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Nota Introdutória 

A Direção da AEFAUP vem por este meio formalizar o Plano de Atividades e Orçamento para o 

mandato de 2017, de acordo com o que está estipulado nos Estatutos da AEFAUP.  

Este documento surge em continuidade com a proposta anunciada durante o período da 

campanha eleitoral, adaptando-se agora a uma realidade que exige uma aferição mais 

cuidadosa das atividades até aqui previstas.  Consideramos que, decorrido o ato eleitoral, não 

nos devemos afastar dos compromissos assumidos, mantendo sempre o desejo de alcançar 

mais e melhor. Neste sentido, a Direção da AEFAUP, coordenada com cada um dos 

departamentos que a compõem, pretende trabalhar para a existência de espaços de pausa, 

espaços de reflexão, espaços de descontracção e de diversão. Espaços que nos permitam, 

enquanto indivíduos singulares, construir a nossa própria malha, e assim, desenvolver o 

grande Projeto que é cada um de nós. 

É objetivo da Direção da AEFAUP criar circunstâncias que permitam aos estudantes alargar 

campos de ação que possam complementar a formação académica e a experiência da 

passagem pela Faculdade. Consideramos, assim, de extrema importância a divulgação de todas 

as atividades promovidas pela AEFAUP, para que todos os estudantes se aproximem cada vez 

mais da Associação, apresentando novas ideias, novos projetos, mobilizando-se para o 

movimento associativo e participando nessas mesmas atividades. Deste modo, é principal 

propósito desta Direção abrir a AEFAUP a todos os estudantes e comunidade académica da 

FAUP, bem como às restantes Faculdades pertencentes à Academia do Porto. 

É importante também referir a nossa intenção de manter um contacto sempre próximo entre 

os departamentos do âmbito das atividades e os do âmbito da coordenação. Através do 

permanente contacto entre estes dois grupos pretende-se, além de uma participação 

significativa nas atividades recreativas, desportivas e culturais, criar uma dinâmica de alerta 

dos estudantes para a importância da sua participação na política educativa e nas questões 

sociais que têm maior ou menor envolvimento direto na sua vida académica. Assim, a AEFAUP 

pretende continuar a assumir um papel de apoio a todos os estudantes desta Faculdade, bem 

como como assegurar um bom desenrolar das diferentes atividades propostas.  

Por último, gostaríamos de deixar bem clara uma das maiores preocupações e objetivos 

previstos para o desenvolvimento deste ano, que se materializa na quebra da distância, cada 

vez mais sentida, entre a AEFAUP e a Direção da FAUP. 
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DEPARTAMENTO POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Pretendemos estimular um maior diálogo entre os docentes e os discentes que compõem a 

comunidade escolar da FAUP. Para além disso, tencionamos estender este diálogo a toda a 

comunidade da UP e a estudantes de arquitectura de outras Faculdades ou estudantes de 

outras áreas de conhecimento, até alargarmos esta comunicação a várias escalas, desde o local 

ao internacional, com vista ao enriquecimento da visão das práticas pedagógicas e 

disciplinares da Escola. 

Depois de um ano de intensa participação nas discussões do Plano de Estudos e de 

problemáticas levantadas nesta linha, nasce uma clara necessidade de fortalecer a intervenção 

do departamento e a sua capacidade de resposta à diversidade de questões a que nos 

propomos debruçar.  

Queremos, de forma mais marcada e pautada, reforçar a presença da AEFAUP e dos 

estudantes na comunidade escolar, nos órgãos de gestão e representação estudantis, dentro e 

fora da FAUP. 

O Departamento Políticas Educativas da Lista A propõe-se desenvolver, ao longo do ano de 

2017, a seguinte ordem de propostas: 

 

1 | Colaboração bilateral com instituições académicas de interesse 

Criação de uma Bolsa de contactos com as diversas Associações de Estudantes de Faculdades 

de Arquitectura nacionais, mas também internacionais, e ainda de outras áreas de 

conhecimento, tais como a FAUL,FATL,FAUM, DAUC, ISCTE-IUL, FAUBI, Escola das Artes-EU, 

IST-ULT, sem esquecer a FBAUP, FLUP, FCUP e ESMAE; 

2 | Revisão dos estatutos da AEFAUP;  

3 | Concurso de projeto de arquitetura participada, no âmbito da intervenção urbana 

Lançamento de um concurso de Projeto de Arquitectura Participada de forma a estimular o 

pensamento crítico e construtivo de intervenção sensível na cidade. A este concurso estaria 

associado um Seminário de Arquitetura Participada; 

4 | Reunião frequente dos órgãos de gestão e representação dos estudantes da FAUP 

É fundamental reunir, a par da Comissão de Acompanhamento do MIArq, com representantes 

de ano, recorrendo pontualmente a assembleias de ano, para levantamento de análises, 

pareceres e ideias para o bom funcionamento dos respectivos anos curriculares. 
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DEPARTAMENTO RELAÇÕES EXTERNAS E INTERNACIONAIS 

Pretendemos representar os estudantes da FAUP e os seus interesses perante os diversos 

organismos, académicos e não-académicos, nomeadamente na Assembleia Geral da FAP e nos 

ENDAs. Para além disso, tencionamos garantir a qualidade dos serviços prestados pelos 

espaços protocolados AEFAUP, através da revisão e manutenção - quando oportuna - dos 

protocolos já existentes. 

 

O Departamento Relações Externas e Internacionais da Lista A propõe-se desenvolver, ao 

longo do ano de 2017, a seguinte ordem de propostas:  

 

1 | Promoção da qualidade dos serviços prestados pelos espaços protocolados AEFAUP 

A qualidade dos serviços será avaliada a partir de inquéritos realizados pela comunidade 

estudantil. A partir dos resultados desses mesmos inquéritos, será feita - caso necessária - uma 

reavaliação dos protocolos. 

 

2 | Revisão de protocolos e criação de novos, de acordo com as deficiências dos já existentes 

O departamento pretende fazer uma revisão de protocolos com organismos exteriores à 

faculdade, de modo a perceber se os contratos têm vindo a ser cumpridos e/ou se 

comprometem a necessidade de uma reformulação. 

 

3 | Organização de workshops nas áreas de edição de imagem, modelação tridimensional e 

renderização 

No sentido de otimizar a formação do estudante, é preocupação deste departamento 

complementar o plano de estudos vigente. Deste modo, é importante criar parcerias que 

proporcionem novas oportunidades de aprendizagem ao estudante, dentro das ferramentas 

com que trabalha diariamente. 

 

4 | Criação de parcerias com outras faculdades da Universidade do Porto 

Estas parcerias irão proporcionar a toda a comunidade estudantil o contacto com outras áreas 

que complementem o estudo da disciplina da Arquitetura.  

 

5 | Apoio à participação no ENEA 

No que concerne ao Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura, este departamento 

promete organizar - caso o encontro se realize no Porto - ou incentivar a presença dos 

estudantes nesta iniciativa. 

 

6 | Sugestão de novos protocolos ERASMUS 

Atento aos interesses dos alunos, este departamento pretende sugerir novos protocolos com 

outros países/universidades. 

 

7 | Caraterização das faculdades ERASMUS 

Na tentativa que os estudantes conheçam melhor as universidades onde podem fazer 

ERASMUS, pretende-se que seja continuado o catálogo de mobilidade onde estão compiladas 

e caracterizadas todas as faculdades. 
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8 | Realização do “Café Internacional” 

O departamento pretende diminuir a distância entre os estudantes portugueses e os 

estudantes de mobilidade. Nesse sentido, através desta iniciativa, irá ser promovido um 

diálogo entre ambas as partes que promova a troca de experiências. 
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DEPARTAMENTO EDITORIAL  

Pretendemos abrir um espaço de todos e para todos. Um espaço livre, capaz de fomentar o 

exercício do pensamento e de despertar uma consciência crítica. Nesse sentido, é fundamental 

a construção de uma plataforma comunitária que evolua de forma constante, através da 

dinâmica gerada entre todos os seus elementos, enquanto se confronta consigo mesma.  

 

O Departamento Editorial da Lista A propõe-se desenvolver, ao longo do ano de 2017, a 

seguinte ordem de propostas:  

 

1| Jornal  

Plataforma de carácter crítico. Autoria da vertente escrita a cargo dos elementos do 

departamento, abrindo-se, no entanto, o convite a contribuições externas (alunos, professores 

ou outros).  

Adicionalmente, propõe-se a divulgação de eventos e acontecimentos específicos da faculdade 

ou alargados ao campo vasto da Arquitectura, para além de uma coluna de entrevista, baseada 

no diálogo com uma personalidade convidada.  

 

2 | Cadernos  

Espaço dos estudantes, de carácter pessoal, baseado na reunião de trabalhos partilhados. 

Pretendem-se integrar nesta plataforma registos de desenho, colagem, pintura, texto, 

fotografia ou qualquer outro meio de expressão, que serão depois organizados numa série de 

cadernos a publicar durante o ano. 

 

3 | Plataforma Anual 

Espaço de arquivo, acessível a toda a comunidade, onde se reúnem alguns exemplares 

representativos do trabalho desenvolvido em cada um dos anos que compõem o MIArq. Os 

recursos gráficos podem ser enriquecidos com comentários do próprio autor. 

 

4 | Criação de uma Publicação 

Lançamento de uma mesa redonda, apoiada pela participação de professores envolvidos no 

meio editorial, no sentido de debater o papel da publicação e divulgação de informação no 

campo da Arquitectura.  

Elaboração, a partir desta primeira etapa e da escolha de um tema de base, de sessões 

contínuas de abordagem prática ao desafio, a desenvolver até ao final do ano. Contando com a 

presença de convidados externos na maturação das componentes de escrita (Letras), layout 

(Design), imagem (Fotografia), o exercício culminaria com a concretização de uma publicação. 
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DEPARTAMENTO LIVRARIA 

Pretendemos construir um espaço de aprendizagem e desenvolvimento do projeto individual 

do estudante de Arquitetura, com base na disponibilização de uma enorme quantidade de 

outros projetos que contribuam para o seu crescimento individual. 

 

O Departamento Livraria da Lista A propõe-se desenvolver, ao longo do ano de 2017, a 

seguinte ordem de propostas:  

 

1 | Aquisição contínua e atualizada de publicações que vão ao encontro dos interesses e 

necessidades dos Estudantes 

Criação de novos protocolos de importação de publicações estrangeiras, aumentando a 

variedade do stock existente e possibilitando encomendas personalizadas, bem como o 

aumento do repertório de publicações nacionais, através da aquisição de publicações de 

outras Faculdades e Instituições de Arquitetura do país. 

 

2 | Divulgação de sugestões literárias de Docentes e Discentes que reforcem o diálogo 

dentro da Comunidade Escolar 

Reforço do papel educacional da Livraria como ponte entre Professores e Alunos. Surge assim 

a hipótese da criação do “Livro Do Mês”, uma sugestão por parte de professores da Escola, 

acompanhado de um pequeno texto sobre o livro. 

 

3 | Divulgação de publicações adquiridas pela Biblioteca, e que estejam assim disponíveis a 

toda a Comunidade  

 

4 |  Dinamização do Departamento 

Divulgação periódica das novidades da Livraria no site AEFAUP e criação de um Catálogo 

Online, com a colaboração do Departamento Comunicação, com vista ao aumento da 

visibilidade do Departamento nas redes sociais e noutros meios de comunicação. 

 

5 |  Alargamento do público alvo da Livraria AEFAUP  

Promoção de eventos, como as Feiras do Livro, que dinamizem o envolvimento dos estudantes 

na Livraria. Parece-nos também importante fazer um melhor aproveitamento do espaço da 

Livraria, através de Instalações e multimédia que ajudem a contextualizar livros e a publicitar 

eventos. 
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DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO 

 

Pretendemos que todas as actividades sejam bem divulgadas entre a comunidade escolar da 

FAUP, mas também entre os demais estudantes da UP e todos os residentes da cidade do 

Porto. Para tal, este departamento irá continuar a utilizar os meios habituais de divulgação 

(plataformas online, cartazes,…), aliando a estes outros tipos de divulgação fora da 

bidimensionalidade e procurando, assim, alertar para determinadas circunstâncias de um 

modo mais eficaz.  

Para além disto, o departamento incentiva igualmente à expressão individual, dando 

oportunidade aos estudantes de colaborarem e apoiarem a divulgação dos acontecimentos 

dos diferentes departamentos da AEFAUP nas suas diversas plataformas. 

 

O Departamento Comunicação da Lista A propõe-se desenvolver, ao longo do ano de 2017, a 

seguinte ordem de propostas:  

 

1 | Divulgação das iniciativas da AEFAUP  

Divulgação de todas as actividades promovidas pelos vários departamentos da AEFAUP, 

procurando estratégias de comunicação ainda mais eficazes. 

2 | Agenda Mensal 

Incentivo à participação de toda a comunidade escolar nos eventos através da divulgação de 

uma Agenda Mensal, para uma mais fácil difusão dos eventos e gestão do tempo por parte dos 

estudantes, para que possa haver, de facto, um envolvimento ativo e global de toda a 

comunidade escolar. 

3 | Registo gráfico 

Registo fotográfico e/ou vídeo de todos os eventos promovidos pela AEFAUP;  

4 | Manutenção e Reestruturação das plataformas digitais da AEFAUP  

Plataforma digital e redes sociais, dando especial atenção este ano à publicação semanal de 

sugestões de livros por parte da Livraria. 

5 | Criação e manutenção de um Catálogo Online 

Em colaboração com a Livraria, criar um catálogo com pesquisa por autor/título/editora que 

disponibilize todo a informação relativa ao stock existente em formato digital.  

 

6 | Divulgação da instituição AEFAUP 

Venda de t-shirts, sweatshirts, sacos e outros artigos com logótipo da AEFAUP;   
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DEPARTAMENTO CULTURAL 

 

Pretendemos proporcionar à comunidade da FAUP momentos de lazer com vista ao 

alargamento de horizontes. Para além da abordagem a assuntos que dizem respeito à 

disciplina da Arquitetura e da sua aprendizagem, o Departamento Cultural compromete-se a 

dar a conhecer aos alunos uma visão de vários mundos que, ao convergirem com o nosso, 

constituem uma influência na aprendizagem da Arquitetura. 

O Departamento Cultural da Lista A propõe-se desenvolver, ao longo do ano de 2017, a 

seguinte ordem de propostas:  

 

1 | Conferências / Debates / Mesas Redondas / Tertúlias 

Estimulação de conversas, formais ou informais, tanto entre membros da comunidade da 

FAUP como com convidados externos, que têm como objetivo a reflexão sobre temas do nosso 

interesse, enquanto estudantes de Arquitetura, assim como a troca de testemunhos e 

realidades. 

2 | Quintas Pop Up 

Organização de pequenos eventos dentro de vários campos artísticos como música, 

performance ou teatro, que irão decorrer em determinadas quintas feiras, de regularidade 

aleatória, e que podem assumir um formato digital ou presencial, de duração variada. 

3 | Sessões de Cinema 

Realização de sessões de cinema, no espaço da FAUP, interior ou exterior, cujos filmes se 

relacionarão com as atividades desenvolvidas ao longo do mandato desta direção –  não só do 

departamento cultural mas também dos restantes – e com matérias abordadas ao longo da 

aprendizagem da disciplina da Arquitetura. 

4 | Call for Drawings 

Exposição de desenhos de alunos da faculdade, dando continuidade à atividade introduzida 

pela direção AEFAUP 2016. Esta mostra dá a oportunidade dos alunos exporem o seu trabalho 

artístico fora dos módulos instituídos pelas várias disciplinas lecionadas no decorrer do curso. 

5 | Call for Photos 

Exposição de fotografia que, à semelhança do Call for Drawings, concede aos alunos da FAUP 

uma oportunidade para mostrarem parte do seu portefólio fotográfico, consoante temas a 

decidir e a divulgar pela direção AEFAUP. 

6 | Concurso GO! Architecture 

 

7 | Concurso para a t-shirt e barraca da Queima das Fitas 
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8 | Concurso de Instalações 

No seguimento do Concurso para a barraca da Queima das Fitas, o Concurso de Instalações, 

aberto aos estudantes da FAUP, tem em vista a criação de objectos tridimensionais que 

interferirão no espaço da faculdade, mudando a maneira como o vivemos. Pretende-se ainda 

promover um ciclo de conferências aliado a este concurso, que poderá também estabelecer 

contacto com os estudantes da FBAUP - sobretudo com o curso de Escultura – em busca de 

uma nova forma de perceber o espaço. 
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DEPARTAMENTO DESPORTIVO 

 

Pretendemos combater o afastamento dos estudantes face às actividades desportivas no 

contexto atualmente sentido na FAUP, fomentando o gosto pela prática desportiva. Parece-

nos importante promover a saúde e o bem-estar dos estudantes, disponibilizando meios para 

que cada um encontre e pratique a atividade desportiva mais adequada a si. O desporto é 

também um meio de interação social e torna-se, por isso, pertinente estimular o contacto 

entre os estudantes através da prática desportiva. 

 

O Departamento Desportivo da Lista A propõe-se desenvolver, ao longo do ano de 2017, a 

seguinte ordem de propostas:  

 

1 | Treinos semanais abertos a todas as modalidades propostas  

A definir posteriormente com o CDUP e conjuntamente com os alunos que estiverem 

interessados, numa tentativa de garantir um torneio interno (consoante adesão) mais 

competitivo entre equipas que pretendam recorrer a estes treinos ou simplesmente inscrever-

se no torneio.  

 

2 | Representação da FAUP em actividades externas 

Pretende-se continuar a representar a faculdade e, consecutivamente, a AEFAUP, marcando 

presença anualmente nas diversas modalidades sob a responsabilidade da Federação 

Académica do Porto (FAP) e da Universidade do Porto (UP), como acontece com os 

Campeonatos Académicos do Porto (CAP) por parte da equipa de Futsal.  

 

3 | Atividades dentro das instalações da AEFAUP  

Tenciona-se realizar ocasionalmente atividades lúdicas, o mais abrangentes possível, bem 

como organizar torneios interativos, que possam ir ao encontro dos interesses dos estudantes. 

 

4 | Apoio ao FAUP RUNNING 

Estímulo a alunos interessados na actividade e apoio na sua divulgação. 

 

5 | Aulas de Surf 

Continuação do protocolo realizado com vista à disponibilização de aulas de Surf para toda a 

comunidade estudantil da FAUP. 
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DEPARTAMENTO RECREATIVO E INSTALAÇÕES 

 

Pretendemos, através da integração de momentos de lazer na comunidade estudantil,  

preservar a importância do desenvolvimento de actividades que estimulem o convívio e a 

proximidade entre os alunos, de forma a dinamizar o ambiente académico da FAUP. Para além 

disso, parece-nos de importância máxima a promoção de actividades dentro do contexto 

escolar que promovam o bom funcionamento das relações entre docentes e discentes. As 

atividades levadas a cabo pretendem atingir, assim, um afirmado sentido convivial entre toda a 

comunidade da FAUP. Será ainda de relevo o estabelecimento de contacto com outras 

Faculdades da Universidade do Porto. 

O Departamento Recreativo e Instalações da Lista A propõe-se desenvolver, ao longo do ano 

de 2017, a seguinte ordem de propostas:  

 

1 |  Semana de Receção  

O Departamento pretende continuar a organizar a Semana de Receção, no início do ano letivo 

(juntamente com os restantes departamentos), tendo como principal foco a integração dos 

novos estudantes na FAUP e na cidade do Porto, tanto através do convívio entre eles, como 

através do conhecimento das práticas da Faculdade.  

2 | Festas de Arquitetura 

Parece-nos importante que haja espaço na Faculdade para a criação de momentos de lazer 

que promovam o bom relacionamento entre os alunos da faculdade. Para além disso, seria 

também interessante promover festas em conjunto com outras faculdades que nos são 

próximas, como a FBAUP, para que possa ser estimulado o contacto com estudantes de outras 

áreas. 

3 | FAUPFEST 

Dando continuidade à iniciativa da anterior Direção da AEFAUP, temos como objetivo 

organizar mais uma edição do FAUPFEST, mantendo a ideia de um pequeno festival dentro do 

espaço da Faculdade com vários artistas a atuarem em simultâneo. Esta iniciativa pretende 

proporcionar a toda a comunidade da FAUP um ambiente diferente, de convívio, mas também 

de estímulo cultural. 

4 | FAUPJAZZ 

No seguimento do FAUPFEST, parece-nos interessante promover uma iniciativa que procure 

uma vez mais a promoção da cultura musical nos espaços da faculdade, neste caso em relação 

ao Jazz. A relação entre a música e a arquitetura é evidente, e parece-nos que faz sentido 

proporcionar momentos musicais abertos a toda a comunidade escolar numa faculdade com 

espaços exteriores que potenciam precisamente essa prática. Para isso, seria interessante 

colaborar com a AEESMAE, através da participação de estudantes da área do Jazz nesta 

iniciativa. 
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5 | Clubbings 

Os Clubbings são eventos de pequena dimensão que pretendemos realizar esporadicamente, 

ao fim do dia e dentro do espaço da faculdade, e têm como objectivo, uma vez mais, a 

aproximação de toda a comunidade escolar, tanto docentes como discentes.  

6 | Queima das Fitas  

A Queima das Fitas do Porto é um evento importante no que diz respeito à aproximação entre 

estudantes de diferentes faculdades. É, por isso, fundamental a participação da FAUP neste 

evento anual, do qual fazem parte os concursos internos da Barraca da Queima das Fitas e da 

T-shirt da Queima das Fitas.  Assim, é intenção do departamento a participação neste evento 

para toda a comunidade estudantil, bem como a montagem e desmontagem da barraca e a 

venda da t-shirt premiada em concurso, assim como bom funcionamento de toda a semana 

académica, com a colaboração dos restantes departamentos.  
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DEPARTAMENTO VIAGENS 

 

Pretendemos proporcionar aos estudantes da FAUP a oportunidade de conhecer a Cidade, o 

Território e a Obra de Arquitetura à escala real. O estudo da obra dos arquitetos que vão 

compondo a História é fundamental para a aprendizagem da disciplina da Arquitetura. E 

estudar essas obras significa também visitá-las e contactar com o que elas são na realidade. A 

experiência de estar num espaço, tocando-o, sentindo-lhe os cheiros e os sons, vivendo-o, é 

singular. Nesse sentido, parece-nos também importante ir para além da formação de um 

estudante de Arquitetura. Queremos formar pessoas. E isso envolve o conhecimento da 

cultura de cada um dos locais que visitarmos, em todas as suas vertentes. 

O Departamento Viagens da Lista A propõe-se desenvolver, ao longo do ano de 2017, a 

seguinte ordem de propostas:  

 

1 | Viagens de curta duração 

Dentro das viagens de curta duração, parece-nos importante realizar vários tipos de percursos: 

- Viagens relacionadas com o programa da disciplina de Projeto nos diferentes anos do MIArq; 

- Visitas a ateliers de Arquitetura, dando a conhecer o que se pode fazer após o curso; 

- Viagens de norte a sul de Portugal, que ofereçam a possibilidade de fazer entender que, 

mesmo no nosso país, de acordo com a situação geográfica, o modo de viver, e, 

consequentemente, a arquitetura, difere; 

- Viagens de caráter desportivo, articuladas com o Departamento Desportivo, fazendo com 

que, através da prática física, sejam experienciadas as diferentes características de cada local.  

 

2 | Viagem de média duração 

Viagem com uma duração de 4 a 5 dias. 

 

3 | Viagem de longa duração 

Viagem com uma duração de 7 ou mais dias, estando ainda em aberto o destino, que pode ser 

dentro ou fora da Europa. 

 

4 | Base de dados para viagens autónomas 

Sabemos que será impossível tornar as viagens acessíveis a todos os estudantes da Faculdade, 

pelo número limitado de vagas que será imposto em cada uma delas. Assim, parece-nos 

importante que sejam disponibilizados mapas com projetos de arquitetura de relevo 

referenciados, numa tentativa de criar uma espécie de base de dados, segundo vários temas, 

de modo a que os estudantes possam levar a cabo viagens de forma autónoma. Para além 

disso, elaboraremos um pequeno guia para cada viagem, que será disponibilizado para todos 

os estudantes após a sua realização. 
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5 | Exposição/divulgação/publicação 

O Departamento considera importante que as viagens sejam divulgadas pelos estudantes que 

nelas participaram. Assim, pretendemos fazer pequenas exposições ou publicações a seguir a 

cada viagem, que divulguem aquilo que foi visto e experienciado a partir de desenhos, 

fotografias, vídeos, textos ou qualquer outro meio de expressão. 
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ORÇAMENTO 

 

ESTRUTURA ORÇAMENTAL 

1 AEFAUP 

1 Gestão, Políticas Educativas e Relações Externas e Internacionais 

2 Departamento Editorial 

3 Departamento de Comunicação 

4 Departamento Cultural 

5 Departamento Desportivo 

6 Departamento Recreativo e Instalações 

2 Livraria 1 Livraria 

3 Viagens  1 Viagens 

 

 

ORÇAMENTO  

 Departamento Despesas Receitas 

1 

1 
Gestão, Políticas Educativas e Relações 
Externas e Internacionais 

48 773,00€ 65 473,00€ 

 2 Departamento Editorial 3 200,00€ 3 200,00€ 

3 Departamento de Comunicação 1 300,00€ 0,00€ 

4 Departamento Cultural 5 200,00€ 1 000,00€ 

5 Departamento Desportivo 3 100,00€ 0,00€ 

6 Departamento Recreativo e Instalações 22 200,00€ 15 600,00€ 

7 Publicações 1 500,00€ 0,00€ 

 85 273,00€ 85273,00€ 

2 
1 Livraria 36 720,00€ 36 720,00€ 

 36 720,00€ 36 720,00€ 

3 
1 Viagens 21 404,00€ 21 404,00€ 

 21 404,00€ 21 404,00€ 
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1 | GESTÃO, POLÍTICAS EDUCATIVAS E RELAÇÕES EXTERNAS E INTERNACIONAIS 

1 

Atividade Despesas Receitas 

Recursos Humanos 10 500,00€ 0,00€ 

Protocolo FAUP (Livraria) 21 254,40€ 0,00€ 

Maria de Fátima dos Anjos 0,00€ 21 600,00€ 

Sílaba Versátil 0,00€ 9 500,00€ 

Mundoffice 0,00€ 8 118,00€ 

Serdial, Lda. 0,00€ 13 284,00€ 

Telecomunicações 390,00€ 0,00€ 

Telecomunicações móveis 300,00€ 0,00€ 

Impostos 10 000,00€ 0,00€ 

TSU 1 938,60€ 0,00€ 

PAE IPJ 0,00€ 11 471,00€ 

Representações externas 400,00€ 0,00€ 

ACCP 990,00€ 0,00€ 

Seguro 200,00€ 0,00€ 

Alimentação 300,00€ 0,00€ 

Material escritório, CTT, CGD, outros 600,00€ 0,00€ 

Manutenção 300,00€ 0,00€ 

Camisolas 1 500,00€ 1 500,00€ 

Campanha 100,00€ 0,00€ 

 48 773,0€ 65 473,00€ 

 

 

2 | DEPARTAMENTO EDITORIAL 

1 

Jornal  1 000,00€ 1 000,00€ 

Cadernos  1 500,00€ 1 500,00€ 

Publicação  700,00€ 700,00€ 

 3 200,00€ 3 200,00€ 

 

 

3 | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

1 

Divulgação 1 000,00€ 0,00€ 

Domínios 300,00€ 0,00€ 

 1 300,00€ 0,00€ 
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4 | DEPARTAMENTO CULTURAL 

1 

Quintas Pop-up 200,00€ 0,00€ 

Concurso Go!Architecture 1 500,00€ 0,00€ 

Concurso para a T-shirt da Queima 1 000,00€ 1 000,00€ 

Concurso para a Barraca da Queima 500,00€ 0,00€ 

Concurso de Instalações 2 000,00€ 0,00€ 

 5 200,00€ 1 000,00€ 

 

 

5 | DEPARTAMENTO DESPORTIVO 

1 

Arrendamento de espaços 
desportivos 

2 500,00€ 0,00€ 

Equipamentos desportivos 600,00€ 0,00€ 

 3 100,00€ 0,00€ 

 

 

6 | DEPARTAMENTO RECREATIVO E INSTALAÇÕES 

1 

Semana de Receção 1 000,00€ 400,00€ 

Churrascos 10 000,00€ 8 000,00€ 

FAUPFEST 5 000,00€ 2 700,00€ 

FAUPJAZZ 1 200,00€ 500,00€ 

Queima das Fitas 5 000,00€ 4 000,00€ 

 22 200,00€ 15 600,00€ 

 

 

8 | DÉDALO 

1 
Publicações 1 500,00€ 0,00€ 

 1 500,00€ 0,00€ 
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9 | LIVRARIA 

2 

Publicações 30 000,00€ 36 000,00€ 

Recursos Humanos 5 830,00€ 0,00€ 

Concurso Livraria 500,00€ 720,00€ 

TPA Livraria 390,00€ 0,00€ 

 36 720,00€ 36 720,00€ 

 

 

 

10 | DEPARTAMENTO DE VIAGENS 

3 

A casa de quem faz as casas 354,00€ 354,00€ 

Viagem de Médio Curso 6 050,00€ 6 050,00€ 

Viagem de Longo Curso 15 000,00€ 15 000,00€ 

 21 404,00€ 21 404,00€ 

 

 


