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Nota Introdutória

Os Estatutos da AEFAUP fazem pender sobre a Direcção a obrigação de elaborar e
apresentar o Plano de Actividades e Orçamento para o mandato em curso, pelo que
é essa obrigação que cumprimos aqui para que a Direcção se veja formalmente
legitimada a desenvolver as actividades a que se propôs, contribuindo para uma
imagem ainda mais credível e segura.
De facto, o Plano de Actividades deve ir para além do Programa de Candidatura,
aperfeiçoando-se em busca de dar resposta às necessidades e aos interesses dos
estudantes. Por outro lado, o Plano de Orçamento é baseado no Plano de
Actividades anunciado durante o período de campanha eleitoral, enfim adaptando-se
às actividades propostas para este mandato.
Na verdade, consideramos que, decorrido o acto eleitoral, não nos devemos afastar
dos compromissos assumidos, mantendo sempre o desejo de alcançar mais e
melhor, daí que queiramos dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido até hoje,
mas indo mais além.
Neste sentido, continuaremos a organizar eventos como as viagens, os jantares, os
Churrascos, os torneios, entre outros, bem como introduziremos novas actividades
que aproximem a Arquitectura às outras artes como o teatro, a música e o cinema,
através da concretização de demonstrações de teatro de rua, ciclo de jazz,
apresentações de cinema e curtas-metragens, às quais atribuímos grande
importância dado contribuírem para o acesso e contacto com a cultura portuguesa.
Para além disso, apostaremos na inovação e na cada vez mais expansiva
divulgação das actividades para que todos os estudantes se aproximem cada vez
mais da sua associação, apresentando novas ideias, novos projectos, mobilizandose para o movimento associativo e participando nessas mesmas actividades.
Deste modo, é principal objectivo desta Direcção é abrir a AEFAUP a todos os
estudantes e comunidade académica da FAUP, bem como à Academia do Porto,
constituindo uma instituição imprescindível na definição da política educativa da
Universidade do Porto, continuando a conceber uma das mais fortes actividades
académicas da cidade.
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Assim, esta Direcção compromete-se a fazer da AEFAUP uma instituição aberta a
todos os seus membros, reforçando o Departamento da Politica Educativa, optando
por manter uma postura atenta aos problemas dos estudantes e do ensino nesta
instituição, levando adiante o crescente interesse dos estudantes nas questões que
se relacionam com o seu percurso académico, mas também apoiando iniciativas de
carácter cultural, social, desportivo e lúdico, sistematizando a sua presença no
quotidiano dos estudantes da FAUP.
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ACTIVIDADES
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RECREATIVO

O Departamento Recreativo é o principal responsável pela organização de eventos
festivos, momentos de lazer e de ócio para os estudantes da FAUP, bem como por
dar apoio logístico a outras actividades promovidas pelos outros departamentos.
É, portanto, objectivo deste departamento, inovar os eventos pela decoração,
ambientes

diferentes

e

atrair

cada

vez

mais

estudantes,

ultrapassando

constantemente e progressivamente as barreiras da Faculdade, fazendo chegar
estes momentos de convívio aos demais estudantes da UP.

Semana da Recepção
É compromisso desta Direcção, e nomeadamente deste Departamento, continuar
com a organização da Semana de Recepção, a fim de integrar os novos estudantes
na Faculdade, adaptando-os à sua nova realidade de modo mais fácil e animado.
Daí a preocupação com a organização de actividades lúdicas e recreativas que
permitam a aproximação dos estudantes entre si, bem como actividades de cariz
mais pedagógico que possibilitem a aproximação dos estudantes à realidade que
enfrentarão a partir daí e à própria cidade do Porto.

Churrascos
É objectivo desta Direcção dar continuidade à organização e concretização dos
famosos Churrascos a que os seus membros têm vindo já a ser habituados, no
entanto, revela-se ainda mais imprescindível a sua inovação, pela criação de novos
ambientes inspirados nas suas temáticas reflectidos na pluralidade dos estilos
musicais e das diferentes decorações, e de uma estrutura mais funcional,
organizada e eficiente, que permita o melhor usufruto daqueles que o integram.
Na verdade, estes eventos possuem grande importância na actividade da AEFAUP,
na medida em que servem a confraternização entre os estudantes da Faculdade.
Por outro lado, a dimensão que esta festa foi adquirindo ao longo do tempo fez com
que ela rompesse com os limites da Faculdade e trouxesse a si estudantes de todo
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o círculo académico do Porto, daí que exijamos alargar cada vez mais os nossos
meios de comunicação a fim de continuar com este crescimento, abertura ao exterior
e consequente relação com as demais faculdades e com a cidade.
Neste sentido, e apoiados no calendário académico, organizaremos os seguintes
Churrascos:
- Churrasco de Carnaval - Fevereiro
- Churrasco de Páscoa - Março
- Churrasco Final - Julho
- Churrasco Inaugural - Setembro
- Churrasco de Magusto - Novembro

Queima das Fitas
A Queima das Fitas do Porto é um evento que pretende dar aos estudantes e
também à Cidade do Porto momentos de índole recreativa e cultural, momentos
esses que proporcionam a aproximação e o diálogo entre estudantes de diferentes
faculdades.
Neste sentido, e dando continuidade ao passado da Associação, a AEFAUP
esforçar-se-á por integrar neste convívio, apresentando um trabalho cada vez mais
optimizado, que vá de encontro às necessidades dos seus membros.
Por outro lado, continuaremos a apostar na concretização do concurso da Barraca
da Queima, visto que se apresenta como uma forma de apelar à criatividade dos
estudantes da FAUP, mas impondo algumas limitações e, portanto, criando novos
desafios, tal como acontece em qualquer projecto de arquitectura.
Deste modo, comprometer-nos-emos a alargar o trabalho da Associação a todos os
seus membros, a fim de organizar um trabalho conjunto que procure corrigir os erros
do passado, introduzindo novas ideias e atitudes capazes de renovar e inovar o
papel da AEFAUP na Queima das Fitas.
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Clubbings
Tendo em conta o elevado número de público atraído para os Churrascos e com
vista a permitir uma alternativa a estes eventos, serão organizados clubbings, em
Janeiro, Junho e Outubro), dinamizando alguns espaços da FAUP como o jardim da
Casa Cor-de-Rosa, piso de cima do bar, jardim do pátio central, alpendre, piscina
seca. Porém, é nosso objectivo que estes sejam efectivamente de cariz mais
intimista, espaços onde as temáticas andariam em torno do Jazz, Blues, Soul e
R’n’B, com concertos ao vivo, em que os estudantes da Faculdade de Arquitectura
possam desfrutar de um long drink ou um cocktail, num ambiente mais reservado ao
convívio e à conversa entre eles, tal como é intuito destas festas.
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CULTURAL

É objectivo do departamento Cultural, fazer chegar aos estudantes da FAUP uma
multiplicidade de eventos, de forma a enriquecê-los nos mais variados campos da
cultura como o cinema, o teatro, a música, a escultura, entre outros, tentando
relacioná-los com a arquitectura sempre que pertinente.

Exposições
Organização de Exposições colectivas de trabalhos de estudantes, tanto no campo
da arquitectura, como de outras formas de arte, juntamente com trabalhos de
docentes, arquitectos, artistas plásticos em pareceria com outras Associações de
Estudantes de áreas de interesse, abordando temas como “Espaço e Ruína”
(Março), “Matéria e Ausência” (Junho) e “Retratos” (Novembro).

Ciclo de Conferências Espaço e Matéria
Dar-se-á continuidade à actividade iniciada no mandato anterior, organizando um
ciclo de conferências/mesa redonda focadas na temática da Escultura e
Arquitectura, em Junho.

Ciclo de Conferências Diário Gráfico/Viagens
Esta actividade integra-se numa série de três actividades organizadas em pareceria
entre este Departamento e o Departamento Viagens.
Assim, pretende-se a realização do ciclo de Conferências sobre temas como “Diário
Gráfico”, “Viagem Documentário” e “Viagem enquanto excepção – estados de
Guerra”, a decorrer em Fevereiro e Março, seguido de uma viagem ao Alentejo em
pareceria com o Departamento Viagens.
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Ciclo de Jazz
Organização de um ciclo de Jazz, em pareceria com a associação Porta Jazz, em
Maio, a fim de trazer os mais contemporâneos movimentos musicais da cidade do
Porto à FAUP, aproveitando para dinamizar alguns espaços da Faculdade.

Happenings Ocasionais
Visto se ver esgotada a actividade Música às Quintas, o Departamento realizará
happenings ocasionais, sem hora ou data definida, no sentido de proporcionar aos
estudantes momentos lúdicos, como quebra da monotonia do quotidiano.

Tertúlias/Mesas Redondas
Estas actividades, a decorrer em Abril e Junho após a publicação AEFAUP, surgem
no sentido de dar continuidade à publicação do Departamento Editorial, pondo à
conversa docentes e arquitectos num ambiente de estreito dialogo com os
estudantes e leitores, acerca das temáticas abordadas.
É objectivo que estas actividades ocorram em espaços como o bar, o jardim, os
átrios da Faculdade, entre outros, com o intuito de tornar mais evidente esta
proximidade entre os estudantes/leitores e os oradores.

Go!Architecture
Continuação da realização dos concursos Go!Architecture aliados ao tema da
arquitectura e da cidade, a realizar em Outubro.

Workshops/ Outros Concursos
Um outro objectivo deste departamento é a realização de Conferências e/ou
Concursos/Workshops, com base num tema lançado para toda a comunidade
estudantil da FAUP e proposto pelo Departamento, como “Workshop Espaço
Sagrado”, a realizar em Março e “Workshop Habitar”, a realizar em Junho.
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Exibição de Curtas-metragens e Cinema
Numa reformulação à actividade Cinema Apresentado, o Departamento organizará
uma série de exibições quinzenais, em diversos espaços exteriores e interiores da
Faculdade, aproveitando os diversos ambientes para a mostra de curtas-metragens
e filmes concorrentes ao Festival de Curtas de Vila do Conde e Festival de Cannes.

Teatro
É muito importante, no entender da Direcção, o contacto entre os estudantes e as
diversas áreas da cultura portuguesa. Daí que haja a preocupação com a
organização de peças de Teatro com alguns grupos e academias, aproveitando-se a
pareceria com o Teatro do Bolhão, Balletteatro e Teatro do Campo Alegre, a
decorrer em diversos espaços da Faculdade, nos meses de Maio e Outubro.
Conta-se com a concretização de duas peças durante o mandato.

Ciclo de Conferências Internacionais
Este evento continua a lógica de conferências internacionais que a Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto tem vindo a realizar e vem no seguimento da
actividade prevista no mandato anterior. O Projecto, a decorrer entre Janeiro e Julho
de 2012, na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, tem como motor
dinamizador um Ciclo Internacional de Conferências, o qual se desdobra em
plataformas de reflexão materializadas em folhas volantes que acompanham o ciclo,
e numa Publicação em Livro que resultará do compêndio das mesmas.
Presente a condição histórica de um lugar, de uma comunidade particular – o Porto
– quer-se tomar como referência a “aventura comum percorrida por três
personagens” – Fernando Távora, Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura – e por um
círculo variável de amigos. Uma experiência que partilhou, que partilha, o sonho de
resgatar Portugal do seu isolamento e, ao mesmo tempo não renunciar à sua
identidade histórica – projecção de uma prática da arquitectura que se libertou, que
se liberta, das formas históricas, mas não do carácter profundo da sua cultura.

9

	
  

Jorge Figueira – Janeiro
Gonçalo Canto Moniz – Janeiro
José Miguel Rodrigues – Fevereiro
Marta Oliveira – Fevereiro
Alexandre Alves Costa – Fevereiro
Vittorio Gregotti – Fevereiro
Anthony Vidler – Março
Jacques Lucan – Março
Alejandro Aravena – Abril
Francisco Jarauta – Maio
Luiz Santa-Maria – Maio
Luz Valderrama – Maio
Frederico Soriano – Maio
Iñaki Abalos – Maio

Oficinas de teatro
À semelhança do que foi a actividade Danças do Mundo, pretende-se desenvolver
uma oficina de teatro, a começar em Fevereiro, nas instalações da FAUP,
administradas por profissionais da área, em pareceria com companhias de teatro.

Apresentações de livros
Conta-se, também, em pareceria com o Departamento Livraria e a Revista
ÍndexNewspaper, fazer o registo audiovisual da entrevista do Arq. Valerio Olgiati no
lançamento da revista no café Ceuta dia 7 de Janeiro de 2012. O registo de tão
importante evento terá imenso potencial de retorno a todo o corpo estudantil e
profissional da FAUP, sendo crucial incorporar mais eventos relacionados com esta
nova revista.

Para além dos pontos acima enumerados, é objectivo do Departamento Cultural, em
pareceria com o Departamento Comunicação, a partir do mês de Janeiro, criar uma
base de dados onde serão colocados todos os Concursos Internacionais de
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Arquitectura destinados a estudantes, para que todos os alunos da FAUP estejam a
par e se possam neles inscrever.
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DESPORTIVO

É de grande importância para o estudante, desenvolver-se não só ao nível cognitivo
mas também motor. Neste âmbito, o Departamento Desportivo tem como principal
objectivo fomentar nos estudantes da FAUP o gosto pelas práticas desportivas e a
sua participação nas mesmas.
Apesar da existência sabida de um certo desinteresse dos nossos estudantes pelo
desporto académico. É objectivo para 2012 que o esse desinteresse seja combatido
e diminuído, como já se começou a verificar no ano transacto, tendo em vista um
aumento das inscrições para as mais variadas modalidades do desporto na nossa
faculdade bem como o aumento da representatividade da FAUP em campeonatos
externos, como os CAP’s.
Por outro lado, adoptar-se-á um sistema mais rigoroso para assegurar a participação
dos inscritos nas várias modalidades, a fim de contrariar as faltas de comparência
que por vezes se verificam.

Torneios internos
O Departamento Desportivo propõe-se a realizar, já a partir do mês de Janeiro,
torneios internos, femininos e masculinos, nas modalidades de futsal, voleibol,
andebol e basquetebol com a presença de árbitros federados a dirigir os encontros.

CAP’s e Torneios promovidos pela FAP
Assegurar-se-á a participação de equipas da AEFAUP nos Campeonatos
Académicos do Porto (CAP’s), a partir do mês de Setembro. As equipas
interessadas em participar nestes torneios terão de ser primeiramente seleccionadas
através de treinos de captação de cada modalidade. Para que não existam faltas de
comparência aos jogos e falta de interesse na participação dos jogos, propomos
criar uma base de treinos por semana para que a equipa em questão se encontre
regularmente e não falte aos jogos.
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Sendo assim e para testar a assiduidade dos interessados em formar uma equipa
competitiva e interessada em deixar uma boa imagem nos CAPs, propomos criar
desde já uma equipa de futsal masculino com dois treinos por semana a inicia-los já
em Fevereiro.

É

também

objectivo

do

Departamento

proporcionar

actividades

colectivas

esporádicas que para alem de garantir o convívio entre os estudantes da FAUP,
assegurem a prática regular de exercício físico, tais como corridas em grupo pela
cidade do Porto.
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COMUNICAÇÃO

Para a AEFAUP, todas as actividades devem ser difundidas, devendo a divulgação
ser feita, em primeiro plano para os estudantes da FAUP e de seguida para os
demais estudantes da UP e da cidade do Porto.
Com efeito, é objectivo deste departamento continuar a utilizar os meios habituais de
divulgação, procurando uma proximidade mais forte com os estudantes e dialogando
com eles a fim de lhes dar a conhecer o calendário das actividades e suas
características, actualizando os conteúdos no site da AEFAUP, cuidando do registo
fotográfico e/ou em vídeo de todos os eventos proporcionados pela associação e
criando uma plataforma online para a mostra dos vídeos, tanto de divulgação como
de resumo.
De facto, este departamento esforçar-se-á por trabalhar sempre em cooperação com
todos os departamentos, funcionando como plataforma divulgadora de todas as
actividades e eventos da Associação.
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EDITORIAL

É objectivo principal do Departamento Editorial dar voz àqueles que a querem ter,
assegurando-lhes um meio de expressão.
Deste modo, é nossa responsabilidade manter uma postura de abertura às
publicações quer de novas edições por parte dos estudantes da FAUP, quer de
edições já existentes, tornando-as se possível, mais periódicas e constantes.
Neste mandato, o Departamento Editorial compromete-se a cooperar com os
restantes departamentos da AEFAUP no que respeita às edições e publicações
destes, como por exemplo a publicação sobre Programas de Mobilidade do
Departamento de Política Educativa.
Por outro lado, é objectivo do departamento criar uma publicação (Março e Maio) em
suporte físico e de carácter simbólico, que intensifique a importância do desenho,
abordando temas relacionados com a FAUP, os estudantes e a Arquitectura,
mostrando projectos, entrevistas, textos e desenhos de arquitectos e docentes. Esta
será uma publicação pensada em pareceria com o Departamento Cultural, na
organização de tertúlias e mesas redondas em torno dos temas abordados tendo
como objectivo a abertura do dialogo entre estudantes e docentes bem como a
elucidação sobre temas de interesse ao corpo estudantil.
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VIAGENS

É importante para qualquer estudante viajar e expandir os seus horizontes, contudo,
pela riqueza arquitectónica que o estudante adquire quando viaja, consideramos de
grande importância um papel bastante activo do Departamento das Viagens ao
longo deste mandato.
Assim, este departamento propõe para 2012 uma série de viagens de índole diversa,
com durações variadas, contando com a criação de guias e cadernos de viagem
como compêndios de desenhos, textos, fotografias e testemunhos dos estudantes
participantes, a fim de disponibilizar um registo da viagem aos estudantes que não
conseguirem participar e que quiserem repeti-la individualmente.

Viagem Rússia, Finlândia e Estónia, com a duração de doze dias, a realizar
durante as Férias da Páscoa.
Viagem a Barcelona, com a duração de quatro dias aproximadamente, a realizar
em meados de Maio.
Viagem de Cádiz e Málaga, com a duração de três dias, a realizar em meados de
Abril.
Percurso Fernando Távora, com duração de um dia, a realizar em Outubro.
Percurso Marques da Silva, com a duração de um dia, a realizar em inícios de
Junho.
Viagem ao Parque Escolar, com a duração de um dia, a realizar em Janeiro.
Percurso Habitação Social, com a duração de um dia, a realizar em Março, no
âmbito do programa da Unidade Curricular de Projecto |||.
Viagem Alentejo, com a duração de dois dias, a realizar em finais de Fevereiro.
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Coordenação
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POLÍTICA EDUCATIVA

Este departamento, cujas premissas principais são a defesa dos interesses dos estudantes
da nossa faculdade e o fomento do debate sobre a realidade académica tem, neste mandato,
como objectivo último o combate à parca participação estudantil em questões que
concernam a orgânica académica da qual são produto, mas também produtores. Assim
sendo serão desenvolvidos projectos que apostam na divulgação de informação que diga
respeito não só à nossa faculdade mas também ao universo académico em que estamos
inseridos.
Tendo em vista a evolução do ensino nesta Faculdade, será constituídas Comissões de Ano
(2011/2012 e 2012/2013) composta por docentes e estudantes representantes dos 5 anos do
Curso de Mestrado Integrado. Após a sua constituição serão agendadas reuniões periódicas
com esta comissão para a reflexão e troca de informação que abrirá caminho para a
resolução de possíveis problemas pedagógicos e ciientíficos respeitantes às diversas
unidades curriculares.
Através de uma Sessão de Esclarecimentos e/ou elaboração de um Boletim Informativo
(sobre a organização e funcionamento da AEFAUP, da FAUP, da Universidade do Porto e,
alguns pontos específicos da actualidade do Ensino Superior em Portugal) integrada na
Semana de Recepção, insistir na aproximação dos alunos do primeiro ano aos órgãos
representativos, reforçando o valor máximo da AGE, enquanto credibilizadora das questões
levantadas pelos vários alunos e legitimando as suas opiniões.
Privilegiando sempre a comunicação, este departamento procurará participar e informar os
estudantes sobre a reformulação do Modelo de Plano de Estudos, bem como elaborar em
conjunto com eles uma proposta para esse documento.
Esclarecerá também os estudantes sobre os programas de mobilidade através do diálogo
directo com o Departamento de Relações Externas da faculdade e da criação de uma
publicação com custos simbólicos, em parceria com o Departamento Editorial (agendada
para Feveiro), que reúna textos de estudantes que estão ou estiveram em programas de
mobilidade que incidam fundamentalmente nos planos de estudos e outras valências das
diversas faculdades.
Para uma divulgação e recepção constante e imediata de informação, o Departamento da
Política Educativa servir-se-à de vários meios de comunicação tais como as Assembleias
Gerais de Estudantes, o sítio electrónico da AEFAUP, o facebook da AEFAUP, os placards
informativos presentes na faculdade e uma plataforma interactiva online de discussão.
Tendo em conta as adversidades sócio-econímicas que enfrentamos actualmente, a
Direcção empossada reforça a atenção às políticas educativas do Ensino Superior e o seu
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compromisso de representar os estudantes da AEFAUP em sede própria, assegurando a
presença e representação da AEFAUP em todas as Assembleias Gerais da FAP, nos
ENDA's (Encontros Nacionais de Direcções Associativas), bem como em todos os
eventos/encontros/actividades de interesse.
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RELAÇÕES EXTERNAS E INTERNACIONAIS

O Departamento das Relações Externas e internacionais da AEFAUP tem vindo a
assumir-se como um elemento fulcral à integração e relação entre os estudantes da
FAUP e os seus interesses com os diversos organismos externos à própria
comunidade escolar. Para o mandato que agora se inicia é objectivo garantir ao
máximo que todo o processo de representação e defesa dos estudantes da FAUP
seja contínuo e intenso. Prevê-se para este ano, um trabalho exaustivo relacionado
com várias temáticas que nos parecem de vital importância. Neste mandato
pretende-se ter especial atenção às politicas educativas do Ensino Superior e em
especial do ensino de Arquitectura.
Segundo estes objectivos e preocupações a Direcção empossada compromete-se a
representar os estudantes da AEFAUP em sede própria, assegurando a presença e
representação da AEFAUP em todas as Assembleias Gerais da FAP, nos ENDA’s
(Encontro Nacional de Direcções Associativas), bem como em todos os eventos/
encontros/ actividades de interesse.
Retomará e aproximará, também, o contacto com todas as Associações de
Estudantes e Núcleos de Arquitectura do país, no sentido de incentivar e fomentar
as parcerias em actividades e a discussão de políticas pedagógicas. Para tal,
propõe-se também organizar um Encontro Nacional de Faculdades de Arquitectura
para fomentar a discussão entre estudantes da área acerca do ensino da
Arquitectura e seu funcionamento, com data revista para Outubro. E reforçará o
acompanhamento e informação dos/aos estudantes da FAUP em matérias que
afectem os seus interesses.
Por fim, criará novas parcerias e acordos com outras entidades, melhorando as
vantagens aos associados e membros, bem como para futuras cooperações em
actividades realizadas pela AEFAUP.

20

	
  
LIVRARIA

O grande propósito do Departamento da Livraria para 2012 é efectuar um trabalho
exemplar de constante renovação de stock e de limpeza e organização do espaço
destinado á Livraria, que deste modo abra portas à aquisição de novas publicações.
Daí que seja objectivo ir ao encontro das necessidades e dos interesses
bibliográficos dos estudantes da FAUP.
Tendo em vista o que foi anteriormente citado, o Departamento da Livraria, propõe
para 2012 realizar feiras do livro periódicas e organizadas segundo editoras, realizar
feiras de descontos especiais em revistas, assegurar a participação da Livraria da
AEFAUP em feiras do livro fora da faculdade, apoiar a divulgação de possíveis
publicações da AEFAUP ou de terceiros ligados à faculdade, promover acções de
apresentação de novos livros no espaço da Livraria ou noutros espaços da
faculdade, continuar a actualização da base de dados de livros disponíveis,
actualizada semanalmente, no sítio da Internet da AEFAUP, sendo assim possível
que todos os estudantes da FAUP se mantenham actualizados do stock existente na
sua livraria. Esta base de dados serve simultaneamente para uma melhor gestão e
organização interna, pois torna possível devolver ás editoras com quem temos
consignações, livros há muito em stock, possibilitando a aquisição de novas
publicações.
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INSTALAÇÕES

Neste mandato o Departamento das Instalações pretende contribuir com uma maior
dinâmica às actividades executadas. Para além de assegurar a gestão e
manutenção do património da AEFAUP, assumem-se objectivos de usufruto e
intervenção activa nos espaços de que os estudantes dispõem.
Nesse sentido, no mandato actual, considera-se imprescindível debruçarmo-nos
sobre a

gestão e manutenção dos espaços, material e restante património da

AEFAUP, a manutenção e distribuição dos cacifos, a relação estreita com os
diversos departamentos da AEFAUP no que respeita à ajuda na dinamização dos
espaços utilizados durante as actividades e a organização de um concurso para a
dinamização de algum espaço para usufruto dos estudantes.
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ESTRUTURA ORÇAMENTAL

01

1

2

AEFAUP

Livraria

Gestão, Política Educativa e Relações Externas e
Internacionais

02

Departamento Comunicação

03

Departamento Cultural

04

Departamento Desportivo

05

Departamento Editorial

06

Departamento das Instalações

07

Departamento Recreativo

08

Departamento das Viagens

01

Livraria
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ORÇAMENTO

Conta

01

1

Departamento

Despesas

Gestão, Política Educativa e Relações
Externas e Internacionais

€ 44 548

€ 70 898

€ 4 400

€0

€ 15 100

€ 5 500

02

Departamento Comunicação

03

Departamento Cultural

04

Departamento Desportivo

€ 3 000

€0

05

Departamento Editorial

€ 3 500

€0

06

Departamento das Instalações

€ 1 350

€0

07

Departamento Recreativo

€ 31 500

€ 27 000

08

Departamento das Viagens

€ 36 600

€ 36 600

€ 139 998

€ 139 998

€ 52 438

€ 60 000

€ 7 562

€0

€ 60 000

€ 60 000

TOTAL

2

Receitas

01

Livros e revistas

02

Recursos Humanos
TOTAL

24

	
  
DESENVOLVIMENTO ORÇAMENTAL

Conta

Departamento/ Actividade

0

Gestão, Política Educativa e Relações

1

Externas e Internacionais

Receitas

€ 44 548

€ 70 898

Recursos Humanos

€ 8 273

€0

Telecomunicações fixas

€ 2 200

€0

Telecomunicações móveis

€ 2 500

€0

Impostos

€ 7 000

€0

Coima C.M.P.

€ 1 820

€0

€ 21 255

€0

Papelaria

€0

€ 8 400

Bar AEFAUP

€0

€ 21 600

Vasco & Angelina, Lda.

€0

€ 7 830

Maselga – máquinas de vending

€0

€ 13 068

Protocolo TMN

€0

€ 1 500

Protocolo Infor

€0

€ 1 000

IPJ – P.A.E.

€0

€ 12 000

IPJ – P.A.I.

€0

€ 1 000

€ 500

€ 4 500

€ 1 000

€0

Protocolo FAUP

1

Despesas

Cotas de Sócios
Representações Externas
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0

€ 4 400

€0

€ 4 000

€0

€ 400

€0

€ 15 100

€ 5 000

€ 1 500

€0

Workshop Espaço Cénico

€ 500

€0

Ciclo “Diários Gráficos”

€ 750

€0

Conferência “Espaço e matéria”

€ 200

€0

Workshops

€ 800

€0

Happenings Ocasionais

€ 250

€0

€ 10 000

€ 5 000

Exposições colectivas de alunos

€ 500

€0

Go!

€ 600

€0

€ 3 000

€0

€ 2 500

€0

€ 500

€0

2
1

Departamento da Comunicação

Gráficas
Domínios.pt

0
3

Departamento Cultural

Ciclo de Jazz

1

Ciclos de Conferências

0
4
1

Departamento Desportivo

Aluguer de pavilhão
Equipamento e material
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0

€ 3 500

€0

€ 2 500

€0

Publicação AEFAUP

€ 750

€0

Publicação Mobilidade

€ 250

€0

€ 1 350

€0

Papelaria

€ 600

€0

Tinteiros

€ 150

€0

Material

€ 300

€0

Diversos

€ 300

€0

€ 31 500

€ 27 000

€ 16 000

€ 12 000

Clubbings

€ 1 500

€ 1 000

Queima das Fitas

€ 7 000

€ 7 000

Semana de Recepção

€ 7 000

€ 7 000

€ 36 600

€ 36 600

5
1

Revista Dédalo

0
6

1

Departamento Editorial

0
7

Departamento das Instalações

Departamento Recreativo

Churrascos
1

1

0

Departamento das Viagens
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8
Viagem Alentejo

€ 3 600

€ 3 600

Viagem Barcelona e Girona

€ 4 700

€ 4 700

Viagem a Cádiz e Málaga

€ 2 800

€ 2 800

Percurso Fernando Távora

€ 700

€ 700

Visitas Parque Escolar

€ 800

€ 800

€24 000

€24 000

Viagem Rússia, Finlândia, Estónia
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