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Nota Explicativa
Apesar de em anos anteriores o Plano de Atividades ter sido apresentado e discutido num documento separado do Orçamento, este ano
explanámos num só toda a informação.
Desta forma, a percepção do que está planeado para cada evento consegue ser mais minuciosa, uma vez que permite para cada secção uma
leitura com mais informação, sem necessidade de alternar entre documentos.
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Objetivos
A AEISCTE-IUL visa representar e defender os interesses dos estudantes do Iscte, guiando-se sempre por este objetivo principal. Assim,
temos como prioridade que a sua ação e posições promovam uma
comunidade estudantil mais reﬂexiva e crítica, de jovens com voz
ativa, que um dia serão elemento de mudança e evolução da sociedade.
Apesar de começarmos a ter sinais positivos relativamente à situação
pandémica atual, é importante estarmos atentos, uma vez que a imprevisibilidade ainda está bastante presente. Assim, procuraremos
continuar a adaptar-nos e a trabalhar em equipa com entidades como
os Núcleos de Estudantes de Curso, sempre com o objetivo último de
procurar soluções que respondam às necessidades dos nossos estudantes.
No nosso planeamento procurámos promover a reﬂexão sobre assuntos do Ensino Superior, como a sua tendencial gratuitidade, através da
descida das propinas de 1º Ciclo e da imposição de tetos máximos para
o 2º e 3º Ciclos, o reforço da Ação Social, o impacto do Regime Fundacional, as condições dos estudantes atletas ou trabalhadores, a Saúde
Mental e a Responsabilidade Social, contribuindo para uma comunidade estudantil mais participativa e informada.
Também o Desporto e Atividade Física serão pilares importantes da
nossa ação, tendo requerido especial atenção. Assim, com o objetivo de
garantir não apenas que os nossos estudantes tenham momentos de
prática desportiva informal mas também de levar o desporto competitivo aos mesmos, criando uma cultura dinâmica, trabalhámos num
plano para dar os primeiros passos nesta direção.
Este documento reﬂetirá estes e outros objetivos, sempre procurando
garantir que a sustentabilidade ﬁnanceira da AEISCTE-IUL não é colocada em causa, de maneira a garantir que o seu desenvolvimento a
longo prazo é possível.
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Numa ótica de facilitar a leitura e compreensão do trabalho planeado,
o presente documento apresenta a informação das atividades e orçamento, uma vez que ambas estão intrinsecamente relacionadas, fazendo sentido serem analisadas conjuntamente.
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SECÇÕES

Comunicação
Cultural
Desportiva
Imagem
Núclos e Relações Internas
Política Educativa e Cidadania
Recursos Humanos

COMUNICAÇÃO
EQUIPA:
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Coordenador

Vice-Coordenadora

Vice-Coordenador

Duarte Pereira

Ana Chorão

Duarte elvas

Colaborador

Colaboradora

Colaboradora

Colaboradora

António Lima

Beatriz Gama

Daniela Vieira

Márcia Mouta

Colaboradora

Colaboradora

Colaborador

Margarida Borges

Marta Veltman

Ricardo Arenga

DESCRIÇÃO:
A Secção de Comunicação tem como objetivo a divulgação direta e
criativa de conteúdos sobre as atividades da Associação de Estudantes,
bem como de temas apropriados/dirigidos a estudantes universitários.
A Secção é também responsável pela gestão e dinamização das várias
plataformas de comunicação disponíveis, como as redes sociais, o site e
a Rádio Martins Vaz, onde procura estar sempre presente para responder aos estudantes. Desta forma, a interação com os mesmos é fulcral
para lhes proporcionar uma experiência académica enriquecedora.

Pilares
Consistência

Transparência

Inovação

OBJETIVOS:
Aumentar a proximidade com a comunidade estudantil através da
forma como comunicamos e interagimos com a mesma nos
nossos meios de comunicação;
Aumentar o nosso alcance com maior foco no engagement com a
comunidade estudantil do Iscte;
Desenvolver a criatividade e inovação na publicação de conteúdos,
e apelar ao uso das novas ferramentas disponíveis nas plataformas.
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COMUNICAÇÃO
EVENTOS:
Exchange Students Networking
Evento dedicado ao esclarecimento de dúvidas para os alunos que pretendam integrar o programa Erasmus ou outros de mobilidade internacional e, em conjunto com os Núcleos de Estudantes de Curso, ao
acolhimento e partilha de experiências dos estudantes a realizar Erasmus na nossa Instituição.
Data prevista de realização: 24 e 25 de novembro

Dia de Comunicação
Dia dedicado à Comunicação, explorando as várias vertentes dos meios
de comunicação social, através de atividades dinâmicas e/ou
workshops/palestras com convidados do meio.
Data prevista de realização: 30 de dezembro

Newsletter Externa
Newsletter semestral informativa sobre as atividades e campos de ação
da Associação de Estudantes, com temáticas e conteúdos dirigidos aos
estudantes.
Data prevista de realização: uma edição a 18 de dezembro e outra no
ﬁm do 2º Semestre

Workshops de desenvolvimento de Soft Skills
Evento com vista ao desenvolvimento de novas competências dos
estudantes, através de workshops em diferentes áreas, que serão úteis
para a sua vida académica e futura vida proﬁssional.
Data prevista de realização: 2º Semestre
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Dia da Rádio
Dia dedicado ao mundo da rádio, onde se proporcionarão atividades
relacionadas com este meio de comunicação, apelando à sua utilização
e relembrando a sua importância. Para acabar o dia, poderá ser realizado um Sunset.
Data prevista de realização: 2º Semestre

Orçamento:
Comunicação
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Exchange Students Networking

0,00€

310,00€

- 310,00€

2. Workshops de Softskills

120,00€

270,00€

- 150,00€

3. Dia da Rádio

670,00€

713,00€

- 43,00€

4. Dia de Comunicação

0,00€

300,00€

- 300,00€

233,00€

0,00€

233,00€

€1 593,00

- €570,00

Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

€1 023,00

-570,00 €
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Cultural
EQUIPA:

12

Coordenadora

Vice-Coordenador

Vice-CoordenadorA

SARA mONTEIRO

João Queirós

Raquel Martins

Colaborador

Colaboradora

Colaborador

André Vieira

Daniela Figueira

João Maria Gomes

Colaborador

Colaborador

Pierre Turpin

Tiago Vila Nova

DESCRIÇÃO:
A Secção Cultural tem como principal objetivo dinamizar e diversiﬁcar
o dia-a-dia dos estudantes do Iscte. Cientes das diﬁculdades existentes,
a Secção compromete-se a procurar fomentar momentos de lazer e
entretenimento, reavivando o espírito vivido na academia, bem como a
promover a diversidade cultural através de eventos e ativações diversas,
procurando divulgar os grupos culturais do Iscte.

Pilares
Adaptação
Adaptação

Inovação

Inovação

Dinamismo

Dinamismo

OBJETIVOS:
Reavivar a vertente Cultural, com aposta em eventos e momentos
de dinamização e partilha da cultura nas suas diferentes dimensões;
Documentar, a nível interno, o trabalho feito para que exista uma
base para futuros eventos;
Fomentar o espírito de entreajuda na secção com recurso a mais
momentos de convívio;
Reestruturar os armazéns a cargo da Associação de Estudantes, de
modo a otimizar o seu aproveitamento.
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CULTURAL
EVENTOS:
Workshop de cocktails
O workshop de cocktails é um evento recreativo que tem como objetivo
proporcionar uma tarde diferente, divertida e de convívio aos seus participantes enquanto os mesmos adquirem conhecimentos de criação
de cocktails.
Data prevista de realização: 6 de outubro

Quiz Night
O quizz é um evento cultural que proporciona uma noite que promove
o convívio e oferece novos conhecimentos de diferentes áreas aos seus
participantes.
Data prevista de realização: 27 de outubro

Festa de Pátio
As festas de pátio são eventos recreativos que consistem na realização
de festas temáticas no pátio 1, contribuindo ativamente para o espírito
de convívio e partilha entre os estudantes do Iscte, oferecendo uma
noite de diversão que os alunos valorizam bastante. De entre várias
temáticas a abordar existe já o objetivo de realizar um “Assalto ao Carnaval”.
De realçar que estes eventos estão totalmente dependentes da evolução da situação pandêmica a nível nacional, estando a sua realização
inviabilizada até o ser permitido pela DGS.
Data prevista de realização:

Dinamizações Culturais
As dinamizações procuram fomentar a vertente cultural no campus.
Irão ser realizadas com periodicidade semanal, sempre que possível, e o
seu principal foco é trazer momentos de entretenimento e divulgação
cultural aos estudantes através de demonstrações, tanto de grupos cul-
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turais do Iscte como de fora. Estas dinamizações poderão ainda ser
conciliadas com eventos que estejam a decorrer nessa semana. Em
suma, estas iniciativas pretendem potenciar um sentimento de diversão no espaço de lazer dos estudantes, interagindo com os mesmos e
trazendo mais vida à vivência física no campus, que poderá começar a
ser recuperada.
Temáticas a abordar:
Fado Session*
Teatro
Stand Up*
Concurso de Talentos*
Artes Performativas
Artes Urbanas

Semana das 7 Artes
Com o objetivo de estimular a diversidade cultural de interesses nos
estudantes, a Semana das 7 Artes é uma semana pensada de modo a
trazer ao dia-a-dia Iscte, um pouco de cada uma das Artes Clássicas.
Este evento consiste assim, em 5 dias recheados de atividades, exposições e representações que visam entreter e aproximar os estudantes
da arte que nos rodeia.
Data prevista de realização: 2º Semestre

Cúmulo
Este evento, com a sua primeira edição no mandato anterior, teve como
principal objetivo dinamizar os momentos de conﬁnamento dos estudantes. Será, desta forma, um evento a explorar e repensar no caso de
se voltar ao regime online. No panorama que esperamos ser o nosso, a
realização deste evento não se justiﬁcará.
Data prevista de realização:

*Apesar de apresentados no Plano Eleitoral como eventos, chegámos à conclusão que fará mais sentido, numa
primeira abordagem, incluir nas dinamizações culturais para dar a conhecer e estimular o interesse dos estudantes.
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CULTURAL
Orçamento:
Cultural & Recreativo
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Cerimónia de Finalistas & Reencontro

43 000,00€

16 537,35€

26 462,65€

2. Festas de Pátio

21 420,00€

25 635,00€

- 4 215,00€

3. Quiz Night

394,00€

866,00€

- 472,00€

4. Semana das 7 Artes

1 380,00€

4 934,00€

- 3 554,00€

5. Dinamizações

0,00€

875,00€

- 875,00€

6. Workshop de Cocktails

56,00€

48,70€

7,30€

Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL
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6 692,00€

0,00€

6 692,00€

€72 942,00

€48 896,05

€24 045,95

24 045,95 €
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DESPORTIVA
EQUIPA:
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Coordenador

Vice-Coordenador

Vice-CoordenadorA

Guy Turpin

Afonso Rocha

Alexandra Santos

Colaborador

Colaboradora

ColaboradorA

Álvaro Almeida

Bárbara Sousa

Beatriz Silveira

Colaborador

Colaborador

Colaborador

David Sequeira

Manuel Macias

Rafael Inácio

DESCRIÇÃO:
A Secção Desportiva tem como principal objetivo fomentar e fornecer
meios e recursos para a prática desportiva na comunidade estudantil
do Iscte. Dando aos estudantes a possibilidade de integrarem as diversas equipas existentes nas mais variadas modalidades coletivas e individuais, comprometemo-nos a acompanhar de forma consistente e individual cada uma destas, procurando assegurar sempre o máximo de
qualidade possível das mesmas. Para o mandato 2021-2022, continuaremos a fortalecer a ligação entre a secção e os estudantes, através de
conteúdos digitais dinâmicos e inovadores e do investimento em desportos informais, com o apoio da Unidade da Cultura e do Desporto
Universitário Adaptação
do Iscte, que permitam uma maior envolvência de toda a
comunidade estudantil no mundo do Desporto Universitário. Continu-

Inovação
aremos também
a trabalhar para manter uma relação estreita com as
entidades do Desporto Universitário como a FADU e a ADESL, o que
beneﬁciará oDinamismo
desenvolvimento da Secção Desportiva da AEISCTE-IUL.

Pilares
Consistência

Envolver

Inovação

OBJETIVOS:
Dar a conhecer o trabalho individual de cada modalidade de forma
mais clara e objetiva;
Envolver os estudantes, tanto na prática de desporto formal como
informal;
Representar e defender os direitos dos estudantes-atletas;
Continuar a investir no desenvolvimento das condições e dos materiais utilizados na prática desportiva por parte dos nossos atletas.
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DESPORTIVA
EVENTOS:
Semana Desportiva
Evento que tem sido tradição ao longo dos anos no Iscte, onde o desporto é a atração principal durante uma semana. No ano passado vivemos uma nova versão, com uma Semana Desportiva totalmente
online, sendo que este ano pretendemos voltar a dar vida ao Pátio 1
com uma maior variedade de ativações, promovendo tanto o desporto
formal como informal, sempre com o objetivo dos nossos estudantes
serem desaﬁados a praticar atividade física no seu dia-a-dia durante
uma semana. Serão também incluídos nesta semana os torneios para
os estudantes do Iscte.
Data prevista de realização: 11 a 15 de outubro

Taça dos Núcleos
Evento que tem como objetivo a aproximação das Direções dos Núcleos de Estudantes de Curso com a Direção da AEISCTE-IUL. Será um dia,
durante o ﬁm-de-semana, em que o desporto e a atividade física vão
ser celebrados, havendo pequenos torneios das mais variadas modalidades. Este evento deverá ocorrer no seguimento da Semana Desportiva.
Data prevista de realização: 16 de outubro

Gala do Desporto
Evento cujo principal objetivo é valorizar e homenagear os atletas e os
treinadores pelos resultados e dedicação que demonstraram ao longo
da época a representar a AEISCTE-IUL nas competições do Desporto
Universitário.
Data prevista de realização: 2º Semestre
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Evento Solidário
Os moldes deste evento não estão totalmente deﬁnidos já que existem
duas opções:
1. Fazer uma parceria com outras entidades que já tenham plane.
ado organizar um evento deste cariz (ADESL ou outra AAEE);
2. Envolver um cariz solidário aos torneios já previstos da AEISCTE-IUL

Evento interno entre os atletas
Este evento tem como principal objetivo criar um momento de conhecimento e partilha entre os vários atletas da AEISCTE-IUL que, apesar
de representarem o mesmo “clube”, têm uma ligação pouco signiﬁcativa entre si. Deste modo, pretendemos incentivar a ligação entre os
estudantes-atletas da AEISCTE-IUL de modo a fomentar uma melhor
cultura desportiva.
Data prevista de realização: 2º Semestre
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DESPORTIVA
Orçamento:
Desportiva
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

Material Desportivo

0,00€

138,00€

- 138,00€

Equipamentos

0,00€

1 205,74€

- 1 205,74€

Lavandaria

0,00€

352,00€

- 352,00€

1 000,00€

1 726,35€

- 726,35€

Inscrições das Equipas

0,00€

4 950,00€

- 4 950,00€

Despesas Federativas

0,00€

680,00€

- 680,00€

Inscrição e Filiações de Atletas e Equipas

0,00€

4 504,00€

- 4 504,00€

Nacionais 2021

220,00€

9 290,25€

- 9 070,25€

Nacionais 2022

0,00€

10 000,00€

- 10 000,00€

Divulgação

0,00€

100,00€

- 100,00€

Prémios

0,00€

200,00€

- 200,00€

Materiais

0,00€

200,00€

- 200,00€

Alimentação+Bebida

0,00 €

600,00 €

- 600,00 €

Decoração

0,00 €

60,00 €

- 60,00 €

1. Material e Equipamentos Desportivos

2. CUL (ADESL)
Despesas Federativas
3. CNUS (FADU)

4. Torneios Iscte

5. Gala do Desporto

Espaço

0,00 €

300,00 €

- 300,00 €

Bilhetes/ Entrada

500,00 €

0,00 €

500,00 €

Alimentação+Bebida

175,00 €

200,00 €

- 25,00 €

Decoração

100,00 €

50,00 €

50,00 €

0,00 €

300,00 €

- 300,00 €

6 500,00€

0,00€

6 500,00€

500,00€

0,00€

500,00€

Participação em CU's

21 006,00€

0,00€

21 006,00€

PAE 2021

15 000,00€

0,00€

15 000,00€

€34 856,34

€10 144,66

6. Evento Interno entre Atletas

Espaço
Funding Iscte +IPDJ
Manutenção e Criação de Equipas
Toneios Internos

SUBTOTAL
TOTAL
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€45 001,00

10 144,66 €
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IMAGEM
EQUIPA:
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Coordenador

Vice-Coordenadora

Vice-Coordenadora

Vasco Trindade

Ana Rebelo

Francisca Garrido

Colaboradora

Colaboradora

Colaborador

Colaborador

Andreia Baião

Filipa Sousa

Filipe Almas

Gabriel Monteiro

Colaboradora

Colaboradora

Colaboradora

Mariana Andrade

Mariana Miranda

Matilde Amaral

Colaborador

Colaboradora

Colaborador

Miguel Costa

Rita Silva

Tomás Nascimento

DESCRIÇÃO:
A Secção de Imagem tem como responsabilidade assegurar a dinamização e produção de todos os conteúdos a serem divulgados nos meios
de comunicação da AEISCTE-IUL. Aliado a este grande pilar está
também a partilha de conhecimentos de produção de conteúdos gráﬁcos através de workshops e formações para toda a comunidade Iscte.
A equipa compromete-se, ainda, a inovar na produção de todos os conteúdos através da implementação de novas técnicas e ferramentas.

Pilares
Dinamização

Partilha

Inovação

OBJETIVOS:
Concessão de toda a parte gráﬁca da AEISCTE-IUL;
Continuar a elevar o grau de qualidade na publicitação de todos os
eventos da AEISCTE-IUL;
Garantir um padrão de excelência dos conteúdos partilhados através da atualização do Manual de Identidade Visual.
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IMAGEM
EVENTOS:
Formações de Software de Imagem e Vídeo
As Formações de Imagem têm como principal objetivo promover o
conhecimento técnico nas mais diversas ferramentas de desenvolvimento de conteúdos gráﬁcos.
Data prevista de realização: 26 de Outubro

Concurso de Fotografia
O Concurso de Fotograﬁa pretende desaﬁar os estudantes, promovendo a criatividade e a sua envolvência com a comunidade Iscte.
Data prevista de realização: 28 de outubro a 2 de novembro

Semana de Imagem
A Semana de Imagem tem como principal objetivo fornecer aos estudantes conhecimento sobre toda a envolvente de Imagem. São abordados diversos temas através de concursos, palestras e diversas dinâmicas.
Data prevista de realização: 2º Semestre

Workshops & Palestras
Os workshops de Imagem têm como principal objetivo promover o
conhecimento nas mais diversas áreas com que Imagem pode estar
relacionada. Vertentes como o Marketing e o Design são também abordadas neste evento.
Data prevista de realização: 2º Semestre
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Orçamento:
Imagem
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

1. Semana de Imagem

120,00€

120,00€

0,00€

2. Concurso de Fotografia

0,00€

70,00€

- 70,00€

3. Workshop de Imagem

120,00€

100,00€

20,00€

20,00€

0,00€

20,00€

€290,00

- €30,00

BALANÇO

Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

€260,00

-30,00 €
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Núcleos e relações internas
EQUIPA:
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Coordenadora

Vice-Coordenadora

Vice-CoordenadorA

Madalena Cardoso

Íris Caldeira

Mariana Frazão

Colaboradora

Colaboradora

Colaboradora

Colaboradora

Catarina Lima

Inês Araújo

Joana Matos

Yussra Issufo

DESCRIÇÃO:
A secção de Núcleos e Relações Internas tem como principal objetivo
dar todo o apoio necessário aos Núcleos de Estudantes de Curso do
Iscte, trabalhando em conjunto com os mesmos de forma a promover
o seu desenvolvimento e sustentabilidade, para garantir uma melhor
experiência e representação a todos os estudantes do Iscte.
Propõe-se também a fomentar e fortalecer as Relações Internas entre
diversas estruturas estudantis da nossa comunidade e o Iscte, garantindo assim, a representatividade de todos os estudantes.

Pilares
Cooperação

Transparência

Autonomia e
Sustentabilidade

OBJETIVOS:
Contacto cada vez mais próximo com os Núcleos de Estudantes;
Estimular sinergias entre os Núcleos de Estudantes, através da promoção de trabalho conjunto;
Apoio logístico e técnico àqueles que são os seus processos e eventos;
Adaptação, ﬂexibilidade e ajuste ao contexto em questão;
Ser o ponto de ligação entre estruturas estudantis e o Iscte;
Divulgação e dinamização do mISCuTEm junto da comunidade
Iscte.

29

NÚCLEOS E RELAÇÕES INTERNAS
EVENTOS:
Networking
O Networking consiste numa tarde de formação dirigida à presidência
dos Núcleos de Estudantes de Curso, onde a partilha de experiências e
de conhecimento entre estes pretende não só fomentar a cooperação
e desenvolvimento dos próprios, como ainda ser um team building
para o Conselho de Núcleos do Iscte.
Data prevista de realização: 4 de setembro

Desenvolvimento dos Programas de Mentoria
Já existem, em diversos Núcleos de Estudantes de Curso, programas de
mentoria alinhados com a especiﬁcidade de cada. No entanto, e como
veriﬁcado em pesquisas anteriores , a existência de um programa de
mentoria estruturado disponível pode ser uma grande ajuda no combate a alguns dos problemas de saúde mental sentidos pelos estudantes universitários. Assim, em conjunto com o Gabinete de Apoio ao
Alunos, este evento, de teor formativo, tem como principal objetivo a
partilha de experiências e conhecimentos entre os Núcleos de forma a
ajudar, por um lado, a criar novos programas e, por outro, ajudar a
estruturar/desenvolver os já existentes de forma a garantir um melhor
apoio ao estudante.
Data prevista de realização: Início de setembro

5ª Formação de Dirigentes Associativos
A 5ª Formação de Dirigentes Associativos do Iscte visa o desenvolvimento de competências dos Núcleos de Estudantes de Curso, nas suas
principais áreas de interesse e necessidade.
Data prevista de realização: várias sessões ao longo do ano, a deﬁnir
com os Núcleos
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Workshops
À semelhança da Formação de Dirigentes, os Workshops pretendem
permitir o desenvolvimento das competências dos Núcleos de Estudantes. No entanto, tratam-se de ações pontuais e não de um plano de
formação completo.
Data prevista de realização: várias sessões ao longo do ano, a deﬁnir
com os Núcleos

2ª Edição do ISCTalks
O ISCTalks consiste numa conferência de palestras organizada em conjunto com todos os Núcleos de Estudantes de Curso. Pretende-se trazer
ao Iscte temas da atualidade que interessem a todos os estudantes,
independentemente da sua Escola.
Data prevista de realização: 2º Semestre

Orçamento:
Núcleos & Relações Internas
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Networking

60,00€

107,46€

- 47,46€

2. 5ª Formação de Dirigentes Associativos

16,00€

207,46€

- 191,46€

3. 2ª Edição do ISCTalks

420,00€

450,00€

- 30,00€

4. Workshops

280,00€

320,00€

- 40,00€

SUBTOTAL

€776,00

€1 084,92

- €308,92

TOTAL

-308,92 €
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POLÍTICA EDUCATIVA E CIDADANIA
EQUIPA:
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Coordenador

Vice-Coordenador

Vice-Coordenadora

Afonso Montargil

Bernardo Gouveia

Matilde Bandeira

Colaborador

Colaborador

Colaborador

Colaboradora

Bernardo Cruz

Diogo Monteiro

Gonçalo Alves

Joana Teixeira

Colaborador

Colaboradora

Colaboradora

João Ribeiro

Madalena Ribeiro

Marta Laranjeira

Colaboradora

Colaborador

Rita Guerra

Samuel Carvalho

DESCRIÇÃO:
A Secção de PEC apresenta duas principais áreas de atuação: Política
Educativa e Responsabilidade Social, tanto na vertente social como
ambiental.. A primeira foca-se em representar e defender os interesses
dos estudantes, procurando auscultar as suas necessidades e apresentar propostas de solução, tanto a nível de Iscte como, de forma mais
transversal, para o Ensino Superior.A segunda pretende fomentar boas
práticas para a promoção da cidadania e da responsabilidade social,
não só sensibilizando a comunidade estudantil, como também olhando para o nosso impacto internamente.

Pilares
Saúde Mental

Sustentabilidade

Educação para
a Cidadania

Representação
Estudantil

Boas práticas e consciencialização social

OBJETIVOS:
Aproximação e representação dos estudantes, tendo em conta as
suas necessidades e promoção da envolvência estudantil na melhoria do seu percurso académico;
Continuar a promover as relações existentes entre a AEISCTE-IUL e
a Federação Académica de Lisboa e seus associados;
Sensibilização da comunidade estudantil para causas de cariz
social e ambiental, inserida numa lógica de educação para a cidadania;
Manter a cooperação e a proximidade com os serviços do Iscte, tal
como com o Serviço de Ação de Social;
Fomentar práticas sustentáveis nas atividades da AEISCTE-IUL e
nas relações que estas estabelecem, colaborando com o Gabinete
de Sustentabilidade do Iscte;
Revisão e dinamização da Moção Global AEISCTE-IUL.
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POLÍTICA EDUCATIVA E CIDADANIA
EVENTOS:
Debate Autárquicas
Este evento pretende trazer ao Iscte alguns dos candidatos à Câmara
Municipal de Lisboa nas próximas eleições autárquicas, com o objetivo
de consciencializar os estudantes de temáticas de âmbito político. Este
evento está a ser preparado com o apoio da FAL.
Data prevista de realização: 14 de setembro

Dia da Saúde Mental
Pretendemos marcar o Dia da Saúde Mental de forma a sensibilizar os
alunos para esta temática com o objetivo de continuar o diálogo que
tem existido relativo à sua importância.
Data prevista de realização: 10 de outubro

Awareness Week
No decorrer desta semana serão abordados diversos temas, preferencialmente fraturantes, como questões relacionadas com a Saúde
Mental ou Sexual. ,
Data prevista de realização: 11 a 15 de outubro

Oportunidade Internacionais
Na ótica do mundo atual, as Oportunidades Internacionais ambicionam mostrar aos estudantes quais são algumas das carreiras internacionais que podem vir a ter, nomeadamente em organizações como a
UE, NATO, ONU, diferentes ONG’s, etc.
Data prevista de realização: 1 a 5 de novembro

Christmas
Na perspectiva de melhoria desenvolvido pela AEISCTE-IUL nos últimos
anos neste âmbito, a semana dedicada ao Christmas será dividida em
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duas vertentes diferentes: uma em que desaﬁaremos os estudantes a
saírem do Iscte para participar em ações de voluntariado, e outra em
que tentaremos proporcionar um momento semelhante mas dentro
das instalações do Iscte.
Data prevista de realização: 13 a 17 de dezembro

Banco Voluntariado
Oferecer aos estudantes interessados a oportunidade de realizarem
voluntariado de forma regular e simpliﬁcada, através da dinamização
de um grupo informal de WhatsApp onde iremos promover uma partilha participada de oportunidades de voluntariado.
Data prevista de realização: ao longo do ano letivo

Curso SOS
Dar a possibilidade aos estudantes de tirarem um curso SOS que
poderá ajudar a salvar vidas, sendo realizadas ao longo do ano várias
sessões, em parceria com a FAL.
Data prevista de realização: 28 de Setembro, 4 de Dezembro e 2º
Semestre

Voluntaria-te
Para além do trabalho já existente de partilha e procura de parcerias no
âmbito do voluntariado, pretendemos organizar um evento, nos
moldes de uma feira expositiva de diferentes Associações. Pretendemos complementar este momento com palestras, bancas e outras
interações em que os alunos possam contactar com organizações que
façam voluntariado.
Data prevista de realização: Partilhas Mensais e Feira de Voluntariado
no 2º Semestre

Minutos Responsáveis
No decorrer do ano pretendemos, através destas rúbricas, partilhar
informação e consciencializar os alunos para diversas temáticas.
Data prevista de realização: 28 de junho (LGBTQ+), 7 de outubro, entre
10 e 14 de janeiro e entre 24 a 28 de janeiro.
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POLÍTICA EDUCATIVA E CIDADANIA
Dia do Estudante
O objetivo deste evento passa por consciencializar e reavivar a memória
da comunidade estudantil para o impacto e extrema importância da
Crise Académica da década de 60, ainda hoje presente na nossa vida.
Data prevista de realização: 24 de março

25 de Abril
No 25 de Abril pretendemos marcar e celebrar os importantes eventos
ocorridos na Primavera de 74, bem como aquilo que simbolizam na
sociedade atual.
Data prevista de realização: 25 de abril

Dias Temáticos
Para além dos dias supra referidos, é ainda nossa intenção celebrar
outras datas de extrema relevância tanto para os estudantes como para
a sociedade em geral. Deste modo serão também dinamizadas datas
como: o Dia da Mulher, o Dia do Trabalhador, o Dia da Terra, entre
outros.
Data prevista de realização: ao longo do ano letivo

Talks Challenge
A Talks Challenge ambiciona reformular o evento denominado em 2021
de Green Talks, de forma a alterar e aprimorar os moldes do evento com
o objetivo de ampliar o espectro de temáticas abordadas.
Data prevista de realização: 2º Semestre
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Orçamento:
Política Educativa e Cidadania
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Debate Autárquicas

0,00€

50,00€

- 50,00€

2. Awareness Week

0,00€

100,00€

- 100,00€

3. Oportunidades Internacionais

0,00€

50,00€

- 50,00€

4. Christmas

0,00€

50,00€

- 50,00€

250,00€

0,00€

250,00€

€250,00

€250,00

€0,00

Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

0,00 €
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RECURSOS HUMANOS
EQUIPA:
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CoordenadorA

Vice-Coordenadora

Vice-Coordenadora

Daniela Loureiro

Catarina Carvalho

Tatiana Lapa

Colaboradora

Colaborador

ColaboradorA

Ana Carolina Silva

João Vilela

Maria Neves

Colaborador

Colaboradora

Colaborador

Nuno Mimoso

Tatiana Marques

Tomás Guitana

DESCRIÇÃO:
A Secção de RH pretende motivar e desenvolver os membros da Direção da AEISCTE-IUL, garantindo que têm a melhor experiência
enquanto membros da mesma. Para isso, trabalhamos no sentido de
integrar, desenvolver e acrescentar valor, acompanhar e apoiar os estudantes que se queiram juntar a nós. A nossa missão é cumprida através
do desenvolvimento e inovação de processos como o Recrutamento e
Seleção, o Acompanhamento de Secções, a Formação e Práticas de
Integração e Socialização. O nosso objetivo é garantir que todos os
membros estão aptos na defesa dos interesses dos estudantes e para
lhes proporcionar a melhor vida académica possível.

Pilares
Integrar

Desenvolver

Acompanhar

EVENTOS:
Open Day
Incluído no Processo de Recrutamento, este evento tem como objetivo,
como o nome indica, proporcionar um dia de “portas abertas” para os
estudantes do Iscte que estejam interessados em saber mais informações sobre o funcionamento da sua Associação de Estudantes no geral,
bem como das secções em especíﬁco.
Data prevista de realização: 11 de novembro

Recrutamento e Projeto de Integração
Dando seguimento ao interesse dos alunos em integrar a Associação
de Estudantes ocorre o processo de Recrutamento, que passa por
várias fases: candidaturas, dinâmicas de grupo e entrevistas. Após
decorridas as várias fases são integrados os novos membros, tendo
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recursos humanos
EVENTOS (continuação):
sempre em conta as necessidades previamente deﬁnidas. Após este
recrutamento é realizado um Projeto de Integração dedicado a estes
novos membros, para que estes se aproximem aos membros da AE e às
dinâmicas da mesma.
Data prevista de realização: a partir de 11 de novembro e durante o
semestre

Workshop de Soft Skills
Para atingir o objetivo de Desenvolver as capacidades dos membros da
AEISCTE-IUL, a secção de RH realiza, após recolher as necessidades
apresentadas pelos dirigentes, um workshop com entidades externas,
membros da AE e/ou alumni. Neste evento são apresentados vários
temas, sendo divididos por dois/três dias.
Data prevista de realização: 2º Semestre

Newsletter Interna
Todos os meses é realizada uma Newsletter com o objetivo de informar
toda a Direção do trabalho que tem sido realizado ao longo do mês, do
que será feito nas semanas seguintes, tal como referenciar datas e
marcos importantes do mês anterior. A Newsletter envolve também
momentos de integração dos membros da Direção.
Data prevista de realização: ao longo do ano

Atividades de Team Building
No sentido de Integrar e Acompanhar os membros da Direção da AEISCTE-IUL, são desenvolvidas várias atividades de team building ao
longo do ano.
Data prevista de realização: ao longo do ano
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Acompanhamento de Secções e Feedback de Eventos
O Acompanhamento de Secções visa monitorizar a satisfação e motivação dos membros da Direção, contando com vários momentos ao
longo do mandato. Em cada um desses momentos, todos os colaboradores e coordenadores podem dar o seu feedback relativamente à sua
motivação, à Associação de Estudantes, ao seu coordenador e à sua
secção. Depois de analisadas essas respostas, procede-se à conversa
com o Vice-Presidente responsável por cada secção de forma a deliberar a melhor estratégia a seguir. No ﬁnal de cada momento são feitas as
alterações necessárias, não só consoante o timing mas também de
forma a colmatar as lacunas identiﬁcadas. No entanto, o Acompanhamento de Secções não se limita aos seus momentos especíﬁcos, sendo
que existe uma relação estreita entre os coordenadores e os acompanhantes de secção na resolução de problemas que surgem ao longo do
ano ou, por exemplo, na escolha das melhores formas de integrar os
novos membros da secção.
É também desenvolvido um feedback de todos os eventos realizados a
partir da opinião dos responsáveis e membros da equipa. Esse feedback é depois utilizado na nova equipa do Evento de forma a melhorar a
qualidade do evento.
Data prevista de realização: ao longo do ano

Orçamento:
Recursos Humanos
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Formação de Dirigentes Associativos

0,00€

30,00€

- 30,00€

2. Convívio Natal

180,00€

500,00€

- 320,00€

3. Convívio Final de Mandato

180,00€

500,00€

- 320,00€

4. Fim de Semana Interno

1 200,00€

1 221,40€

- 21,40€

5. Recrutamento

180,00€

753,00€

- 573,00€

6. Workshop Soft Skills

0,00€

125,00€

- 125,00€

SUBTOTAL

€1 740,00

€3 129,40

- €1 389,40

TOTAL

-1 389,40 €

41

Eventos
Transversais

Inscrição e Recepção dos Novos Estudantes ‘21
Gala Iscte ‘21
Festival
Fim-de-Semana Iscte ‘22
Cerimónia de Finalistas ‘22

INSCRIÇÃO E RECEPÇÃO DOS NOVOS
ESTUDANTES ‘21
Data prevista de realização: Setembro e início de Outubro
No início do ano letivo, muitos alunos entram no Iscte pela primeira vez,
sendo essencial que sejam recebidos da melhor forma possível.
Normalmente a equipa alocada pela Direção da AEISCTE-IUL apenas
se dedica a, em conjunto com o Iscte e com os Núcleos de Estudantes
de Curso, receber os novos alunos do 1º Ciclo, mas este ano abraçou o
desaﬁo de receber os de 2º Ciclo também e portanto devemos dividir
este Evento Transversal em dois:

Inscrição e Recepção das Licenciaturas:
O processo de inscrição dos alunos de Licenciatura decorrerá nos últimos dias de setembro, sendo o processo da mesma praticamente todo
online. A única etapa presencial será a criação do cartão de estudante,
junto da banca da CGD (que se manterá no campus até meio de outubro). Assim sendo, nesta semana existirá apenas uma banca da AE
junto da CGD, de maneira a que os estudantes que decidam completar
este passo nestes dias contactem connosco, sendo que os iremos direcionar para as atividades a realizar nas semanas seguintes e ainda partilhar os contactos dos respetivos Núcleos. Existirá também, à semelhança do ano passado, membros da AE e dos Núcleos a auxiliar via zoom o
processo de inscrição.
As aulas destes estudantes iniciarão na primeira semana de outubro.
Uma vez que a probabilidade das mesmas se iniciarem em regime
híbrido é bastante elevada, para além dos últimos 3 dias desta semana
(6, 7 e 8 de outubro) as atividades de recepção replicar-se-ão nos primeiros 3 dias da semana seguinte (11, 12 e 13 de outubro). Os moldes
desta recepção terão ainda de ser ﬁnalizados com o Iscte, mas em princípio poderemos de novo contar com bancas para todos os Núcleos,
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bem como com pequenas atividades que, não colocando em causa a
segurança dos alunos, os incentivem a contactar com os colegas.

Recepção dos Mestrados:
À excepção da IBS, que realiza nos últimos anos o Kick-off, vários alunos
que ingressam nos Mestrados das restantes Escolas, principalmente
estudantes que ﬁzeram o 1º Ciclo noutra IES, nos reportaram sentir
falta de acompanhamento e integração nesta nova etapa. Com a pandemia, esta situação tornou-se mais evidente, uma vez que o afastamento devido ao sistema híbrido diﬁcultou ainda mais a aproximação
entre as turmas. Assim, já reunimos com o ISTA, ECSH e ESPP, que nos
reportaram as diﬁculdades que têm encontrado para fazer uma recepção concertada e que não ﬁque inteiramente à responsabilidade e proatividade dos Diretores de Curso. A partir destas condicionantes, estamos a desenvolver planos que permitam que exista um momento em
que os novos alunos possam ser recebidos nesta nova fase da sua vida,
tirem dúvidas que tenham tanto sobre o Iscte como sobre o Mestrado
em que ingressam, e possam conhecer não só os colegas, mas
também antigos alunos, a sua Associação de Estudantes e, nos casos
em que exista um Núcleo que o represente, o mesmo.
Esta iniciativa tem também como objetivo ajudar a aproximar a AE e os
Núcleos dos estudantes de 2º Ciclo, com quem muitas vezes é mais
difícil de contactar.
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GALA ISCTE ‘21
Data prevista de realização: 11 de Dezembro
A Gala Iscte foi um evento que a Direção da AEISCTE-IUL no mandato
2020-2021 procurou trazer de volta, não tendo sido possível, mesmo
com os moldes adaptados. Este ano consideramos que existirão condições para a sua realização, sendo que será necessário na mesma ter em
atenção às diretrizes nacionais e as precauções necessárias.
O principal objectivo será de proporcionar um momento recreativo e
dinâmico aos estudantes do Iscte, levando-os para um local fora do
mesmo e proporcionar um momento mais formal e diferente das habituais festas.

FESTIVAL
Data prevista de realização: 2º Semestre
O Festival consiste num evento de dois dias, que procura trazer diferentes artistas musicais e proporcionar aos estudantes de forma abrangente (e não apenas do Iscte) um momento recreativo. Idealmente
seria realizado no início do ano letivo, com o objetivo de receber os
novos estudantes, no entanto, a insegurança relativamente à garantia
das regras de segurança forçam-nos a programar para o 2º Semestre.
Mesmo assim, este evento poderá ter moldes muito variados, consoante o que for o contexto nacional.
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FIM-DE-SEMANA ISCTE ‘22
Data prevista de realização: 2º Semestre
O Fim-de-Semana Iscte tem como objetivo proporcionar aos estudantes do Iscte alguns dias, normalmente em Madrid, onde poderão não
apenas aceder a momentos recreativos, mas ainda visitar a cidade,
entre outras atividades dinâmicas.
A Direção da AEISCTE-IUL concluiu que deveria manter este evento no
seu Plano de Atividades, com o compromisso de acompanhar a situação pandémica e fazer os esforços necessários para tentar garantir a
sua realização, mesmo que com adaptações relativamente aos moldes
das últimas edições.

CERIMÓNIA DE FINALISTAS ‘22
Data prevista de realização: Maio de 2022
A Cerimónia de Finalistas tem como objetivo comemorar o fim da
Licenciatura e Mestrado Integrado dos estudantes do Iscte. Neste sentido, procuraremos proporcionar um momento em que os alunos, mas
também os seus amigos e família possam recordar juntos no futuro.
Não é ainda possível garantir em que moldes será realizada, no entanto,
iremos procurar soluções com o objetivo de conseguir que este ano os
estudantes possam ser acompanhados presencialmente por quem
lhes ﬁzer mais sentido, e não apenas pelos colegas de curso.
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ORÇAMENTO EVENTOS TRANSVERSAIS
Eventos Transversais
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Gala Iscte

13 860,00€

23 390,00€

- 9 530,00€

2. Fim- de- Semana Iscte

53 786,00€

59 027,40€

- 5 241,40€

3. Cerimónia de Finalistas 22

26 291,00€

33 700,83€

- 7 409,83€

4. Festival Iscte

158 368,86€

155 817,61€

2 551,25€

5. Semana Desportiva

3 100,00€

3 100,00€

0,00€

6. Semana de Receção

2 000,00€

2 120,00€

- 120,00€

SUBTOTAL

€257 405,86

€277 155,84

- €19 749,98

TOTAL
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-19 749,98 €
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REPRESENTAÇÃO
AEISCTE-IUL

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
REPRESENTAÇÃO EXTERNA

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
A AEISCTE-IUL tem como principal função a defesa e representação
dos estudantes do Iscte, sendo que para tal será necessário manter um
contacto próximo com os vários gabinetes e serviços do Iscte. Para
além de Gabinetes como de Comunicação, Eventos, Espaços, UER, SGE,
SAS, entre outros, que fazem parte do quotidiano e com quem trabalharemos de maneira a podermos agilizar questões mais práticas, existem entidades com quem o diálogo é particularmente importante.

Reitoria do Iscte
O contacto com a Reitoria do Iscte tem sido próximo, sendo que cabe à
Excelentíssima Reitoria a tomada de muitas decisões estratégicas.
Assim sendo, para além do contacto próximo que permita à Direção da
AEISCTE-IUL estar atualizada das decisões pertinentes a serem transmitidas aos estudantes, iremos continuar a promover reuniões periódicas da Reitoria com os Núcleos de Estudantes de Curso, de maneira
a que os mesmos possam dar o seu testemunho, mais próximo da realidade de cada curso.

Órgãos de Gestão do Iscte
Estes órgãos implicam por exemplo o Conselho Pedagógico (CP), Conselho Geral (CG) e Conselho de Gestão (CGe), entre quaisquer outros,
relevantes na tomada de determinadas decisões que implicam a vida
académica dos estudantes do Iscte. O nosso objetivo será garantir que
transmitimos as posições e necessidades dos nossos estudantes, mas
também auscultar estes órgãos sempre que alguma informação
necessite de esclarecimentos.

Unidade da Cultura e do Desporto Universitário (UCDU)
A relação entre a Direção da AEISCTE-IUL e a UCDU é bastante próxima,
tendo diferentes vertentes principais:
Na vertente desportiva, tanto na divulgação de iniciativas relativas à atividade física informal, como na colaboração relativamen-
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te ao desporto competitivo, nomeadamente e, principalmete, na
ligação com a FADU, ou seja, no apoio sempre que existem CNU,
tanto a nível das modalidades coletivas como individuais. Este
ano pretendemos ainda, em conjunto com o GAA, pertencente
ao SAS, entrevistar proﬁssionais e outras pessoas relevantes relativamente a temáticas como o ingresso no Ensino Superior, a
Saúde Mental, a Nutrição ou outros, ainda por deﬁnir.
Relativamente ao Grupo de Teatro mISCuTEm, a UCDU ajuda a
agilizar a ligação entre o Teatro, a AE (principal responsável pelo
mesmo) e o Iscte.
A UCDU é ainda o intermediário entre a AE e o Iscte no que respeita o Contrato-Programa, ou seja, está responsável por analisar,
trimestralmente, o Relatório Intercalar, onde estão explanadas as
despesas do trimestre em questão, validando-o para que o
pedido de ﬁnanciamento seja aprovado.
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REPRESENTAÇÃO EXTERNA
Para além da Representação Institucional, é fulcral o debate e procura
de trabalho conjunto com entidades externas à Direção da AEISCTE-IUL, de modo a potenciar o seu trabalho nas mais diversas áreas.

Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL)
Tendo em conta a natureza desta Associação e a sua importância para
as equipas e os atletas do Iscte, a Direção da AEISCTE-IUL compromete-se a continuar a estreitar relações com a mesma. A disponibilização
de espaços para a prática desportiva, por exemplo, é decisiva para o
funcionamento das nossas equipas, já que não dispomos de um local
próprio para estas treinarem. Outros dos benefícios desta relação são
as parcerias que a ADESL promove, permitindo-nos melhorar os materiais disponibilizados para os nossos atletas. Este trabalho concretiza-se
ainda tanto no acompanhamento e participação nas atividades que
realizarem, como também nos momentos de discussão e decisão.

Federação Académica do Desporto Universitário (FADU)
No que concerne o desporto universitário, o alcance da FADU é a nível
nacional, nomeadamente na organização dos CNU, onde participam
muitos dos nossos atletas, sendo de extrema importância continuar as
sinergias estabelecidas de modo a que estes possam continuar a representar do melhor modo a AEISCTE-IUL.

Federação Académica de Lisboa (FAL)
A AEISCTE-IUL tem uma já longa história de relação com a FAL, não
apenas por ter sido uma das AE’s fundadoras da mesma, mas também
por acreditar que o trabalho em equipa poderá dar uma voz mais forte
a Lisboa. Assim, a Direção da AEISCTE-IUL compromete-se a continuar
o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, sempre com uma postura
de proatividade e contacto tanto com a Direção-Geral da FAL como
com as restantes AE’s associadas.
Este trabalho incide principalmente na Política Educativa, na defesa
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dos direitos e interesses dos estudantes. Neste âmbito, comprometemo-nos a levar as posições dos estudantes do Iscte, garantindo que os
nossos contributos estão alinhados com as mesmas. Apesar deste foco
principal, procuraremos colaborar com os restantes pelouros, nomeadamente:
Na Formação de Dirigentes Associativos, de que é exemplo a formação que demos no passado dia 11 de Julho aos associados da
FAL relativamente aos nossos processos e projetos de RH;
Em iniciativas culturais, não só participando na Agenda Cultural
da FAL mas também fazendo parte da equipa curatorial do Sarau
Cultural da mesma;
Em projetos como a Academia Consciente, o Programa Horizonte e outros, relacionados com a Responsabilidade Social, em que
possamos dar o nosso contributo.
No Desporto, continuaremos a colaborar no Grupo de Trabalho, o
que nos facilita tanto o acesso a materiais desportivos, através da
encomenda conjunta de materiais, como também nos auxilia na
procura de treinadores para as equipas.
A nível da Comunicação e Imagem, tanto pela participação no
Grupo de Trabalho dedicado às mesmas, como pela inclusão de
textos da Direção e até dos Núcleos em momentos como a Revista Academia.

Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA)
O ENDA é fulcral enquanto fórum de discussão de diversos temas relativos ao Ensino Superior Português. Apesar de atualmente a participação nos mesmos estar limitada, a Direção da AEISCTE-IUL continuará a
estar presente em todos os momentos existentes, não apenas participando na discussão mas, sempre que possível, apresentando material
político trabalhado pela secção de PEC, levando a debate com estudantes a nível nacional, temáticas pertinentes para os alunos do Iscte.

55

ORÇAMENTO representação
externa
Representação Externa
Resumo

RECEITAS

1. Enda Setúbal

0,00€

350,00€

- 350,00€

2. Enda Lisboa

0,00€

1 020,79€

- 1 020,79€

3. ENDA

0,00€

350,00€

- 350,00€

0,00€

1 000,00€

- 1 000,00€

3 880,00€

0,00€

3 880,00€

€3 880,00

€2 720,79

€1 159,21

DESPESAS

BALANÇO

Despesas Federativas
FAL
Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL
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1 159,21 €
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ADMINISTRAÇÃO

REVISÃO DOS ESTATUROS
Receitas
despesas
Sócios

REVISÃO DOS ESTATUTOS
Os Estatutos da AEISCTE-IUL deﬁnem e enquadram a nível legal a atividade da Associação, sendo por isso fulcrais. Desde a sua última revisão,
tornaram-se desatualizados em alguns pontos, nomeadamente, por
exemplo, o nome do Iscte, que para a Direção atual justiﬁca uma alteração da nomenclatura da AE.
Assim, durante o ano letivo propomo-nos, em conjunto com a MAG, a
fazer a revisão do atual documento, trazendo a AG as propostas de alteração. Devido ao processo burocrático necessário, possivelmente a alteração legal já não será feita no atual mandato, mas o documento ﬁcará
pronto, agilizando o trabalho para a equipa seguinte. Por este motivo
não se prevêem custos associados.
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Receitas
1. Receitas
Descriminado

Receitas

Despesas

Balanço

Bar AE 3�650,00 €

31�275,00 €

0,00 €

31�275,00 €

Aroma 1�500,00 €

12�375,00 €

0,00 €

12�375,00 €

Concessões

Caminho Atual

900,00 €

7�425,00 €

0,00 €

7�425,00 €

Cafecop

650,00 €

7�800,00 €

0,00 €

7�800,00 €

Lusotraje

360,00 €

4�140,00 €

0,00

4�140,00 €

Unimedia

--

3�248,00 €

0,00

3�248,00 €

CGD

10�000,00 €

0,00 €

10�000,00 €

MEO S.A.

Rendas

Parcerias

5�000,00 €

0,00 €

5�000,00 €

Speak and Lead

61,50 €

0,00 €

61,50 €

Fitness Hut

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Casacos

800,00 €

800,00 €

0,00 €

Sweat Desporto

554,00 €

0,00 €

554,00 €

Vestuário AEISCTE-IUL

TOTAL

81�878,50 €
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DESPESAS
2. Despesas
Descriminado

Salário

Receitas

Despesas

Treinadores

Balanço
-€11�317,50

Treinador Futsal (2 Equipas) - 430,00 €-

0,00 €

3�225,00 €

-3�225,00 €

Treinador Volei (2 Equipas) - 240,00 €-

0,00 €

2�280,00 €

-2�280,00 €

Treinador Basket (2 Equipas) - 275,00 €-

0,00 €

2�612,50 €

-2�612,50 €

Treinador Andebol - 200,00 €-

0,00 €

1�700,00 €

-1�700,00 €

Treinador Futebol 11 - 220,00 €-

0,00 €

1�500,00 €

-1�500,00 €

Pessoal

-€23�440,04
Encenadora - 220,00 €-

0,00 €

2�640,00 €

-2�640,00 €

Maria do Carmo

0,00 €

10�724,00 €

-10�724,00 €

Fundo de Compensação

0,00 €

113,04 €

-113,04 €

Advogado - 738,00 €-

0,00 €

8�856,00 €

-8�856,00 €

0,00 €

1�107,00 €

-1�107,00 €

AVL -

92,25 €-

Administrativo

-€8�564,25
Segurança Social - TSU

0,00 €

3�196,80 €

-3�196,80 €

IRS

0,00 €

492,00 €

-492,00 €

Água e Luz

0,00 €

4�583,42 €

-4�583,42 €

Bonificações Sagres

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Papelaria

0,00 €

17,49 €

-17,49 €

Domínio AEISCTE-IUL

0,00 €

24,54 €

-24,54 €

Anuidade Software Faturação

0,00 €

250,00 €

-250,00 €

Despesas Cartoriais e Bancárias

-€348,38

Alteração Titularidade

0,00 €

127,56 €

-127,56 €

Comissões

0,00 €

143,00 €

-143,00 €

Emissão Livro Cheques

0,00 €

56,16 €

-56,16 €

Anuidade do Cartão

0,00 €

16,50 €

-16,50 €

Imposto Selo

0,00 €

5,16 €

-5,16 €

P A E 2020

0,00 €

44�366,50 €

-44�366,50 €

IPDJ

TOTAL
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-131�706,84 €

SÓCIOS
3. Sócios
Descriminado

Receitas

Despesas

Balanço

Cacifos
Não Sócio Anual

10,00 €

280,00 €

0,00 €

280,00 €

Sócio Anual

5,00 €

375,00 €

0,00 €

375,00 €

Não Sócio Semestral

5,00 €

55,00 €

0,00 €

55,00 €

Sócio Semestral

2,50 €

37,50 €

0,00 €

37,50 €

Cauções

10,00 €

1�250,00 €

1�250,00 €

0,00 €

Inscrição AE

5,00 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

Renovação AE

2,50 €

100,00 €

0,00 €

100,00 €

Inscrição

10,00 €

4�000,00 €

0,00 €

4�000,00 €

Renovação

5,00 €

400,00 €

0,00 €

400,00 €

Cartão de Sócio

TOTAL

5�347,50 €
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PROJETOS

Site AEISCTE-IUL
Página do Desporto
RMV
Plano de Ação contra a Discriminação
Comissões de trabalho

REESTRUTURAÇÕES
Site AEISCTE-IUL
Tendo veriﬁcado que o site da AEISCTE-IUL se encontrava bastante
desatualizado, durante o Verão reuniu-se uma equipa com a tarefa de
pensar na atualização do mesmo, perceber que conteúdos faria sentido incorporar e de que forma.
O objetivo foi tornar o site mais claro e intuitivo para encontrar informação, mas também completá-lo de maneira a que a informação disponível complemente as restantes plataformas digitais da AE, encaminhando para as mesmas sempre que seja pertinente.

Página do Desporto
Também a desatualização e o fraco alcance da anterior Página do Desporto se mostrou não só insuﬁciente como desalinhada com uma das
bandeiras com que nos candidatámos, que pretendia exatamente
envolver mais a comunidade Iscte na prática desportiva existente.
Assim sendo, alterámos a plataforma utilizada para o Instagram (deixando de ser o Facebook), já que esta disponibiliza ferramentas que
permitem maior interação com os estudantes.
A nível dos conteúdos, pretendemos clariﬁcar a inscrição e funcionamento das equipas e competições, mas também aumentar o foco nos
estudantes que nos representam, tentando dar a conhecer os mesmos
a partir de diversas iniciativas. Esta página estará ainda articulada com
o site, onde poderá ser encontrada informação relativa ao processo de
inscrição, aos nossos atletas e às equipas, nomeadamente no que concerne aos horários de treino e resultados atingidos.

Rádio Martins Vaz
Por ﬁm, a RMV será a última plataforma que sofrerá também alterações. Através da criação de novos conteúdos, procuraremos, por um
lado, dar a conhecer melhor o trabalho interno da nossa equipa e, por
outro, introduzir mais momentos em que tanto os Núcleos como os
estudantes do Iscte possam interagir e dinamizar este meio de comu-

66

nicação. Assim, serão criadas novas rúbricas, podcasts sobre temáticas
atuais, existindo sempre um esforço de chegar e envolver os estudantes do Iscte nesta que deverá ser para todos, a sua rádio.
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NOVOS PROJETOS
Plano de Ação contra a Discriminação
No ﬁnal do ano letivo e mandato anteriores, foi feito um compromisso
referente à problemática do racismo e discriminação no Iscte e no
Ensino Superior e sociedade. Assim, em Setembro a Direção da AEISCTE-IUL e os Núcleos de Estudantes irão construir um Plano de Ação
conjunto, que terá como objetivo deﬁnir uma estratégia concertada
que foque o problema.

Comissões de Trabalho (CT)
As CT aparecem como proposta que visa o envolvimento dos estudantes nas atividades da sua AE, mesmo que tendo um interesse muito
especíﬁco ou não tenha disponibilidade ou interesse de integrar a Direção. Assim, estas CT, apesar de ancoradas na AE, funcionarão como
extensão da mesma, sendo autónomas a nível de atividades. No que
concerne o seu ﬁnanciamento, o mesmo estará à responsabilidade da
Direção, o que não implica que a equipa em causa não possa procurar,
por exemplo, parcerias próprias. Uma vez que as CT que propomos para
este ano não deverão necessitar de ﬁnanciamento, o mesmo não está
contemplado, sendo que se a situação se alterar irá ser analisada e
apresentada em Relatório Intercalar ou de Contas, consoante o timming.
C.T. 1 - Sustentabilidade
A CT de Sustentabilidade do Iscte terá como principal objetivo
articular e ajudar a concretizar o plano do Iscte , bem como
propor estratégias e projetos a realizar em conjunto com o Gabinete de Sustentabilidade do Iscte.
Esta CT não irá invalidar o trabalho realizado pela Direção da AE
no que refere a temática da Sustentabilidade, no entanto, ajudará
na ligação com o Iscte, complementando, assim, as atividades
atuais da AE, podendo as 3 entidades (AE, Iscte e CT) trabalhar em
conjunto sempre que se veriﬁque proveitoso.
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C.T. 2 - Desporto Informal
O objetivo principal desta CT seria a ligação com a UCDU do Iscte
no que concerne o Desporto Informal, de maneira a que este trabalho não passe apenas pela partilha de iniciativas mas pela criação conjunta de novas. Esta CT aparece do objetivo da Direção de
potenciar mais a prática desportiva nos estudantes do Iscte e da
diﬁculdade de resposta que temos veriﬁcado.
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Orçamento

Plano Orçamental
Financiamento

Plano Orçamental SET.2021
NIPC:502 546 808

Resultados Transitados
Rendimentos e Gastos

2021/2022

Resultado Transitado Mandato 2019/2020

93�952,51 €
Sub-total

Resultado Liquido do Período

41�898,86 €
Resultado a Transitar
135�851,37 €

Valores A Aguardar Pagamento/Receção
Rendimentos e Gastos

2021/2022

Concessão Espaço - Cafécop

R

KEV

R

5�200,00 €

Valor Pendente que Transita

5�200,00 €

Demonstração Resultados
Rúbricas

Rendimentos e Gastos
Vendas e serviços Prestados

2021/2022
1

Fornecimentos e serviços externos

2,6

5�347,50 €
-424�765,57 €

Gastos com o pessoal

3

-38�446,34 €

Outros rendimentos e ganhos

4

499�763,27 €

Resultado líquido do período

41�898,86 €

Rúbricas
1. Venda e Serviços Prestados
Descriminado

set.2021

Cacifos 20/21

747,50€

Renovação Cartão Sócio 20/21

500,00€
4�100,00€

Inscrição Cartão Sócio 20/21
5�347,50 €

2. Fornecimentos e Serviços Externos
Descriminado

set.2021
1�250,00€

Cauções dos Cacifos 21/22

50�041,95€

Despesas Administrativas + IPDJ 2020

348,38€

Despesas Bancárias

1�583,00€

Secção Comunicação e Imagem
Secção Cultural

48�896,05€

Secção Desportiva

34�856,34€
1�084,92€

Secção Núcleos e Relações Internas
Secção Política Educativa

250,00€

Secção Recursos Humanos

3�129,40€
0,00€

Grupo de Teatro mISCuTEm

277�155,84€

Eventos Transversais
Representação Externa

2�720,79€

Renovações Espaço AE

3�448,90€
424�765,57 €
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3. Gastos com o Pessoal
Descriminado

set.2021
34�644,50€

Remuneração do pessoal
TSU

3�196,80€

IRS

492,00€
113,04€

Fundos de Compensação
38�446,34 €

4. Outros Ganhos e Rendimentos
Descriminado

set.2021
121�822,91€

Património

1�293,00€

Rendimento Comunicação e Imagem
Rendimento Cultural

72�942,00€

Rendimento Desportiva

45�001,00€
776,00€

Secção Núcleos e Relações Internas

250,00€

Secção Política Educativa

1�740,00€

Secção Recursos Humanos

0,00€

Grupo de Teatro mISCuTEm

257�405,86€

Eventos Transversais

3�880,00€

Representação Externa
505�110,77 €

5. Subsídios
Descriminado

set.2021

IPDJ: PAE e PAI

16�144,41€
16�402,50€

ISCTE
32�546,91 €

6. Demonstração de Resultados
Gastos

Receitas

Resultados

Concessões

0,00 €

58�875,00 €

58�875,00 €

Espaços

0,00 €

7�388,00 €

7�388,00 €

Parcerias

0,00 €

15�061,50 €

15�061,50 €

Categorias Orçamentais
Património

Pessoal

800,00 €

1�374,00 €

574,00 €

Administrativo

33�814,50 €

0,00 €

-33�814,50 €

Vestuário AEISCTE-IUL

8�564,25 €

0,00 €

-8�564,25 €

348,38 €

0,00 €

-348,38 €

44�366,50 €

0,00 €

-44�366,50 €

Despesas Cartoriais e Bancárias
IPDJ 2020
Cacifos
Cartão de Sócio
Remodelações Espaço AE

1�250,00 €

1�997,50 €

747,50 €

0,00 €

4�600,00 €

4�600,00 €

3�448,90 €

0,00 €

-3�448,90 €

Funding
ISCTE
IPDJ 2020
IPDJ (PAE 2021 + PAI 2021)

0,00 €

16�402,50 €

16�402,50 €

44�366,50 €

0,00 €

-44�366,50 €

0,00 €

16�144,41 €

Secção Comunicação e Imagem

1�583,00 €

1. Exchange Students Networking

310,00 €

16�144,41 €

1�293,00 €

-290,00 €

0,00 €

-310,00 €

2. Workshops de Softskills

270,00 €

120,00 €

-150,00 €

3. Dia da Rádio

713,00 €

670,00 €

-43,00 €

4. Semana de Imagem

120,00 €

120,00 €

0,00 €

5. Concurso de Fotografia

70,00 €

0,00 €

-70,00 €

6. Workshop de Imagem

100,00 €

120,00 €

20,00 €

0,00 €

263,00 €

263,00 €

Funding
PAE 2021
Secção Cultural

66�250,00 €

55�588,05 €

24�045,95 €

1. Cerimónia de Finalistas & Reencontro

43�000,00 €

16�537,35 €

26�462,65 €

2. Festas de Pátio

-4�215,00 €

21�420,00 €

25�635,00 €

3. Quiz Night

394,00 €

866,00 €

-472,00 €

4. Semana das 7 Artes

1�380,00 €

4�934,00 €

-3�554,00 €
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Secção Cultural

66�250,00 €

55�588,05 €

24�045,95 €

1. Cerimónia de Finalistas & Reencontro

43�000,00 €

16�537,35 €

26�462,65 €

2. Festas de Pátio

-4�215,00 €

21�420,00 €

25�635,00 €

3. Quiz Night

394,00 €

866,00 €

-472,00 €

4. Semana das 7 Artes

1�380,00 €

4�934,00 €

-3�554,00 €

5. Dinamizações
6. Workshop de Cocktails

0,00 €

875,00 €

-875,00 €

56,00 €

48,70 €

7,30 €

0,00 €

6�692,00 €

6�692,00 €

Funding
PAE 2021
Secção Desportiva

33�357,50 €

1. Material e Equipamentos Desportivos

44�226,00 €

1�220,00 €

1�695,74 €

10�868,50 €
-475,74 €

2. CUL (ADESL)

6�676,35 €

0,00 €

-6�676,35 €

3. CNUS (FADU)

24�485,41 €

0,00 €

-24�485,41 €

500,00 €

0,00 €

-500,00 €

ISCTE

0,00 €

28�006,00 €

28�006,00 €

PAE 2021

0,00 €

15�000,00 €

15�000,00 €

4. Torneios Internos

Funding

Secção Núcleos e Relações Internas

1�084,92 €

1. Networking

107,46 €

2. 5ª Formação de Dirigentes Associativos
3. 2ª Edição do ISCTalks
4. Workshops

776,00 €
60,00 €

-308,92 €
-47,46 €

207,46 €

16,00 €

-191,46 €

450,00 €

420,00 €

-30,00 €

320,00 €

Secção Política Educativa e Cidadania

280,00 €
250,00 €

1. Debate Autárquicas

50,00 €

-40,00 €
250,00 €

0,00 €

0,00 €

-50,00 €

2. Awareness Week

100,00 €

0,00 €

-100,00 €

3. Oportunidades Internacionais

50,00 €

0,00 €

-50,00 €

4. Christmas

50,00 €

0,00 €

-50,00 €

Funding
PAE 2021

0,00 €

250,00 €

Secção Recursos Humanos

3�129,40 €

1. Formação de Dirigentes Associativos

250,00 €

1�740,00 €

1�740,00 €

30,00 €

0,00 €

0,00 €
180,00 €

2. Convívio Natal

500,00 €

180,00 €

3. Convívio Final de Mandato

500,00 €

180,00 €

180,00 €

4. Fim de Semana Interno

1�221,40 €

1�200,00 €

1�200,00 €

5. Recrutamento

753,00 €

180,00 €

180,00 €

6. Workshop Soft Skills

125,00 €

0,00 €

0,00 €

Eventos Transversais

277�155,84 €

1. Gala Iscte

23�390,00 €

257�405,86 €
13�860,00 €

-19�749,98 €
-9�530,00 €

2. Fim-de-Semana Iscte

59�027,40 €

53�786,00 €

-5�241,40 €

3. Cerimónia de Finalistas 22

33�700,83 €

26�291,00 €

-7�409,83 €

4. Festival Iscte

155�817,61 €

158�368,86 €

2�551,25 €

5. Semana Desportiva

3�100,00 €

3�100,00 €

0,00 €

6. Semana de Receção

2�120,00 €

2�000,00 €

-120,00 €

ISCTE

0,00 €

54�500,00 €

54�500,00 €

CGD

0,00 €

10�000,00 €

10�000,00 €

Parcerias

0,00 €

2�500,00 €

2�500,00 €

PAE 2021

0,00 €

31�230,00 €

31�230,00 €

Funding

Representação Externa

2�720,79 €

1. Enda Setúbal

350,00 €

2. Enda Lisboa
3. Enda (Junho)

4. Despesas Federativas

3�880,00 €

1�159,21 €

0,00 €

-350,00 €

1�020,79 €

0,00 €

-1�020,79 €

350,00 €

0,00 €

-350,00 €

1�000,00 €

0,00 €

-1�000,00 €

0,00 €

3�880,00 €

3�880,00 €

Funding
PAE 2021
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FINANCIAMENTO
Iscte
No ﬁm do ano letivo 2019-2020 celebrou-se, pela primeira vez, um contrato-programa entre o Iscte - Instituto Universitário de Lisboa e a Associação de Estudantes do ISCTE-IUL que visava estabelecer o funcionamento e os critérios do ﬁnanciamento atribuído anualmente.
Desta forma, e à semelhança de outros protocolos, como o do IPDJ,
este contrato divide-se em 5 atividades às quais são atribuídas ﬁnanciamento, sendo o valor total de 90 000€. Este contrato-programa apenas
entrou em vigor, pela primeira vez, em janeiro de 2021.
O mesmo prevê que todo o ﬁnanciamento atribuído deve ser justiﬁcado através da faturação e, ainda, da entrega de relatórios trimestrais por
parte da AEISCTE-IUL.
Contrato-Programa 2021
O presente mandato contará com uma verba de 2 000€ para a
receção aos novos estudantes, com 1 500€ para a Semana Desportiva e com 15 902,50€, para uso exclusivo dos Núcleos de Estudantes de Curso do Iscte (mais 1 097,5€, que já foram concretizados na criação e legalização do Núcleo de Estudantes de Dados e
Núcleo de Estudantes Africanos do Iscte. Contamos ainda com
500€ para apoio ao grupo de teatro mISCuTEm.
Contrato-Programa 2022
Tratando-se de um contrato que vigora durante o ano civil, ou
seja, iniciando-se o próximo em janeiro de 2022, durante o primeiro semestre deste ano letivo será realizada uma revisão do
contrato, para possíveis atualizações, com a consequente renovação do contrato-programa que permitirá continuar com desenvolvimento das atividades propostas no presente plano de atividades.
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IPDJ
Plano de Apoio Estudantil (PAE) 2021
O Programa de Apoio Estudantil (PAE) visa o desenvolvimento de
atividades de associações de estudantes, nos termos da alínea d)
do n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, alterada
pela Lei n.º 57/2019, de 7 de agosto. É regulamentado pela Portaria
n.º 1230/2006, de 15 de novembro, alterada pela Portaria n.º
286/2020, de 14 de dezembro.
Neste sentido, e uma vez que tanto o ﬁnanciamento do Iscte
como as receitas provenientes das nossas atividades não são suﬁcientes para assegurar a realização de todas os eventos, a AEISCTE-IUL, todos os anos, faz um pedido de ﬁnanciamento ao IPDJ,
através do programa PAE. Neste programa, com todas as despesas apresentadas e bem justiﬁcadas, o IPDJ cobre, no máximo,
70% das mesmas, enquanto que a AEISCTE-IUL deve assegurar
um autoﬁnanciamento de, no mínimo, 30% para ser elegível a
este programa.
À semelhança do protocolo com o Iscte, também aqui nos é exigido um relatório intercalar de atividades e contas, bem como
um ﬁnal onde justiﬁcamos todas as despesas cobertas por este
apoio.
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