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Mensagem do Presidente da Direção 

       O Plano de atividades para o mandato 2019/2020 apresenta 

algumas mudanças em relação aos eventos desenvolvidas em 

mandatos anteriores na Associação de Estudantes do ISCTE-IUL. Apesar 

de manter uma estrutura bastante similar ao dos anos anteriores e a 

atividade desenvolvida pelas secções também convergem no 

dinamismo apresentado em anos anteriores, é nos eventos onde se 

destaca uma mudança de paradigma.  

        Inevitavelmente, destaca-se o Festival do Caloiro que vem 

reformular os moldes apresentados pela Festa do Caloiro dos anos 

anteriores, mas mantendo a sua génese de um grande evento recreativo 

de receção aos novos estudantes com artistas de renome na música 

nacional. Para além deste, pretendemos apostar em eventos de 

formação para os nossos estudantes e sensibilização para as temáticas 

relacionadas com o Ensino Superior bem como as causas sociais.  

        Relativamente ao desporto universitário iremos procurar trabalhar, 

em conjunto com o gabinete do Desporto do ISCTE-IUL, uma cultura 

desportiva interna que nos permita continuar a ter uma postura 

competitiva tanto em modalidades individuais como coletivas.  

        Ao nível das relações com outras entidades, procuraremos 

consolidar a relação existente com os 14 Núcleos de Estudantes do ISCTE-

IUL com quem temos vindo a trabalhar, mas sem nunca esquecer as 

outras entidades estudantis oficiais que existem no campus que também 

visam melhorar a experiência académica dos estudantes. Quanto as 

entidades fora do ISCTE-IUL, a AEISCTE-IUL promoverá a boa relação 

existente com a Federação Académica de Lisboa e os seus associados 

pois acreditamos que uma relação de proximidade com outras 

associações de estudantes permitirá um maior conhecimento sobre a 

realidade de outras Instituições de Ensino Superior e uma defesa mais 

robusta dos interesses da comunidade estudantil.  

 

 



 

 

Por fim, uma nota final para todos os nossos estudantes:  

 

Estamos aqui para criar memórias, vivências. 

 Estamos aqui para enriquecer a tua experiência académica. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo Presidente da Direção da AEISCTE-IUL, 

 

João Fernandes 

  

 

 

 

 

 



 

 

 EVENTOS GERAIS  

 

 

Receção dos Estudantes do ISCTE-IUL 

 

Evento composto por um conjunto de atividades no âmbito da 

receção dos novos estudantes do ISCTE-IUL. Primeiramente, durante a 

semana de inscrições, a Associação de Estudantes do ISCTE-IUL recebe 

os seus estudantes num espaço, que permite comunicar sobre as suas 

atividades desenvolvidas e contextualizar sobre a vida no campus ISCTE-

IUL.  

Posteriormente, em parceria com os serviços da instituição, realiza-

se o ISCTE Welcome Day, evento de um dia que tem como objetivo 

promover a integração de todo o estudante na comunidade, na cultura, 

e no funcionamento do ISCTE-IUL. Este dia termina com um evento de 

cariz recreativo, o Sunset Welcome Day, o primeiro momento de convívio 

entre os novos estudantes, pelo que se salvaguarda a defesa e partilha 

de uma cultura académica e uma experiência de qualidade, segura e 

consciente. 

Data: 9 a 19 setembro 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Festival do Caloiro do ISCTE-IUL 

 

A 1ª Edição do Festival do Caloiro do ISCTE-IUL consistirá em dois 

dias de atividades recreativas, sexta e sábado, a tomar lugar nos pátios 

do ISCTE-IUL. Este é o evento que visa proporcionar uma experiência 

cultural diversificada e disruptiva à comunidade estudantil, sendo 

também o evento que visa dar as boas-vindas aos novos estudantes e 

que possam conviver com os estudantes que estão na instituição, mas 

também todos os que já saíram. Este evento conta sempre com uma 

participação de grandes nomes da música nacional, atendendo 

sempre aos estilos musicais mais próximos do interesse dos estudantes.  

 Data: 11 e 12 outubro 2019 

 

Fim de Semana do ISCTE-IUL  

 

O Fim de Semana do ISCTE-IUL será uma viagem de vários dias a 

Madrid, que visa conta com a participação de várias centenas de 

estudantes da instituição e que irão permanecer num parque de 

campismo perto da capital espanhola. Esta visita incluirá momentos de 

convívio entre os estudantes e a oferta de uma experiência de explorar 

uma capital europeia num ambiente descontraído e de aprendizagem. 

Este evento decorrerá no período de interrupção da Páscoa, de forma a 

não colidir com o normal funcionamento das aulas.  

Data: Férias da Páscoa (Por Definir) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cerimónia de Finalistas e Festa de Pátio  

 

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 desfrutam de um porto de honra. 

Para finalizar, à noite acontece uma festa de despedida para estes 

estudantes. Estes eventos têm como objetivo marcar o findar desta etapa 

do percurso académico de cada finalista. 

 Data: 2ºSemestre (Por Definir)  



 

 

PATRIMÓNIO 

 

Novos espaços:  

A Direção da AEISCTE-IUL irá inaugurar dois novos espaços este 

mandato:  

• Sala de estudo  

• Sala dos Núcleos de Estudantes do ISCTE-IUL 

 Estes espaços estes que virão dar resposta a duas necessidades 

distintas da nossa comunidade estudantil.  

 

Espaços existentes:  

A sala de micro-ondas é também proposta a reformulação, para 

que as condições oferecidas aos estudantes sejam melhores.  

Adicionalmente, é traçado o objetivo de estudar e aplicar novas 

práticas que permitam um melhor controlo das condições de higiene dos 

nossos espaços concessionados, especialmente no que diz respeito à 

existência de pombos no espaço de refeição do Bar da AE.  

Paralelamente, a Direção da AEISCTE-IUL propõe-se a procurar e 

adquirir novo mobiliário para o Bar da AE, uma vez que neste momento 

as mesas disponíveis já se encontram deterioradas.   

Sobre o restante património da AEISCTE-IUL, a Direção 

compromete-se a garantir a sua limpeza e as condições necessárias para 

a sua utilização.  

 

 

 

 

 



 

 

 

SECÇÃO COMUNICAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Secção de Comunicação desempenha um papel 

preponderante na interligação entre o trabalho desenvolvido pela 

Direção da AEISCTE-IUL e a comunidade estudantil que representa. Está 

na gênese desta secção uma postura centrada na inovação e 

criatividade na divulgação dos eventos e projetos da Associação de 

Estudantes. A equipa que assume esta secção tem como tarefas fulcrais 

a dinamização da comunicação, a partir das diversas plataformas 

digitais e físicas ao seu dispor, com especial destaque para o projeto da 

Rádio de Estudantes do ISCTE-IUL. Por fim, o grande desafio para este 

mandato centra-se na captação de interesse dos estudantes 

internacionais nos projetos desenvolvidos pela AEISCTE-IUL.  

 

OBJETIVOS:  

● Impulsionar e promover a comunicação física, nomeadamente 

ativações, colocação de cartazes e vinis bem como distribuição 

de flyers.  

 

● Dinamizar os conteúdos divulgados nas diversas plataformas 

digitais da AEISCTE-IUL, como por exemplo a comemoração de 

datas emblemáticas relacionadas com as atividades 

desenvolvidas pelas secções. 

 

 



 

 

● Aproximar a Associação de Estudantes da sua comunidade, 

através de maior responsividade às suas questões e procurar 

auscultar com maior frequência as suas necessidades e interesses.  

 

● Potenciar o desenvolvimento de competências transversais dos 

estudantes 

 

● Manutenção das parcerias que criam valor para os nossos 

estudantes, bem como procurar estabelecer novas que visam 

melhorar o seu dia a dia e que visem também incidir sobre os 

estudantes internacionais.  

 

● Envolver os estudantes nos conteúdos desenvolvidos pela Rádio de 

Estudantes do ISCTE-IUL (REI) 

 

ATIVIDADES:  

●  Gestão das Plataformas Digitais da AEISCTE-IUL: 

○ Desenvolvimento do Site e Aplicação Mobile da Associação 

de Estudantes 

 

● Promoção do projeto Guia de Lisboa e outros programas de ação, 

através do apoio do Gabinete de Relações Internacionais do 

ISCTE-IUL 

 

● Estabelecimento de novas estratégias de Comunicação Física. 

 

 

 



 

 

● Criação do Placard AE, expositor onde semanalmente serão 

colocadas informações sobre os eventos da AEISCTE-IUL e do 

Campus do ISCTE-IUL.  curiosidades da atualidade do Campus, 

proporcionando também um espaço de sugestões a todos os 

estudantes.  

 

EVENTOS: 

● Exchange Students Networking 

Este evento tem como objetivo preparar os alunos para o 

programa Erasmus+. Permite dar a conhecer os procedimentos 

necessários para a candidatura assim como os destinos disponíveis e 

para além disso, estimula o networking e a partilha de experiências entre 

os alunos que já realizaram o programa e os interessados.  

Data Prevista: Entre 18 a 22 de novembro  

 

● Dia da Rádio 

Consiste na comemoração do dia mundial da rádio, um dos meios 

de comunicação mais influentes no seculo XX e que continua a deixar a 

sua marca nos tempos modernos. O principal objetivo deste evento é 

estimular o uso deste meio, junto dos estudantes, e relembrar da sua 

importância na difusão de informação na sociedade atual. É também o 

evento que permite enaltecer a importância que a REI tem para as 

atividades da Associação de Estudantes. 

Data: Entre 10 a 14 de fevereiro 

 

 

 

 

 

 



 

 

● Workshops de Soft Skills 

Este evento surge da necessidade dos estudantes do ISCTE-IUL 

promoverem o desenvolvimento de novas competências para a sua vida 

acadêmica e futura vida profissional. Esta iniciativa permite aos nossos 

estudantes conhecer as principais práticas das diversas áreas profissionais 

onde irão futuramente trabalhar.  

 Data: Entre 4 a 8 de dezembro 2019   

 

 

● Workshops de Comunicação  

Estes workshops têm como principal objetivo auxiliar os estudantes 

no desenvolvimento de competências interpessoais que melhorem a sua 

capacidade comunicativa no seu dia-a-dia académico. 

Data: 2ºsemestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SECÇÃO CULTURAL 

 

INTRODUÇÃO:  

A secção Cultural visa consolidar a fusão entre a vertente cultural 

e recreativa, tendo como objetivo diversificar a oferta de eventos para a 

comunidade estudantil. Procuramos abranger o maior número de 

estudantes possível, promovendo a cultura inerente à nossa instituição e 

estimulando a partilha entre os estudantes que representamos das mais 

variadas formas.  

 

OBJETIVOS:  

• Fomentar a interação e a partilha de momentos de convívio e de 

recreação cultural entre os estudantes do ISCTE-IUL. 

 

• Participar e colaborar nos eventos culturais desenvolvidos pela 

Federação Académica de Lisboa, pelos Núcleos de Estudantes do 

ISCTE-IUL, pelo MISCuTEm e por outras entidades da instituição. 

 

• Incentivar a diversidade e a versatilidade dos eventos da AEISCTE-

IUL, garantindo uma experiência mais completa e enriquecedora 

no percurso dos estudantes que representamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVENTOS: 

● Festa de Pátio 

Estes eventos recreativos são a imagem de marca da secção 

cultural e da Associação de Estudantes. A secção estipulou a realização 

de seis festas de Pátio que terão diferentes temáticas relacionadas com 

eventos realizados, em paralelo, por outras secções. Estas atividades 

promovem um momento de convívio entre estudantes do ISCTE-IUL, 

enaltecendo o espírito de amizade e de cooperação que está associada 

a esta instituição.  

Data: 13 setembro 2019 

      22 novembro 2019  

      13 dezembro 2019 

      2ºSemestre (Por definir) 

 

● Quizz Night 

Este mandato de 2019/2020, a secção de cultural propõem-se a 

realizar entre três a quatro edições do evento Quizz Night. Este evento 

permite aos estudantes num ambiente descontraída e de competição 

saudável testar os seus conhecimentos a nível de cultura geral. É 

importante realçar que este evento atribui prémios aos seus vencedores 

e conta com o apoio de um fornecedor para organizar a atividade de 

forma a ser o mais imparcial e didática possível.  

Data: Entre 4 a 8 novembro 2019 

  2ºSemestre (Por Definir) 

 

 

 

 



 

 

 

 

● Semana das 7 Artes 

A Semana das 7 Artes será uma semana inteiramente dedicada à 

cultura como a conhecemos, aliando as sete artes fundamentais às 

novas tendências que as modificam e lhes permitem subsistir nos dias de 

hoje. O principal objetivo deste evento é dar a possibilidade aos 

estudantes do ISCTE-IUL de contactar em primeira mão com os agentes 

dinamizadores da música, do teatro e da dança, da pintura, da 

escultura, arquitetura, literatura e do cinema.  

Data: 4 a 8 novembro 2019 

  



 

 

SECÇÃO DESPORTIVA 

 

INTRODUÇÃO: 

A Secção Desportiva tem um papel crucial na promoção e criação 

de oportunidades para o desenvolvimento de práticas desportivas na 

comunidade estudantil do ISCTE-IUL. Neste sentido, promover a prática 

desportiva apresenta-se como o objetivo primordial desta secção bem 

como o apoio aos nossos estudantes-atletas nas modalidades individuais 

e coletivas. No mandato de 2019/2020, a secção Desportiva ambiciona 

alcançar uma crescente relação de proximidade com os seus atletas, 

através da criação de melhores condições para os mesmos e no 

desenvolvimento de uma cultura desportiva sólida dentro da 

comunidade estudantil.  

 

OBJETIVOS: 

● Fomentar o desenvolvimento da cultura desportiva junto da 

comunidade estudantil do ISCTE-IUL. 

 

● Estimular e apoiar a participação dos estudantes nos 

Campeonatos Nacionais Universitários, com especial foco nas 

modalidades individuais. 

 

● Consolidar e estimular a participação dos estudantes nas 

modalidades coletivas. 

 

 

 

 



 

 

● Afirmar o ISCTE-IUL como uma das Instituições de Ensino Superior 

com maior representatividade nas competições desportivas e 

estimular a sua competitividade.  

 

● Em sinergia com a Secção de Comunicação, promover e 

dinamizar as ferramentas de comunicação digitais e físicas 

disponíveis pela AEISCTE-IUL na comunicação das atividades 

desenvolvida no âmbito desportivo.  

 

● Investir na melhoria do material desportivo disponibilizado aos 

estudantes-atletas, bem como proporcionar as condições 

necessárias para a sua participação nas competições desportivas. 

 

● Promover a criação da equipa de Andebol Feminino e Hóquei em 

Patins Masculino. 

 

ATIVIDADES:  

● Gestão das Modalidades Coletivas e Individuais  

A secção Desportiva está encarregue de agilizar o processo de 

inscrições dos estudantes-atletas, junto das entidades responsáveis pelas 

competições desportivas nomeadamente Associação Desportiva do 

Ensino Superior de Lisboa (ADESL) e Federação Académica do Desporto 

Universitário (FADU). 

 Para além disso, os membros desta secção estão encarregues de 

salvaguardar os direitos e interesse dos estudantes-atletas nos diferentes 

fóruns de discussão das entidades referidas e dos serviços do ISCTE-IUL. 

 

 

 



 

 

EVENTOS:  

● Semana Desportiva  

A Semana Desportiva é o evento de referência da Secção, uma 

vez que tem como principal objetivo realçar a importância da atividade 

desportiva na vida acadêmica dos estudantes. Durante este evento, são 

realizadas atividades desportivas de caráter informal, mas também são 

criados momentos de reflexão sobre a importância e o impacto do 

Desporto na vida de um ser humano. Em última instância, pretende-se 

fomentar o espírito de convívio e de lazer inerentes à prática desportiva.  

  

 Na edição prevista para o mandato de 2019/2020, a Direção da 

AEISCTE-IUL propõem-se a organizar:  

● Torneios de jogos virtuais e jogos de Tabuleiro, 

nomeadamente FIFA, Xadrez, Jogo do Mata e Matraquilhos. 

● Atividades em parceria com o Gabinete de Desporto do 

ISCTE-IUL, tais como Caminhada do ISCTE-IUL e Coastering. 

● Palestra com personalidades célebres do desporto nacional. 

● Atividades desportivas de caráter informal nas praças do 

campus. 

● Momentos de promoção das modalidades competitivas da 

AEISCTE-IUL. 

● Momento de convívio entre os estudantes do ISCTE-IUL, no 

Edifício Convívio da Associação de Estudantes.  

 

Data: 19 a 25 de outubro 2019 

 

 

 

 

 



 

 

● Torneio AEISCTE-IUL   

Esta iniciativa surge com o objetivo de promover um momento de 

convívio entre os estudantes das diversas áreas de estudo do ISCTE-IUL, 

através da prática desportiva. A secção tem previsto realizar um torneio 

das seguintes modalidades: Futsal, Basquetebol e Voleibol. Neste evento 

pretende-se estabelecer uma parceria com os Núcleos de Estudantes do 

ISCTE-IUL, através da sua colaboração na realização de um torneio 

interno e, posteriormente, uma fase final realizada pela Direção da 

AEISCTE-IUL. 

Data: 2ºSemestre (Por Definir)  

 

● 2º Edição da Taça dos Núcleos  

Este evento é organizado com o intuito de fomentar a relação 

existente entre a AEISCTE-IUL e os núcleos de Estudantes do ISCTE-IUL 

numa competição amigável, com o objetivo de aproximar e melhorar as 

relações entre os Núcleos e a Associação de Estudantes. 

Data: 2ºSemestre (Por Definir) 

 

● Jantar do Desporto  

Este evento passa por promover o convívio entre todos os atletas 

das diferentes modalidades da AEISCTE-IUL e fomentar o espírito de união 

e compromisso entre eles. Haverá uma entrega de prémios de melhor 

atleta por modalidade, de forma a incentivar a uma maior dedicação 

ao desporto universitário no futuro. 

Data: 2ºSemestre (Por Definir) 

  



 

 

 

SECÇÃO DE IMAGEM  

 

INTRODUÇÃO:  

A Secção de Imagem tem como principal missão a produção e 

desenvolvimento de todos os materiais audiovisuais necessários à 

comunicação da AEISCTE-IUL para com os seus estudantes. Para além 

disso, está planeado proporcionar-lhes eventos relacionados com área 

de imagem e permitir o desenvolvimento de competências na mesma.  

permitindo o desenvolvimento das suas Soft Skills. Em termos da imagem 

da Direção da AEISCTE-IUL, está assegurado o compromisso em formar os 

membros desta secção para manter e progredir os critérios de produção 

em imagem existentes na Associação de Estudantes.  

 

 OBJETIVOS: 

● Promoção de imagem orientada para a divulgação nas diversas 

plataformas digitais da AEISCTE-IUL. 

 

● Disponibilização atempada de todo o material de imagem 

referente a eventos realizados pela AEISCTE-IUL. 

 

●  Criar oportunidades para capacitação da comunidade estudantil 

em materiais e ferramentas de produção de imagem. 

 

● Colaboração no desenvolvimento do site e Aplicação Mobile da 

AEISCTE-IUL através de produção audiovisual. 

 

 



 

 

EVENTOS: 

●  Workshop Interno de Comunicação e Imagem 

Criação de um projeto interno, que vise a formação os elementos da 

secção de imagem e comunicação da Direção da Associação de 

Estudantes para difusão de conhecimento na produção de imagem e 

conteúdos informativos. 

Data: 1ºsemestre do ano letivo de 2019/2020 

 

●  Semana da Imagem 

Evento com a duração de uma semana, cujo objetivo é celebrar tudo 

aquilo que esteja relacionado com Imagem: desde a fotografia, ao 

cinema, passando até pelo design. Deste evento fariam parte 

palestras/conferências, exposições, sessões de cinema e um concurso de 

fotografia. 

Data: 2º Semestre (Por anunciar) 

  



 

 

Secção de Política Educativa 

 

INTRODUÇÃO: 

 A secção de Política Educativa está subdivida em duas áreas de 

intervenção, nomeadamente Política Externa e Departamento de Apoio 

aos Núcleos de Estudantes. A primeira área está responsável pela criação 

de propostas que visam melhorar a vida dos estudantes do ISCTE-IUL, quer 

seja no campus do ISCTE-IUL quer seja no contexto nacional estudantil.  A 

outra área está encarregue de uma equipa que presta apoio aos 

Núcleos de Estudantes do ISCTE, com especial foco em questões que 

estejam relacionadas com serviços da Instituição de Ensino.  

 

OBJETIVOS: 

• Fomentar uma relação de cooperação com a Federação 

Académica de Lisboa (FAL), com especial foco na área de Política 

Educativa.  

 

• Consolidar e impulsionar a relação existente com os Núcleos de 

Estudantes do ISCTE-IUL. 

 

• Promover a difusão de conhecimento e informação junta dos 

estudantes do ISCE-IUL sobre os temas que o movimento estudantil 

debate nos fóruns de discussão.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADES: 

● Ativação Legislativas 

Em ano de Eleições Legislativas é necessário sensibilizar e mobilizar 

os estudantes para a importância do seu voto para definir o futuro do 

nosso país. Desta forma, será realizada uma ativação que irá, 

essencialmente, promover a difusão de informação sobre os Partidos 

Políticos e as suas posições políticas.  

Data: 25 de setembro 

 

● 3º Plano de Formação de Dirigentes Associativos 

O Plano de Formação visa colmatar as principais dificuldades 

sentidas pelos dirigentes associativos da Associação de Estudantes e dos 

Núcleos de Estudantes do ISCTE-IUL promovendo sessões de formação 

que vão enriquecer as suas capacidades de trabalho e cooperação. 

Data: Por definir 

 

● Saúde Mental 

 Este evento tem como principal intuito sensibilizar a comunidade 

estudantil para a importância da saúde mental. Assim, procurará 

estabelecer parcerias com entidades do ISCTE-IUL de modo a fazer um 

programa que permita aos estudantes adquirir técnicas de controlo de 

stress e ansiedade, bem como cuidados básicos a ter com a sua saúde 

mental. 

 Data: 15/16/17 outubro 2019 

 

 

 

 



 

 

● Moção Global AEISCTE-IUL 

A Moção Global AEISCTE-IUL tem como objetivo aproximar as 

posições atualmente defendidas pela Direção da AEISCTE-IUL às da sua 

comunidade estudantil. Este será um projeto que irá procurar aglomerar 

o trabalho desenvolvido e posições previamente tomadas num único 

documento, que será apresentado e aprovado pelos seus estudantes em 

Assembleia Geral.  

Data: Por definir 

 

● Prós e Contras da AEISCTE-IUL 

 O “Prós e Contras da AEISCTE-IUL” pretende promover uma cultura 

de debate informal sobre temas da atualidade. Esta iniciativa irá desafiar 

os estudantes a organizarem em grupos para debater temas nas suas 

instituições, num ambiente descontraído.  

 Data: Por definir 

 

● Evento dos Núcleos de Estudantes 

Este evento envolve os 14 Núcleos de Estudantes do ISCTE-IUL, bem 

como a AEISCTE-IUL, para trabalharem todos juntos num evento único. A 

pertinência deste evento prende-se não só com a criação de sinergias e 

pontes de comunicação entre estes Núcleos de Estudantes, como 

também com a aproximação dos mesmos da comunidade estudantil, 

que conhecem melhor o seu trabalho.  

Data: 2ºSemestre (Por Definir) 

 

 

 

 

 



 

 

● Sebentas 

 A AEISCTE-IUL, em conjunto com os Núcleos de Estudantes do ISCTE-

IUL, irá averiguar junto dos seus estudantes o interesse e necessidade 

relativamente a sebentas de estudo. Posteriormente, caso os estudantes 

assim o pretendam será desenvolvido um plano de ação para a criação 

das mesmas  

Data: Por Definir  

 

● Ativação Dia do Estudante 

A data relembra o estudante, é um momento que a AEISCTE-IUL 

pretende promover para sensibilizar para a história desta data e procurar 

relembrar a importância da comunidade estudantil no Ensino Superior.  

Esta ativação irá utilizar os meios de comunicação da Associação de 

Estudantes e os espaços do campus do ISCTE-IUL para fazer chegar a 

mensagem.  

Data: 24 de março 

 

● Ativação Dia do Trabalhador 

Esta ativação temática que procura sensibilizar para a história e 

importância do Dia do Trabalhador, procurando chegar ao estudante 

tanto através das redes sociais, como de pequenas ações físicas.  

Dia: 1 ou 2 de maio  

 

 

 

 

 

 



 

 

● Ativação 25 de Abril 

Esta data marcante da história da democracia nacional, é um 

momento que não pode deixar de ser relembrado tanto pelo seu 

impacto na sociedade em que vivemos bem como relembrar a 

influência estudantil na revolução. Desta forma, a AEISCTE-IUL propõem-

se a informar e a sensibilizar para a história e importância da Revolução 

do dia 25 de Abril de 1974, procurando chegar ao estudante tanto 

através das redes sociais, mas também de ações físicas no campus ISCTE-

IUL. 

 Dia: 24/25/26 de abril  

 

● Debates sobre temáticas da atualidade 

 A secção de Política Educativa defende que é importante existir 

uma cultura de reflexão e debate sobre temas da atualidade, desta fora 

irá procurar convidar personalidades consideradas pertinentes para 

expor o seu parecer. Este evento servirá para convidar os estudantes a 

refletir e a expor a sua opinião sobre estes mesmos temas e fomentar 

cidadãos mais informados e participativos.  

Data: 2ºSemestre (Por Definir) 

 

 

 

  



 

 

 

SECÇÃO RECURSOS HUMANOS 

 

INTRODUÇÃO: 

Esta secção é um dos pilares essenciais na organização interna da 

Direção da AEISCTE-IUL, uma vez que é composta por mais de 60 

dirigentes associativos urge uma necessidade de ter uma equipa 

dedicada à orgânica interna. Neste sentido, assume um papel 

determinante na gestão do capital humanos da Associação de 

Estudantes, comprometendo-se a zelar pela motivação e 

desenvolvimento de todos os seus colaboradores. A Secção de Recursos 

Humanos tem por base três grandes pilares: Atrair, Desenvolver e Reter. 

 

OBJETIVOS: 

• Assegurar uma estrutura eficaz e eficiente, capaz de responder às 

necessidades das iniciativas da AEISCTE-IUL. 

 

• Incentivar uma cultura sólida, com base em valores como o 

dinamismo, inovação e trabalho em equipa. 

 

• Monitorizar a satisfação e motivação de todos os colaboradores 

para proporcionar uma melhor experiência interna que, por sua 

vez, aumenta a qualidade dos eventos externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADES: 

 

● Recrutamento Externo 

O Recrutamento Externo da AEISCTE-IUL surge com o intuito de 

responder às necessidades de cada secção, dando oportunidade a 

qualquer aluno do ISCTE-IUL a integrar a nossa equipa. A seleção dos 

candidatos é realizada através de um processo justo e meritocrático, 

baseado em metodologias como dinâmica de grupo e entrevista. Desta 

forma conseguimos garantir uma elevada validade preditiva, no sentido 

de um melhor fit entre os candidatos e a associação. 

 

● Acompanhamento de Secções 

Este processo realizado em 4 fases ao longo do ano, permite 

monitorizar com grande proximidade a satisfação e motivação dos 

membros; e analisar e avaliar os resultados obtidos, por forma a retificar 

e melhorar falhas encontradas. Desta forma é possível garantir o 

alinhamento e gerir expectativas. 

 

● Recrutamento Interno 

O Recrutamento Interno da AEISCTE-IUL tem como objetivo 

complementar o Acompanhamento de Secções, como uma medida de 

intervenção na motivação dos membros e de formalizar as intenções de 

mudança de secção dos mesmos, mediante o cumprimento dos 

requisitos inerentes ao processo de recrutamento. 

Data: 2ªSemestre (Por Definir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● Formação  

As ações de formação proporcionadas aos membros da AEISCTE-

IUL têm como objetivo dotar os mesmos das competências necessárias 

ao cumprimento das suas funções, bem como ao desenvolvimento 

pessoal. 

 

 Data: 28 setembro 2019 

 

● Táticas de Integração e Socialização 

Criação de táticas que promovem a integração dos novos 

membros dentro da AEISCTE-IUL e que permitem momentos de 

socialização entre todos os dirigentes associativos, impulsionando o 

trabalho em equipa e relações de proximidade, imprescindíveis ao 

desenvolvimento de projetos. Dentro destas táticas, inclui-se o Fim de 

semana Interno, Kick-off, Manual de acolhimento, Convívios internos 

alusivos a festividades e atividades de voluntariado.  

 

 Data: Por definir 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SECÇÃO RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

INTRODUÇÃO: 

A secção de Responsabilidade Social tem como principal 

fomentar a mudança consciente de práticas sustentáveis, através de 

atividades que permitam os estudantes partilharem as suas ideias e estar 

em contacto com entidades que procuram melhorar as condições 

sociais e ambientais no nosso país e no mundo. Para além disso, procura-

se envolver a comunidade estudantil em atividades realizadas fora do 

campus, com especial destaque para atividades de voluntariado de 

cariz social. 

 

OBJETIVOS: 

● Avaliar o impacto dos projetos sustentáveis implementados no 

Campus do ISCTE-IUL; 

● Sistematizar diretrizes que permitam estimular práticas sustentáveis 

nas atividades da AEISCTE-IUL e nas relações que estabelece; 

● Sensibilizar a comunidade estudantil para causas sociais; 

● Consolidar a relação de proximidade com o Gabinete de 

Planeamento, Sustentabilidade e Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVENTOS: 

Rúbrica “Minuto responsável” 

Compilação de ativações digitais e físicas para sensibilizar e servir 

de “chamada de atenção” para os problemas trabalhados nos vários 

eventos ao longo do ano. Esta rubrica será esporádica e permitirá 

reinventar o posicionamento das temáticas abordadas ao longo do 

plano de atividades. 

 

Data: Associado a eventos específicos.  

 

Responsabilidade interna 

Em conjunto com a secção de Recursos Humanos, elaborar um 

documento com os acordos que temos das parcerias externas e dar um 

parecer das mesmas, dando especial atenção à sua sustentabilidade e 

viabilidade.  

 

Data: no decorrer de todo o mandato 

 

 

Curso SOS  

O curso SOS rege-se pela realização de um curso de primeiros 

socorros, sobre como atuar em determinadas ocasiões de risco. Esta 

formação terá como formadores profissionais experientes na área da 

saúde e socorrismo. O evento tem como objetivo principal dotar o maior 

número de estudantes de capacidades de cidadania e de resposta 

imediata às necessidades de todos os que os rodeiam.  

Data: 13 de novembro 

 

 

 

 



 

 

Christmas   

Realização de diferentes atividades para diferentes públicos-alvo, 

que consistem na execução de atividades para grupos carenciados. O 

evento visa abrir inscrições para os estudantes do ISCTE-IUL para se 

voluntariarem a ajudar e colaborar no planeamento e 

operacionalização do evento. 

 

Data: 10 de dezembro 

 

Voluntaria-te 

Esta atividade visa o estabelecimento de uma rede de contactos 

entre os potenciais voluntários (comunidade estudantil) e as atividades 

das associações parceiras da Associação de Estudantes. Os estudantes 

poderão inscrever-se diretamente em atividades que estas associações 

possam estar a necessitar, tendo sempre a opção de ser um voluntário 

com ou sem compromisso. Esta é uma atividade a ser realizada ao longo 

de todo o mandato, podendo carecer da realização de eventos 

pontuais, num formato de feira de associações de voluntariado.  

Data: 2.º semestre  

 

5ª Edição do Green Talks Challenge. 

O Green Talks Challenge consiste num 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. Pretende-se desenvolver e oferecer um concurso de ideias 

sustentáveis, onde os estudantes são desafiados a propor práticas a 

serem cocriadas e implementadas no seio da nossa Instituição.  

 

Data: 2º semestre 

 

 



 

 

Dinamização da Awareness Week 

Uma semana dinamizada a nível de ativações e pequenos eventos 

com o principal objetivo de alertar os estudantes para situações e 

problemáticas como a violência no namoro, o bullying, o consumo de 

álcool e drogas, entre outras. Está prevista também a realização de uma 

palestra, com o intuito de promover um momento de partilha por parte 

dos oradores sobre algumas das temáticas para as quais se pretende 

sensibilizar a comunidade estudantil. 

 

Data: 2º semestre 

 

 


