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1. Mensagem do Candidato a Presidente da Direção da Associação 

      

Caros/as colegas, 

Ao longo dos últimos três anos fui um membro ativo da Associação de Estudantes da Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto, fazendo parte de uma equipa à qual juntei a minha vontade de fazer 

mais e melhor, a outras experiências, ideias e metodologias, com o único propósito de agregar esforços e 

criar sinergias na ajuda aos estudantes e ao próprio reconhecimento da importância desta Associação na 

comunidade. 

Por considerar a AEFCUP um órgão de excelência, rigor e com um papel preponderante na vida académica, 

assim como a minha ambição de o tornar ainda mais forte e dinâmico, assumo a candidatura a Presidente 

da Direção, juntamente com todos aqueles que confiaram em mim e se juntaram a este projeto, aos quais 

expresso desde já o meu agradecimento pelo compromisso e dedicação demonstrados. 

Esta candidatura nasce do assumir de um passado recente, mas sobretudo de uma nova visão para o 

presente e para o futuro do papel do associativismo. Uma resposta aos novos e cada vez mais exigentes 

desafios, à promoção da qualidade do ensino, mostra-se crucial, seja ao nível da representatividade 

estudantil, da promoção cívica e do conhecimento, da interligação da faculdade com a sociedade e as 

entidades de soberania do país, mas também pela defesa de valores, como a igualdade e inclusão, a 

meritocracia, assim como pela execução de atividades extracurriculares. 

No que diz respeito às atividades que apresentamos no nosso plano, assumimos a continuidade daquelas 

que enaltecem os princípios basilares que têm orientado a AEFCUP, havendo também um progresso das 

iniciativas que precisam de uma maior ambição, de acordo com as dinâmicas de mudança à nossa volta. 

Nestas atividades destacam-se, entre outras, iniciativas nas áreas pedagógica e ambiental. 

Atendendo às necessidades atuais dos estudantes, como são as questões relativas à falta de alojamento 

e a carência de apoio social direto, a Lista I assumirá um papel ativo e prioritário para impulsionar o debate 

deste flagelo, na procura de soluções para combater adversidades colocadas pelo atual contexto 

socioeconómico. 

Iniciamos esta caminhada com o objetivo de melhorar ainda mais aquele que é o trabalho da nossa 

associação, por isso apresentamo-nos como uma lista de continuidade. 

Lista I, Criada para ti!  

 

João Fonseca 

Candidato a Presidente da Direção da AEFCUP pela Lista I 
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2. Estrutura da Lista 
 
 

A Direção da Lista I é constituída por 41 elementos. O núcleo de gestão é constituído pelo 

Presidente, pelo Tesoureiro e por dois Vice-Presidentes. Os restantes elementos estão 

distribuídos pelos departamentos da seguinte forma:  

Departamento de Apoio ao Estudante e Intervenção Social (1 coordenador e 3 vogais);  

Departamento Desportivo (2 coordenadores e 8 vogais);  

Departamento de Emprego e Formação (2 coordenadores e 3 vogais);  

Departamento de Marketing e Imagem (1 coordenador e 9 vogais);  

Departamento Recreativo e Cultural (2 coordenadores e 6 vogais).  

A Lista candidata-se também à Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal, sendo cada 

um destes órgãos sociais constituído por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário.  
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3. Constituição da Lista4  

3.1. Direção 

 
I Núcleo de gestão  

Presidente João Fonseca (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)  

Tesoureiro Margarida Gonçalves (L: Ciências e Tecnologia do Ambiente) 

Vice-Presidente Externo José Damásio (MI: Engenharia Física) 

Vice-Presidente Interno Andreia Fonseca (L: Bioquímica) 

 

    II Departamento de Apoio ao Estudante e Intervenção Social  

Coordenador  

             Nelson Martins (L: Bioquímica) 

Vogais 

   André Cunha (L: Ciências e Tecnologia do Ambiente) 

Ana Brito (L: Bioquímica) 

Catarina Ferreira (L: Ciências e Tecnologia do Ambiente) 

 

    III Departamento Desportivo  

Coordenadores  

   Carlos Santos (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos)  

   Rafael Xavier (M: Deteção Remota) 

Vogais 

   Bruno Silva (M: Deteção Remota) 

Diana Sousa (L: Bioquímica) 

Hugo Amaral (L: Bioquímica) 

Matilde Barbosa (L: Química) 

Pedro Summavielle (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos) 

Rita Romani (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos) 

Rodrigo Granato (L: Ciências de Computadores) 

Sara Ribeiro (L: Bioquímica) 
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 IV Departamento de Emprego e Formação  

Coordenador  

   Manuel Martins (M: Ciências de Computadores) 

   Carolina Silva (L: Física)   

Vogais  

Ana Barros (L: Matemática) 

Diogo Amaral (L: Biologia) 

Jorge Ventura (L: Química) 

 

   V Departamento de Marketing e Imagem  

Coordenadores  

    José Neves (L: Ciências de Computadores) 

Vogais 

   Carolina Trindade (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos) 

Fábio Nogueira (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos) 

Helena Costa (L: Biologia) 

João Morais (MI: Engenharia Física) 

Luís Trinta (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos) 

Mariana Alegria (L: Biologia) 

Melissa Teixeira (L: Bioquímica) 

Inês Ferreira (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos) 

Sara Fialho (M: Bioquímica)   
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 VI Departamento Recreativo e Cultural 

Coordenadores  

   Ana Fonseca (L: Bioquímica) 

Tiago Rocha (L: Bioquímica)   

Vogais 

   Ana Santos (M: Ecologia do Ambiente) 

Ana Rocha (M: Arquitetura Paisagista) 

João Semblano (L: Ciências de Computadores) 

Mariana Libório (L: Matemática) 

Patrícia Carneiro (L: Química) 

Paulo Pinheiro (L: Bioquímica) 

 

 3.2. Mesa da Assembleia Geral  

Presidente Mariana Silva (M: Bioquímica) 

Vice-Presidente Filipa Mendonça (L: Bioquímica) 

Secretário Ivan Sá (M: Geologia) 

 3.3. Conselho Fiscal  

Presidente Francisca Frias (M: Engenharia Matemática) 

Vice-Presidente Miguel Chaves (M: Química) 

Secretário Ricardo Vieira (MI: Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos) 
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4. Introdução aos Departamentos e respetivas atividades 

 

8 
4.1. Departamento de Apoio ao Estudante e Intervenção Social  

 

A missão do Departamento de Apoio ao Estudante e Intervenção Social tem dois 

objetivos fundamentais. O primeiro é a luta pelos direitos e interesses dos 

estudantes, junto dos Órgãos de Gestão da Faculdade de Ciências e das 

entidades externas competentes. Assim, damos apoio e vias de resolução para 

os problemas que possam surgir e para os já existentes. 

 O segundo é promover o espírito solidário, consciencializando a comunidade 

para os problemas sociais existentes e incentivando-a a contribuir, da forma 

adequada, para a resolução dos mesmos. 

Assim sendo, o Departamento de Apoio ao Estudante promove a integração do 

aluno e a melhoria da sua estadia nesta casa que, aliada à intervenção social, 

forma cidadãos íntegros, responsáveis e cada vez mais capazes de lidar com os 

vários desafios que a sociedade impõe. 

 

Plano de atividades  

 

Apoio ao Estudante  

• Apoio aos estudantes nacionais e internacionais;  

• Produção do Guia digital de Integração Académica 2019;  

• Divulgação da cronologia informativa relativa à avaliação no 1º e 2º 

semestre;  

• Garantia da representatividade dos estudantes no Conselho de 

Representantes, no Conselho Pedagógico e nas Comissões de 

Acompanhamento;  

• Em colaboração com os núcleos de estudantes, garantir que são 

realizadas sessões de apresentação e esclarecimentos dos mestrados das 

várias áreas científicas da FCUP;  

• Em colaboração com o núcleo de gestão, fazer a representação externa 

da AEFCUP nos Encontros Nacionais de Direções Associativas (ENDA);  

• Apoio à FCUP na organização da receção aos novos estudantes, 

mantendo a banca da Associação de Estudantes no percurso das 

matrículas e integrando os núcleos e grupos académicos;  

• Resolução de questões pedagógicas e de política educativa que possam 
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surgir, junto do Conselho Pedagógico, do Diretor, do Conselho de 

Representantes e, se necessário, da Reitoria da Universidade do Porto, 

do Senado da Universidade do Porto e da Federação Académica do Porto;  

• Promoção e divulgação de um grupo de Mentoring, em colaboração com 

os núcleos de estudantes;  

• Atualização do conjunto de Frequently Asked Questions;  

• Incentivo ao estudo em época de exames, através da distribuição de 

snacks;  

• Atualização da plataforma de explicadores; 

• Promoção de medidas sustentáveis e de atividades ecológicas; 

• Promoção do WhatsApp para Apoio ao Estudante. 

 

Intervenção Social  

• Divulgação da Mega Dádiva de Sangue e Medula Óssea;  

• Recolha de bens para instituições de cariz social;  

• Criação de um grupo de voluntários, constituído por estudantes;  

• Organização de visitas à Faculdade para alunos desfavorecidos, como 

forma de incentivo ao estudo no Ensino Superior;  

• Organização da Feira de Voluntariado;  

• Palestras de sensibilização ou debates sobre temáticas atuais. 
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4.2. Departamento Desportivo 

 

Numa altura em que Portugal se encontra entre os países mais sedentários do 

Mundo, não podemos ficar indiferentes e assumimos o desporto para todos 

como uma das nossas prioridades.  

Assim sendo, o propósito deste departamento passa essencialmente por 

promover e incentivar a prática desportiva e de bons hábitos de vida saudáveis 

no seio dos nossos estudantes. 

Temos por base garantir as condições para que as nossas equipas possam 

representar as cores de Ciências ao mais alto nível, tanto nos Campeonatos 

Académicos do Porto como nos Nacionais Universitários.  

Para além do desporto tradicional, a nossa missão também passa por incentivar 

e apoiar as equipas que representam a nossa faculdade na E-University League. 

 

Plano de atividades  

 

• Apoio à participação das equipas da AEFCUP nos Campeonatos 

Académicos do Porto (CAP’s); 

• Apoio à participação das equipas de Ciências na e-University League; 

• Organização de torneios de bilhar, matraquilhos, setas e dinamização de 

torneios de ténis de mesa e jogos tradicionais nos churrascos; 

• Organização de torneios de eSports; 

• Realização do IV Interfacs (Futsal, Voleibol e Basquetebol 3x3); 

• Realização de um Ciclo do desporto e da saúde; 

• Renovação de equipamentos das equipas da AEFCUP. 
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8 
4.3. Departamento de Emprego e Formação  

 

O Departamento de Emprego e Formação assume como sua principal função o 

enriquecimento pessoal e curricular dos estudantes, bem como a divulgação das 

oportunidades de emprego de cada uma das áreas de estudo da FCUP. 

Através da dinamização de cursos e workshops, os estudantes poderão 

desenvolver as suas soft skills, ficando assim mais e melhor preparados para a 

entrada no mercado de trabalho. Para além disso, eventos como a Feira de 

Emprego ou visitas a empresas, permitem que os alunos fiquem cada vez mais 

conscientes das portas que terão abertas aquando da conclusão dos seus 

estudos. 

Assim, é nosso objetivo proporcionar aos alunos um conjunto de oportunidades 

que contribuam para o seu progresso pessoal, académico e profissional. 

 

Plano de atividades 

  

• IV Feira de emprego; 

• Workshop de LinkedIn; 

• Coaching sessions; 

• Workshop de escrita científica; 

• Workshop CV; 

• Workshop de public speaking; 

• Visitas a empresas; 

• Curso de suporte básico de vida; 

• Curso de ciências forenses; 

• Curso de línguas. 
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4.4. Departamento de Marketing e Imagem  

 

O Departamento de Marketing e Imagem assume a missão da produção gráfica 

de cartazes e imagem, que publicite de uma forma sucinta e cativante as várias 

atividades que propomos neste plano. Assumimos o compromisso de efetuar a 

cobertura fotográfica desses eventos, para que possas mais tarde, reviver as tuas 

memórias dos mesmos. 

Também, será continuado o estudo e gestão das plataformas informativas e 

sociais já existentes, para manter a comunidade estudantil informada quanto à 

situação do meio que os rodeia e potenciais atividades culturais e formativas, 

que lhes possa interessar.   

         

Plano de atividades  

 

• Gestão de todas as plataformas de comunicação da AEFCUP: Facebook - 

“AEFCUP - Associação de Estudantes da FCUP”, Facebook - “Aefcup - 

Departamento Desportivo”; 

• Instagram, Youtube e website; 

• Produção da imagem e divulgação de todos os eventos da AEFCUP; 

• Cobertura fotográfica e de vídeo; 

• Produção do design do merchandising para 2020; 

• Disponibilização de um calendário mensal das atividades da AEFCUP; 

• Produção da revista INFO. 
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4.5. Departamento Recreativo e Cultural  

 

O tempo de um estudante no Ensino Superior é ocupado maioritariamente pelo 

estudo e consideramos que também é importante haver momentos de 

descontração e diversão.  

O departamento Recreativo e Cultural encarrega-se dessa missão. Planeamos 

organizar as emblemáticas festas de Ciências, assim como churrascos a preços 

académicos, e ainda desenvolver um conjunto de atividades com o objetivo de 

levar ao encontro dos estudantes a Cultura na sua forma mais pura.  

No final, pretendemos que com esta intervenção na comunidade estudantil se 

tenha dado um desenvolvimento social e cultural da mesma. 

  

Plano de atividades  

 

Recreativo: 

• XI Festa do Caju; 

• XXXI Sarau Cultural de Ciências; 

• X Rainhas da Noite; 

• Realização de churrascos na Faculdade; 

• Barraquinha da AEFCUP na Queima das Fitas do Porto; 

• Mega Arraial de S. João; 

• Organização de eventos/festas em conjunto com outras Associações de 

Estudantes. 

Cultural: 

• Dia cultural; 

• Bookcrossing; 

• Divulgação mensal de um calendário de atividades culturais no Porto; 

• Sessão de Stand Up Comedy (inserida num churrasco); 

• Espetáculo/workshop de magia; 

• Promoção de visitas a museus; 

• Realização da FCUP Trip; 

• Colaboração com grupos académicos da FCUP; 

• Implementar Quizz cultural num churrasco; 

 


