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Manifesto Eleitoral
Estimados colegas, a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto é hoje uma das mais importantes e reputadas Associações de Estudantes no panorama da
Academia do Porto, este prestígio deve-se ao trabalho árduo de anteriores direções que foram
fortalecendo a sua estrutura, transmitindo os seus conhecimentos e a sua experiência aos novos
elementos que passaram por esta casa. A lista I, mais uma vez candidata aos orgãos sociais da
AEFCUP, propõe-se a continuar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na associação, tendo
a certeza de que temos na nossa lista as pessoas com a experiência, motivação e competência
necessária para garantir o bom e normal funcionamento da AEFCUP. Assim, assumimo-nos como
uma lista de continuidade. Continuidade do grande projeto da AEFCUP – servir os estudantes de
Ciências.
Continuidade não significa estagnação, a lista I pretende continuar a inovar, a aperfeiçoar a gestão
das atividades e a defender os estudantes. Contamos com um programa ambicioso que pretende
por um lado manter as tradições e os eventos que os estudantes já estão habituados, garantindo
que estes continuem a crescer e a melhorar, e por outro criar dinâmicas e atividades pensadas
para os nossos estudantes.
Hoje, ser estudante de Ciências, não deve ser só frequentar o ensino superior. Não obstante à
formação que um curso universitário proporciona a um estudante, estes sentem cada vez mais a
necessidade de adquirir competências transversais que os preparem para se tornarem cidadãos
conscientes, cívicos, críticos, versáteis e capazes de se inserirem no seu local de trabalho e na
sociedade. Para atingir este objetivo, pretendemos continuar a dinamizar eventos nas diversas
áreas que são do interesse dos estudantes: desporto, saúde e bem-estar, acesso à profissão,
recreação, cultura, sustentabilidade e intervenção social.
O futuro revela-se cada vez mais incerto e fragilizado para a sociedade e particularmente para os
jovens. No entanto, não podemos deixar que o contexto socioeconómico complexo e volátil em
que nos encontramos, afete o princípio de igualdade de oportunidades, e condicione a escolha
dos estudantes mais carenciados no prosseguimento dos seus estudos académicos, pelo que é
um compromisso desta lista, continuar a desenvolver o trabalho de defesa dos nossos estudantes,
juntamente com a FAP e restantes associações de estudantes, nomeadamente na salvaguarda do
alargamento dos programas e apoios sociais. Deste modo, algumas medidas que defendemos
são um aumento do número das bolsas de estudo, uma atualização do complemento de
alojamento, ajustado à taxa de inflação e uma diminuição da distância requerida para ser
considerado estudante deslocado e consequentemente ser elegível para a atribuição do
complemento de deslocação.
Assim a nossa candidatura assenta-se no princípio basilar da defesa da integridade dos
estudantes e apresenta-se como uma candidatura coesa, transparente, disponível, trabalhadora e
experiente, que mantém esse compromisso, trabalhando em estreita colaboração com os
conselhos Pedagógico, Executivo e de Representantes da FCUP, com os SASUP, com a
Universidade do Porto, com a FAP, com as restantes associações de estudantes, com os núcleos
de estudantes da FCUP e os diferentes grupos académicos, de modo a encontrar as soluções
mais adequadas e eficazes para as problemáticas que a comunidade estudantil enfrenta nestes
tempos adversos.
UNIDOS POR TI - Sob este lema, formamos uma lista abrangente e representativa do universo
estudantil variado e heterogéneo da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que
considera que uma das chaves do sucesso para ser considerada representante dos estudantes é
a coesão e união dos seus membros, sendo cada um igualmente responsável pelo dever da
transparência e comunicação ágil de problemas dos estudantes com o intuito de otimizar como
equipa soluções para os mesmos. A união é também um mecanismo fulcral de entreajuda para o
sucesso na conceção e implementação do programa.
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Mensagem do Candidato a Presidente da Direção da AEFCUP
Caros/as colegas,
Entrei nesta jornada em 2020, em plena pandemia, num período bastante complexo que exigiu
por parte dos dirigentes associativos uma rápida, ágil e constante adaptação ao formato digital e
subsequente retoma ao formato presencial e durante estes 2 anos tive o privilégio de contactar
com pessoas ativas e críticas, com as quais pude evoluir ao longo desta caminhada. Posto isto,
apresento a minha candidatura à Presidência da Direção da AEFCUP, ao lado de uma equipa jovem,
ambiciosa e acima de tudo trabalhadora, com o propósito de servir de igual forma todos os
estudantes de Ciências.
Encontramo-nos num contexto socioeconómico mais frágil pelo que queremos continuar a apostar
numa comunicação estreita e próxima com a FAP, SASUP e os diferentes órgãos da FCUP, de
modo a que nenhum estudante se sinta impedido de prosseguir com os seus estudos. Este
contacto regular com as diferentes estruturas é também vital para termos uma voz sobre a
qualidade da educação da FCUP e otimização da mesma, através da inovação pedagógica, que a
pandemia obrigou a acelerar.
No que diz respeito às atividades da AEFCUP, assumimos igualmente o dever de continuar a atuar
em prol da fácil acessibilidade dos estudantes às mesmas. Um dos nossos focos neste plano
eleitoral é o investimento na formação e melhoria de competências dos nossos estudantes na
agilização na entrada no mercado de trabalho. Enfatizamos assim a nossa vontade de retomar a
nossa Feira de Emprego presencial, que acontecia pré-pandemia, juntamente com a FCUP, além
das diversas ações de formação que temos planeado neste contexto, honrando desta forma o ano
Europeu das Competências em 2023. Este é só um dos aspetos de um plano eleitoral rico e
extenso, que defende os variados interesses de cada um.
Acreditamos assim, que este é o caminho correto, para impactar de forma positiva a experiência
de cada estudante e para isso apresentamo-nos íntegros, transparentes, conscientes, críticos, e
unidos por ti.
David de Carvalho Paula
Porto, 31 de outubro de 2022
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Organização
A lista I propõe uma organização semelhante à das direções anteriores, 6 departamentos mais o
Núcleo de Gestão, com 10 coordenadores de departamento e 72 vogais:

David Paula

Presidente
Maria Luís
Nogueira

Tesoureira
Apoio ao
Estudante
Departamento

Maria Silva
Coordenadora

14 Vogais

José Novo

Luís Tavares

Vice-Presidente

Desportivo
Departamento

Francisca Silva
e Leonor Silva
Coordenadoras

12 Vogais

Bruno Cardoso

Vice-Presidente

Intervenção Social e
Sustentabilidade
Departamento

Daniela Vital
Coordenadora

12 Vogais

Emprego e
Formação
Departamento

Adriana Oliveira
e Mafalda Silva

Vice-Presidente

Marketing e
Imagem

Recreativo e
Cultural

Departamento

João Coelho e
João Soares

Departamento

Carlos Costa e
Ema Marinho

Coordenadoras

Coordenadores

Coordenadores

10 Vogais

10 Vogais

14 Vogais
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Departamento de Apoio ao Estudante
O Departamento de Apoio ao Estudante tem como propósito trabalhar com e em prol dos
estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e facilitar-lhes em todas as medidas
possíveis o acesso à resolução de problemas que possam eventualmente aparecer. Tem também
como objetivo apoiar a integração dos estudantes, tanto nacionais quanto internacionais, na vida
académica, assim como ajudá-los na resolução de problemas sociais existentes a questões
pedagógicas. Propõe-se ainda a promover o fluxo de informação e divulgação recorrente a prazos
e atividades académicas.
Iniciativas do Departamento:
➢ Apoio aos estudantes nacionais e internacionais ao longo do percurso académico na
FCUP;
➢ Atualização e disponibilização do Guia de Integração Académica e do Guia de
Regulamentos Académicos;
➢ Desenvolvimento de projetos e atividades de integração de alunos internacionais e de
mobilidade;
➢ Divulgação dos respetivos programas de mobilidade, assim como o apoio aos estudantes
que os pretendam fazer;
➢ Divulgação da cronologia informativa relativa à avaliação no 1º e 2º semestre;
➢ Divulgação e celebração do Dia do Estudante;
➢ Atualização do conjunto de Frequently Asked Questions, no website da AEFCUP;
➢ Promoção de um contacto de Apoio ao Estudante;
➢ Criação e atualização de uma rubrica dedicada a plataformas de estudo;
➢ Criação e divulgação de uma rubrica dedicada a bolsas;
➢ Incentivo ao estudo em época de exames, através da distribuição de snacks e brindes;
➢ Sensibilização sobre saúde mental e bem-estar, em colaboração com os SASUP e o
departamento Desportivo;
Plataforma de explicadores
A plataforma de explicadores é uma página no site da AEFCUP que reúne explicadores de diversas
unidades curriculares. Propomo-nos a captar mais explicadores e divulgar melhor a plataforma de
modo a que um maior número de estudantes tenha conhecimento e possa usufruir desta.
IV Mostra de Mestrados
A mostra de mestrados, tal como o nome indica, é um conjunto de palestras sobre os diferentes
mestrados da FCUP. Propomo-nos a organizar mais uma edição, de modo a que os finalistas da
licenciatura possam, de uma forma mais informada, tomar a sua decisão.
I Mostra de Doutoramentos
Com os mesmos objetivos da Mostra de Mestrados e seguindo o mesmo modelo, propomo-nos
a organizar a primeira edição da Mostra de Doutoramentos da FCUP.
Receção aos novos estudantes
Propomo-nos a colaborar com a FCUP na organização da receção aos novos estudantes, a manter
a participação da AEFCUP com uma banca, a marcar presença na sessão introdutória quando
convidados e distribuir os habituais kits de receção AEFCUP aos novos alunos.
Mentoria
Propomo-nos a promover o programa de Mentoria em colaboração com os núcleos de estudantes,
garantido a representatividade em cursos sem núcleos ativos e a organizar atividade entre
mentores e mentorados.
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Departamento Desportivo
O departamento desportivo tem como objetivo reforçar a importância da atividade física no meio
estudantil, promovendo atividades que visam o bem-estar físico e mental de todos os estudantes.
Neste sentido, este departamento propõe-se a realizar diversas atividades de incentivo à prática
desportiva, como torneios de vários desportos, e a apoiar a participação das equipas da AEFCUP
nos campeonatos universitários.
Iniciativas do Departamento:
Equipas AEFCUP
Para muitos estudantes, que se vêem obrigados a deixar de praticar desporto quando entram para
a faculdade, as equipas da AEFCUP apresentam-se como uma forma de continuar a prática
desportiva. Propomo-nos a continuar a proporcionar aos nossos estudantes, de forma gratuita, a
experiência de representar as cores de Ciências nos campeonatos universitários nas várias
modalidades que a AEFCUP tem (Andebol, Basquetebol, Futebol, Futsal e Voleibol), continuando
a trabalhar para melhorar as condições para a prática das mesmas.
Gala do Desporto AEFCUP
A Gala do Desporto é uma nova ideia que propomos implementar. Tem o objetivo de incentivar a
prática de desporto na Faculdade assim como promover as Equipas da AEFCUP através da
atribuição de prémios aos estudantes que mais se destacarem na época desportiva.
Equipas de E-Sports
Nos últimos anos, os E-Sports têm vindo a aumentar a sua popularidade. Esta tendência de
crescimento reflete-se também nas competições universitárias. Neste sentido, propomo-nos a
organizar torneios de várias modalidades de E-Sports como forma de selecionar estudantes da
FCUP para representarem a AEFCUP nos campeonatos universitários, aumentando o apoio dado
a estas equipas.
V INTERFACS
O INTERFACS é um torneio de várias modalidades, nomeadamente, Futsal, Voleibol 2x2 e
Basquetebol 3x3, que é organizado em conjunto com outras associações de estudantes da
Universidade do Porto. Propomo-nos a promover o contacto com as associações de modo a que
possamos colaborar na organização de mais uma edição do torneio.
Visitas a locais desportivos
Com o objetivo de dar a conhecer aos estudantes os bastidores do desporto de alta competição
e os palcos de grandes eventos desportivos, propomo-nos a organizar visitas a locais desportivos,
nomeadamente, centros de alto rendimento, arenas ou estádios.
Promoção do Desporto Adaptado
Queremos que o desporto seja para todos, nesse sentido propomo-nos a promover diversas
ações e atividades que versam a temática do desporto adaptado, permitindo que os estudantes
com dificuldades possam também participar.
Propomos ainda a dinamização de várias actividades, que visam promover a saúde mental e o
bem-estar de todos os estudantes, como palestras, aulas de grupo, desafios e torneios. Propomo-nos também a divulgar e incentivar a prática de desportos individuais e radicais no meio
académico.
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Departamento de Emprego e Formação
O departamento de Emprego e Formação tem como principal objetivo aproximar os nossos
estudantes da realidade que é o mercado de trabalho, completando a sua formação em áreas que
não são versadas durante o seu percurso académico e promovendo a divulgação de oportunidades
de emprego relacionadas com cada uma das áreas de estudo da FCUP.
Nesse sentido, são desenvolvidas atividades, nomeadamente a Feira de Emprego e o Congresso
de Ciências que proporcionam o contacto dos estudantes com possíveis empregadores. De modo
a complementar este programa estão pensados workshops e cursos, que irão fortalecer as soft
skills dos nossos estudantes, tais como a oratória e a escrita científica, cruciais na sua vida
profissional e académica.
Iniciativas do Departamento:
III Semana de formações
A semana de formações tem como objetivo formar os estudantes de Ciências na manipulação de
diversas ferramentas e na aquisição de um conjunto de competências que poderão ser úteis
quando chegarem ao mercado de trabalho. Cientes da heterogeneidade dos cursos frequentados
na FCUP, prometemos, à semelhança de anos anteriores, proporcionar workshops adequados à
maioria da comunidade académica.
Plataforma de Empregabilidade
A plataforma de Empregabilidade é uma página no website da AEFCUP, periodicamente atualizada
com ofertas de emprego ou estágio para as diferentes áreas lecionadas na FCUP. Propomo-nos
a manter esta página atualizada, aumentando o portfólio de oportunidades e a fazer uma maior
divulgação.
IV Feira de Emprego
A feira de emprego é uma mostra de empresas e institutos de diversas áreas que têm interesse
em recrutar estudantes da FCUP. Após o interregno, provocado pela pandemia, este ano propomonos a retomar este evento, promovendo, além da participação das empresas, a realização de
outras dinâmicas (palestras, workshops, formações, entre outros) destinadas a preparar os
estudantes para o mercado de trabalho.
XIX Curso de Ciências Forenses
O já conhecido e popular curso de ciências forenses, é um conjunto de palestras e seminários
relacionados com a área. Destina-se a todos os estudantes de Ciências, tanto para quem quer
ingressar na área, como para quem apenas a quer explorar. Propomo-nos a realizar uma nova
edição, mantendo o estilo já conhecido por todos.
Curso de Línguas
Conhecer outra língua é cada vez mais importante. Propomo-nos a continuar a proporcionar, em
parceria com uma escola especializada, cursos de línguas semestrais como forma de os
estudantes de Ciências aprofundarem ou conhecerem outro idioma.
II Congresso de Ciências
Com o objetivo de elevar a discussão da ciência na nossa Faculdade, o Congresso de Ciências
apresenta um conjunto de palestras, talks, mesas redondas, debates e outras atividades.
Propomo-nos a organizar a 2º edição, trazendo para “cima da mesa” a experiência adquirida da
organização da primeira, procurando inovar e prestigiar este evento.

P á g i n a 6 | 15

Curso de SBV e DAE
Além dos já habituais cursos de Suporte Básico de Vida, propomos-nos a organizar um curso
certificado de Desfibrilação Automática Externa de modo a que os nossos estudantes possam
estar preparados para uma situação extrema de emergência.
Workshops diversos
Propomo-nos ainda a realizar vários workshops relacionados com soft e hard skills, como por
exemplo:
➢ Escrita científica,
➢ Public speaking,
➢ Construção de CV e LinkedIn,
➢ Finanças pessoais e Literacia Financeira.
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Departamento de Intervenção Social e Sustentabilidade
O departamento de intervenção social e sustentabilidade tem como grande objetivo prestar ajuda
ao próximo, consciencializar e sensibilizar para a questão proeminente da sustentabilidade. Para
isso, não só divulgamos ações e atividades que funcionam em prol do bom funcionamento da
sociedade, como também coordenamos dinâmicas com o mesmo objetivo.
É um grande foco da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, desenvolver formas de permitir aos indivíduos da FCUP crescerem empáticos, conscientes
e sensibilizados para as questões atuais.
Iniciativas do Departamento:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Recolha de bens e donativos para instituições de cariz social;
Organização da Feira de Voluntariado;
Coordenação de atividades de intervenção social;
Promoção de um Campus + Sustentável;
Coordenação de atividades ligadas ao ambiente;
Promoção do voluntariado;

Grupo de Ação Voluntária da AEFCUP (GAVA)
O Grupo de Ação Voluntária da AEFCUP (GAVA) é um banco de voluntários criado pela a AEFCUP,
onde estes teriam um acesso mais fácil e direto a oportunidades de voluntariado. Propomo-nos a
continuar a gestão deste mesmo grupo, incorporando os voluntários, além de oportunidades de
associações terceiras, nas atividades dinamizadas pelo departamento.
Calendário Social
O Calendário Social é uma ideia nova, que visa juntar a promoção de diferentes aspetos da vida
académica através, como o nome indica, de um calendário, com a doação do dinheiro obtido da
venda a uma associação de cariz social.
Jornadas da Sustentabilidade
As jornadas de sustentabilidade são um conjunto de palestras, workshops e atividade interativas,
com o intuito de sensibilizar a comunidade estudantil para esta temática. Propomo-nos
naturalmente a continuar a realizar esta atividade.
Visitas instituições de acolhimento de crianças e jovens e lares de idosos
Estas visitas têm o propósito de fornecer um dia diferente e lúdico a jovens e idosos, realizando
atividades recreativas e científicas com que estes possam interagir. Propomo-nos a organizar em
conjunto com o GAVA esta atividade.
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Departamento de Marketing e Imagem
O Departamento de Marketing e Imagem tem como objetivo a divulgação de todas as atividades
que os outros departamentos se propõem a realizar no plano eleitoral, seguindo vários formatos
como pósteres, cartazes, vídeos e imagens cativantes para os estudantes. Propomo-nos a realizar
a cobertura fotográfica e videográfica dos eventos da AEFCUP, divulgando as fotos nas redes
sociais. Para os estudantes possam demonstrar o seu orgulho por Ciências e levá-lo consigo por
onde andarem, propomos criar a linha de merchandising para o ano 2023.
Iniciativas do Departamento:
Renovação do site da AEFCUP
Uma das formas mais eficazes de transmitir e guardar informação sobre a AEFCUP é a existência
de um website conciso e organizado. Posto isto, reconhecendo os defeitos do website atual e da
importância do mesmo, além do webmail dinâmico, como meio de divulgação universal, propomonos a renovar e reestruturar o site da AEFCUP.
Produção do design e venda do merchandising para 2023
A merch da AEFCUP é já uma marca facilmente reconhecida e que permite aos estudantes
demonstrarem orgulho por Ciências. Além da venda das habituais sweats, é um dos nossos
objetivos diversificar o merchandising e torná-lo mais sustentável.
Produção da 7ª edição da revista INFO
A revista INFO é a revista da AEFCUP, oferecida na receção aos novos alunos, tem o objetivo de
dar a conhecer de uma forma mais informal e lúdica a Associação, o que esta tem para oferecer
e outras informações relevantes para o percurso académico. Assim, comprometemo-nos a criar
a 7ª edição desta revista.
Outras iniciativas do departamento envolvem:
➢ Cobertura fotográfica e videográfica de eventos da AEFCUP;
➢ Gestão de todas as plataformas de comunicação da AEFCUP: Facebook, Instagram,
Youtube, Website e LinkedIn;
➢ Produção da imagem para divulgação de todos os eventos da AEFCUP;
➢ Atualização do manual gráfico da AEFCUP.
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Departamento Recreativo e Cultural
O Departamento Recreativo e Cultural tem como objetivo dar aos estudantes formas de se
abstraírem da intensidade que o Ensino Superior apresenta. Para todos os nossos estudantes, é
importante aproveitar a vida académica com tudo aquilo que esta pode oferecer. Desde as
emblemáticas festas de Ciências e churrascos até aos passeios e visitas culturais, este
departamento encarrega-se de fazer com que os estudantes aproveitem ao máximo a preços
mínimos.
Além disso, queremos ainda que as nossas intervenções no meio estudantil proporcionem um
desenvolvimento social e cultural.
Iniciativas do Departamento:
Componente recreativa:
Festas
A experiência de um estudante da faculdade envolve diferentes componentes, na qual se insere a
recreativa. Pretendemos continuar a dar o mote e dinamizar festas conscientes e responsáveis.
XXXII Sarau Cultural de Ciências: A mais antiga e emblemática festa de Ciências, junta os grupos
musicais da FCUP aos artistas que animam as noites do Porto e do País. Conta já com mais de
30 edições e a lista I propõe-se a organizar mais uma edição.
Festas em conjunto com outras Associações de Estudantes:
XII Rainhas da Noite: Festa de receção
XIII Festa do Caju: Festa temática
V Hat-Trick: Última Festa antes da Queima das Fitas do Porto
Churrascos temáticos na Faculdade
Num estilo diferente das festas, comprometemo-nos a organizar os míticos churrascos na
Faculdade, criando um momento de confraternização e convívio. Otimizar os tempos de espera
nas filas e a implementação de atrações e atividades no churrasco, são dois dos focos em mente
para o próximo mandato.
Barraca AEFCUP na Queima das Fitas do Porto;
Todos os anos, a AEFCUP assegura a sua presença na Queima das Fitas do Porto, através da
barraquinha da AEFCUP. Propomo-nos a manter esta iniciativa, agregando assim, na Queima, no
mesmo local, os melhores estudantes da Academia do Porto. Não obstante, a segurança e
identificação de comportamentos de risco são aspetos fulcrais, com os quais pretendemos
continuar a colaborar com a FAP. Comprometemo-nos ainda a participar assiduamente em
concursos promovidos pela FAP para as associações e para as barraquinhas como o Concurso
de Reciclagem ou o Concurso da Barraca Mais Sustentável.
VI Mega Arraial de S. João
Para comemoração o Dia de S.João, uma das mais emblemáticos festas populares do país, a lista
I propõe, à semelhança de outros anos, organizar uma celebração à altura com um churrasco e
outras dinâmicas, como torneios de sueca, touros mecânicos e DJs.
Outras iniciativas recreativas envolvem:
➢ Noite de Quizzes;
➢ Karaoke.
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Componente cultural:
FCUPCast
O FCUPCast é o podcast criado pela AEFCUP durante a pandemia, onde se convidavam pessoas
do meio académico para falarem das suas experiências. Propomos a reformulação e
reestruturação do podcast, com o fim de atingir uma maior popularidade.
V FCUPTrip
Todos os anos, tipicamente, no início do 1º semestre, é promovida uma viagem cultural, espiritual
e de contacto com a natureza que conta com bastante adesão dos estudantes de Ciências. O
intuito da lista I passa por organizar a 5ª edição da atividade.
FCUPLugged
O FCUPLugged é o concurso de bandas que antecede o Sarau Cultural, com o objetivo de premiar
a banda vencedora com uma atuação no Sarau Cultural. A lista I promete continuar este projeto,
fomentando assim o espírito musical dos estudantes.
Mês Cultural
De modo, a colocar uma maior ênfase na Cultura, comprometemo-nos com um “Mês Cultural”,
com o intuito de dinamizar atividades, como, por exemplo jam sessions e workshops de artes
plásticas.
FCUPTalent
O FCUPTalent é um novo evento com o fim de promover os diferentes talentos culturais dos
estudantes.
BookCrossing
O conceito de retirar um livro de uma prateleira em substituição por outro é chamado de
BookCrossing. Esta dinâmica já existe fisicamente na sala de convívio da AEFCUP, mas propomonos a aumentar a oferta dos livros disponíveis e de efetuar uma divulgação mais assídua e eficaz
desta dinâmica.
Outras iniciativas Culturais envolvem:
➢
➢
➢
➢

Organização de visitas a museus e outras atrações;
Colaboração com grupos académicos da FCUP;
Jam sessions e sessões de Cinema na Faculdade;
FCUPArt - sugestões dos alunos para as diferentes demonstrações de arte
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Núcleo de Gestão
O núcleo de gestão é constituído pelo presidente, pelos vice-presidentes e pela tesoureira. A sua
ação passa por orientar e supervisionar os trabalhos de todos os departamentos, fazer a gestão
financeira da associação, representar os estudantes nos diversos órgãos a que pertence,
representar a associação em diversos eventos para os quais é convidada e fazer a calendarização
e o planeamento do mandato. O núcleo de gestão propõe-se ainda a dinamizar em conjunto com
os vários departamentos:
➢ A atualização do Regulamento Interno da Direção da AEFCUP;
➢ A criação de um inventário digital dos bens materiais da AEFCUP;
➢ A comemoração solene do 37º aniversário da AEFCUP.

Representação Externa
A lista I considera imperativa a colaboração da direção da AEFCUP com as diversas entidades que
fazem parte do ensino superior ou que contribuam para o bom funcionamento do mesmo. Assim,
propomos manter uma estreita relação com os órgãos governativos da FCUP, com os diversos
gabinetes e departamentos administrativos da Universidade do Porto, com a FAP e demais
associações de estudantes, com a FADU, com os núcleos de estudantes e grupos académicos da
FCUP, representando a AEFCUP.
Conselho Pedagógico e Conselho de Representantes
Embora o conselho pedagógico e o conselho de representantes não tenham uma ligação direta
com a AEFCUP, a lista I tem na sua composição vários elementos em ambos os órgãos. Propomonos a manter um papel ativo e interventivo, defendendo o interesse dos estudantes e fazendo
chegar a estes conselhos, o feedback que estes comunicam à AEFCUP. Elevando assim a
influência da DAEFCUP.
Encontro Nacional de Direções Associativas
O ENDA, Encontro Nacional de Direções Associativas, é o mais importante fórum de discussão
estudantil a nível nacional. Neste encontro são apresentadas moções que visam melhorar diversos
aspetos do ensino superior: políticas de financiamentos das instituições de ensino superior,
políticas sobre a qualidade do ensino ou até políticas que visam combater a crise no alojamento.
Quando aprovadas as moções, estas são levadas a diversos órgãos com poder de intervenção e
decisão, nomeadamente, partidos com assento parlamentar e governo. A lista I, naturalmente,
propõe-se a marcar uma presença interventiva no ENDA, em defesa do interesse dos estudantes.
Federação Académica do Porto
A FAP, Federação Académica do Porto, é constituída por 27 associações de estudantes de diversas
instituições de ensino superior da área metropolitana do Porto, representando mais de 60 000
estudantes. Tem um papel ativo na representação estudantil ao nível de questões de ação social,
pedagogia, alojamento, financiamento das instituições, entre outros. É também responsável pela
organização de atividades de integração e diversão como a Semana de Receção ou a Queima das
Fitas, assim como a organização dos Campeonatos académicos e até atividades de cariz social e
interventivo como o projeto FAP no Bairro. A Lista I propõe-se a manter o papel ativo que tem
nesta organização, fazendo-se representar na Assembleias Gerais, nas reuniões mais informais e
nos diversos eventos que são organizados, marcando a sua posição na defesa dos interesses dos
nossos estudantes.
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Federação Académica do Desporto Universitário
A FADU, Federação Académica do Desporto Universitário, é o órgão responsável pela gestão do
desporto universitário em Portugal. Tem um modelo de organização único mundialmente onde
são estudantes universitários que estão presentes nos diversos órgãos sociais. A lista I propõese a manter o papel ativo nesta federação, estando presente nas Assembleias Gerais, com 2
delegados (1 eleito e outro designado), e nos diversos eventos que esta organiza.
Serviços de Ação Social da Universidade do Porto
O SASUP, Serviços de Ação Social da Universidade do Porto, é a entidade responsável pela gestão
das cantinas, das residências, pelo acompanhamento de estudantes, atribuição das bolsas de
estudo, assim como pelos serviços de psicologia e saúde da universidade. Recentemente foram
criadas comissões para a Alimentação, o Alojamento, Bolsas de Estudo e para a Saúde. A lista I
propõe-se a manter uma relação de proximidade e colaboração com os SASUP assim como
acompanhar atentamente o trabalho destas comissões, como forma de melhorar as condições de
habitação, alimentação, saúde física e mental e acesso a bolsas para os nossos estudantes.
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Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é o órgão da AEFCUP responsável por controlar e fiscalizar todas as suas
atividades económico-financeiras, zelar pelo cumprimento do orçamento e elaborar e emitir
pareceres fundamentados sobre o Plano de Atividades e Orçamento, o Relatório de Atividades e
Contas e outros documentos e posições da direção da AEFCUP inseridas neste âmbito,
assegurando o desenvolvimento económico sustentável ao longo do mandato.
Comprometemo-nos a assegurar o bom funcionamento do Conselho Fiscal, mantendo a
independência e imparcialidade, regida pelos estatutos da AEFCUP, garantindo a transparência
económico-financeira da Associação junto dos seus associados.

Mesa da Assembleia Geral
O trabalho desenvolvido por uma associação de estudantes deve ter sempre em conta as opiniões
de todos os estudantes, possibilitando a criação de um fórum de discussão para tomar as
melhores medidas possíveis para o bem-estar dos mesmos. A Mesa da Assembleia Geral é o
órgão responsável por garantir que todos os estudantes têm o direito de partilhar a sua opinião,
num ambiente de respeito e aceitação, mostrando-se sempre imparcial, metódica e soberana. É
também objetivo das Assembleias Gerais tornar transparentes as atividades da associação de
estudantes, com a apresentação do orçamento e relatório de contas.
Assim, propomos garantir um bom funcionamento das assembleias gerais da AEFCUP e realizar
de forma honrosa todas as tarefas que competem à MAG.
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