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NOTA INTRODUTÓRIA

Regendo-se pelos Estatutos da AEFAUP, a Direção vem assim, no início do seu mandato,
formalizar o Plano de Actividades e Orçamento 2013/2014 que surge em continuidade com as
propostas – agora mais detalhadas – apresentadas durante a campanha eleitoral e com as
actividades bem sucessidas de mandatos anteriores. Da mesma forma, será também
apresentado o Orçamento para as diversas actividades desta nova Direcção, partindo da
estimativa de receitas e despesas.
A actual Direcção, desde o inicio da sua formação, teve o cuidado de medir as suas propostas e
traçar um plano de acção realizável que passa, essencialmente, por uma aproximação ao
estudante sendo através desse – do seu bem-estar e da sua participação na vida académica –
que a AEFAUP consegue, directa e imediatamente perceber a eficácia ou não da sua actuação.
Tendo em mente esta estratégia, o Plano de Actividades procura, tanto quanto possível,
consolidar as metas que se pretendem atingir em cada departamento e balizar custos através
do Orçamento inicial aqui descrito.
De acordo com o que foi elaborado em campanha eleitoral é intenção desta Direcção prezervar
alguns dos eventos levados a cabo por anteriores Direcções da AEFAUP, continuando a criar
actividades que sugiram uma maior adesão por parte de toda a comunidade académica. Inovar
nas estratégias de aproximação ao estudante com novos e melhorados meios de comunicação
é outro objectivo fundamental desta Direcção, com a finalidade de chegar mais perto de toda a
comunidade, tanto da FAUP como da Universidade do Porto.
De facto, a AEFAUP tem vindo a assumir, ao longo dos sucessivos mandatos, um papel
preponderante na comunidade académica da UP preocupando-se, acima de tudo, com os
problemas do estudante. Sendo esta Associação de Estudantes uma instituição aberta a todos
os seus membros, que se preocupa em resolver possíveis problemas e dificuldades sentidas por
um ou mais estudantes, é dever da Direcção não ter uma atitude passiva nem deixar que a
autonomia seja posta em causa e a opinião deixe de ser ouvida, assim como é sua vontade dar
continuidade a muitas posições já assumidas em mandatos anteriores, de maneira a reavivar a
atitude de outrora activa e consciente dos estudantes.
É importante também referir a nossa intenção de manter um contacto sempre próximo entre
os departamentos das actividades e os da coordenação. Através do permanente contacto entre
estes dois grupos pretende-se, além duma participação significativa nas actividades recreativas,
desportivas e culturais, criar uma dinâmica de alerta dos estudantes para a importância da sua
participação na política educativa e nas questões sociais que têm maior ou menor envolvimento
directo na sua vida académica.
Assim, a AEFAUP pretende continuar a assumir um papel de apoio a todos os estudantes desta
Faculdade, bem como como assegurar um bom desenrolar das diferentes actividades propostas,
tendo a intenção que este mandato seja participado e exigente, quebrando a distância cada vez
mais sentida entre a AEFAUP e a sua Direcção.
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COORDENAÇÃO
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POLÍTICAS EDUCATIVAS

A acção do departamento de Políticas Educativas desenvolve-se com base num Programa de
Actividades que assenta em três premissas: ouvir, debater e intervir. Este programa inclui um
conjunto diversificado de estratégias dirigidas à comunidade estudantil com o propósito de
fomentar a participação de todos na vida académica.
Como departamento fundamental para o debate de ideias e defesa dos interesses dos
estudantes no seio da AEFAUP, entende-se a responsabilidade da aproximação ao máximo da
comunidade estudantil. Para tal, criar-se-á um boletim informativo, que divulgue as opiniões,
críticas e sugestões dos estudantes, eventos de interesse dos mesmos, actividades dos vários
departamentos da Associação e outras questões relacionadas com a FAUP, UP e todo o ensino
superior.
Este departamento compromete-se da mesma forma a utilizar como meios de comunicação as
Assembleias Gerais de Estudantes, a plataforma electrónica e facebook da AEFAUP, os espaços
informativos presentes na Faculdade e uma plataforma interactiva online de discussão.
Uma das estratégias é acompanhar e orientar os estudantes e, para isso, marcar-se-á um horário
de atendimento presencial na sede da AEFAUP, decidindo realizar inquéritos de satisfação dos
estudantes e responsabilizar-se-á por analisar queixas, dúvidas, entre outras questões
pertinentes, com vista à resolução de problemas afectos à vida académica, à permanência na
FAP, às bolsas de estudo, às candidaturas aos programas de mobilidade, ao plano de estudos do
MIArq (Mestrado Integrado em Arquitectura), CEAPA (Curso em Estudos Avançados em
Património Arquitectónico) e PDA (Programa de Douturamento em Arquitectura), assim como
em qualquer outro tópico, em parceria com o departamento das Relações Externas e
Internacionais.
Para promover o envolvimento e a aproximação dos alunos aos órgãos representativos será
importante marcar reuniões periódicas com os representantes de ano e realizar uma Sessão de
Esclarecimentos, integrada na Semana de Recepção, sobre a organização e funcionamento da
AEFAUP, da FAUP, da Universidade do Porto e, alguns pontos específicos da actualidade do
Ensino Superior em Portugal.
Por fim, é vontade deste departamento assegurar a presença e representação dos estudantes
da FAUP em sede própria, em todas as Assembleias Gerais da FAP (Federação Académica do
Porto), nos ENDA’s (Encontros Nacionais de Dirigentes Associativos) bem como em todos os
eventos/encontros/actividades de interesse.
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RELAÇÕES EXTERNAS E INTERNACIONAIS

O departamento de Relações Externas e Internacionais procura garantir as melhores condições
e apoios necessários ao sucesso dos estudantes da FAUP tendo como principal objectivo a
representação dos estudantes da FAUP e seus interesses com diversos organismos académicos
e não-académicos existentes.
É importante garantir a qualidade dos serviços prestados pelos espaços protocolados AEFAUP,
pelo que neste mandato propõe-se a revisar os protocolos em vigor, de maneira a proporcionar
um melhor serviço aos estudantes, assim como fazer a manutenção dos já existentes e procurar
criar novas parcerias com Instituições de interesse para os estudantes, visando beneficiar os
sócios da AEFAUP.
A opinião da importância do domínio da pluralidade dos idiomas na formação do arquitecto e
futuramente no mercado de trabalho é partilhada por esta Direcção que pretende continuar a
proporcionar aos estudantes um vasto leque de cursos de línguas, de curta, média e/ou longa
duração.
Além dos cursos linguísticos, a AEFAUP procurará disponibilizar oportunidades de formação
extracurricular, com workshops ou cursos de longa duração, nas áreas da edição de imagem,
modelação tridimensional, renderização, (Photoshop, Archicad, Artlantis, etc;), proporcionando
aos alunos uma alternativa para a aprendizagem de ferramentas de trabalho
A troca de conhecimentos e experiências entre os estudantes de arquitectura é uma mais-valia
para o crescimento pessoal e profissional do estudante, de modo que este departamento e a
AEFAUP procurarão e apoiarão iniciativas que tenham como princípio esta finalidade,
aproximando os estudantes de arquitectura do país.
É de igual modo interesse geral de toda a comunidade académica a comunicação entre os
estudantes e gabinetes de arquitectura, estimulando a partilha de conhecimentos e o
enriquecimento académico; para tal, o departamento dispõe-se a apoiar os estudantes,
ajudando no contacto entre profissionais e os mesmos, procurando oportunidades de estágios
de curta/longa duração.
Por fim, este grupo, juntamento com o departamento de Políticas Educativas compromete-se a
garantir a representatividade da AEFAUP nas Assembleias Gerais da FAP, nos ENDA’s, assim
como noutras actividades de interesse a ambos os grupos.
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LIVRARIA

Numa perspectiva de que a livraria da AEFAUP assume uma grande responsabilidade na
acessibilidade à bibliografia especializada proposta pelas disciplinas, este departamento
pretende garantir a qualidade dos livros disponíveis conforme as necessidades dos estudantes,
procurando disponibilizar as melhores opções de novidades. Visa-se também renovar
periodicamente o stock, assegurando a limpeza e organização do espaço reservado à livraria.
É vontade do departamento criar pacotes de livros disponíveis nas diversas editoras respectivos
à bibliografia de cada ano, partindo das sugestões dos docentes, de forma a conseguir um
desconto mais significativo aos associados da AEFAUP.
Uma outra iniciativa é a de colocar uma caixa de sugestões à entrada da livraria abrindo
possibilidades de partilha de críticas e sugestões por parte dos estudantes, corpo docente e
visitantes diversos para o melhor funcionamento da mesma, assim como a actualização semanal
da base de dados dos diversos recursos que este espaço possui.
Por fim, a reavaliação do stock e possíveis descontos no escoamento do mesmo, com a possível
organização de uma feira outlet semestral ou ainda a exposição e venda de exemplares das Tshirts realizadas nos concursos anuais organizados pela AEFAUP são outras iniciativas que este
departamento pretende pôr em prática neste mandato, de modo a criar um maior dinamismo
entre a livraria e os os estudantes, docentes, não-docentes e visitantes.
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ACTIVIDADES

RECREATIVO E INSTALAÇÕES

O departamento do Recreativo e Instalações tem como principal objectivo a integração de
momentos de lazer na comunidade estudantil. Todas as actividades levadas a cabo terão como
finalidade a promoção do convívio entre os estudantes da FAUP e o aumento do contacto com
outras faculdades, criando eventos para dar a conhecer o ambiente desta faculdade a outros
espaços académicos, com a possibilidade de criar parcerias com outras faculdades da
Universidade do Porto.
Assim, este departamento propõe-se a realizar as seguintes actividades/eventos:

SEMANA DE RECEPÇÃO
O grupo compromete-se a continuar a organizar a Semana de Recepção, no início do ano lectivo
juntamente com os restantes departamentos, com a finalidade de ajudar a integração dos novos
estudantes na FAUP e na cidade do Porto, tanto através do convívio entre os mesmos, como do
conhecimento das práticas da Faculdade ou ainda com actividades lúdicas e culturais ao longo
de toda a semana.

CHURRASCOS
Pretende-se continuar com a organização dos Churrascos na FAUP, uma vez que estes são
bastante importantes para toda a comunidade estudantil. Para além de já fazerem parte da
tradição da Faculdade, servem para a confraternização,convívio e lazer dos estudantes de todo
o circulo académico do Porto.
Desta forma organizaremos os seguintes Churrascos:
-Churrasco de Carnaval – Março
-Churrasco de Páscoa – Abril
-Churrasco Final – Julho
-Churrasco Semana de Recepção – Setembro
-Churrasco de Halloween/Magusto – Outubro/Novembro
-Churrasco de Natal – Dezembro

QUEIMA DAS FITAS
A Queima das Fitas do Porto é um evento importante no que diz respeito à aproximação entre
estudantes de diferentes faculdades. É da mesma forma uma tradição por parte da FAUP a
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participação neste evento anual, da qual são organizados, em parceria com o departamento de
Comunicação, os concursos internos da Barraca da Queima das Fitas e a T-shirt da Queima das
Fitas.
Assim, é intenção do departamento participarmos mais um ano neste evento para toda a
comunidade estudantil, assegurando a montagem e desmotagem da barraca e venda da T-shirt
premiada, assim como bom funcionamento de toda a semana académica, com a colaboração
dos restantes departamentos.

JANTARES/DO NOT TELL
O departamento pensa ser essencial o apoio aos diversos departamentos, no que diz respeito a
actividades simultâneas. Deste modo, comprometemo-nos a dar todo o apoio logístico
necessário na organização de jantares, eventos Do Not Tell, encontros, entre outros, tanto antes
como após os eventos pertinentes e relevantes para este tipo de parcerias.
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COMUNICAÇÃO

As questões relacionadas com a imagem e com a subsequente relação com os estudantes
reúnem-se no departamento de Comunicação. A importância deste departamento prende-se à
divulgação de todas as actividades e comunicados por parte da Direcção. Assim, a página do
Facebook, a plataforma online da AEFAUP, os cartazes e os restantes veículos de comunicação
são da nossa inteira responsabilidade. Aliado a isto, o departamento incentiva igualmente à
criação e expressão artística através da oportunidade para os próprios estudantes colaborarem
e apoiarem a divulgação dos acontecimentos da AEFAUP nas suas plataformas.
Deste modo, este departamento compromente-se a fazer a divulgação das iniciativas da
AEFAUP, em cooperação com os restantes departamentos, procurando estratégias de
comunicação eficazes, tanto através dos meios tradicionais como dos meios electrónicos e
procurar estimular a criatividade e do desenho (tradicional ou informático) através dos
concursos para o cartaz, T-shirt e Barraca da Queima das Fitas 2014.
A manutenção e reestruturação das plataformas da AEFAUP (plataforma electrónica e página
do Facebook), assim como a reedição de antigos cartazes, T-shirts e outros artigos com a marca
AEFAUP, são outros dos projectos que o departamento pretende realizar durante este novo
mandato.
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CULTURAL E EDITORIAL

Assumindo uma responsabilidade de veículo alargador de perspectivas e horizontes, o presente
departamento tem a noção da sua missão daqui em frente e o relevo que pode ter no dia-a-dia
do estudante. Não será um percurso elaborado a partir de uma só visão – a arquitectónica –
mas também de um cruzamento de diversas áreas, pois o grupo é da opinião que é crucial para
o arquitecto que o conhecimento inter disciplinar mine constantemente a sua formação.
Assim, e explicando pontualmente, este departamento propõe-se a realizar as seguintes
actividades/eventos:

MENSAGEM AO ESTUDANTE
Reestruturação da proposta Mensagem ao Estudante da anterior Direcção da AEFAUP. Esta
proposta consiste na exibição de mensagens criadas por vários professores da FAUP e da FBAUP
para os alunos da FAUP. Mensagens estas que os professores considerem relevantes para a
formação dos estudantes. Esta instalação terá início em Janeiro de 2014 e lugar na montra da
Livraria AEFAUP através de um monitor.

APANHAR BOLEIA COM...
Reedição da actividade Car Dating, à qual passaremos a chamar “Apanha boleia com…”, que
contará com arquitectos ou artistas portugueses que se relacionem de alguma forma com a
actividade projectual da arquitectura, e que será realizada entre Maio e Junho.

MANIFESTO FUTURISTA
Performance artística que contará com actuação de alunos da ACE (Academia Contemporânea
do Espectáculo) e que consiste na leitura do Manifesto Futurista no dia em que se celebra os
105 anos da sua primeira publicação (20 de Fevereiro). A actuação decorrerá em diversos locais
da FAUP simultaneamente.

CONFERÊNCIAS/ MESAS REDONDAS
Realização de um ciclo de conferências com o intuito de promover a reflexão, discussão e troca
de ideias acerca do tema da cidade.
Formato de conferência no qual, ao contrário do que é comum, o convidado não apresenta o
seu trabalho, mas sim o trabalho de um jovem arquitecto à sua escolha com o objectivo de
contribuir para a sua promoção profissional.
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O confronto e a relação entre a Arte e Arquitectura, a acontecer entre Março e Abril –
Professores FBAUP e FAUP.
"Conversas à volta da fogueira" / "Conversas ao fim-da-tarde" – Temas livres a debater num
ambiente informal com o objectivo de reflectir e discutir sobre vários assuntos, como o tema
principal a cidade (apoio da série televisiva “A casa e a cidade”). Podem ainda ser temas a propor
por estudantes e professores. Actividades a realizar com o departamento Recreativo e
Instalações, com acções a acontecer em paralelo (ex: concertos).

WORKSHOPS
Arquitectura e Fotografia – A representação da arquitectura através da fotografia. (Inês d''Orey,
Fernando Guerra, etc.) Projecto a ser realizado entre Maio e Junho.
WorkYourFolio – workshop organizado pelos Arquitectos Pedro Varela e Pedro Guinapo, com a
parceria da AEFAUP, a acontecer em Fevereiro, com o intuito de demonstrar, durante uma
sessão de duração de um dia, como preparar um portefólio final de curso. Este evento pode ser
alargardo a várias sessões, dependendo da adesão dos participantes.

CINEMA
Sessões quinzenais a partir de Janeiro de 2014. A eleição dos filmes ficará a cargo da AEFAUP
abrindo, no entanto, espaço a sugestões da comunidade académica. Por vezes algumas destas
sessões terão abertura especial por parte de um convidado, como docentes da FAUP.

CONCURSO GO! ARCHITECTURE
Continuação da realização dos concurso Go! Architecture, versão 6, tendo como tema principal
a arquitectura e a cidade. Concurso de 48 horas, a ser realizado em Outubro.

AEFAUPNEWSLETTER
Manutenção da página do Facebook ao longo de todo o ano civil, sendo um apoio e suporte
informativo para todos os estudantes e comunidade artística alvo.

13

DESPORTIVO

O departamento considera necessário e crucial combater o afastamento dos estudantes das
actividades desportivas no contexto actualmente sentido da FAUP, com o intuito de fomentar o
gosto pela prática desportiva e promover a saúde e o bem-estar.
A importância deste departamento estende-se também à representação desta faculdade e,
consecutivamente, da AEFAUP nos torneios e restantes eventos desportivos promovidos pela
FAP e pela UP, como são os casos dos CAP’s (Campeonatos Académicos do Porto) tornando-se,
por isso, um veículo de comunicação com a comunidade estudantil. De realçar ainda, a intenção
de, com estes objectivos, garantirmos uma maior divulgação e incentivo à participação dos
estudantes nas propostas por nós apresentadas.
Para além disso, o departamento pretende promover torneios internos das modalidades de
futsal, andebol, voleibol e basquetebol, cuja realização dependerá da adesão dos estudantes,
assim como treinos das mesmas modalidades com vista à participação das equipas da AEFAUP
nos diversos campeonatos internos e externos a acontecer ao longo deste mandato.
Para finalizar, é real intenção do grupo realizar a Taça do Campo Alegre na modalidade de futsal,
em parceria com a AEFCUP (Associação de Estudantes da Faculdade de Ciêncas da Universidade
do Porto) e a AEFLUP (Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto).
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VIAGENS

O departamento propõe-se a realizar uma série de viagens de índole diversa com diferentes
durações. Sendo a vigem em si um método de aprendizagem, pensamos que todos devem ter a
oportunidade a esta experiência. Deste modo, as nossas viagens terão custos variados de modo
a permitir que todos tenham acesso. Este departamento intenta ainda a criação de uma parceria
com o Clube de Fotografia da FAUP em actividades colectivas, que poderão passar por concursos
de registos fotográficos a serem realizados nas diversas viagens/percursos, com finalidades
diversas.
Assim, este departamento propõe-se a realizar as seguintes actividades/eventos:
PERCURSOS
Propomo-nos a realizar um ciclo de Percursos Arquitectos Portugueses, a ser realizado ao longo
do ano, idealmente uma vez por mês. A duração deste percurso será de um dia podendo ainda
ser compactada numa tarde. Este é um projeto que tem como objetivo dar a conhecer uma
seleção de obras de determinados arquitectos, como Maques Da Silva, Fernando Távora, Álvaro
Siza, Eduardo Souto De Moura, entre outros, sendo que o programa se baseia na definição de
um percurso onde se visitam algumas obras do mesmo autor. Sempre que possível estes
percursos serão acompanhados por um docente.
Outra actividade que o departamento tem intenção de realizar é o Percurso Habitação
Plurifamiliar, a ser realizado em meados de Abril, com a duração de um dia, no formato de duas
sessões. Esta actividade será mais direccionada para os alunos da Unidade Curricular de Projecto
III, e terá o acompanhamento de um docente da FAUP.

VIAGEM IBÉRICA
É intenção do departamento realizar uma Viagem Ibérica, com a duração de 3 a 6 dias, a realizar
durante este ano letivo. Esta viagem tem como possíveis destinos, nomeadamente Granada ou
Madrid, devido à grande riqueza histórica e monumental de ambas as cidades.

VIAGEM DE LONGO CURSO
A viagem de longo curso, uma tradição na FAUP, é também uma intenção deste departamento.
Esta actividade, prevista para Julho ou Setembro, terá como principal finalidade conhecer obras
e culturas diferentes, bem como potenciar novas dinâmicas de grupo – algo que uma viagem
individual não permite. Os destinos centrar-se-iam na América do Norte, América Central, ou
ainda Norte de África.
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ESTRUTURA ORÇAMENTAL
1
2
3
1

AEFAUP
4
5
6

2

Livraria

1

Gestão, Política Educativa e Relações Externa e Internacionais
Departamento de Comunicação
Departamento Cultural e Editorial
Departamento Desportivo
Departamento Recreativo e de Instalações
Departamento das Viagens
Livraria

ORÇAMENTO
Conta
1
2
3
1

4
5
6

1
2

2

Departamento

Despesas

Receitas

€ 45 930

€ 65 620

€ 3 200

€0

€ 9 500

€0

€ 3 000

€0

€ 36 190

€ 32 200

€ 28 500

€ 28 500

TOTAL € 126 320

€ 126 320

€ 50 000

€ 60 000

€ 10 000

€0

€ 60 000

€ 60 000

Gestão, Política Educativa e Relações Externas e Internacionais
Departamento de Comunicação
Departamento Cultural e Editorial
Departamento Desportivo
Departamento Recreativo e de Instalações
Departamento das Viagens

Livros e Revistas
Recursos Humanos
TOTAL

17

DESENVOLVIMENTO ORÇAMENTAL
Conta

Departamento/Actividade
Despesas
Gestão, Política Educativa e Relações Externas e Internacionais
€ 45 930

1

Recursos Humanos

Telecomunicações Fixas
Telecomunicações Móveis
Impostos (IRC-IVA)
TSU
Protocolo FAUP
Papelaria Araujo e Primo, Lda.
Bar AEFAUP

1

Vasco & Angelina, Lda.
Maselga- Máquinas de Vending
Protocolo TMN
Protocolo INFOR
IPJ-P.A.E.
IPJ-P.A.I.
Cotas de Sócios
Representações Externas

Departamento da Comunicação

2

Gráficas

1

Squarespace.com

1

3

Departamento Cultural e Editorial

Receitas
€ 65 620

€ 11 000

€0

€ 1 100

€0

€ 1 500

€0

€ 3 840

€0

€ 5 000

€0

€ 21 372

€0

€0

€ 6 600

€0

€ 21 600

€0

€ 7 920

€0

€ 13 000

€0

€ 1 500

€0

€ 1 000

€0

(€10 000)

€0

(€ 1000)

€ 1 350

€ 3 000

€ 768

€0

3 200

€0

2 000

€0

200

€0

€ 9 500

€0
18

Ciclos de Cinema
Mensagem ao Estudante
"À Boleia com" (versão do Car Dating)
Workshops
Conferências/Conversas
Performance Artística
Viagens
Go! Architecture v.06

Newsletter
Mesas Redondas (pós publicação)
Mesas Redondas (publicação final)
Concurso de Publicação de Provas Finais

4

Departamento Desportivo

Aluguer de Pavilhão/Treinos
1

Materiais
Torneios

€ 1 000

€0

€ 100

€0

€ 500

€0

€ 300

€0

€ 2 150

€0

€ 150

€0

€ 300

€0

€ 1 500

€0

€0

€0

€0

€0

€ 2 000

€ 2 000

€ 1 500

€ 1 500

€ 3 000

€0

€ 1 500

€0

€ 500

€0

€ 1 000

€0
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5

Departamento Recreativo e das Instalações

€ 36 190

€ 32 200

€ 14 000

€ 14 000

€ 250

€0

€ 1 000

€ 1 300

€ 500

€ 900

Queima das Fitas

€ 7 000

€ 9 000

Semana de Recepção

€ 7 000

€ 7 000

Papelaria

€ 550

€0

Papel

€ 550

€0

Tinteiros

€ 500

€0

Material

€ 640

€0

Equipamento

€ 1 700

€0

Manutenção

€ 2 000

€0

€ 500

€0

€ 28 500

€ 28 500

Percurso dedicado a obras dos professores

€ 2 000

€ 2 000

Viagem de Longo Curso

€ 20 000

€ 20 000

€ 3 500

€ 3 500

€ 3 000

€ 3 000

Churrascos
Quintas-Feiras Performativas
Jantares/"Do not tell"
Clubbing

1

Diversos

6

1

Departamento das Viagens

Viagem Média
Percurso dos Arquitectos
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