PLÁSTICOS AEFAUP 500 UNID

132,23 € FDI NORTE
201,00 € DEVOLUÇÃO MARSEILLE
31,98 € TPA LIVRARIA MENSAL

26 024,99 € 7 470,97 €

Desportivo

0,00 € 0,00 €

Recreativo
DESPESAS QUEIMA

285,00 € ALUGUER BARRACA
213,22 € BARRACA QUEIMA 
100,00 € TRANSPORTE BARRACA
111,30 € REFEIÇÕES QUEIMA
87,39 € MATERIAIS DIVERSOS

323,49 € HÉLIO
40,00 € FECHADURA ARRECADAÇÃO BARRACA
30,00 € TECLADO
85,00 € GASOLINA

ENTRADAS BEBIDAS QUEIMA DESPESAS FAP-BEBIDAS QUEIMA
506,00 € DIA 1 1 463,48 € DIA 1
600,00 € DIA 2 590,97 € DIA 2
850,00 € DIA 3 342,54 € DIA 3
937,00 € DIA 5 806,99 € DIA 5
584,00 € DIA 6 332,49 € DIA 6
738,00 € DIA 7 680,49 € DIA 7
600,75 € DIA 8 DIA 8

200,00 € TROCOS
4 815,75 € 5 692,36 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

PUBLICAÇÕES
1 200,00 € DÉDALO Nº10 DESPESAS DIVERSAS

0,00 € 1 200,00 €

VIAGENS
95,00 € PERCURSO HABITACAO 
42,00 € PERCURSO JOEL CLETO

137,00 € 0,00 €

Instalações
8,61 € ROLOS PAPEL TÉRMICO

0,00#€ 8,61#€

Cultural

0,00#€ 0,00#€

VIAGEM MARSEILLE
2º#ANO 9 050,00 € AUTOCARRO
APOIO#LOGÍSTICO 6 041,88 € HOTEL ACCOR

2 138,29 € ALBERGUE BILBAO
572,00 € SALINE ROYALE
404,00 € FIRMINY MUSEU
300,00 € MUSEE DE LA MER
500,00 € COLINE NOTRE DAME
520,00 € FRÈRE DOMINICAINS
12,71 € DESPESAS TRANSFERÊNCIAS
94,25 € DESPESAS TELEFONE

19#633,13#€

TOTAL
30#977,74#€ 34#005,07#€



Relatório Mensal JUNHO

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão
738,00 €                                             PAP ARAÚJO SOBRINHO 55,20 € PT
885,60 €                                             CÓPIAS VASCO E ANGELINA 89,77 € TMN

1 107,00 € MASELGA 17,16 € DOMÍNIOS
1 800 € DONA FÁTIMA 668,37 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE

143,50 €                                             VENDAS TEXTEIS 621,25 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA
12,00 €                                               INSCRIÇÕES SÓCIOS AEFAUP 549,05 € SUBSIDIO FÉRIAS FUNCIONARIA AE
36,90 €                                               TMN 519,41 € SUBSIDIO FÉRIAS FUNCIONARIA LIV
13,00 € VIAGEM AO GERÊS 1 771,20 € FAUP
15,00 € BLOCO DE NOTAS 87,10 € CENTRO CÓPIAS

89,00 €                                               CRÉDITO FAP 4,42 € MATERIAL ESCRITÓRIO
22,42 € IRS
29,51 € CTT
47,00 € PASSE SÓNIA

400,61 € TSU
225,00 € ASS. COLECTIVIDADES 
520,04 € TÊXTEIS ESTAMPAGENS + SWEATS+TSHIRTS

31,98 € TPA LIVRARIA MENSAL
4 840,00 € 5 659,49 €

Desportivo
100,00 € FAP

0,00 € 100,00 €

Recreativo

0,00 € 0,00 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

PUBLICAÇÕES

0,00 € 0,00 €

VIAGENS
72,00 € PERCURSO JOEL CLETO 200,00 € VISITA JOEL CLETO
72,00 € 200,00 €

Instalações

0,00#€ 0,00#€

Cultural
370,86 € PRÉMIO GO

0,00#€ 370,86#€

VIAGEM MARSEILLE
2º#ANO 163,00 € PROF MADALENA
APOIO#LOGÍSTICO 183,00 € PROF LAGE

183,00 € PROF SOFIA SANTOS
529,00#€ 0,00#€

TOTAL
5#441,00#€ 6#330,35#€



Relatório Mensal JULHO

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão
369,00 €                                             PAP ARAÚJO SOBRINHO 72,91 € PT
393,60 €                                             CÓPIAS VASCO E ANGELINA 56,53 € TMN

1 107,00 € MASELGA 17,16 € DOMÍNIOS
1 800 € DONA FÁTIMA 670,78 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE

222,00 €                                             VENDAS TEXTEIS 642,60 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA
7 006 € IPDJ 1ª TRANCHE 1 771,20 € FAUP

5,43 € dev.margarida retificação venc. 1 773,00 € DÉBITO PAI FRANCISCA DURÃES(2012)
4 254,00 € EVORA *ver devoluções Nov 22,50 € CENTRO CÓPIAS

22,54 € MATERIAL ESCRITÓRIO
88,51 € IRS

105,50 € FINANCAS GUIA PENHORA MARGARIDA
805,72 € TSU 
47,00 € PASSE SÓNIA
31,98 € TPA LIVRARIA MENSAL

15 157,00 € 6 127,93 €

Desportivo
394,00 € ALUGUER ESPAÇOS

0,00 € 394,00 €

Recreativo
2 051,43 € CHURRASCO 519,54 € BEBIDAS CHURRASCO FINAL

1 098,77 € HEINEKEN CHURRASCO FINAL
361,94 € MAKRO CHURRASCO FINAL
73,80 € WC CHURRASCO FINAL
74,51 € ALIMENTAÇÃO CHURRASCO FINAL
35,00 € LIMPEZA CHURRASCO FINAL

150,00 € SEGURANÇA CHURRASCO FINAL
15,50 € REPROGRAFIA

200,00 € TROCOS
2 051,43 € 2 529,06 €

Políticas Educativas
0,00 €

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

PUBLICAÇÕES

0,00 € 0,00 €

VIAGENS

0,00 € 0,00 €

Instalações

0,00#€ 0,00#€

Cultural

0,00#€ 0,00#€

TOTAL
17#208,43#€ 9#050,99#€



Relatório Mensal SETEMBRO

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão
369,00 €                                             PAP ARAÚJO SOBRINHO 30,62 € PT
369,00 €                                             CÓPIAS VASCO E ANGELINA 57,97 € TMN

1 107,00 € MASELGA 17,16 € DOMÍNIOS
1 800 € DONA FÁTIMA 564,68 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE

247,50 €                                             VENDAS TEXTEIS 638,33 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA
312,00 €                                             INSCRIÇÕES SÓCIOS AEFAUP 1 771,20 € FAUP

3,00 € CAUÇÃO CACIFOS 8,39 € CTT
242 € devolução Margarida Penhora 46,97 € CENTRO CÓPIAS

14,82 € MATERIAL ESCRITÓRIO
0,63 € IRS

80,88 € FINANCAS GUIA PENHORA MARGARIDA
344,65 € TSU 
47,00 € PASSE SÓNIA
31,98 € TPA LIVRARIA MENSAL

132,23 € FDI NORTE 
0,35 € PARQUEAMENTO

88,76 € SACOS PLÁSTICOS
4 449,62 € 3 876,62 €

Desportivo

0,00 € 0,00 €

Recreativo
2 791,09 € CHURRASCO 1 058,92 € BEBIDAS CHURRASCO FINAL

1 282,18 € HEINEKEN CHURRASCO FINAL
157,23 € MAKRO CHURRASCO FINAL
73,80 € WC CHURRASCO FINAL

137,88 € ALIMENTAÇÃO CHURRASCO FINAL
35,00 € LIMPEZA CHURRASCO FINAL

150,00 € SEGURANÇA CHURRASCO FINAL
251,93 € COPOS CHURRASCO FINAL
72,85 € AKI  CHURRASCO FINAL
15,50%€ REPROGRAFIA

100,00 € TROCOS 
3 335,29 €

INSCRIÇÕES SEMANA RECEPÇÃO DESPESAS SEMANA RECEPÇÃO
2 000,00 € PACK 25 € 374,03 € PULSEIRAS

144,00 € JANTAR
184,00 € RALLY+FESTA DIA 16

9,00 € FESTA 234,90 € VISITA PORTO-ANDANTES METRO
90,00 € VISITA PORTO 682,50 € JANTAR

140,00 € VISITA VIANA 314,50 € RALLY TASCAS
2 567,00 € 150,00 € FESTA BOULEVARD

1 381,90 €

DIA 17
350,00 € BUS-VISITA ATELIERS
50,00 € CASA ARQUITECTURA
25,85 € SERALVES ÁGUAS

5,20 € REFEIÇÃO
431,05 €

DIA 18
550,00 € BUS VIANA
118,00 € REFEIÇÕES VIANA
72,00 € BOLAS BERLIM VIANA
45,83 € PIPOCAS CINEMA

785,83 €

DIA 19 
135,00 € BUS PAINTBALL
60,00 € JOGO

195,00 €

5 358,09 € 6 503,10 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

PUBLICAÇÕES
1 246,56 € MINERVA PUNKTO

0,00 € 1 246,56 €

VIAGENS
11 060,00 € ENTRADAS LE CORBUSIER VIAGEM LE CORBUSIER

5 813,70 € HOTEIS
5 900,00 € BUS PORTO -PARIS - PORTO

103,60 € METRO TICKET
108,00 € FIRMINI
325,00 € CHAPELLE RONCHAMP

4,50 € VILLE SAVOYE
81,00 € FONDATION LE CORBUSIER

249,00 € MAISON LOUIS CARRÉ
168,00 € SG HOTEL VISITES
69,30 € PASS AUTOCARRO

135,00 € LA TOURETTE
16,00 € despesas tranferências Diogo

11 060,00 € 12 973,10 €

Instalações

0,00%€ 0,00%€

Cultural

0,00%€ 0,00%€

TOTAL
9%807,71%€ 11%252,25%€



Relatório Mensal OUTUBRO

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão
738,00 €                                             PAP ARAÚJO SOBRINHO 61,13 € PT
885,60 €                                             CÓPIAS VASCO E ANGELINA 91,02 € TMN

1 107,00 € MASELGA 638,51 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE
1 800 € DONA FÁTIMA 646,87 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA

80,00 €                                               VENDAS TEXTEIS 1 771,20 € FAUP
72,00 €                                               INSCRIÇÕES SÓCIOS AEFAUP 7,59 € CTT
119,00 € PAGAMENTOS QUOTAS 80,74 € CENTRO CÓPIAS

102 € devolução Margarida Penhora 11,09 € MATERIAL ESCRITÓRIO
38,48 € devolução Retificação salário Sonia 22,55 € IRS

2,50 € CHAVE MASELGA 64,96 € FINANCAS GUIA PENHORA MARGARIDA
402,01 € TSU 
47,00 € PASSE SÓNIA
31,98 € TPA LIVRARIA MENSAL

117,20 € CHAVES CACIFOS
16,00 € CANHÃO LIVRARIA
30,00 € DESPESAS GASOLINA 

2,50 € DEVOLUÇÃO CHAVE MASELGA
750,00 € DEVOLUÇÃO VIAGEM LYON
165,78 € SEGURO ACIDENTES TRABALHO- ANUAL
225,00 € CONTABILISTA JUL-SET-OUT

4 944,12 € 5"183,13"€

Desportivo
189,01 € EQUIPAMENTOS

0,00 € 189,01 €

Recreativo

0,00 € 0,00 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

PUBLICAÇÕES
350,00 € REITORIA APOIO DÉDALO
350,00 € REITORIA APOIO FESTIVAL URBANO -DÉDALO

700,00 € 0,00 €

VIAGENS

0,00 € 0,00 €

Instalações
0,00 €
0,00"€ 0,00"€

Cultural
0,00 €
0,00"€ 0,00"€

TOTAL
5"644,12"€ 5"372,14"€



Relatório Mensal NOVEMBRO

Departamento Receitas Descriminação Despesas Discriminção

Gestão
738,00 €                                             PAP ARAÚJO SOBRINHO 59,88 € PT
885,60 €                                             CÓPIAS VASCO E ANGELINA 310,58 € TMN

1 107,00 € MASELGA 670,18 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA AE
1 800,00 € DONA FÁTIMA 549,05 € SUBSÍDIO NATAL FUNCIONÁRIA AE

53 € VENDAS TEXTEIS 638,33 € VENCIMENTO FUNCIONÁRIA LIVRARIA
12 € INSCRIÇÕES SÓCIOS AEFAUP 519,41 € SUBSÍDIO NATAL FUNCIONÁRIA LIVRARIA

43,00 €                                               PAGAMENTOS QUOTAS 1 771,20 € FAUP
78,00 €                                               devolução Margarida Penhora 57,35 € CTT

204 € CAUÇÃO CAFICOS 132,23 € TONER
52,40 € MATERIAL ESCRITÓRIO
15,56 € IRS

786,81 € IVA 3º TRIMESTRE
399,50 € TSU -OUTUBRO
502,41 € TSU-AGOSTO
47,00 € PASSE SÓNIA
31,98 € TPA LIVRARIA MENSAL
79,50 € MULTA SEGURANÇA SOCIAL
17,16 € DOMÍNIOS

267,35 € CHAVES E CHANHÕES CACIFOS
16,00 € DEVOLUÇÃO CACIFOS

609,00 € DEVOLUÇÃO VIAGEM ÉVORA 1ºANO
900,00 € VIAGEM COIMBRA 3ºANO

4 920,10 € 8"432,88"€

Desportivo
25,00 € ALUGUER CAMPO 100,00 € MULTA FAUP-FALTA DE COMPARÊNCIA CAP'S
25,00 € 100,00 €

Recreativo
2 707,50 €  CHURRASCO MAGUSTO 583,90 € BEBIDAS CHURRASCO MAGUSTO

1 571,71 € HEINEKEN CHURRASCO MAGUSTO
73,80 € WC CHURRASCO MAGUSTO

206,20 € ALIMENTAÇÃO CHURRSACO MAGUSTO
50,00 € LIMPEZA CHURRASCO MAGUSTO

150,00 € SEGURANÇA CHURRASCO MAGUSTO
121,75 € COPOS CHURRASCO MAGUSTO
58,60 € AKI CHURRASCO MAGUSTO
16,20 € REPROGRAFIA CHURRASCO MAGUSTO

190,00 € TROCOS CHURRASCO MAGUSTO
2 707,50 € 3 022,16 €

Políticas Educativas

0,00 € 0,00 €

Comunicação

0,00 € 0,00 €

PUBLICAÇÕES

0,00 € 0,00 €

VIAGENS

0,00 € 0,00 €

Instalações
0,00 €
0,00"€ 0,00"€

Cultural
0,00 €
0,00"€ 0,00"€

TOTAL
7"652,60"€ 11"555,04"€



BALANÇO ANUAL NOV'12  -  NOV'13

Departamento Receitas Despesas Balanço

Gestão 103 964,84 €                                      88 974,12 € 14989,72
Desportivo 454,00 € 1 650,41 € -1 196,41 €
Recreativo 16 945,62 € 22 730,64 € -5 785,02 €

Políticas Educativas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Comunicação 1 077,00 € 1 077,00 € 0,00 €
Publicações 1 784,00 € 3 428,13 € -1 644,13 €

Viagens 11 414,00 € 13 373,10 € -1 959,10 €
Instalações 0,00 € 446,53 € -446,53 €

Cultural 0,00 € 581,66 € -581,66 €

Balanço'Anual'Geral
GERAL AEFAUP 135'639,46€ 132  261,59€ 3 377,87€

LIVRARIA AEFAUP 35 013,21 € 30 336,99 € 4 676,22 €

SALDO'BANCÁRIO'DISPONIVEL
AEFAUP LIVRARIA

17/11/12 8'246,19'€ 3'846,52'€
15/12/13 5'713,86'€ 1'974,18''€

SALDO''BANCÁRIO'CONTABILISTICO
AEFAUP LIVRARIA

17/11/12 8'246,19€ 3'846,52'€
15/12/13 5'713,86'€ 1'974,18'€

ENTIDADES'COM'PAGAMENTO'EM'EXECUÇÃO

IPJMAPOIO'ESTUDANTIL 4'670,03'€
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! ANEXOS 



 
 

 No decorrer do projecto que a Associação de Estudantes da FAUP realizou, com a 

finalidade de perceber o grau de satisfação dos Estudantes, Docentes e Não-Docentes da 

mesma, em baixo são demonstrados os resultados dos Inquéritos, respondidos durante o mês 

de Julho, no total de 162 válidos. 

 MUITO 
ALTO ALTO ACESSÍVEL BAIXO SEM 

OPINIÃO 

 
LI

VR
AR

IA
 

PREÇOS  11 55 65 3  28  

QUALIDADE 
ATENDIMENTO 17 45 64 13 23 

QUALIDADE 
ARTIGOS 17 71 48 3 23 

HORÁRIO  
ADEQUADO INAPROPRIADO SEM 

OPINIÃO 
88 33 41 

RE
PO

GR
AF

IA
 PREÇOS 44 63 46 5 4 

QUALIDADE 
ATENDIMENTO 8 40 56 52 6 

QUALIDADE 
IMPRESSÕES 5 20 67 64 6 

HORÁRIO  
ADEQUADO INAPROPRIADO SEM 

OPINIÃO 
117 30 15 

BA
R 

PREÇOS 3 22 122 12 3 

QUALIDADE 
ATENDIMENTO 34 60 49 15 4 

QUALIDADE 
ARTIGOS 11 54 58 35 4 

HORÁRIO  
ADEQUADO INAPROPRIADO SEM 

OPINIÃO 
131 19 12 

PA
PE

LA
RI

A 

PREÇOS 28 74 52 0 8 

QUALIDADE 
 ATENDIMENTO 18 64 63 10 7 

QUALIDADE 
PRODUTOS 17 75 51 9 10 

QUANTIDADE  
STOCK 4 28 54 67 9 

HORÁRIO  
ADEQUADO INAPROPRIADO SEM 

OPINIÃO 
112 32 18 

AE
FA

U
P 

COMUNICAÇÃO 
C/ ESTUDANTES 6 50 58 34 14 

ACTIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 13 46 65 25 13 

COOPERAÇÃO 
C/ ESTUDANTES 9 31 62 26 34 

QUALIDADE  
ATENDIMENTO 20 52 58 10 22 

PREÇOS 6 29 78 3 46 

HORÁRIO  
ADEQUADO INAPROPRIADO SEM 

OPINIÃO 
100 17 45 



INQUÉRITO GERAL DAS ACTIVIDADES DA AEFAUP 

 

 Perante mais um decorrer do ano lectivo, a AEFAUP, na esperança de melhorar os seus 
serviços, satisfazendo todos os estudantes da FAUP, gostaria que todos os alunos 
preenchessem este inquérito de forma sincera. Este inquérito é anónimo. 

 

LIVRARIA 

Como classificas: 

 

Os preços dos artigos postos à venda 

 Muito altos___       Altos___      Acessíveis___       Baixos___         Não tenho opinião___ 

 

Qualidade do atendimento 
 
 Muito bom___        Bom___       Normal___            Mau___            Não tenho opinião___ 

 

Qualidade dos artigos  
 
 Muito bom___        Bom___       Normal___            Mau___            Não tenho opinião___ 
 
Horário 

 Adequado___     Inapropriado___   Não tenho opinião___ 
 
 

Sugestões/Observações 

 

 

 

 

 

 



REPROGRAFIA  

Como classificas: 
 

Os preços dos serviços 

 Muito altos___       Altos___      Acessíveis___       Baixos___         Não tenho opinião___ 

Qualidade do atendimento  

 Muito bom___        Bom___       Normal___            Mau___            Não tenho opinião___ 

Qualidade das impressões 

 Muito bom___        Bom___       Normal___            Mau___            Não tenho opinião___ 
 

Horário 

 Adequado___     Inapropriado___   Não tenho opinião___ 
 
 

Sugestões/Observações 

 

 

BAR 

Como classificas: 
 

Os preços dos serviços 

 Muito altos___       Altos___      Acessíveis___       Baixos___         Não tenho opinião___ 

Qualidade do atendimento 

 Muito bom___        Bom___       Normal___            Mau___            Não tenho opinião___ 

Qualidade dos artigos 

 Muito bom___        Bom___       Normal___            Mau___            Não tenho opinião___ 
 



Horário 

 Adequado___     Inapropriado___   Não tenho opinião___ 

 

Sugestões/Observações 

 
 

PAPELARIA 

Como classificas: 
 

Os preços dos serviços 

 Muito altos___       Altos___      Acessíveis___       Baixos___         Não tenho opinião___ 

Qualidade do atendimento 

 Muito bom___        Bom___       Normal___            Mau___            Não tenho opinião___ 

Qualidade dos materiais 

 Muito bom___        Bom___       Normal___            Mau___            Não tenho opinião___ 
 

Quantidade do stock 

 Muito boa___        Boa___          Normal___            Má___               Não tenho opinião___ 

Horário 

 Adequado___     Inapropriado___   Não tenho opinião___ 

 

Sugestões/Observações 
 

 

 

 

 

 



AEFAUP 

Como classificas: 

 

Comunicação com os estudantes 

 Muito boa___        Boa___          Normal___            Má___               Não tenho opinião___ 

 

Actividades desenvolvidas 

 Muito boa___        Boa___          Normal___            Má___               Não tenho opinião___ 

 

Cooperação com os problemas dos estudantes 

 Muito boa___        Boa___          Normal___            Má___               Não tenho opinião___ 

 

Qualidade do atendimento na Sede 

 Muito bom___        Bom___       Normal___            Mau___            Não tenho opinião___ 
 

Preços dos artigos 

 Muito altos___       Altos___      Acessíveis___       Baixos___         Não tenho opinião___ 

 

Horário de atendimento 

 Adequado___     Inapropriado___   Não tenho opinião___ 

 

Sugestões/Observações 
 

 

 

Obrigada pelo teu tempo e colaboração 

AEFAUP 
 


