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Motivação
Esta candidatura nasce da identificação de vários problemas que afetam os
estudantes da FCUP, e do nosso entendimento da necessidade de unir os estudantes
todos em torno da reivindicação da resolução de todos os problemas que afetam os
estudantes da FCUP e também os estudantes do ensino superior em Portugal.
Por isso, não podíamos deixar passar a oportunidade de nos candidatarmos à
AEFCUP, uma vez que é um órgão com legitimidade democrática, cujo objetivo é
defender os interesses dos estudantes. Tem a vantagem de gozar de ampla
visibilidade entre a comunidade estudantil e contacta com órgãos da FCUP que
podem e devem ser levados a agir em benefício dos estudantes.

“A AEFCUP é uma força associativa promotora de mudança perante uma notória
descaracterização da Sociedade e, particularmente, do Ensino Superior. Deve assumir
um compromisso de trabalho, seriedade, de activismo responsável, continuando com
a defesa sistemática dos interesses comuns dos estudantes, sem esquecer as
especificidades de cada indivíduo que compõem o Universo estudantil da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto.”
in DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA
UNIVERSIDADE DO PORTO (Aprovada em Assembleia Geral, a 15 de dezembro de 2010)

Na nossa perspetiva, a AE não pode ser inerte quando o acesso ao ensino superior se
torna cada vez mais difícil para a generalidade da população, quer pelo aumento de
custos associados, quer pela degradação das condições que são oferecidas aos
estudantes.
Para nós, a centralidade da luta contra as propinas não pode ser menosprezada. A
propina é um dos maiores obstáculos à igualdade de oportunidades e fator que
contribui para o abandono escolar e elitização do ensino. É urgente concretizar a
realidade de um Ensino Superior gratuito, existente em muitos países e da qual
Portugal esteve próximo antes do enorme aumento do valor das propinas no início da
década de 90.
O direito à habitação com dignidade e acessível é um lema pelo qual nos
comprometemos a intervir. Não podemos aceitar que o Plano Nacional para o
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Alojamento no Ensino Superior continue no papel, que haja estudantes que entram
nos cursos que desejam e não se matriculam por não terem lugar onde ficar ou que
tenham de passar várias horas por dia em viagens de ida e volta à faculdade. Não
podemos aceitar que haja quartos vazios em residências da UP quando há estudantes
a precisar dessas vagas. Não podemos aceitar a falta de condições nas residências.
Na Ação Social, são incompreensíveis os atrasos constantes na atribuição das
bolsas, ainda mais com o aumento do custo de vida que se acentua em modo
acelerado. É preciso reivindicar mais espaço na cantina, a redução do preço das
refeições (um estudante que coma todos os dias na cantina paga quase mais uma
mensalidade de propina) e a melhoria da qualidade das refeições.
Só a gratuitidade da frequência e uma ação social escolar forte pode garantir a
igualdade de oportunidades e acesso ao ensino superior. Como diz o 74º artigo da
Constituição da República Portuguesa:
“Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades
de acesso e êxito escolar.”
Os problemas que nos afetam são muitos, mais que os aqui referidos. Nós temos a
consciência de que a AE não tem poder para os resolver a todos; porém a ação da AE
tem que ser tanto ambiciosa como realista, como diz a sua declaração de princípios.
Temos plena noção de que a mobilização dos estudantes, assim como a mobilização
da sociedade civil, sofreu uma queda significativa nas últimas décadas. As
consequências disso são evidenciadas pela diminuição paulatina da qualidade de vida
das pessoas, dos estudantes. Mas nós sabemos que o que defendemos é possível
por via de luta e exigência. A história está cheia de exemplos que provam que as
maiores conquistas acontecem quando as pessoas se organizam e reivindicam.
Só a coesão dos estudantes num movimento organizado em articulação com os
organizações e núcleos estudantis será capaz de se repercutir na melhoria concreta
do ensino. Nos tempos que correm é urgente evocar a memória do que foi a luta dos
estudantes e as suas conquistas; é urgente reerguer o Movimento Estudantil!
Assim, a Lista M compromete-se a desenvolver a sua atividade em proximidade
com os estudantes, sempre com o intuito de identificar e agir sobre os problemas
que nos afetam, promover a sua discussão pública e apontar soluções em torno das
quais a comunidade estudantil se deve unir. E sempre com o compromisso de ser
transparente quanto às posições defendidas e a ação junto de outras entidades.
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Direção
Descrição
A Direção é o órgão executivo da associação, responsável pela sua gestão no
dia-a-dia, seja no plano financeiro, na organização de iniciativas ou na representação
externa, entre outros aspetos.
Como previsto nos Estatutos da AEFCUP, entre as principais competências estão:
● garantir que a atividade da associação vai de encontro aos objetivos descritos
nos Estatutos;
● gerir os recursos materiais e patrimoniais da associação;
● convocar a Assembleia Geral;
● incentivar à participação de toda a comunidade estudantil na vida da
associação.
Por isso, pensamos que é necessário desenvolver esforços para reforçar a
participação da comunidade estudantil na AE e na comunidade em que a FCUP se
insere, para colocar maior foco na discussão e ação sobre os problemas que nos
afetam enquanto estudantes, para divulgar toda a informação relevante para o
percurso académico (do direito à representação nos órgãos da faculdade às formas
de apoio via Ação Social) e para aumentar a diversidade de iniciativas nos âmbitos
científico, cultural, recreativo e desportivo.
Tendo em conta os princípios e objetivos desta candidatura, propomos organizar a
associação em sete departamentos:
➢ Política Educativa e Apoio Estudantil
➢ Comunicação e Imagem
➢ Relações Externas e Intervenção Social
➢ Científico e de Formação
➢ Cultural e Recreativo
➢ Desportivo
➢ Organização Interna
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Lista.
A nossa lista candidata à Direção é composta por 13 elementos, de 8 cursos
diferentes de 1º e 2º ciclos de estudo, como se segue.

Responsabilidade

Nome

Curso

Presidente

Licínio Oliveira

Biologia Funcional
e Biotecnologia de
Plantas

Vice-Presidente

Duarte Graça

Tesoureiro

Inês Ferreira

Número
Mecanográfico

Mestrado

Coordenador
Política Educativa
e Apoio ao Estudante

Coordenador
Comunicação e Imagem

Coordenador
Relações Externas
e Intervenção Social

Coordenador
Científico e de Formação

Coordenador
Cultural e Recreativo

Coordenador
Desportivo

Co-Coordenador
Organização Interna

Co-Coordenador
Organização Interna

Co-Coordenador
Organização Interna

Co-Coordenador
Organização Interna

Luís Vilaça

Catarina Soares

Raul Castro

Paula Brito
José Costa
Nuno Higino
André Rodrigues
Catarina Santos
Gonçalo Alcobia
Pedro Pinheiro

Mestrado
Física

Mestrado
Biodiversidade,
Genética e Evolução

Mestrado
Engenharia Física

Licenciatura
Biologia

Licenciatura
Matemática

Licenciatura
Biologia

Licenciatura
Biologia

Licenciatura
Biologia

Licenciatura
Engenharia Física

Licenciatura
Biologia

Licenciatura
Física

Licenciatura
Física

201904844

201503031

201905252

201605499

202106700

201800410

202109668
202109920
202109592
202106485
202004285
202007490
202004361
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Propostas
Presidência e Tesouraria
Atividades propostas
●

●
●

●

●
●

Conduzir processo participativo de recolha de propostas para o plano de
actividades e orçamento, aberto à comunidade estudantil, posteriormente
discutidas e consideradas em reunião da Direção para preparação da proposta
de plano de actividades e orçamento;
Participar no Conselho Consultivo da FCUP, incluindo apresentação de
propostas de soluções para problemas vividos na faculdade;
Participar ao nível da Federação Académica do Porto, incluindo nas reuniões
da respectiva Assembleia Geral, por via do acompanhamento da actividade da
respectiva Direção e da apresentação de propostas para iniciativas de
reivindicação e mobilização estudantis, científicas, culturais, recreativas e
desportivas;
Participar nos Encontros Nacionais de Direções Associativas (ENDAs), incluindo
apresentação de propostas no âmbito de política educativa, associativismo ou
preocupações sociais e ambientais;
Organizar reuniões de frequência mensal com representantes de estudantes
nos Conselho de Representantes e Conselho Pedagógico;
Tomar posições públicas nas matérias mais relevantes relativamente aos atos e
as deliberações do/a Diretor/a, do Conselho Executivo e demais órgãos de
gestão da faculdade, em particular os planos de atividades e orçamento.
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Política Educativa e Apoio ao Estudante
Coordenador
Luís Vilaça

Objetivo
Resolver, tentar resolver ou ainda apelar à resolução dos problemas que os
estudantes sentem em todos os domínios do seu percurso na FCUP. Para além disso,
otimizar os meios de divulgação que a AE utiliza e apostar em novas iniciativas que
deem aos estudantes uma maior representatividade e maior apoio.

Atividades propostas
● Comunicar regularmente com os órgãos de responsáveis com vista a resolver
os problemas levantados por estudantes;
● Visitas constantes a bares, cantinas, residências e outras instalações da FCUP
com o intuito de averiguar as condições destes locais e dirigir a exigência de
resolução de quaisquer problemas identificados.
● Organização de reuniões da Assembleia Geral no mínimo 2 vezes por
semestre, incluindo sempre um ponto para prestação de contas e
esclarecimentos por parte da Direção;
● Realização de sessões abertas, de frequência mensal, de auscultação da
comunidade académica, dedicando cada uma a um ou vários temas
específicos, sem prejuízo de serem discutidos outros assuntos propostos por
estudantes que participem nas sessões;
● Apresentação à Direção da faculdade, nas reuniões mensais com a mesma, um
relatório de ponto de situação dos problemas sentidos pela comunidade
estudantil, com base no levantamento permitido pelas iniciativas referidas
acima;
● Realização de ações reivindicativas associadas a problemas que afetam a
comunidade estudantil em dias com significado histórico para as causas
estudantis, assim como em caso de surgir algum problema que exija resposta
imediata - poderá tratar-se de manifestações (sempre que possível incluindo
um momento cultural), pintura e exposição pública de faixas, cartazes ou
murais com mensagens pertinentes, promoção de abaixo-assinados ou
petições;
● Organização, a cada dois meses, um Plenário da Representação Estudantil na
FCUP, para a qual se convoque qualquer estudante com alguma
responsabilidade de representação, a qualquer nível - membros dos órgãos
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●

●

●

●

●

●

●

sociais da AEFCUP, representantes da comunidade estudantil nos órgãos de
gestão da FCUP, representantes de estudantes nas Comissões de
Acompanhamento de Curso, membros dos órgãos sociais dos núcleos de
estudantes, representantes de outras organizações estudantis existentes na
faculdade;
Realização, no final de cada semestre e juntamente com a Mesa da Assembleia
Geral, Assembleias Gerais de Estudantes para analisar o ponto de situação
relativo às atividades desenvolvidas pela Associação até à data – a realização
de Assembleias Gerais deixará de ser vista como uma burocracia necessária
apenas para prestação final de contas e a realização de eleições. Queremos
que as Assembleias Gerais sejam espaços regulares de participação
democrática de todos os estudantes, onde possam expressar o seu
descontentamento, partilhar ideias e apontar necessidades;
Disponibilização contínua de um formulário (presencial e on-line) para
submissão de exposições de quaisquer problemas sentidos por estudantes,
para que a Direção possa atuar sobre os mesmos;
Atualização do Guia de Regulamentos Académicos de acordo com as
alterações aos regulamentos que ocorrerem, reestruturando o documento
para facilitar a leitura e a procura de informação específica;
Criação de um Guia Estudantil FCUP, que contenha informação sobre os vários
serviços, espaços, atividades e ferramentas disponíveis para estudantes da
faculdade, assim como sobre as várias formas de representação estudantil a
que a comunidade estudantil tem direito;
Disponibilização da versão em inglês de toda a documentação e produção
visual e audiovisual atualmente existente e futuramente produzida pela
AEFCUP, propondo a realização do mesmo à Direção da FCUP relativamente à
faculdade;
Disponibilização de um inventário dos recursos materiais da AE para consulta e
para uso, mediante pedido, por parte da comunidade estudantil, em particular
núcleos e organizações estudantis formais ou informais em que estudantes da
FCUP participem;
Fazer um levantamento das adaptações que ainda estão por fazer no sentido
de eliminar barreiras arquitetónicas e aproximar a gestão universitária das
necessidades de estudantes com deficiência, incluindo nos domínios da
mobilidade, da comunicação nas aulas e nos serviços e do material de estudo,
envolvendo estudantes com deficiência em todo o processo;
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●

●
●
●

●

Organizar um dia dedicado aos estudantes deslocados onde os iremos
apresentar à faculdade e à sua comunidade e fornecer-lhes todas as
informações de que precisem;
Organizar uma visita guiada pela cidade do Porto – forma de integrar novos
estudantes;
Fazer um documento “guia estudantil”com informação acerca de hospitais,
serviços…
Apelar ao envolvimento de estudantes para participação nas Assembleias
Gerais, para que possam trazer problemas que porventura a AE não tenha
identificado.
Criação de uma sala de sono/ descanso nas instalações da FCUP, para que
qualquer estudante que necessite de momentos em silêncio para dormir ou
descansar o possa fazer com conforto e segurança.
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Científico e Formação
Coordenador
Paula Brito

Objetivo
Este departamento centra-se na tentativa de estabelecer uma melhor aproximação
dos estudantes ao mundo científico e às oportunidades de emprego disponíveis,
procurando, em simultâneo, criar pontes entre o espaço académico e o espaço
público, ou seja, entre o tecido social e escolar onde se insere e tem impacto a
atividade da FCUP.

Atividades propostas
●

●

●
●

●

●

Palestras, debates, workshops e planos de estágio com a participação de
ex-professores da faculdade e investigadores, como também convidados de
outras áreas de interesse fora da ciência - fomenta o espírito de iniciativa,
incentiva os estudantes e prepara-os para o seu futuro profissional;
Estabelecer parcerias com organizações e projetos da UP e com empresas que
possam ser do interesse dos estudantes – dá a conhecer aos estudantes da
FCUP opções de estágios e trabalhos tanto ligados à Universidade do Porto
como a empresas, para que conheçam as várias opções de futuros projetos e
empregos nos quais se possam envolver;
Workshop sobre como elaborar currículos – apoia os estudantes nesta tarefa
que estará sempre envolvida no seu futuro profissional;
Feiras de mestrados – divulga os mestrados existentes na faculdade para que
os estudantes que acabem a licenciatura consigam perceber qual a área em
que se enquadram;
Cursos de línguas – diminui as desigualdades existentes entre os estudantes,
disponibilizando formação em línguas como o inglês, que são bastante úteis
no mundo do trabalho, principalmente nas áreas científicas, e Língua Gestual
Portuguesa, cuja aprendizagem generalizada, para além de interesse cultural,
é fundamental para a participação de estudantes com deficiência auditiva na
vida académica;
Realização de saídas de campo - complementa o plano de estudos de alguns
cursos com uma componente prática mais completa que envolva o contacto
direto com o objeto de estudo no meio natural e profissional.
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●

●

●

●

●

Ciclos de cinema científico – no fim de cada filme realiza-se um debate com
professores e ex-professores da FCUP, e investigadores sobre os temas dos
vários filmes e sobre os trabalhos desenvolvidos pelos próprios;
Levar a Ciência à comunidade, apostando em atividades de outreach que
possam estimular a curiosidade, incentivar ao acompanhamento de
desenvolvimentos científicos e tecnológicos e sublinhar a importância da
investigação científica e o impacto das consequentes inovações tecnológicas
no desenvolvimento humano;
Organização de visitas ao Museu de História Natural e da Ciência da UP para os
estudantes e para as suas famílias, e dinamização workshops em botânica que
decorrerão no Jardim Botânico – promove a divulgação científica e dá a
conhecer melhor estes espaços;
Organização de dois concursos, um de programação para os estudantes do
curso de Ciência de Computadores e outro de ilustração científica para os
estudantes dos cursos de Biologia e de Geologia com a participação no jurado
de ex-professores da FCUP dos mesmos cursos – incentiva o espírito
competitivo saudável dos estudantes;
Organizar, junto dos estudantes, sessões de formação relativas a dúvidas sobre
os direitos que lhes pertencem.
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Comunicação e Imagem
Coordenador
Catarina Soares

Objetivo
Divulgar toda a atividade da associação pelas várias plataformas digitais e materiais
disponíveis, potenciando a ação de todos os outros departamentos.

Atividades propostas
●

●

●

●

●

●

●

Dinamização do Podcast da AEFCUP, diversificando os temas de modo a incluir
tanto conversas sobre cidadania, associativismo internacional, dificuldades
experienciadas por estudantes ao nível de alojamento, encargos financeiros
diretos dos cursos, questões pedagógicas, saúde mental ou física, como temas
ou resposta a perguntas solicitados pelos próprios estudantes, através da
interação com posts das redes socias da AEFCUP.
Comunicação com frequência com a comunidade estudantil, enviando por
email institucional atualizações periódicas do trabalho realizado (pelo menos 1
vez por mês, com particular ênfase nas decisões tomadas e posições
assumidas) e mantendo presença em redes sociais a fim de dar visibilidade e
reforçar a transparência no exercício das funções de representação estudantil;
Aproximação aos núcleos de estudantes (formais e informais) e apoio na
divulgação das suas atividades – divulgar e dinamizar os núcleos, coordenando
a realização de eventos de âmbito partilhado;
Divulgação nas plataformas online de movimentos associativos, tanto da FCUP
como de outras faculdades, apresentando as suas funções e atividades, de
modo a promover o desenvolvimento ativo da cidadania em diversas vertentes
e a cooperação entre organizações de estudantes.
Reforma do jornal “Info” – Iremos lançar um concurso para captar pessoas
interessadas em dinamizar este jornal e dar-lhe um maior impacto no nosso
quotidiano. Serão dados temas específicos a cada mês para debate e escrita,
serão publicadas opiniões de estudantes e, eventualmente, de professores e
será permitida a publicação anónima revista por uma comissão editorial;
Distribuição de panfletos, afixação de cartazes e envio de e-mails dinâmicos
aos estudantes regularmente que informem sobre as atividades a realizar em
cada mês pela AEFCUP;
Colocar caixas de sugestões relativas ao desempenho e às atividades da
AEFCUP nos departamentos – informar e contactar com os estudantes,
13

permitindo que participem ativamente na AEFCUP, quer nas iniciativas em si,
quer na sua organização;
● Democratização da escolha do merchandising e a sua expansão para os cursos
– o merchandising da Associação de Estudantes terá um processo de escolha
inovador. Serão feitas várias propostas de merchandising a diferentes
empresas e a sua escolha será dos estudantes por votação. A Associação irá
dinamizar dentro de cada curso concursos para a camisola de curso desse ano
caso os respectivos núcleos não o estejam a realizar.
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Recreativo e Cultural
Coordenador
José Costa

Objetivo
Organizar e dinamizar eventos festivos, sociais e culturais para incentivar a
confraternização entre todos os estudantes, assim como alargar os seus horizontes
culturais.

Atividades propostas
● Festa de Natal, em dezembro e dependendo das possibilidades orçamentais –
acabar o ano de 2022 com um evento festivo que comemore a passagem de mais um
ano.
● Festa do Cajú, com a participação dos grupos académicos da faculdade, uma banda
e um DJ convidado – descontrair os estudantes que acabarão as avaliações no mês
anterior e para fomentar o convívio;
● Dinamização da barraquinha da AEFCUP na Queima das Fitas 2023;
● A Rainhas da Noite será realizada, se possível, pondo a hipótese de colaborar com
outras associações. Após um churrasco, irá haver muita diversão proporcionada por
DJs convidados – dar as boas-vindas aos novos estudantes da FCUP;
● Sarau Cultural de Ciências com a atuação dos Grupos Académicos da FCUP, DJs
convidados e, se possível, uma banda – fomentar o convívio;
● Juntamente com as tunas da FCUP procuraremos organizar um festival de grupos
musicais estudantis (reconhecidos oficialmente ou não) para promover os grupos
académicos da casa, num ambiente de convívio entre os estudantes;
● Organizar o concurso de bandas FCUPlugged – despertar o espírito recreativo
presente em cada estudante;
● Ciclos de cinema cultural/de autor e exposições de fotografia – enriquecer
culturalmente os estudantes e oferecer uma atividade de lazer;
● Realizar um concurso de escrita recreativa onde os participantes terão de escrever
um texto de opinião sobre um tema à escolha;
● Criar parcerias com museus da cidade do Porto que possibilitem que estudantes os
possam visitar por preços acessíveis Tentaremos, dentro das possibilidades
orçamentais, realizar exposições de projetos dos estudantes nestes e noutros
espaços, para promover a cultura e divulgar o empenho dos estudantes.
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Desportivo
Coordenador
Nuno Higino

Objetivo
Criar um espaço para a prática saudável de diversas modalidades de desporto
associada ao convívio entre colegas de faculdade, contribuindo para a saúde física e
mental dos estudantes e possibilitando uma maior capacidade de desenvolvimento
académico, pessoal e interpessoal.

Atividades propostas
● Participar nas competições desportivas para estudantes organizadas pela Federação

Académica do Porto ou a nível nacional, prestando apoio logístico a estudantes que
nas mesmas participem;
● Organizar atividades desportivas em variadas modalidades, de acordo com o
interesse manifestado por estudantes via o preenchimento de um formulário a ser
enviado à comunidade estudantil; matraquilhos e ténis de mesa dentro das
instalações da AEFCUP; criar um torneio de snooker;
● Associar a prática desportiva à expressão artística, promovendo aulas de dança em
diversas modalidades;
● Procurar disponibilizar aulas de meditação;
● Organizar um Dia Desportivo – divulgar e suscitar o interesse na cultura do
desporto e da saúde;
● Promover jogos de tabuleiro - como dominó, damas e xadrez -, de cartas - como
Magic the Gathering ou Yu-Gi-Oh - e jogos de computador - como League of Legends
ou World of Warcraft.
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Relações Externas e Intervenção Social
Coordenador
Raul Castro

Objetivo
Gerir as parcerias que a AEFCUP mantém, desenvolvendo a presença e ligação da
associação no meio social.

Atividades propostas
●

Realização de um levantamento de organizações relacionadas com as
dimensões de associativismo estudantil ou de intervenção social existentes no
Porto, em áreas geográficas adjacentes ou de âmbito nacional ou
internacional, averiguando o potencial de contacto e parceria com cada uma;
● Operacionalização da participação da AEFCUP e mobilização da comunidade
estudantil para iniciativas pertinentes aos objetivos da associação;
● Gestão das actuais e estabelecimento de novas parcerias que contribuam para
o desenvolvimento científico, cultural, recreativo, desportivo e da cidadania na
comunidade estudantil;
● Organizar um plano de visitas a escolas secundárias em cooperação com os
núcleos e organizações estudantis da faculdade, de modo a promover os
cursos da FCUP, a divulgação científica e a participação associativa.
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Organização interna e Recursos Humanos
Coordenadores
André Rodrigues
Catarina Santos
Gonçalo Alcobia
Pedro Pinheiro

Objetivo
Organizar actividades sociais dirigidas aos membros dos órgãos sociais e formações,
de modo a contribuir para a coesão das equipas e boa relação de trabalho entre os
seus membros, assim como está disponível auxiliar os outros departamentos em caso
de necessidade.
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Conselho Fiscal
Lista
Responsabilidade

Nome

Curso

Presidente

Joana Machado

Biologia Celular
e Molecular

Vice-Presidente

Maria Eduarda
Moutinho

Secretário

Nuno Alexandre
Moreira Ramos

Mestrado

Mestrado
Biologia Celular
e Molecular

Licenciatura
Biologia

Número

Mecanográfico
201906187

201906113

202105324
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Mesa da Assembleia Geral
Lista

Responsabilidade

Nome

Curso

Presidente

Maria Brito

Biologia Celular
e Molecular

Vice-Presidente

Rita Domingos

Secretário

Joana Tato

Mestrado

Licenciatura
Biologia

Licenciatura
Biologia

Número
Mecanográfico
201906270

202104745

202207348
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