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Nota iNTRODUTÓRIA
Este relatório pretende explanar as atividades e eventos realizados pela
Direção da AEISCTE até ao presente momento, acabando por contemplar o 1º Semestre, logo, um pouco mais de metade do mandato.
Apesar das dúvidas que caracterizaram o início deste ano letivo, a Direção considera-se bastante sortuda, pois conseguiu trabalhar para proporcionar meses praticamente normais aos seus estudantes. Voltámos
aos eventos presenciais, com todas as medidas de segurança, a poder
fazer as nossas ativações nos espaços onde os estudantes vivem e não
apenas tentando levar às suas casas a nossa mensagem através das
redes sociais.
No entanto, ainda falta muito trabalho a fazer. O apoio psicológico no
Iscte ainda é uma problemática que nos ocupa diariamente, tentando
que as soluções possíveis sejam implementadas; as ﬁlas para o Menu
Social impossibilitam uma refeição equilibrada aos estudantes com
menos tempo de intervalo de almoço e os espaços do Iscte continuam
sobrelotados.
Assim, este relatório procura então ser um mote de discussão do que já
alcançámos, mas também do que ainda deve ser feito no próximo
semestre.
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SECÇÕES

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

COMUNICAÇÃO
Durante o primeiro semestre, a Secção de Comunicação desenvolveu
novos projetos e garantiu toda a dinâmica de trabalho inerente à
secção. De forma interna, foram adquiridos conhecimentos na produção de planos de comunicação e desenvolvidos momentos de convívio,
de modo a fomentar o bom relacionamento entre a secção. No contacto com os estudantes, conseguimos aumentar a participação destes
nas nossas redes sociais, nas quais se tem apostado num contacto mais
próximo com os mesmos.
Como resultado do recrutamento, a Secção de Comunicação ganhou 4
novos colaboradores, aos quais foi feita uma apresentação tanto dos
restantes membros da secção, como do papel da mesma na Associação
de Estudantes.

EVENTOS:
Exchange Students Networking
No dia 24 de novembro ocorreu o Exchange Students Networking, que
teve como principal objetivo ajudar todos os estudantes do Iscte que
pretendam ou que tenham interesse em participar em programas de
Erasmus, dando-lhes a conhecer todos os procedimentos que necessitam para se candidatarem, assim como todas as informações que precisam de ter em conta para o fazer. Estas informações foram transmitidas através de sessões de esclarecimento por parte da URI, da apresentação de testemunhos de estudantes de alguns Núcleos de Estudantes
de Curso e de mesas redondas. Por outro lado, este ano, o projeto teve
também como objetivo ajudar e integrar todos os estudantes estrangeiros que estavam a participar programa de mobilidade internacional
no Iscte, dando-lhes a conhecer a universidade que frequentam. Para
este grupo de alunos, foi preparada uma apresentação por parte da AEISCTE e dos Núcleos de Estudantes de Curso, algumas atividades de
integração e, também, mesas redondas. Contudo, devido à pouca
adesão por parte dos estudantes estrangeiros, nem todas as atividades
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foram realizadas.
O Peddy Paper programado para dia 25 de novembro, que tinha como
objetivo integrar os estudantes estrangeiros e proporcionar um momento de networking com os estudantes portugueses, não chegou a
ser realizado, devido às condições climatéricas.
No total, houve 130 estudantes inscritos para os dois dias, 100 portugueses para o dia 24 e 5 estrangeiros para o mesmo dia. Em relação ao dia
25, houve 17 portugueses inscritos e 8 estrangeiros, que têm como
países de origem: Bélgica, Polónia, Rússia e Turquia.

Dia da Comunicação
O Dia da Comunicação teve como objetivo celebrar os diversos meios
de comunicação, a evolução dos mesmos e a importância que estes
têm no quotidiano dos nossos estudantes. Contou com cerca de 50 participantes nos workshops realizados de língua gestual e de otimização
de redes sociais. Paralelamente, ao longo do dia, foram realizadas atividades que visaram dar a conhecer a história dos meios comunicativos,
bem como incentivar a utilização de alguns mais recentes.

Newsletter Externa i
A Newsletter Externa surge, pela primeira vez, com dois objetivos distintos: passar a mensagem da Associação de Estudantes de uma forma
mais completa e dinâmica e, por outro lado, fazer um resumo do que se
passou ao longo do semestre, tentando passar por eventos relacionados com todas as Escolas e por diversos temas relevantes na sociedade
e na vida académica dos estudantes.
Assim, considerámos interessante abordar temas como atividades
extracurriculares dos alunos, como desporto e projetos: sustentabilidade, saúde mental e responsabilidade social; diversas associações de
voluntariado; e ainda tópicos relacionados com festas e sugestões para
o ano 2022.
A Newsletter foi lançada no dia 19 de dezembro e divulgada nas redes
sociais da AE, bem como no Iscte, através de mupis.
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COMUNICAÇÃO
Parcerias:
Ao longo do primeiro semestre foi feita uma avaliação do estado de
todas as parcerias e das respetivas vantagens inerentes. Foram desenvolvidos novos contactos em várias áreas, desde mobilidade a beleza/
saúde. O foco é encontrar vantagens que realmente façam a diferença
na vida dos estudantes, com maior ênfase na área da saúde mental,
sendo que a situação atual condicionou a possível oferta das empresas.

Orçamento:
Comunicação
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Exchange Students Networking

0,00€

812,00€

-812,00€

4. Dia de Comunicação

0,00€

0,00€

0,00€

233,00€

0,00€

233,00€

€233,00

€812,00

-€579,00

Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL
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-579,00 €
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CULTURAL
Um dos principais objetivos da secção durante este ano é fomentar a
vertente cultural, evoluindo face aos outros anos, o que tem sido feito
através das dinamizações culturais. Não obstante, pretende-se continuar este trabalho com as mesmas e melhorá-lo através da Semana das 7
Artes. Estando sempre atentos ao contexto pandémico e à sua evolução
conseguimos trazer, após um ano e meio, a vertente recreativa de volta,
através da realização de sunsets. Com a adição de 5 novos membros,
pretendemos continuar e melhorar o trabalho feito até agora.

EVENTOS:
Workshop de cocktails
No passado dia 27 de outubro realizou-se a 2ª edição do Workshop de
Cocktails no espaço do Antigo Bar da AE que contou com 19 participantes. Foi dado por um estudante do Iscte que ensinou a fazer 4 cocktails:
Sex on the Beach, Blue Lagoon, Mojito e Margarita Sangria.

Vida de Pátio
Durante o primeiro semestre, a direção da AEISCTE trouxe diversas
dinamizações culturais com o objetivo de dar mais vida ao pátio. Nem
todas as semanas foi possível realizar uma, devido aos restantes eventos
a acontecer ou também pela diﬁculdade em arranjar contactos. No
entanto, assistimos a um pianista na semana do jazz, tivemos um caricaturista, teatro com o mISCuTEm, uma dinamização no âmbito do
Workshop de Cocktails com um bartender, fotograﬁa e música.

Welcome Sunset
No passado dia 23 de outubro realizou-se um sunset que teve o intuito
de dar as boas-vindas aos novos alunos que ingressaram no 1º ciclo no
ano de 2021/2022, bem como aos alunos que entraram no ano letivo de
2020/2021 e que, devido ao contexto pandémico, não foi possível terem
uma receção 100% presencial. O evento teve cerca de 1500 participan-
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tes e foi pedida a sua realização por parte da Reitoria. Foi uma tarde
bem passada nos dois pátios do Iscte em que se pôde celebrar o retorno da vertente recreativa e fomentar o espírito académico.

Orçamento:
Cultural & Recreativo
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Cerimónia de Finalistas & Reencontro

43�000,00€

16�703,40€

26�296,60€

5. Dinamizações

0,00€

230,00€

-230,00€

6. Workshop de Cocktails

56,00€

56,82€

-0,82€

7. Sunset

5�065,03€

4�212,12€

852,91€

6�692,00€

0,00€

6�692,00€

€54�813,03

€21�202,34

€33�610,69

Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

33�610,69 €
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DESPORTIVA
A Secção Desportiva apresentou como principal objetivo a envolvência
dos estudantes no desporto universitário através da inovação e a consistência. Ao longo do primeiro semestre, trabalhando sempre em prol do
principal objetivo, procedemos à criação de uma nova modalidade (Andebol Feminino), ao lançamento da Página do Desporto no Instagram
e, por ﬁm, à realização de eventos como a Semana Desportiva e Torneios para Estudantes. Ainda que em fase introdutória, demos também
os primeiros passos para a realização de uma Comissão de Trabalho
relacionada com o Desporto Informal. Ao longo do semestre a secção
recebeu 4 novos membros.

EVENTOS:
Semana Desportiva
A Semana Desportiva, que ocorreu entre os dias 18 e 22 de outubro, teve
como principal objetivo trazer ao Iscte atividades dinâmicas da área do
desporto. Sendo a temática deste evento os "Recordes Desportivos", o
objetivo passava também por dar aos estudantes a possibilidade de se
auto-desaﬁarem e tentarem bater recordes estabelecidos pelos próprios. No que toca às atividades em especíﬁco, trouxemos um touro
mecânico, snooker humano, gladiador, máquina de socos, prancha de
surf, balizas com alvos e, por ﬁm, a habitual rede de voleibol, mini-futebol e o cesto de basquetebol. Foram também montadas bancas interativas de entidades relacionadas com o mundo do desporto. Ao longo
desta semana foram ainda realizados torneios entre estudantes de
sueca, matraquilhos e ping-pong, culminando com um sunset - "Bola
rebola rebola".
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Orçamento:
Desportiva
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

Material Desportivo

0,00€

335,82€

-335,82€

Equipamentos

0,00€

262,61€

-262,61€

Lavandaria

0,00€

1�024,71€

-1�024,71€

Despesas Federativas

846,00€

1�764,20€

-918,20€

Inscrições das Equipas

0,00€

4�775,00€

-4�775,00€

Despesas Federativas

0,00€

695,00€

-695,00€

Inscrição e Filiações de Atletas e Equipas

0,00€

2�443,00€

-2�443,00€

220,00€

9�305,25€

-9�085,25€

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€

€44�072,00

€20�605,59

€23�466,41

1. Material e Equipamentos Desportivos

2. CUL (ADESL)

3. CNUS (FADU)

Nacionais 2021
Funding Iscte +IPDJ
Manutenção e Criação de Equipas
Toneios Internos

SUBTOTAL
TOTAL

23�466,41 €
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IMAGEM
Ao longo do primeiro semestre, a Secção de Imagem apostou na formação, tanto dos seus colaboradores como de todos os alunos do Iscte,
contando para isso com a dinamização de formações internas bem
como eventos relacionados com a temática. Foi também explorado um
dos objetivos a que nos propusemos no início do mandato que visava
dinamizar e desenvolver, em conjunto com a Secção de Comunicação,
novas formas e formatos de partilha de conteúdos, tendo por isso dinamizado uma formação conjunta das duas secções. Derivado da quantidade de trabalho a desenvolver foram recrutados 2 novos membros
para a secção, estando agora em fase de formação e adaptação.

EVENTOS:
Formações de Software de Imagem e Vídeo
As Formações Externas de Imagem decorreram durante este primeiro
semestre tendo como foco um programa de edição de imagem, um
programa de edição de vídeo e uma formação na área do branding. O
evento decorreu durante um dia, contando com a participação de 3 formadores, professores e estudantes do Iscte. Pretendemos, com este
evento, partilhar conhecimentos destas áreas a todos os alunos do
Iscte. Contámos com a presença de 52 estudantes.

Concurso de Fotografia
O Concurso de Fotograﬁa teve como principal objetivo promover no
Iscte uma cultura de fotograﬁa, permitindo aos alunos com interesse
na área concorrer com as suas melhores fotograﬁas e ganhar prémios.
O tema do Concurso de Fotograﬁa 2021 foi "Lisboa" e contou com a participação de 17 alunos e a atribuição de prémios aos quatro melhores
concorrentes.
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Orçamento:
Imagem
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

2. Concurso de Fotografia

0,00€

90,97€

-90,97€

3. Workshop de Imagem

120,00€

100,00€

20,00€

20,00€

0,00€

20,00€

€140,00

€190,97

-€50,97

Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

-50,97 €
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NÚCLEOS E RELAÇÕES INTERNAS
Desde o início do ano letivo de 2021/2022, que um dos grande objetivos
da Secção de Núcleos e Relações Internas é ter um contacto cada vez
mais próximo com os Núcleos de Estudantes de Curso e estimular as
sinergias entre os mesmos através da promoção do trabalho conjunto.
Logo em setembro, com o Networking, conseguimos estabelecer uma
excelente base para estes objetivos, fazendo com que as Direções dos
Núcleos pudessem ter um momento em que se conhecessem umas às
outras e que tivessem logo a oportunidade de trabalhar juntos. Tínhamos também como meta providenciar todo o apoio logístico e técnico
aos processos e eventos, que conseguimos atingir ao prestarmos todo o
apoio necessário na elaboração dos pedidos de ﬁnanciamento à Reitoria, bem como criando uma equipa que acompanhasse todo o processo
de preparação de um sunset, que ocorreram praticamente todas as
semanas desde o início de outubro. Ao longo do semestre aconteceram
também as Reuniões Plenárias com todos os Núcleos e algumas reuniões com a Reitoria, indo assim ao encontro da nossa intenção de
sermos o ponto de ligação entre as estruturas estudantis e o Iscte. Foi
também trabalho da nossa secção a ajuda na divulgação e dinamização do grupo de teatro mISCuTEm para com a comunidade Iscte.
No início do ano letivo e até dezembro, a secção contava com 7 membros, sendo que após o ﬁm do recrutamento, juntaram-se mais 3 colaboradores.

EVENTOS:
Networking
O Networking dos Núcleos de Estudantes aconteceu logo no início do
ano letivo, a 4 de setembro de 2021 e contou com um total de 16 participantes. O objetivo deste evento foi criar logo desde início uma rede de
trabalho entre os Núcleos de Estudantes, visto que iriam trabalhar em
conjunto durante um ano inteiro. Primeiramente existiu um momento
de ice breaking entre todos os Presidentes, seguido de diversas dinâmi-
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cas de team building. No ﬁm, houve uma breve formação que tocou
em alguns pontos importantes para os Núcleos de Estudantes. O dia
terminou com um jantar mais descontraído, onde todos tiveram a
oportunidade de conviver e se conhecerem melhor.
Importante também mencionar que foi pedida a realização de um
teste à Covid-19 a todos os participantes.

5ª Formação de Dirigentes Associativos
A 5ª Formação de Dirigentes Associativos do Iscte visa o desenvolvimento de competências levantadas pelos Núcleos de Estudantes de
Curso, consoante as suas necessidades. Este ano, esta teve lugar no Auditório 1 do Iscte, no dia 13 de novembro de 2021, durante uma manhã
inteira, das 8h30 às 14h, contando com 25 participantes. As temáticas
abordadas nesta formação foram: gestão de recursos humanos, planeamento de eventos culturais e criação/manutenção do website. Todas
estas formações foram dadas por membros integrantes da Direção da
AEISCTE.

Orçamento:
Núcleos & Relações Internas
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Networking

0,00€

26,55€

-26,55€

2. 5ª Formação de Dirigentes Associativos

0,00€

0,00€

0,00€

SUBTOTAL

€0,00

€26,55

-€26,55

TOTAL

-26,55 €
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POLÍTICA EDUCATIVA E CIDADANIA
A Secção de Política Educativa e Cidadania propôs-se a 5 grandes objetivos: a aproximação aos estudantes, a continuação da promoção das
relações com a FAL, a sensibilização da comunidade estudantil para
diversas causas, a cooperação e proximidade com os serviços do Iscte e
a fomentação de práticas sustentáveis da AEISCTE. Sendo possível dizer
que no primeiro semestre do ano letivo 2021/2022 cumprimos com
todos estes objetivos. Auscultámos os nossos estudantes de diversas
formas, indo à procura destes e não esperando que nos encontrassem.
Continuámos o nosso trabalho com a FAL, mantendo relações próximas e promovendo o futuro destas. Sensibilizámos a comunidade estudantil para as mais diversas problemáticas, desde a saúde sexual a
causas de cariz social. Reunimos, por diversas vezes, com o Serviço de
Ação Social e a Reitoria para compreender e realizar um esforço contínuo de melhoria das condições do Iscte. Fomentámos ainda práticas
sustentáveis, como por exemplo, a utilização dos meios de comunicação digitais sob o papel e a utilização de copos reutilizáveis, antes da
obrigatoriedade dos mesmos.
Apesar de todo o trabalho realizado, ambicionamos melhorar cada vez
mais aquilo que temos vindo a desenvolver e para tal contámos, em
dezembro, com a entrada de 5 novos membros.

EVENTOS:
Debate Autárquicas
O debate sobre as Eleições Autárquicas de 2021, mais concretamente
relativo à Câmara Municipal de Lisboa, teve lugar no dia 14 de setembro
no Grande Auditório do Iscte. Este evento, que decorreu em parceria
com a Federação Académica de Lisboa, propôs-se a juntar as diversas
candidaturas ao executivo camarário de Lisboa para debaterem os seus
programas e as suas ideias para a cidade.
O Presidente da FAL, Francisco Pereira, moderou o debate, que contou
com a presença de Pedro Cassiano Neves (CHEGA), Bruno Horta Soares
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(IL), Filipa Roseta (Novos Tempos), Filipe Lisboa (PAN), Pedro Anastácio
(Mais Lisboa), Jorge Alves (CDU) e Isabel Pires (BE).
Naquele que foi o primeiro evento presencial no ano letivo 2021/2022,
estiveram presentes mais de uma centena de estudantes da cidade e
membros docentes e não docentes da comunidade Iscte, sendo que
também foi transmitido nas redes sociais da AEISCTE.

Minuto Responsável - Suicídio
No dia 7 de outubro foi lançado um Minuto Responsável a alertar para
a temática do suicídio, no qual foram divulgados dados num formato
de stories que permitem compreender a importância deste tema entre
a população jovem. Foi também publicado um post onde se procurou
explicitar quais os sinais de alarme e adverteu-se para a necessidade de
não desvalorizar os mesmos, difundindo também os contactos da SOS
Voz Amiga.

Dia da Saúde Mental
No dia 10 de outubro celebrou-se o Dia Mundial da Saúde Mental,
tendo por objetivo colocar temas da Saúde Mental no foco dos estudantes e proporcionar momentos de consciencialização, aprendizagem e apoio à comunidade Iscte. No decorrer deste dia foram realizadas várias publicações nas redes sociais da AEISCTE, desde formas de
apoio ao trabalho já realizado na melhoria desta temática.

Awareness Week
A Awareness Week - Sexual Edition foi um evento criado com o objetivo
de quebrar tabus relativamente a questões alusivas à sexualidade. Este
evento ocorreu nos dias 12, 13 e 14 de outubro e contou com atividades
no pátio 1. No dia 12, procurámos dismistiﬁcar as IST's, através de
kahoots e distribuição de preservativos. O dia 13 visava a desconstrução
da temática do assédio e violência sexual, com a parceria da L'oréal e do
programa "Stand-up" contra o assédio sexual em locais públicos e
incluiu a exposição de um manequim feminino com frases como "eu
visto o que me apetecer", de forma a desconstruir a ideia de que são as
roupas da mulher que provocam e justiﬁcam atos sexuais sem consen-

17
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Awareness Week (continuação):
timento. Por ﬁm, no último dia foi realizado um "Eu Nunca" com a ajuda
de um painel, com frases consideradas tabus acerca da intimidade
entre parceiros.

Curso SOS
Nos dias 5 e 12 de novembro foram realizados dois Cursos de Suporte
Básico de Vida.
Estes cursos foram, mais uma vez, realizados em conjunto com os Paramédicos de Catástrofe Internacional que se deslocaram às instalações
do Iscte, tendo dado formação duplamente certiﬁcada e a preços reduzidos a 20 estudantes.
O feedback recebido pelos estudantes que participaram foi de que a
formação poderá ser útil e ajudar a salvar uma vida no futuro.

Recolha de Sangue
No dia 17 de novembro o Iscte em conjunto o IPST, Instituto Português
do Sangue e da Transplantação, realizou uma recolha de sangue no
campus.
O papel da AE foi dinamizar e informar acerca da realização da ação.
Como resultado, vários alunos realizaram uma dádiva, tendo recebido
bom feedback quer por parte dos membros da comunidade Iscte que
participaram como pela própria Instituição.
No futuro serão realizadas ações em conjunto com o IPST de forma a ter
recolhas de sangue de forma mais recorrente no nosso campus.

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
No dia 3 de dezembro, celebrou-se o Dia Internacional das Pessoas com
Deﬁciência e, neste âmbito, foi realizado um momento de consciencialização, apenas online, cujo objetivo passou por desconstruir o termo
"capacitismo", que é o termo utilizado aquando da existência de descriminação contra pessoas com deﬁciência. Foram, então, divulgadas
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imagens com exemplos de atitudes capacitistas de forma a dar a
conhecer o conceito e a desmistiﬁcar o preconceito que muitas vezes
existe em nós, e que nem sabemos que existe.

International Careers
No dia 6 de dezembro realizou-se a primeira edição do International
Careers, um evento que visou promover oportunidades de carreira
junto de organizações não governamentais e intergovernamentais
com ação a nível comunitário/internacional. Foi composto por três
palestras (com as temáticas Ação Humanitária, Carreiras na UE e
Jovens pelo mundo) e uma zona de exposição com bancas de várias
organizações.
O evento contou com a presença de 22 proﬁssionais de 11 organizações:
Fundação AMI, Associação Helpo, Projeto Amares, Centro de Informação Europeia Jacques Delors, Comissão Europeia, Banco Europeu de
Investimento, Agência Nacional Erasmus+, Education First, Vida Edu,
Unidade de Relações Internacionais do Iscte e o Centro de Análises e
Informação Marítima (Narcóticos).
As palestras contaram com a presença de cerca de 40 estudantes,
tendo outros alunos, mesmo sem estarem inscritos, demonstrando
interesse em visitar as bancas.

Christmas
O Christmas, realizado entre os dias 13 e 17 de dezembro, consistiu em
dar a oportunidade à comunidade estudantil de apoiar associações de
voluntariado externas ao Iscte.
No âmbito da realização destas ações foram apoiadas as Associações
Mais Proximidade, Crescer e a Casa de Acolhimento Mão Amiga.
Na Associação Mais Proximidade foi possível realizar embrulhos solidários para os clientes da loja FNAC dos Armazéns do Chiado, onde as doações reverteram para a Associação e na Casa de Acolhimento Mão
Amiga foi possível conviver com crianças entre os 0 e 12 anos, de forma
a animar o seu Natal. No total contámos com o interesse de cerca de 50
voluntários.
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Xmas for Children
O Xmas4Children, realizado no dia 11 de dezembro, consistiu em trazer
ao Iscte crianças e jovens de bairros sociais das 14:00 às 19:00.
Os dois grandes objetivos deste evento foram: por um lado, mostrar aos
jovens mais velhos um pouco da vida académica, passando a mensagem que estudar é sempre uma mais valia e estamos sempre a tempo
de aprender e, por outro, para todos, proporcionar-lhes um dia diferente do habitual. Contámos com a participação de 32 crianças e vários
animadores do projeto crescer, 18 voluntários e 4 membros da Direção
da AEISCTE, para além da equipa. O dia começou com uma apresentação do evento e uma explicação da planiﬁcação do dia. Em relação às
crianças mais novas, estas começaram com um peddy paper, composto por 5 postos em que cada um correspondia a um jogo tradicional, de
seguida cada criança teve a oportunidade de fazer uma decoração para
a árvore de Natal, acabando com um lanche e oferta de presentes. Os
mais velhos começaram com um speed dating com o objetivo de se
conhecerem melhor, passando para o peddy papper que tinha como
objetivo deixá-los a reﬂetir sobre o seu papel na escola e a sua importância, acabando com um testemunho de uma aluna e a apresentação
dos apoios e das várias bolsas existentes. Mais tarde, reencontraram-se
com as crianças mais novas para o lanche e para terminar assistiram à
peça de teatro do grupo de teatro mISCuTEm no Grande Auditório.
Para a concretização deste evento contámos com o apoio de outras
AE's e entidades externas.

Banco de Voluntariado
O Banco de Voluntariado foi lançado no início de outubro e visa proporcionar aos estudantes do Iscte ações de voluntariado mensais, permitindo que tenham acesso a várias experiências.
Foram criados 2 grupos do WhatsApp, em que se encontram mais de
400 participantes, onde são tiradas dúvidas e divulgadas as diversas
ações em detalhe. Para cada ação é disponibilizado um formulário de
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inscrição, quer nos grupos quer nas redes sociais da AE, não sendo obrigatória a presença nos grupos.
No mês de outubro foram realizadas ações durante mais de uma
semana com o CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo em que se deu
apoio aos sem-abrigo. O CASA trabalha diretamente com pessoas em
situação de sem-abrigo e o papel dos voluntários foi a confeção e distribuição de refeições. Em novembro, a organização responsável foi a Cruz
Vermelha, onde o papel dos voluntários foi a receção de mantimentos
e brinquedos para entregar a famílias carenciadas.. No início do mês de
dezembro, recebemos um pedido de ajuda do Banco Alimentar tendo
aberto vagas e contado com uma forte adesão por parte dos participantes nos grupos.
O Banco de Voluntariado serviu também para divulgar os projetos
Xmas4Children e Christmas e o objetivo é que continue a ser, também,
uma plataforma para dar a conhecer aos estudantes os projetos de responsabilidade social e organizações que precisem de ajuda.

Voluntaria-te
O Voluntaria-te surge como um essencial "elo de ligação" entre as instituições que procuram voluntários e os alunos que têm interesse em
contribuir para uma causa maior. Assim, ao longo do semestre, foram
organizadas duas partilhas de instituições parceiras nas redes sociais,
de modo a apresentar aos alunos projetos de voluntariado aos quais se
podem associar, garantindo, assim, um importante e regular apoio às
mesmas.

Trabalho com a Residência:
No decorrer do semestre, a Direção da AEISCTE trabalhou com o intuito
de compreender como melhorar as condições da Residência do Iscte Professor José Pinto Peixoto, localizada em Santa Apolónia.
No passado dia 29 de outubro uma comitiva composta por membros
da Direção da AEISCTE deslocou-se à Residência, tendo realizado o percurso desde o Iscte com o intuito de perceber o itinerário e as possíveis
diﬁculdades inerentes a este. Foram visitadas as 5 tipologias de quarto
e a totalidade dos espaços comuns existentes, tendo também falado
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Trabalho com a Residência (CONTINUAÇÃO):
com o responsável pela Residência, o Sr. Rui Banha, que partilhou as
suas maiores preocupações.
Com o intuito de melhorar as condições atuais e perceber possíveis
soluções foi já contactada a CML, que se demonstrou solidária com
estas necessidades.

Ponto de Situação Apoio Psicológico Iscte:
No início do ano letivo, a Associação de Estudantes reuniu com o SAS
de modo a tentar perceber algumas questões acerca do Apoio Psicológico prestado no Iscte. Desta reunião, surgiu a proposta de criação de
um “escalão B”, ou seja, um preço mais reduzido das consultas para
estudantes, que apesar de não serem bolseiros, não têm capacidade
para pagar a consulta na totalidade.
Nesta reunião, a AE percebeu a grande necessidade de acompanhamento desta questão ao longo do ano letivo e por isso foi formada uma
nova equipa, responsável por reunir mensalmente com o SAS e acompanhar a evolução da situação, dos pedidos de ajuda e da resposta
dada aos mesmos ao longo do semestre.
A nova equipa voltou a reunir com o SAS, que demonstrou uma grande
preocupação com o crescente número de pedidos de apoio e garantiu
estar a trabalhar na proposta do “escalão B” a ser apresentada à Reitoria
em breve.
Entretanto, no dia 12 de janeiro, a AE, os Núcleos de Estudantes de
Curso, a Reitoria, o SAS e o Conselho Pedagógico estiveram reunidos
para perceber o ponto de situação à data. Desde setembro tinham
recorrido ao gabinete 49 novos alunos, tendo 33 sido encaminhados
para o SAMS ou serviços externos, estando no momento perto de 70 a
ser acompanhados no total (contando com os alunos do ano anterior
que continuaram). Relativamente às soluções encontradas, o SAS tem
atualmente ﬂexibilidade para analisar caso a caso e encontrar as solu-
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ções possíveis para os alunos não bolseiros que tenham maior diﬁculdade em suportar os custos associados.

Orçamento:
Política Educativa e Cidadania
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Debate Autárquicas

0,00€

50,00€

-50,00€

2. Awareness Week

0,00€

26,74€

-26,74€

3. Oportunidades Internacionais

0,00€

70,90€

-70,90€

4. Christmas

0,00€

50,54€

-50,54€

250,00€

0,00€

250,00€

€250,00

€198,18

€51,82

Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

51,82 €
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recursos humanos
A Secção de Recursos Humanos apresentou como principais objetivos
integrar, desenvolver e acompanhar todos os dirigentes associativos, o
que tem sido feito através de formação, atividades de teambuilding e,
ainda, do acompanhamento de secções. Foi feito, também, o Recrutamento, onde pudemos contar com 24 novos membros para a Direção
da AEISCTE e, em especíﬁco, 3 novos membros para a Secção de RH.
Com os novos membros, pretendemos continuar a melhorar o trabalho
que tem sido desenvolvido até agora e garantir uma AE cada vez mais
capaz de oferecer o melhor aos estudantes.

EVENTOS:
Formação de Dirigentes Associativos
No passado dia 2 de outubro teve lugar a Formação de Dirigentes Associativos. Nesta formação, os membros da Associação de Estudantes
tiveram oportunidade de desenvolver vários eventos e posteriormente
apresentá-los, de modo a que pudessem ﬁcar a conhecer todos os processos de organização e realização de um evento.

Open Day
No dia 11 de novembro, foi realizada a 3ª edição do Open Day, mas com
moldes diferentes. Foi um evento que contou com 28 participantes que
puderam conhecer a Associação de Estudantes passando por vários
postos e em cada posto ter um contacto bastante próximo com cada
secção e respetivas tarefas, podendo esclarecer as suas dúvidas e curiosidades junto dos coordenadores. Associado ao Open Day tivemos,
ainda, um sunset, sendo que os alunos inscritos no Open Day tiveram a
oportunidade de participar nas montagens do mesmo para um contacto ainda mais direto.

Recrutamento e Projeto de Integração
No passado dia 11 de novembro, abriram as candidaturas para o Recru-
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tamento da AEISCTE e, durante um mês, realizou-se então todo o processo, feito com o objetivo de renovar a estrutura da Direção da Associação de Estudantes. Este processo consistiu numa entrevista telefónica, seguida de dinâmicas de grupo e sendo a última fase uma entrevista especíﬁca à secção de candidatura. Com este processo ﬁzemos a
integração de 24 novos membros que terão o seu Kick Off no mês de
fevereiro, que foi adiado devido à situação pandémica.

Newsletter Interna
A Newsletter Interna é direcionada para a Direção da Associação de
Estudantes e tem como objetivo fomentar a comunicação interna e
garantir que todos estão a par de todos os eventos. É algo mensal e
conta com algumas rubricas relativas a dias comemorativos de cada
mês e, ainda, um calendário de todos os eventos que irão acontecer
nesse mesmo mês.

Atividades de Team Building
Nos passados dias 2 de outubro e de 29 a 31 de outubro realizaram-se
atividades de team building, com o objetivo de promover a integração
de todos os dirigentes associativos e criar uma equipa o mais coesa
possível, através de momentos mais descontraídos.

Acompanhamento de Secções e Feedback
Relativamente ao Acompanhamento de Secções, este é o método que
permite à secção de Recursos Humanos fazer um acompanhamento a
cada colaborador e monitorizar a sua evolução. Este é um processo
com quatro momentos ao longo do ano, sendo que o primeiro já foi
realizado e os seguintes serão trabalhados no próximo semestre.
Quanto ao feedback de eventos, este assegura a recolha de feedback
de todos os eventos realizados pela AEISCTE, numa perspetiva de melhoria contínua, sendo algo ainda a ser trabalhado no segundo semestre.
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recursos humanos
Orçamento:
Recursos Humanos
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Formação de Dirigentes Associativos

200,00€

622,75€

-422,75€

2. Dinamização Natal

0,00€

35,00€

-35,00€

4. Fim de Semana Interno

1�320,00€

1�956,96€

-636,96€

5. Recrutamento + Open Day

3�161,46€

1�506,46€

1�655,00€

SUBTOTAL

€4�681,46

€4�121,17

€560,29

TOTAL
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560,29 €
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Eventos
Transversais

Inscrição e Receção dos Novos Estudantes ‘21
Gala Iscte
oRÇAMENTO

INSCRIÇÃO E RECEÇÃO DOS NOVOS ESTUDANTES ‘21
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 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, distribuindo perto de 2000 kits no
total. Para melhor explicar o evento devemos dividi-lo em dois:

Inscrição e Receção das Licenciaturas:
O processo de inscrição dos alunos de Licenciatura decorreu nos últimos dias de setembro, sendo o processo da mesma praticamente todo
online. Existiu, então, à semelhança do ano passado, membros da Direção da AEISCTE e dos Núcleos de Estudantes de Curso a auxiliar, via
zoom, o processo de inscrição.
As aulas destes estudantes iniciaram-se na primeira semana de outubro, num molde totalmente presencial. Deste modo, os moldes da
receção basearam-se na presença de bancas dos Núcleos de Estudantes de Curso e da AEISCTE no Pátio 2 durante toda a semana, onde os
estudantes puderam contactar com os seus colegas e receber informações relevantes para o seu percurso. Também estiveram presentes
outras organizações, como a AIESEC, a IJC, a ITIC, a Leap Ventures, o
ThirstProject e a TAISCTE.
A AEISCTE esteve ainda presente na receção dos novos alunos de Licenciatura da IBS e do ISTA. O mesmo processo repetiu-se para a segunda
fase.

Receção dos Mestrados:
À exceção da IBS, que realiza nos últimos anos o Kick off, vários alunos
que ingressam nos Mestrados das restantes Escolas, principalmente
estudantes que frequentaram o 1º Ciclo noutra IES, reportaram-nos
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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, realizámos uma receção concertada com o
ISTA para receber os seus novos estudantes, onde estes puderam contactar com a AEISCTE, com os Núcleos de Estudantes de Curso, com
antigos estudantes, com os seus colegas e até com os Diretores de
Mestrados. Relativamente aos mestrados da ECSH e ESPP, apesar de
não ter sido realizado em conjunto com as escolas, a AEISCTE não
deixou de organizar uma receção aos novos estudantes destes mestrados, numa perspetiva de um evento de alunos para alunos. Ainda em
relação à IBS, apesar desta já ter um evento neste sentido e bastante
desenvolvido, a AEISCTE não deixou de estar presente neste, com uma
apresentação e com a presença nos Coffee-Breaks.
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GALA ISCTE
A Gala do Iscte este ano letivo vai acontecer no dia 12 de fevereiro de
2022. Neste momento já é oﬁcial que esta irá decorrer na Quinta da
Pimenteira, em Monsanto. Relativamente ao tema, surgiu a ideia dos
novos anos 20, remetendo para a loucura do ano de 1920, mas de forma
reinventada e ao mesmo tempo em concordância com a década de
2020, tendo assim o nome "The New 20's".
Este evento será o primeiro a contar com uma bilheteira online, estando mais uma vez a Associação de Estudantes a adaptar-se ao contexto
que vivemos e a uma realidade dos estudantes da Instituição que passa
cada vez mais pelo digital. Este formato permite o acesso aos estudantes que não se encontrem em Lisboa ou que não tenham possibilidade
de se deslocar ao Iscte.
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Orçamento Eventos Transverais
Eventos Transversais
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Gala Iscte

6�975,90€

4�987,85€

1�988,05€

5. Semana Desportiva

5�403,55€

3�606,18€

1�797,37€

6. Semana de Receção

22�294,87€

17�268,46€

5�026,41€

SUBTOTAL

€34�674,32

€25�862,49

€8�811,83

TOTAL

8�811,83 €
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REPRESENTAÇÃO
AEISCTE

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
ORÇAMENTO

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Reitoria e Órgãos de Gestão do Iscte
A relação com a Reitoria tem mantido os moldes anteriores. As principais temáticas abordadas foram o problema relativo à falta de oferta de
Menu Social. Os constrangimentos relativamente ao não ﬁnanciamento dos Serviços de Ação Social do Iscte por parte do Estado tornam a
resolução do problema bastante complexo, sendo que encontrar concessionários que aceitem praticar o preço do Menu Social não tem sido
fácil. Têm existido inúmeras tentativas de procurar soluções que pudessem multiplicar a oferta do Bar da AE, mas o esforço da atual empresa
já é sobrehumano, não tendo sido possível resolver a questão através
desta via.
Este semestre, no ﬁm de novembro, realizou-se uma reunião do
Senado, com o ponto único de analisar o Plano de Atividades e Orçamento do Iscte para o ano civil de 2022. Ainda existem severas lacunas
no mesmo, nomeadamente relativamente a infraestruturas e, como já
referido, à contemplação de um novo espaço de refeição que ofereça o
Menu Social aos estudantes. Apesar disso, a AEISCTE consegue compreender que a situação se deve a uma grande elasticidade necessária
na gestão do orçamento existente e foi explicado que se está à espera
da possibilidade de candidatura a concursos públicos para colmatar
algumas das falhas. Um dos assuntos mais relevantes para os estudantes foi ainda a discussão das residências previstas, sendo que neste momento falta a abertura dos prazos para candidaturas ao PRR, programa
que permitirá ao Iscte ter capacidade ﬁnanceira para aumentar a sua
oferta.

Unidade da Cultura e Desporto Universitário
Desporto:
A AEISCTE mantém uma relação estreita com a UCDU, que se traduz
em benefícios tanto nos CNUs, principalmente os individuais, como na
sempre marcante Semana Desportiva, contando com total apoio e
colaboração na organização da mesma. Em termos ﬁnanceiros, foi
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através da UCDU que se executou o apoio previsto no Contrato-Programa que permite à AEISCTE trabalhar para dar aos seus atletas as melhores condições na prática desportiva.

Teatro:
Este ano a AEISCTE conseguiu fortalecer a relação com o grupo de
teatro mISCuTEm e ﬁnalizar algumas questões, que devido à pandemia
Covid-19, tinham ﬁcado por resolver, como a atribuição de um espaço
próprio de trabalho. Desta forma, foi possível neste primeiro semestre
retomar os ensaios do grupo, que estão a decorrer todas as segundas e
quartas-feiras ao ﬁm do dia. O mISCuTEm apresentou a Peça de Natal
Infantil - “Tempo Papão”, no passado dia 11 de dezembro.
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REPRESENTAÇÃO EXTERNA
Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL)
A ADESL é a entidade responsável pela realização dos Campeonatos
Universitários em Lisboa, nos quais contamos com a participação de
todas as nossas modalidades coletivas. Tendo sempre em primeiro
lugar a defesa dos direitos e interesses dos nossos atletas, a AEISCTE
pretende preservar os benefícios e a ótima relação existentes com esta
entidade. Para tal, a AEISCTE procurou ser cooperante e ativa, tendo
marcado presença na Assembleia Geral Extraordinária do dia 27 de
setembro, de modo remoto, na qual foi discutido e aprovado o Plano de
Atividades e Orçamento da ADESL e nos sorteios realizados a ﬁm do
estabelecimento dos calendários de jogos.
A AEISCTE esteve também presente na V Gala de Desporto da ADESL,
onde a atleta Inês Cunha recebeu o prémio de melhor jogadora do CUL
de Basquetebol Feminino da época desportiva 2020/21.

Federação Académica do Desporto Universitário (FADU)
No que concerne ao Desporto Universitário, o alcance da FADU é nacional, nomeadamente na organização dos CNU, onde é recorrente a participação de muitos dos nossos atletas, sendo de extrema importância
continuar as sinergias estabelecidas de modo que estes possam continuar a representar do melhor modo a AEISCTE. Assim sendo, a AEISCTE
continua a participar sempre que possível nos CNUs Individuais e
também a beneﬁciar das condições que a relação com a FADU possibilita, como por exemplo os seguros para os atletas.
A AEISCTE esteve também presente na AG Ordinária, realizada de
modo presencial no Instituto Politécnico de Setúbal, no dia 29 de novembro, Assembleia Geral em que se aprovou o PAO da FADU para o
ano de 2022. De realçar ainda que os treinadores das equipas da AEISCTE irão participar na primeira formação da recentemente criada Academia FADU.
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Federação académica de lisboa (FAL)
Naquilo que é a relação com a FAL, Federação Académica de Lisboa, é
possível dizer que mantivemos uma relação de proximidade. Sendo
exemplos desta proximidade, na área da Política Externa, as medidas
apresentadas no ENDA Setúbal e o apoio na realização do Debate. O
envolvimento, por parte de membros da AEISCTE no planeamento do
Sarau Cultural, cancelado por razões inerentes ao COVID-19, é também
exemplo da proximidade com a FAL, neste caso na área cultural. Na
área de Responsabilidade Social estivemos presentes na “abertura” da
Academia Consciente, que visa ser um espaço de apoio à realização de
atividades no Bairro Padre Cruz, já que está praticamente operacional.
Durante o segundo semestre deverá ser possível começar a desenvolver atividades na mesma e, seja em que moldes for, a AEISCTE tenciona
participar de forma ativa.
A AEISCTE conta, neste momento, com dois membros da sua Direção
na atual Direção-Geral da FAL, nomeadamente Inês Caldeira, como Administradora e Bernardo Gouveia, como Vice-Presidente para o Pelouro
de Política Educativa, Ciência e Tecnologia.

Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA)
No passado mês de setembro foi realizado, em Setúbal, o Encontro Nacional de Direções Associativas. Ao longo deste encontro ocorreram
diversos plenários que abordaram as temáticas: Ação Social e Abandono Escolar, Inovação Pedagógica e Reestruturação Curricular, Orçamento de Estado e PRR e Medidas Conjuntas. Sendo de reiterar que é:
exigido um reforço via Orçamento de Estado da dotação dos Serviços
de Ação Social; essencial a criação e divulgação de ferramentas que
apoiem alunos em situação de abandono escolar. É imposta a criação
de um conjunto de medidas de apoio aos ENEE (Estudantes com Necessidades Educativas Especiais), adaptada às necessidades de cada
um. É necessário o aumento da dotação orçamental para as IES de
modo a propina de 1º Ciclo retomar os valores de 2010 e o aumento da
bolsa mínima para o valor de 2018/2019. É imperativo que o Orçamento
para o Alojamento Estudantil seja disponibilizado a fundo perdido para
as IES, medida esta aprovada para as camas para estudantes bolseiros
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deslocados em Diário da República no passado dia 20 de dezembro.
Entre outras medidas consideradas urgentes para a continuidade e
melhoria da realidade do Ensino Superior Português.

CÂmara Municipal de Lisboa
A AEISCTE esteve presente no primeiro Conselho Municipal da Juventude do atual mandato. Este Conselho contou com a presença de várias
organizações essenciais ao desenvolvimento dos jovens no Município
de Lisboa. Numa parte introdutória, o Presidente Carlos Moedas referiu
algumas ideias relativas à sua visão quanto ao futuro da juventude e
importância que estes terão durante todo o presente mandato. Sucedeu-se ainda uma sessão de perguntas e respostas na qual a AEISCTE
viu uma das suas dúvidas para o futuro respondida.
Foi fundamental para estabelecer um primeiro contacto com o novo
executivo, tendo sido já acordados processos de análise e desenvolvimento de assuntos relevantes para os estudantes do Iscte.
Estivemos ainda reunidos com Francisco Guimarães para discutir possíveis apoios por parte da CML tanto para o Christmas (que não se revelou possível), como para o ENDA Lisboa, tendo ﬁcado acordado um
possível empréstimo de autocarros, ﬁcando a faltar conﬁrmação consoante a data.
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ORÇAMENTO representação
externa
Representação Externa
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Enda Setúbal

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

€1�350,00

€2�530,00

Despesas Federativas
FAL
Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

2�530,00 €

41

PROJETOS

Revisão dos estatutos
Site AEISCTE
Página do Desporto
Rádio Martins Vaz

REESTRUTURAÇÕES
Revisão dos Estatutos
A Presidência da Direção reuniu com a MAG para, em conjunto, perceberem pontos principais a alterar nos Estatutos da AEISCTE, sendo que
as alterações serão apresentadas e aprovadas em AGE. Está ainda a
veriﬁcar-se com o advogado da AEISCTE a possibilidade de se oﬁcializar
os mesmos ainda neste mandato.

Site AEISCTE
No primeiro semestre foi iniciado o processo de reestruturação do site
da Associação de Estudantes. Foram revistos os conteúdos, a forma
como os mesmos estavam dispostos e o uso que os estudantes poderiam dar ao site, com o objetivo de expor informação mais completa,
atualizada e direcionada aos mesmos.
Sobre este conteúdo, foi mantido grande parte que já se encontrava no
site, foram adicionados temas relacionados com o Desporto, os Núcleos
de Estudantes de Curso, Inquéritos e Resultados, calendário do semestre e informações sobre os Dirigentes Associativos da Associação.
Sobre a estrutura, a mesma encontra-se parcialmente ﬁnalizada, sendo
que falta acrescentar informações referentes ao Desporto, Núcleos e
algum conteúdo gráﬁco que pode implicar novas alterações, sendo
sempre necessário no ﬁm uma última revisão.
Prevemos que o mesmo se encontre ativo no início do próximo semestre.

Página do Desporto
Para comemorar o Dia Internacional do Desporto Universitário, 20 de
setembro, foi oﬁcialmente anunciado o lançamento da nova Página do
Desporto da AEISCTE na plataforma Instagram.
Focados em envolver mais a comunidade Iscte no desporto, seja de
forma direta ou indireta, foram desenvolvidos vários conteúdos com o
intuito de dar a conhecer tudo sobre as modalidades coletivas, individuais e eSports. Aqui encontram-se informações sobre as equipas, o
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o processo de inscrição e competição, organizações com as quais o desporto da AEISCTE se relaciona e dicas com o objetivo de promover hábitos de uma vida mais saudável.

Rádio Martins Vaz
O trabalho da equipa da rádio teve como ponto de partida a ﬁnalização
do plano de rubricas. Este tem como principal objetivo integrar as restantes secções nesta área de comunicação, bem como aumentar a
inclusão dos alunos no trabalho da AEISCTE. De forma a implementar
todas estas ideias, a equipa teve várias formações focadas na aprendizagem da utilização dos diversos equipamentos e programas. Todas
elas tiveram um resultado bastante positivo, uma vez que permitiu
tanto o arranque do Podcast “Igual”, que veio trazer, numa vertente de
responsabilidade social, temáticas como a saúde mental e o racismo,
bem como da equipa de apoio aos sunsets, que trabalhou com parte
do som e luzes não só nos sunsets dos Núcleos de Estudantes de Curso,
mas também em ativações e outros eventos da AEISCTE.
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ADMINISTRAÇÃO

Receitas
despesas
Sócios

Receitas
Receitas
Descriminado

Receitas

Despesas

Balanço

Bar AE 3�650,00 €

12�925,00 €

0,00 €

12�925,00 €

Aroma 1�500,00 €

5�625,00 €

0,00 €

5�625,00 €

Concessões

Caminho Atual

900,00 €

3�375,00 €

0,00 €

3�375,00 €

Cafecop

650,00 €

2�925,00 €

0,00 €

2�925,00 €

Lusotraje

360,00 €

2�340,00 €

0,00 €

2�340,00 €

Unimedia

--

3�248,00 €

0,00 €

3�248,00 €

15�000,00 €

0,00 €

15�000,00 €

MEO S.A.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Speak and Lead

61,50 €

0,00 €

61,50 €

Fitness Hut

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Casacos

160,00 €

0,00 €

160,00 €

Sweat Desporto

24,00 €

0,00 €

24,00 €

Rendas

Parcerias
CGD

Vestuário AEISCTE

TOTAL
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45�683,50 €

DESPESAS
Despesas
Descriminado

Salário

Receitas

Despesas

Treinadores

Balanço
-€5�937,50

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

0,00 €

1�505,00 €

-1�505,00 €

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

0,00 €

1�320,00 €

-1�320,00 €

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

0,00 €

1�512,50 €

-1�512,50 €

Treinador Andebol - 200,00 €-

0,00 €

900,00 €

-900,00 €

Treinador Futebol 11 - 220,00 €-

0,00 €

700,00 €

-700,00 €

Pessoal

-€16�143,04
Encenadora - 220,00 €-

0,00 €

1�760,00 €

-1�760,00 €

Secretária

0,00 €

7�660,00 €

-7�660,00 €

Fundo de Compensação

0,00 €

81,04 €

-81,04 €

Advogado - 738,00 €-

0,00 €

5�904,00 €

-5�904,00 €

0,00 €

738,00 €

-738,00 €

AVL -

92,25 €-

Administrativo

-€7�407,93
Segurança Social - TSU

0,00 €

2�131,20 €

-2�131,20 €

IRS

0,00 €

328,00 €

-328,00 €

Água e Luz

0,00 €

4�583,42 €

-4�583,42 €

Bonificações Sagres

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Materiais

0,00 €

90,77 €

-90,77 €

Domínio AEISCTE

0,00 €

24,54 €

-24,54 €

Anuidade Software Faturação

0,00 €

250,00 €

-250,00 €

Despesas Cartoriais e Bancárias

-€253,22

Alteração Titularidade

0,00 €

127,56 €

-127,56 €

Comissões

0,00 €

104,00 €

-104,00 €

Emissão Livro Cheques

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

-103�849,88 €
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SÓCIOS
Sócios
Descriminado

Receitas

Despesas

Balanço

Cacifos
Não Sócio Anual

10,00 €

520,00 €

0,00 €

520,00 €

Sócio Anual

5,00 €

315,00 €

0,00 €

315,00 €

Não Sócio Semestral

5,00 €

75,00 €

0,00 €

75,00 €

Sócio Semestral

2,50 €

15,00 €

0,00 €

15,00 €

Cauções

10,00 €

1�090,00 €

190,00 €

900,00 €

Inscrição AE

5,00 €

5,00 €

0,00 €

5,00 €

Renovação AE

2,50 €

22,50 €

0,00 €

22,50 €

Inscrição

10,00 €

1�410,00 €

0,00 €

1�410,00 €

Renovação

5,00 €

430,00 €

0,00 €

430,00 €

Cartão de Sócio

TOTAL
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3�692,50 €
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Orçamento

Plano Orçamental

Plano Orçamental fev.2022
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

75�150,60 €
Resultado a Transitar
169�103,11 €

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

2�792,50 €
-127�576,64 €

Gastos com o pessoal

3

-24�539,74 €

Outros rendimentos e ganhos

4

221�025,58 €

Resultado líquido do período

71�701,70 €

Rúbricas
1. Venda e Serviços Prestados
Descriminado

fev.2022
925,00€

Cacifos 21/22
Renovação Cartão Sócio 21/22

452,50€

Inscrição Cartão Sócio 20/21

1�415,00€
2�792,50 €

2. Fornecimentos e Serviços Externos
Descriminado

fev.2022
190,00€

Cauções dos Cacifos 21/22

49�315,23€

Despesas Administrativas + IPDJ 2020

253,22€

Despesas Bancárias

1�002,97€

Secção Comunicação e Imagem
Secção Cultural

21�202,34€

Secção Desportiva

20�605,59€

Secção Núcleos e Relações Internas

26,55€

Secção Política Educativa

198,18€

Secção Recursos Humanos

4�121,17€
0,00€

Grupo de Teatro mISCuTEm

25�862,49€

Eventos Transversais
Representação Externa

1�350,00€

Renovações Espaço AE

3�448,90€
127�576,64 €
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3. Gastos com o Pessoal
Descriminado

fev.2022
21�999,50€

Remuneração do pessoal
TSU

2�131,20€

IRS

328,00€
81,04€

Fundos de Compensação
24�539,74 €

4. Outros Ganhos e Rendimentos
Descriminado

fev.2022
80�914,27€

Património

373,00€

Rendimento Comunicação e Imagem
Rendimento Cultural

54�813,03€

Rendimento Desportiva

44�072,00€
0,00€

Secção Núcleos e Relações Internas

250,00€

Secção Política Educativa

4�841,46€

Secção Recursos Humanos

0,00€

Grupo de Teatro mISCuTEm

34�674,32€

Eventos Transversais

3�880,00€

Representação Externa
223�818,08 €

5. Subsídios
Descriminado

fev.2022

IPDJ: PAE e PAI

16�144,41€
16�402,50€

ISCTE
32�546,91 €

6. Demonstração de Resultados
Gastos

Receitas

Resultados

Concessões

0,00 €

24�850,00 €

24�850,00 €

Espaços

0,00 €

5�588,00 €

5�588,00 €

Parcerias

0,00 €

15�061,50 €

15�061,50 €

Categorias Orçamentais
Património

Pessoal

16�143,04 €

0,00 €

-16�143,04 €

Administrativo

7�407,93 €

0,00 €

-7�407,93 €

0,00 €

184,00 €

184,00 €

253,22 €

0,00 €

-253,22 €

44�366,50 €

0,00 €

-44�366,50 €

190,00 €

2�015,00 €

1�825,00 €

0,00 €

1�867,50 €

1�867,50 €

3�448,90 €

0,00 €

-3�448,90 €

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

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�002,97 €

1. Exchange Students Networking

16�144,41 €
373,00 €

-629,97 €

812,00 €

0,00 €

2. Dia de Comunicação

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3. Concurso de Fotografia

90,97 €

0,00 €

-90,97 €

100,00 €

120,00 €

20,00 €

0,00 €

253,00 €

253,00 €

4. Workshop de Imagem

-812,00 €

Funding
PAE 2021
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Secção Cultural

21�202,34 €

1. Cerimónia de Finalistas & Reencontro
2. Dinamizações
3. Workshop de Cocktails
4. Sunset

16�703,40 €

54�813,03 €

32�757,78 €

43�000,00 €

26�296,60 €

230,00 €

0,00 €

-230,00 €

56,82 €

56,00 €

-0,82 €

4�212,12 €

5�065,03 €

852,91 €

0,00 €

6�692,00 €

6�692,00 €

Funding
PAE 2021
Secção Desportiva

20�605,59 €

44�072,00 €

23�466,41 €

1�623,14 €

0,00 €

2. CUL (ADESL)

6�539,20 €

846,00 €

-5�693,20 €

3. CNUS (FADU)

12�443,25 €

220,00€

-12�223,25 €

ISCTE

0,00 €

28�006,00 €

28�006,00 €

PAE 2021

0,00 €

15�000,00 €

1. Material e Equipamentos Desportivos

-1�623,14 €

Funding

Secção Núcleos e Relações Internas

15�000,00 €

26,55 €

1. Networking

26,55 €

2. 5ª Formação de Dirigentes Associativos

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Secção Política Educativa e Cidadania

0,00 €

198,18 €

1. Debate Autárquicas

250,00 €

0,00 €

50,00 €

-26,55 €
-26,55 €
51,82 €
-50,00 €

2. Awareness Week

26,74 €

0,00 €

-26,74 €

3. Oportunidades Internacionais

70,90 €

0,00 €

-70,90 €

4. Christmas

50,54 €

0,00 €

-50,54 €

Funding
PAE 2021

0,00 €

250,00 €

Secção Recursos Humanos

4�121,17 €

1. Formação de Dirigentes Associativos

622,75 €

2. Dinamização Natal

250,00 €

4�681,46 €
200,00 €

560,29 €
-422,75 €

35,00 €

0,00 €

-35,00 €

4. Fim de Semana Interno

1�956,96 €

1�320,00 €

-636,96 €

5. Recrutamento + Open Day

1�506,46 €

3�161,46 €

1�655,00 €

Eventos Transversais

25�862,49 €

1. Gala Iscte

4�987,85 €

34�674,32 €
6�975,90 €

8�811,83 €
1�988,05 €

5. Semana Desportiva

3�606,18 €

5�403,55 €

1�797,37 €

6. Semana de Receção

17�268,46 €

22�294,87 €

5�026,41 €

Funding
ISCTE

0,00 €

3�500,00 €

3�500,00 €

PAE 2021

0,00 €

31�230,00 €

31�230,00 €

Representação Externa

1�350,00 €

1. Enda Setúbal

4. Despesas Federativas

3�880,00 €

2�530,00 €

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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