ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO ISCTE-INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE
LISBOA

A Associação de Estudantes do ISCTE-IUL nasceu no ano de 1988, após 16 anos de existência
da Instituição que a suporta. Prima por ser uma das maiores e mais ativas AE’s do país, trabalhando
para cerca de 10.000 alunos diariamente.

Com uma vasta experiência na área do Associativismo, esta estrutura é reconhecida, em todos
os cantos do país, pelo seu profissionalismo e dedicação, bem como pelo esforço pela inovação ano
após ano. Uma equipa constituída por alunos e que trabalha para alunos, criando eventos dos mais
diversos tipos e tentando responder, cada vez mais e melhor, às necessidades dos estudantes que
representa.

Discurso do Presidente da Associação de Estudantes do ISCTE-Instituto
Universitário de Lisboa:
“Desde o ano 2000 que a Lista U, lista pela qual me candidatei,
tem marcado presença num percurso único. Percurso este que
passou tanto por grandes conquistas, como também por maus
momentos. Hoje estamos aqui para continuar a dignificar o
excelente trabalho que acompanhamos e que fez da Associação
de Estudantes do ISCTE-IUL uma das maiores e melhores a nível
nacional!
Nos últimos quatro mandatos, tive o prazer de ser parte integrante desta estrutura que sempre
primou pela excelência e pela honestidade. Cresci com a Associação de Estudantes e vi a Associação
de Estudantes do ISCTE-IUL tornar-se uma referência no movimento associativo estudantil.
Desempenhei funções de colaborador da secção Recreativa, da qual fui vice-coordenador e por sua
vez coordenador. No mandato cessante fui vice-presidente para os pelouros da secção Cultural,
Recreativa e de Recursos Humanos. Consegui sair da minha zona de conforto ao envolver-me em
áreas como Política Educativa.
Criei amizades que levo para a vida. E conheci pessoas que me ensinaram muito daquilo que sei hoje.
O mandato 2018/2019 será marcado por muitos desafios. A Associação está mais jovem, penso que
a mais jovem que teve até a data. É na juventude e nas perguntas inocentes que vem a inovação. E é
por isso, objetivo comum continuar o trabalho de excelência realizado, olhando sempre para os
possíveis obstáculos que não foram ultrapassados e para as oportunidades que ficaram por explorar.
Os Núcleos de Estudantes do ISCTE-IUL representam um papel fulcral no que à representação
estudantil diz respeito. Assim, convictos no trabalho desenvolvido, o próximo passo é a consolidação
das relações de sinergia com estas estruturas, acreditando que juntos contribuiremos para uma
melhor academia.

Sendo nós, estudantes, a voz do futuro, é importante ativarmos cada vez mais a consciencialização
da responsabilidade social e do papel que temos como cidadãos na construção de um amanhã
sustentável.
A nível do Desporto, estamos cada vez mais conscientes da importância que este representa na
comunidade estudantil, pretendemos dinamizá-lo, otimizando as condições proporcionadas aos
atletas da AEISCTE-IUL através de um Gabinete do Desporto. O desporto move massas e os apoios
dados ao desporto refletem-se em resultados, que remetem diretamente para a imagem do nosso
ISCTE.
Reconhecemos que a realidade do ISCTE-IUL é cada vez mais internacional, e é representada por mais
de 2.000 estudantes de 86 nações, sendo fundamental que olhemos para esta tendência como
promotora de uma instituição multicultural e diversificada, onde a partilha de experiências entre os
estudantes deve ser fomentada.

Todos nós membros desta Associação de Estudantes passámos por uma experiência académica
completamente diferente, completamente única. Sempre levei esta experiência como algo que
acabasse amanhã, como se não pudesse deixar nada por fazer nem nada por concretizar. Somos
jovens, a nossa vontade não tem limite, construímos amizades que vão ser pra vida e que com elas
conseguimos criar projetos que nunca pensaríamos fazer num primeiro, segundo ou terceiro ano da
faculdade! O tempo é escasso e isto não dura para sempre. Não se moldem pelo básico, procurem
mais, procurem o diferente. Sonhem e não deixem que alguém concretize esse sonho por vocês.
Somos todos parte integrante de um percurso que conta com 18 anos e é por isso que o corpo tem
de ser dado às balas! Temos que sofrer, cair, mas nunca podemos desistir. Vamos aprender com os
erros, vamos ouvir o outro e fazer com que a nossa palavra seja ouvida. Uma coisa que eu nunca
quero que se esqueçam é que isto exige muito trabalho, mas acima de tudo divirtam-se, amem aquilo
que fazem e não pensem que o mínimo contributo não faz a diferença. Se tudo o que fizerem, fizerem
com o coração, acreditem que vão ter dos melhores momentos da vossa vida. Seremos 76 pessoas a

lutar por um só objetivo, pessoas nas quais eu tenho total confiança e acredito plenamente em todos
para fazer do mandato 2018/2019, dos melhores que a AEISCTE-IUL já teve.
É com humildade e dedicação que procurarei fazer o melhor trabalho possível e guiar a minha equipa
para que este seja um dos melhores anos da Associação de Estudantes do ISCTE-IUL.”

Secções:
- Administração;
- Comunicação;
- Cultural;
- Desportiva;
- Imagem;
- Política Educativa;
- Recursos Humanos;
- Responsabilidade Social.

Eventos de grande dimensão
Festa do Caloiro do ISCTE-IUL
A Festa do Caloiro do ISCTE-IUL é o maior evento recreativo universitário de Lisboa, já
conhecido pela qualidade, não só do cartaz como da organização e decoração do recinto. Com o
intuito de receber os novos alunos, o maior evento organizado apenas por estudantes e que é
organizado dentro do campus universitário. A festa tem uma lotação para cerca de 7.000 pessoas,
tem 2 palcos e 8 ou mais artistas. A nível de reputação nos últimos anos tem sido o facto de significar
uma catapulta para vários artistas nacionais, concorrendo ao nível artístico e organizacional com os
eventos das maiores associações e académicas do país.
Fim de Semana do ISCTE-IUL
O Fim de Semana ISCTE-IUL é um evento de cariz cultural que oferece uma experiência em
espírito universitário a 500 estudantes. Este evento será realizado num parque de campismo, tendo
como objetivo proporcionar aos estudantes do ISCTE-IUL um fim de semana de lazer e de convívio.
Em 2018, a AEISCTE-IUL promoveu a visita ao Parque de Atracciones em Madrid, bem como ao
estádio de futebol Wanda Metropolitano. Pretendemos essencialmente, proporcionar qualidade e
diversidade aos estudantes da nossa instituição num ambiente distinto
Gala de Verão do ISCTE-IUL
A Gala do ISCTE-IUL é o evento recreativo organizado pela Associação de Estudantes de mais
requinte, tendo em vista o aluguer de um espaço em Lisboa, proporcionando aos alunos uma das
poucas festas fora do campus universitário. A Gala do ISCTE-IUL já passou por espaços como o MEO
Arena, Coliseu dos Recreios, Estufa Fria, Montes Claros, Páteo da Galé e Tapada da Ajuda.
Pretendemos também integrar no evento a entrega de prémios aos alunos do secundário
participantes nas atividades da ISCTE Business School.

Cerimónia de Finalistas
A cerimónia de finalistas é um evento dedicado à comemoração do final do percurso
académico dos finalistas do ISCTE-IUL. Neste dia, os estudantes acompanhados pela sua família,
amigos e colegas recebem os seus diplomas, queimam as fitas e disfrutam de um porto de honra.
Para finalizar, à noite acontece a Festa do Finalista em parceria com os núcleos para que os
estudantes possam festejar descontraidamente o findar desta etapa.
Estes eventos têm como objetivo marcar a etapa dos alunos de forma a que esta data e
percurso académico se tornem memoráveis.

Secções
Administração
A secção de Administração tem como principais funções a gestão de instalações e património
da AEISCTE-IUL, assegurando a sua manutenção e dinamização, e a gestão financeira da Associação,
estando entre as suas funções a orçamentação e a gestão de fundos. Esta secção intervém em todos
os eventos dinamizados, destacando-se o seu papel logístico e de gestão de espaços.

Objetivos gerais:
- Gestão dos ativos financeiros da AEISCTE-IUL;
- Manutenção e renovação dos espaços da Associação de Estudantes do ISCTE-IUL;
- Gerência dos ativos não financeiros e do património concessionado à AEISCTE-IUL.
- Apoio logístico aos eventos da AEISCTE-IUL e dos Núcleos de Estudantes do ISCTE-IUL

Objetivos específicos:
- Criação de uma nova Sala de Estudo
- Reformulação do Antigo Salão de Jogos, transformando-o numa sala de Núcleos.
- Substituição dos cacifos;
- Renovação e manutenção da sala dos micro-ondas;
- Dinamização do salão de jogos, do polidesportivo e do ginásio, estabelecendo parcerias estratégicas
com entidades externas e com o Gabinete do Desporto do ISCTE-IUL.

Comunicação
Descrição da Secção:
Tem por intuito dar a conhecer os projetos desenvolvidos pela Associação de Estudantes a
todos os estudantes do ISCTE-IUL, tendo por base os valores de inovação, criatividade e
desenvolvimento.

Objetivos Gerais:
- Gestão e a dinamização das redes sociais da Associação de Estudantes, procurando abranger e
chegar a todos os alunos do ISCTE-IUL, incluindo os alunos internacionais;
- Gerir a Rádio dos Estudantes do ISCTE-IUL.

Objetivos específicos:
- Manutenção e dinamização da página de Facebook da Associação de Estudantes;
- Expansão do impacto da rede social Instagram;
- Aproximar os alunos internacionais às atividades da AEISCTE-IUL;
- Crescer em termos de parcerias, tornando o cartão de sócio mais apelativo;
- Criar sustentabilidade de parcerias para eventos;
- Implementar webstreaming da rádio;
- Dinamizar a programação diária da rádio;
-Dinamização da comunicação do desporto da AEISCTE-IUL
- Dinamização do novo site da AEISCTE-IUL

Eventos:
- Exchange Students Networking: 1º Semestre e 2º Semestre
Os dois eventos de Exchange Networking têm como objetivo preparar os alunos para o
programa Erasmus+. Enquanto que o evento de primeiro semestre (outubro/novembro) funciona em
estilo de apresentação de diversos destinos, o segundo evento (do 2º semestre – depois de saírem
as colocações) pretende criar redes de networking entre alunos que já estiveram nos países e alunos
que se procuram aconselhar quanto à sua ida.
Datas: 1º Semestre – Semana de 19 a 23 de dezembro
- Dia da Rádio
Comemoração do dia mundial da rádio (dia 13 de fevereiro) e tem como objetivo dinamizar
esta ferramenta de comunicação da AEISCTE-IUL e aproximá-la dos alunos.
Data: 2º Semestre
- Workshops externos de Comunicação
Tem como objetivo desenvolver temas práticos que auxiliem os estudantes no desenvolvimento de
competências interpessoais que sejam úteis no seu dia-a-dia e na entrada de mercado de trabalho.

Cultural
Descrição da secção:
Rege-se pelos valores de qualidade e inovação, com o compromisso de te oferecer o melhor
do teu ano letivo no ISCTE-IUL, propomo-nos a superar todas as expectativas dos estudantes,
proporcionando momentos memoráveis a partir de eventos recreativos e culturais. Comprometemonos a fazer mais e melhor em termos de oferta recreativa, e as melhores festas de Lisboa serão
sempre as do ISCTE-IUL.
Objetivos gerais:
- Proporcionar momentos recreativos, de lazer que façam incutir os valores do ISCTE-IUL aos seus
estudantes. Outros objetivos primam pela estabilização financeira através de eventos recreativos
temáticos que marquem uma parte positiva do percurso académico.
- Promover eventos de diversas áreas culturais como a música, dança, comédia, cinema, entre outras.
- Dar a conhecer novos hábitos e atividades que os alunos possam inserir no seu dia-a-dia
Eventos:
Quiz Nights (novembro; 2º Semestre)
À semelhança do que aconteceu na 1ª edição, este evento resume-se a uma noite que reúne
vários alunos para passarem uma noite diferente e divertida. É um concurso em que são feitas várias
perguntas com diversos temas de cultura geral. Nos intervalos é proporcionado aos alunos um
momento de descontração com música e petiscos. No final, os vencedores recebem prémios.

Sunsets
Os Sunsets já são uma prática conhecida no nosso Campus, tanto promovidos pelos Núcleos
ou pela tua Associação de Estudantes. Prometem sempre um ambiente mais descontraído após um
dia intenso de aulas e trabalho. Este ano não será diferente, procuramos fugir um pouco à rotina e
proporcionar-vos bons momentos entre amigos.
Festas de Pátio
As famosas festas de pátio são conhecidas na região de Lisboa por proporcionarem um
ambiente de boa disposição e bastante acolhedor, através de vários eventos temáticos.
Datas: 23 de novembro 2018; 13 de dezembro de 2018; 2 festas de Pátio no 2ºSemestre
Feira do Livro (2º Semestre)
Evento que visa dinamizar e promover a leitura junto dos estudantes, criando um espaço
agradável com a presença de editoras onde estes podem comprar livros e com uma banca de troca
de livros.
StandOut Jamedy (2º Semestre)
É um tema novo e com grande vontade de ser alcançado. Sem data definida, mas com o
objetivo de proporcionar um Sunset e uma tarde de convívio e boa disposição para os estudantes
universitários com espetáculos de música e comédia.

Desportiva
A secção Desportiva tem como principal objetivo promover a prática de desporto a toda a
comunidade estudantil. Esta pretende dar a conhecer a todos os alunos as modalidades
disponibilizadas pela AEISCTE-IUL, os resultados a nível desportivo e os benefícios associados, tanto
para a AEISCTE-IUL, como para os alunos.
Objetivos gerais:
- Incentivar e garantir aos estudantes, os meios necessários para a prática de Desporto, quer num
contexto competitivo como os Campeonatos Universitários de Lisboa quer num contexto de lazer,
conforme a intenção de cada desportista;
- Disponibilizar e garantir qualidade nas modalidades coletivas da AEISCTE-IUL;
- Apoiar os atletas que queiram participar nos Campeonatos Nacionais Universitários em
modalidades individuais;
- Criação de sweats para identificar atletas nos dias de competição.
Objetivos específicos:
- Apresentar melhores condições para os atletas da AEISCTE-IUL;
- Aumentar o número de participantes nas modalidades individuais e coletivas;
- Aumentar a representatividade do ISCTE-IUL, quer na zona de Lisboa quer a nível Nacional, com os
bons resultados das equipas e dos atletas.

Eventos:
- Semana Desportiva (2ª Semana de outubro)
A Semana Desportiva é o principal evento da Secção Desportiva da AEISCTE-IUL. O seu
principal intuito passa por realçar a importância do desporto aos alunos do ISCTE-IUL, bem como a
apresentação da oferta desportiva disponibilizada pela Associação de Estudantes. Durante esta
semana são desenvolvidas atividades e eventos que prezam pelo espírito de convívio e bem-estar
social a todos os alunos da instituição.
São dinamizados:
- Torneios de Futsal, Basquetebol, Matraquilhos, Ping Pong;
- Aulas interativas como Yoga;
- Palestra com oradores relacionados ao tema do “Desporto como modo de Inclusão Social”;
- Ativações no pátio com marcas de carácter desportivo;
- Churrasco do Desporto.
- Jantar do Desporto (2ºSemestre)
Promover o convívio entre os atletas das diferentes modalidades e fomentar o espírito de
união e compromisso entre os mesmos.
- Torneio Intercursos (Duração: 2 semanas)
A desenvolver no 2º semestre, criando como que uma liga dentro da universidade. Promover
a competitividade, surgindo em função da enorme procura e impacto que o torneio de Futsal detinha
na Semana Desportiva.

- Taça das Associações (2ºSemestre)
Criar um evento desportivo (de cariz recreativo também) que junte todos os Núcleos de
Estudantes do ISCTE-IUL. O objetivo desta “competição amigável” passa pela aproximação e pela
melhoria de relações entre os Núcleos de Estudantes e a Associação de Estudantes do ISCTE-IUL.

Imagem
Descrição Geral:
A secção de imagem é um dos principais meios de exposição da Associação de Estudantes. As
produções gráficas e audiovisuais dos eventos, bem como a imagem interna da AEISCTE-IUL,
transmitem os nossos ideais e valores enquanto associação. Como tal, a primazia e excelência no
design e comunicação da AEISCTE-IUL é uma questão importante. Assim, a secção de Imagem
compromete-se a manter o standard elevado do seu trabalho, bem como a inovar nas suas áreas de
competência.
Objetivos gerais:
- Promover a comunicação interna e externa da Associação;
- Elevar a qualidade do design e comunicação da AEISCTE-IUL;
- Expor todos os eventos com material gráfico ou audiovisual de excelência;
- Manter atualizado o site AEISCTE-IUL;
- Cumprir com os timings de divulgação.
Eventos:
- Workshop Interno
Formação da equipa de Imagem da AEISCTE-IUL (juntamente com todos os que queiram
participar) para os trabalhos a desenvolver ao longo do ano.
Data: 1 e 2 de novembro

- Workshop Externo de Comunicação e Imagem
Formação da equipa de Imagem e da AEISCTE-IUL (juntamente com todos os que queiram
participar) com tema ainda por definir.
Data: 3 a 7 de dezembro
- Semana da Fotografia
Realização de um concurso de fotografia aberto a todos os estudantes do ISCTE-IUL, sendo
ainda necessário trabalhar as parcerias e jurados envolvidos, juntamente com a atribuição de
prémios.
Data: 2º Semestre

Política Educativa
Produção de material político a apresentar em sede de ENDA
Construção de moções a apresentar em sede do Encontro Nacional de Direções Associativas,
onde se defenda e se lute pelos direitos dos estudantes e por um melhor Ensino Superior. Reforço
desta temática junto dos Núcleos de Estudantes do ISCTE-IUL, bem como da recolha de informação
junto dos mesmos.
Data: setembro, dezembro, março e junho
Protocolar relações com diversas entidades presentes no ISCTE-IUL
Necessidades de protocolar relações juntos de entidades existentes no ISCTE-IUL como a Tuna
Académica do ISCTE-IUL, ISCTE Junior Consulting, AIESEC, YA Generation, IEEE, ISCTE Trading and
Investment Club, e outros, por forma a facilitar as relações logísticas entre ambas entidades.
Acompanhamento constante dos Serviços de Ação Social, Provedor do Estudante e Conselho
Pedagógico
Reunir, pelo menos, 1 vez por semestre com os Serviços de Ação Social, com a Provedora do
Estudante e com os Representantes dos Estudantes no Conselho Pedagógico. Com o primeiro, por
forma a acompanhar a realidade da Ação Social no Instituto Universitário de Lisboa. Com a Provedora
do Estudante para perceber quais os diversos casos que têm vindo a ocorrer no instituto para, se
necessário, a Associação de Estudantes intervir de forma indireta com os diversos casos, mediante a
possibilidade. Com os Representantes do Conselho Pedagógico para compreender as diversas
evoluções tomadas neste órgão e também dar o input da AEISCTE-IUL na defesa dos estudantes que
representa.

Debater o Ensino Superior
Trazer para o seio da nossa Instituição temáticas relacionadas com o Ensino Superior, tais
como: a elitização do ensino superior, financiamento das instituições de ES, etc..
Data: Semana do 22-27 de outubro
Formação para Dirigentes Associativos
Com o sucesso da primeira edição da formação para dirigentes associativos dos Núcleos de
Estudantes, pretende-se dinamizar mais sessões de formação aplicadas às necessidades recolhidas
junto dos órgãos sociais de cada Núcleo de Estudante.
Data: Semana 5 a 9 de novembro e 2º Semestre
Debater a Europa e a participação cívica jovem
Com o aproximar das eleições Europeias, será dinamizado um ciclo de debates com o objetivo
de debater a participação cívica jovem neste ato eleitoral, bem como a importância deste para a
definição política do Ensino Superior. É importante também debater o crescendo de movimentos
extremistas/nacionalistas na europa e qual o seu impacto para o Futuro Europeu.
Data: Semana 19 a 23 de novembro e 2º semestre
Semana dos Núcleos
Dinamização de um evento que já tem ocorrido nos últimos anos, com alguma inovação e que
vá de encontro às necessidades dos Núcleos de Estudantes do ISCTE-IUL, bem como a necessidades
dos estudantes por eles representados

Dia do Estudante
A importância desta data e naquilo que representa para os estudantes na luta estudantil que
marcou a Crise Académica de 1962. O dia será comemorado com uma mesa redonda com um tema
ainda a definir.
Data: 22/23 de março

Recursos Humanos
Descrição da secção:
A secção de Recursos Humanos baseia-se em 3 grandes pilares – Atrair, Desenvolver e Reter
– e tem um papel determinante na gestão do capital humano da AEISCTE, comprometendo-se a zelar
pela motivação e desenvolvimento de todos os colaboradores.
Objetivos gerais:
Os objetivos principais da secção são garantir a renovação dos Recursos Humanos da AE
através da realização do processo de Recrutamento, manter o equilíbrio e satisfação de todos os
colaboradores através do Acompanhamento de Secções. A secção responsabiliza-se ainda pela
alocação dos recursos humanos em eventos, definir equipas multidisciplinares e proporcionar
momentos de teambuilding e aprendizagem/desenvolvimento.
Eventos:
Recrutamento
O Recrutamento da AEISCTE surge com o intuito de dar oportunidade a qualquer aluno
motivado, com espírito de equipa e vontade de fazer mais e melhor pela comunidade de estudantes,
de pertencer a uma equipa dinâmica e com projetos de excelência, cujo principal objetivo é satisfazer
todas as necessidades dos alunos do ISCTE.
Com 3 fases (envio de CV, dinâmica de grupo e entrevista individual), é um projeto da secção
de Recursos Humanos que assenta no seu primeiro pilar – Atrair – que permite renovar o colmatar
necessidades humanas das secções e manter a Associação de Estudantes no seu auge de ano para
ano.
Será realizado no primeiro semestre entre novembro e dezembro.

Responsabilidade Social
Descrição da Secção:
A secção de Responsabilidade Social defende que é fundamental que exista uma
consciencialização e um debate sobre as lacunas existentes a nível solidário e ambiental na
sociedade. Os estudantes de hoje serão os decisores profissionais de amanhã e neste sentido esta
secção compromete-se a proporcionar campanhas e atividades de reflexão e discussão sobre os mais
diversos temas relacionados com a Responsabilidade Social, como a comunidade LGBT, os direitos
humanos, o aquecimento global, outros assuntos da atualidade.

Objetivos gerais:
- Consciencializar os estudantes do ISCTE-IUL para as diferentes realidades da nossa sociedade, como
a pobreza, o preconceito, a exclusão social, os direitos humanos, a igualdade de género, etc.
- Desenvolver o espírito solidário e apelar ao pensamento cívico dos estudantes do ISCTE-IUL através
de diversos eventos de voluntariado e de sustentabilidade social e ambiental, com o intuito de formar
cidadãos

e

tornar

a

comunidade

mais

justa

e

igualitária.

Objetivos específicos:
- Dinamizar o Banco de Livros;
- Conseguir com que os estudantes do ISCTE-IUL pratiquem mais voluntariado através da plataforma
“Voluntaria-te”;
- Conseguir sensibilizar os estudantes para as boas práticas ambientais e sociais;
- Reestruturar de modo a tornar mais apelativo para os estudantes o Green Talks.

Eventos:
- Voluntaria-te (Banco de Voluntariado)
O projeto é uma iniciativa que pretende facilitar o acesso dos estudantes do ISCTE-IUL às
várias propostas de voluntariado existentes no país, principalmente em lisboa. Havendo uma
plataforma digital no site da AEISCTE-IUL onde os estudantes poderão encontrar várias associações
que intervêm nas mais variadas áreas.
Data: 21 novembro

- Banco de Livros (Início do ano letivo)
Dinamização e divulgação do Banco de Livros, uma plataforma no site da AEISCTE-IUL onde
os alunos podem trocar livros que já não precisam por livros que necessitem, promovendo assim a
reutilização e a partilha de livros.

- ISCTE Christmas for Children
Trata-se de um evento com carácter social que tem por objetivo proporcionar às crianças de
uma escola ou IPSS uma experiência diferente, alusiva ao espírito natalício. Esta iniciativa consiste
em acolher as crianças no ISCTE-IUL durante um dia e envolvê-las em atividades lúdicas juntamente
com um grupo de voluntários que serão mentores das mesmas.
Data: 4 dezembro

- Comemorações do Dia da Mulher
Dar continuidade à realização um evento para celebrar o dia da mulher com o objetivo
relembrar os direitos da mulher e lutar pela igualde de géneros. Durante o dia 8 de março serão feitas
ativações para alertar os estudantes para esta temática.

- ISCTE Easter for Barks
Um evento inovador com animais, que tem por objetivo proporcionar aos animais
abandonados num canil um dia diferente, acolhendo-os na nossa universidade e envolvê-los em
atividades.
Data: 2ºSemestre

- Green Talks
Fórum de discussão sobre sustentabilidade em parceria com o grupo de Sustentabilidade do
ISCTE-IUL. Tem como objetivo alertar os estudantes para os problemas ambientais do nosso planeta,
tentando ensiná-los a exercer boas práticas ambientais.
Data: 2ºSemestre

