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Nota Introdutória
O Relatório Final de Atividades e Contas da Direção da AEISCTE para o
mandato 2021/2022 procura espelhar não só os eventos realizados e
reﬂexão sobre os mesmos, mas também compreender o que foi possível alcançar e o que ainda serão desaﬁos para futuras Direções.
De forma geral fazemos um balanço muito positivo, uma vez que, com
muito trabalho e dedicação, conseguimos ultrapassar muitos dos desaﬁos que um ano tão complicado como este nos apresentou. Foi um ano
de readaptação, que inicialmente foi bastante marcado pela ainda
imensa incerteza sobre os moldes pelos quais nos poderíamos guiar na
nossa ação. Ainda assim, as nossas prioridades basearam-se na contínua representação e defesa dos estudantes, através de um trabalho em
estreita ligação com o Iscte na procura de soluções para os problemas
sentidos, mas também pela participação ativa no seio do movimento
estudantil. Na vertente da experiência para os nossos estudantes, proporcionámos dinamizações que incluíam desde momentos de fotograﬁa a caricaturas e música, bem como workshops variados como o de
cocktails e formas de enriquecimento do currículo. Mais se acrescenta,
as oportunidades de voluntariado, as recolhas solidárias e ainda o
regresso dos momentos de recreação. A nível do desporto, não só continuámos a dar apoio às nossas equipas e atletas individuais para conseguirem dar o seu melhor nas competições, como trabalhámos com a
UCDU para o desporto informal e trouxemos atividades para o meio do
pátio. Regressámos com eventos que não existiam há vários anos e que
de certeza permitiram criar memórias a quem cá esteve. Aumentámos
o nosso alcance nas Redes Sociais, conseguindo chegar a cada vez mais
alunos, procurámos fazer vídeos que acompanhem os eventos numa
vertente descontraída mas que demonstre o que foi vivido, aproximando-nos cada vez mais dos nossos estudantes. Conseguimos ainda implementar a possibilidade de pagamento com multibanco na nossa
secretaria de maneira a facilitar o processo.
Assim, acabamos este ano a saber que ainda há muito para fazer, mas
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com a certeza de que contribuímos para um melhor regresso ao presencial para os estudantes, nunca esquecendo a defesa de melhores
condições para todos nós, que somos o futuro do país.
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SECÇÕES

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

COMUNICAÇÃO
A Secção de Comunicação teve como objetivos a divulgação direta e
criativa de conteúdos sobre as atividades levadas a cabo pela Associação de Estudante, bem como de temas apropriados/dirigidos a estudantes universitários. A Secção foi também responsável pela gestão e
dinamização das várias plataformas de divulgação, como as Redes
Sociais, o site e a Rádio Martins Vaz, onde procurámos estar sempre
presentes para respondermos aos nossos estudantes. Consideramos
ter cumprido os nossos objetivos de aproximar os estudantes, reconhecendo que há ainda capacidade e espaço para envolver mais os estudantes nas atividades desenvolvidas pela Associação. Consideramos
haver espaço também para tornar os nossos estudantes em estudantes universitários mais informados. Posto isto, reconhecemos também
a importância desta Secção na relação com o estudante sugerindo
continuar a desenvolver a mesma com novos métodos e temas a
serem abordados no futuro.

EVENTOS:
Dia da Rádio
O Dia da Rádio foi comemorado no dia 15 de fevereiro com o objetivo
de celebrar este meio de comunicação e de dar a conhecer um pouco
do trabalho da RMV no Iscte. Desta forma, a manhã foi dedicada à partilha de curiosidades, tanto nas redes sociais como no pátio, a hora de
almoço ao open-day da RMV, com a gravação e edição de sweepers, e,
por ﬁm, a tarde à talk com Alexandre Guimarães, locutor da Mega Hits,
sendo que contámos com cerca de 40 estudantes.

Get to know Portugal
No dia 30 de março realizou-se o Get to know Portugal, um projeto
inteiramente dedicado aos estudantes de Erasmus presentes no Iscte.
Este projeto, tal como o nome indica, teve como objetivo dar a conhecer um pouco da gastronomia, tradições e alguns locais emblemáticos
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de Portugal. Contámos com mais de 100 estudantes estrangeiros nas
nossas bancas que puderam apreciar a comida e conhecer algumas
curiosidades e imagens de Portugal.

Newsletter Externa II
A Newsletter deste semestre terá uma temática diferente das anteriores, queremos essencialmente que esta se foque em dar a conhecer
aos estudantes coisas que possivelmente eles não conhecem e por isso
deﬁnimos como tema “Para além do pátio”. Outros dos principais objetivos desta Newsletter, tal como a do semestre anterior, passa por expor
toda a informação de uma forma cativante, dinâmica e pouco massiva,
não queremos de forma nenhuma que se torne maçadora a leitura da
mesma.

Parcerias
Ao longo de segundo semestre continuámos a analisar algumas propostas de parcerias que foram surgindo com o objetivo de não só enriquecer as vantagens do cartão de sócio da Associação de Estudantes,
como de potenciar eventos. Continuámos também com o contacto
ativo com as restantes parcerias já estabelecidas previamente mantendo atualizada a relação com as mesmas.

Projetos RMV
A RMV este semestre foi reforçada com mais 2 membros e esteve dividida essencialmente na equipa de sunsets e no podcast IGUAL. A nível
do podcast foram abordadas as temáticas dos direitos humanos, igualdade de géneros, clima e sustentabilidade e comunidade LGBT+,
sendo que pudemos contar com a presença de convidados como
Johnson Semedo, Ayala Botto e Guadalupe Amaro. À equipa de sunset
foram integrados os novos membros, de forma a terem uma formação
mais contínua e acompanhada. Por ﬁm, no que diz respeito às rubricas
de secção, estão a ser adicionadas músicas e organizadas playlists para
compor a rúbrica “Tem Estilos”.
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COMUNICAÇÃO
Orçamento:
Comunicação
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Exchange Students Networking

0,00€

812,00€

-812,00€

2. Get to know Portugal

0,00€

85,50€

-85,50€

3. Dia da Rádio

0,00€

0,00€

0,00€

4. Dia de Comunicação

0,00€

0,00€

0,00€

5. Podcast "Igual"

0,00€

20,00€

-20,00€

233,00€

0,00€

233,00€

€233,00

€897,50

-€664,50

Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

-664,50 €

No Plano de Atividade e Orçamento estava prevista a organização do Evento “Workshops de
desenvolvimento de Soft Skills”, que acabou por ser englobado na Semana das 7 Artes referente à Secção de Cultural.
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Cultural
A Secção de Cultural pauta-se pela realização de eventos culturais e
recreativos de qualidade que incentivam à criação de laços entre os
estudantes do Iscte para que se consiga fazer notar entre eles um ambiente de amizade e entreajuda. Um dos nossos grandes objetivos este
ano foi fomentar a vertente cultural, o que acabou por ser feito de
forma satisfatória com as dinamizações culturais e com a Semana das
7 Artes, mas reconhecemos que ainda existe muito trabalho pela frente
e aconselhamos para o futuro uma maior aposta nesta vertente com a
idealização de eventos e dinâmicas que captem o interesse dos estudantes. Por outro lado, com o retorno ao presencial, a recreação tomou
um lugar principal, muito devido à vontade dos estudantes, tendo sido
organizados eventos de qualidade mais associados a esta vertente.

EVENTOS:
Festa de Pátio "Sambou Fistou"
A Festa de Pátio Sambou Fistou realizou-se no dia 25 de fevereiro em
conjunto com o FISTA e teve como tema o Carnaval ao qual os participantes aderiram em força. Durante o evento contámos com 1500 estudantes que puderam divertir-se e dançar ao som da banda Sambinha
Bom e do DJ Tiago Bandeiras, resultando numa noite de muita diversão e de momentos de convívio entre os estudantes.

Festa de Pátio "Até Parece Mentira"
As festas de pátio têm sempre o objetivo de criar momentos inesquecíveis aos estudantes e a festa de 1 de abril não foi exceção. De modo a
criar uma dinâmica diferente e divertida pedimos a todos os estudantes que trouxessem uma t-shirt com a frase “até parece que…” e completassem com algo que consideram verdade. O evento teve a adesão
de cerca de 2000 estudantes, um número nunca antes praticado em
Festas de Pátio.
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Semana das 7 Artes
A Semana das 7 Artes decorreu durante a semana de 2 a 6 de maio,
tendo tido como tema as 7 Maravilhas do Iscte. As 7 Maravilhas delineadas foram o Pátio, os Alunos, a TAISCTE, o Bar da AE, o Salão de Jogos, a
Rádio e a Sala de Estudo e o principal objetivo com esta escolha de
tema era apresentar atividades culturais que fossem do interesse dos
estudantes e que ao mesmo tempo se aproximassem do seu dia-a-dia.
Deste modo, durante estes 5 dias, os estudantes puderam ver o seu
intervalo de almoço preenchido com momentos musicais, tais como a
atuação de uma aluna e também da TAISCTE, que foram acompanhados com grafﬁti, pintura, stand-up e um livro onde pudessem também
descrever o seu dia-a-dia. Para além disso foi organizada também uma
movie night outdoor no salão de jogos e uma quiz night que contou
com a participação de 9 equipas, resultando numa noite de convívio e
diversão. Apesar de ter sido uma semana que teve mais visibilidade
que edições anteriores, acreditamos que este evento em particular tem
potencial para dinamizar a cultura ao lado dos estudantes de forma
ainda mais impactante, o que acabou por se mostrar complicado de
fazer devido à diﬁculdade que a equipa encontrou em conseguir trazer
entidades e pessoas do mundo da cultura para participar na Semana.

Noite de Fados
A noite de fados ainda não decorreu mas será um evento que será
organizado juntamente com o Iscte, fazendo parte das comemorações
dos 50 anos da Instituição. Será uma noite que promove a cultura portuguesa e a arte do fado.
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Cultural
Orçamento:
Cultural & Recreativo
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Cerimónia de Finalistas'21 & Reencontro

43 000,00€

16 703,40€

26 296,60€

2.1. Festa "Fistou"

11 937,58€

17 617,26€

-5 679,68€

2.2. Festa "Até Parece Mentira"

€20 470,53

15 001,71€

5 468,82€

4. Semana das 7 Artes

257,00€

662,64€

-405,64€

5. Dinamizações

0,00€

230,00€

-230,00€

6. Workshop de Cocktails

56,00€

56,82€

-0,82€

7. Sunset “We never left”

5 065,03€

4 212,12€

852,91€

6 692,00€

0,00€

6 692,00€

€87 478,14

€54 483,95

€32 994,19

Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

32 994,19 €

A Cerimónia de Finalistas'21 & Reencontro não têm os seus valores reais reﬂetidos, uma vez
que parte das despesas foram pagas no mandato anterior, sendo que todo o ﬁnanciamento
apenas chegou neste. Esta parcela encontra-se nesta secção e não nos Eventos Transversais
por no mandato anterior estar organizado desta maneira.
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Desportiva
Os objetivos da secção para este semestre passavam por, para além de
garantir a realização dos eventos planeados e uma vida desportiva ativa
e ao alcance de todos os estudantes, dar condições e recursos às equipas para, na reta ﬁnal dos campeonatos, estas estarem aptas a atingir
as Fases Finais dos CUL. O balanço ﬁnal foi positivo: para além dos eventos bem sucedidos, levámos 7 das nossas 10 equipas das modalidades
coletivas à Fase Final dos CUL, tendo conquistado dois Campeonatos
Universitários de Lisboa (Futsal e Rugby Masculino) e, até ao momento,
7 medalhas nas modalidades individuais. Contudo, nem tudo correu
como planeado e vimos eventos como a Taça dos Núcleos a ser cancelada.
Para o futuro sugerimos que os eventos e momentos de convívio entre
os atletas das diversas modalidades sejam, cada vez mais, alvo de
aposta e a criação de novas modalidades, sempre que tal seja possível.

EVENTOS:
Evento Interno entre atletas
O Evento Interno entre Atletas realizou-se no dia 25 de março. O objetivo passou por dar aos atletas das nossas modalidades coletivas e individuais um momento de lazer e convívio como forma de agradecimento
pelo esforço e dedicação ao longo de mais uma época, dando também
oportunidade para que os mesmos se conhecessem.
Contámos com entre 40 a 50 participantes, no Salão de Jogos, entre os
quais atletas, membros da AEISCTE e ainda a presença da UCDU, na
pessoa de Duarte Lopes, tendo os mesmos oportunidade de disfrutar
de música ambiente, alimentação e bebidas.

Gala do Desporto
A Gala do Desporto realizou-se no dia 5 de maio e teve como principais
objetivos a promoção do convívio entre os atletas e treinadores das
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diferentes modalidades coletivas e individuais da AEISCTE, bem como
a celebração dos feitos conquistados ao longo da presente época desportiva. O conceito utilizado foi "Gala na Desportiva" remetendo para
um evento que fosse simultaneamente formal, através da entrega de
prémios e jantar, e informal quer pela dispensa de um dress code, quer
pelo espaço escolhido para o jantar.
Na edição de 2022 contámos com a presença de 43 atletas e 1 treinador,
elementos das equipas de andebol, basquetebol e voleibol feminino e
masculino, futebol 11 masculino e atletas das modalidades individuais.
A cada modalidade coletiva foram atribuídos 2 prémios, jogador(a)
revelação, que se destacou mais durante esta época, e jogador(a)
mérito e dedicação, alguém que tenha mostrado empenho e que se
tenha dedicado à equipa. Foi ainda atribuído ao treinador presente um
prémio de melhor treinador. A cerimónia terminou com um momento
de festa.

Evento Solidário
O Evento de Cariz Solidário realizou-se no dia 3 de abril de 2022 e resultou, entre outras, de uma parceria da AEISCTE com a UCDU do Iscte. O
principal objetivo deste evento era contribuir monetariamente para o
Fundo de Apoio ao Estudante, pelo que o valor de inscrição revertia a
100% para o mesmo. Com a meta dos 2 000 participantes, foi atingida a
marca de cerca de 1 500 participantes, tendo a comunicação, através
de distribuição de panﬂetos e da partilha nas redes sociais, tido um
papel crucial para que tal fosse possível. Ao longo deste dia, os participantes puderam realizar uma corrida ou caminhada e também usufruir de um momento ﬁnal de convívio. Dado a cariz do evento e o
nosso tipo de participação enquanto organizadores, isto é, o facto de
apenas termos sido envolvidos numa fase já avançada do processo, não
temos dados suﬁcientes relativamente ao balanço ﬁnanceiro do
evento.

Taça dos Núcleos
A Taça dos Núcleos, cuja data estava programada para o dia 20 de fevereiro, não se realizou. Após ter sido adiada do primeiro para o segundo
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Desportiva
Taça dos Núcleos (Continuação)
semestre por razões já mencionadas anteriormente, a equipa tinha
tudo planeado e organizado na semana do evento. Contudo, devido à
marcação de um evento externo não relacionado com a AEISCTE para
essa mesma data, a adesão por parte dos Núcleos ao evento foi sendo
cada vez menor, chegando ao ﬁnal dessa semana com um número
que considerávamos ser insuﬁciente para a realização do evento. Por
esta razão decidimos, em primeiro lugar, adiar o evento. Devido ao
calendário já bastante lotado do 2º semestre, acabámos por não conseguir enquadrar o mesmo numa outra terceira data.
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Orçamento:
Desportiva
RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

Material Desportivo

0,00€

335,82€

-335,82€

Equipamentos

0,00€

272,01€

-272,01€

Lavandaria

0,00€

1 528,17€

-1 528,17€

986,00€

2 502,20€

-1 516,20€

0,00€

4 525,00€

-4 525,00€

0,00€

695,00€

-695,00€

0,00€

2 575,00€

-2 575,00€

Nacionais 2021

220,00€

9 123,14€

-8 903,14€

Nacionais 2022

0,00€

6 824,47€

-6 824,47€

Taxas de Garantia

0,00€

600,00€

-600,00€

Entry Fees

0,00€

150,00€

-150,00€

Participation Fees

0,00€

1 150,00€

-1 150,00€

340,00 €

710,00 €

-370,00 €

0,00 €

27,25 €

-27,25 €

6. Evento Interno entre Atletas
Alimentação+Bebida

0,00 €

444,05 €

-444,05 €

Compras

0,00 €

35,72 €

-35,72 €

7 148,35€

0,00€

7 148,35€

15 000,00€

0,00€

15 000,00€

€23 694,35

€31 497,83

-€7 803,48

Resumo
1. Material e Equipamentos Desportivos

2. CUL (ADESL)
Despesas Federativas
Inscrições das Equipas
3. CNUS (FADU)
Despesas Federativas
Inscrição e Filiações de Atletas e Equipas

4. EUSA

5. Gala do Desporto
Jantar e Festa
Decoração

Funding Iscte +IPDJ
Iscte
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

-7 803,48 €

Falta ainda receber, da parte do Iscte, 19 853,6€, o que vai fazer com que a secção desportiva
tenha um balanço ﬁnal de 11 965€.
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IMAGEM
Ao longo do segundo semestre, a Secção de Imagem viu-se desaﬁada
pelo número cada vez maior de eventos organizados pela AEISCTE, trabalhando de forma a manter a mais elevada qualidade na publicitação
dos mesmos.
Para o futuro sugerimos um esforço acrescido na uniformização de
conhecimentos de todos os colaboradores nos diversos programas de
edição de imagem e vídeo com o objetivo de facilitar o trabalho em
equipa e entreajuda dentro de toda a secção.

EVENTOS:
Workshop de Imagem
No dia 23 de fevereiro decorreu o Workshop de Imagem que teve como
principal objetivo oferecer aos estudantes do Iscte 2 momentos de formação. O primeiro, com uma vertente mais proﬁssional, teve como objetivo trabalhar a parte estética do currículo e o segundo, com uma vertente mais pessoal, onde foram apresentadas estratégias de gestão de
redes sociais e de edição de fotograﬁas para as mesmas.

Semana de Imagem
A Semana de Imagem decorreu nos dias 5, 6 e 7 de abril. Com este
evento, a AEISCTE teve como objetivo proporcionar aos seus estudantes 3 dias repletos de formações, dinamizações e desaﬁos relacionados
com diversas áreas da Imagem. Pela primeira vez, trouxemos aos estudantes a vertente da fotograﬁa analógica, onde foram tiradas fotograﬁas no Pátio 1 e divulgado um concurso de fotograﬁa, no qual premiámos o vencedor com uma câmera analógica. No decorrer da semana
foram organizadas 3 formações e workshops com os seguintes temas:
"Crazy Editings" dada no photoshop, edição de vídeo dada pela Blendout Studios e criação de cartazes/logos de eventos no illustrator. Contámos ainda com a presença do André Andrade, artista de caricaturas,
que esteve presente numa das nossas dinamizações de pátio.
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Orçamento:
Imagem
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Semana de Imagem

0,00€

133,97€

-133,97€

2. Concurso de Fotograﬁa

0,00€

90,97€

-90,97€

3. Workshop de Imagem

0,00€

0,00€

0,00€

20,00€

0,00€

20,00€

€20,00

€224,94

-€204,94

Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

-204,94 €
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Núcleos e relações internas
Para o mandato de 2021/2022, a secção de Núcleos e Relações Internas
comprometeu-se a basear a sua ação em 3 pilares: cooperação e comunicação, transparência e autonomia e sustentabilidade.
Ao nível do primeiro pilar, este foi-se solidiﬁcando ao longo do ano
letivo, pois quanto mais trabalhavamos entre AEISCTE e Núcleos, mais
percebiamos a organização de cada estrutura e assim o contacto tornou-se cada vez mais fácil. Com este pilar bem acente, a transparência
aparece naturalmente, sendo que a secção se esforçou sempre para
responder às dúvidas dos Núcleos da forma mais clara possível para
que não ﬁcassem dúvidas. Quanto à autonomia e sustentabilidade dos
Núcleos de Estudantes, esta tarefa é das mais complexas, sendo que
não é num ano que se vai concretizar a 100%, mas todo o caminho que
ﬁzemos até agora contribuiu para este fundamento e sabemos que
estamos, em conjunto, a caminhar na direção certa.
Para concluir, foi um ano de muitos desaﬁos, mas conseguimos cumprir os objetivos a que nos proposemos, tendo um contacto cada vez
mais próximo com os Núcleos, estimulando sinergias entre todos e,
assim, promover o trabalho conjunto.

EVENTOS:
Evento dos Núcleos
Nos passados dia 28 e 29 de março decorreu o evento Unequal Days,
realizado em parceria com os Núcleos de Estudantes. Por sabermos
que em anos anteriores os moldes de palestras não tinham resultado
tão bem, este ano decidiu-se fazer dinâmicas no Pátio 1 durante os dias
e apenas terminar com uma palestra no ﬁnal das mesmos. De modo a
diversiﬁcar o evento, os Núcleos dividiram-se em dois grupos: IBS/ISTA
e ESPP/ESCH, abordando em cada dia um subtema dentro do geral
das desiguladades. No primeiro, os dois subtemas abordados foram as
desigualdades ao nível de classes sociais e as desigualdades de género.
No segundo, abordou-se as desigualdades raciais e as desigualdades
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perante pessoas com alguma incapacidade (auditiva, motora, visual,
etc).
Ao abordar estes temas juntamente com os Núcleos, pretendeu-se
apelar ao bom senso de todos os estudantes, alertando-os para as diferenças que continuam a existir a vários níveis sociais e económicos,
bem como criar sinergias entre os diversos Núcleos e a AEISCTE.

Equipa de Sunsets
Com o tão aguardado regresso dos sunsets, a AEISCTE sentiu a necessidade de criar uma equipa que desse todo o apoio logístico aos Núcleos
de Estudantes, antes, durante e após um sunset. Em conjunto com as
Secções Cultural e Comunicação, esta equipa reunía com cada Núcleo
antes do sunset, para alinhar os moldes em que este tinha que acontecer, fazer a encomenda à Central de Cervejas, explicar todas as regras
impostas pela reitoria e tirar qualquer dúvida que estes tivessem. Durante o evento, esta equipa estava presente nas montagens para caso
fosse preciso alguma coisa e durante o sunset em si, pois acontecem
diversos imprevistos que os Núcleos podem não saber resolver sozinhos. No pós-sunset, é importante veriﬁcar se o espaço do salão de
jogos, tanto interior como exterior, e o restante Iscte ﬁcou em condições e fechar toda a documentação que foi necessária para que o
mesmo acontecesse.

Relatórios de atividades e contas
No primeiro semestre do ano letivo, os Núcleos de Estudantes têm que
elaborar um plano de atividades para aprovar em AG junto dos seus
estudantes, assim como fazer um pedido de ﬁnanciamento para essas
mesmas atividades à Reitoria. À semelhança do que acontece no primeiro semestre, em que a secção de NRI analisa estes documentos e
faz a ponte entre os Núcleos e a Reitoria, no ﬁnal do segundo semestre
é feito o mesmo mas para os Relatórios de Atividades e Contas de cada
um dos Núcleos, de modo a veriﬁcar se tudo bate certo com o que foi
apresentado inicialmente, para posteriormente estes poderem levar
todos os documentos a ser apresentados e aprovados em Assembleia
Geral.
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Núcleos e relações internas
Processos eleitorais
Todos os anos entre abril e maio, acontecem os processos eleitorais dos
Núcleos de Estudantes de Curso. Visto que estes são 15 Núcleos, a AEISCTE faz a ponte de ligação com o Iscte, principalmente com a Unidade de Eventos e Espaços, no sentido de a informação estar apenas concentrada numa entidade e assim não se perder e facilitar o processo.
Fica então da nossa responsabilidade, reservar espaços para a realização das campanhas e dos atos eleitorais, providenciar as urnas e os
cadernos eleitorais e ainda representar uma entidade neutra na contagem dos votos.

Orçamento:
Núcleos &
Relações Internas
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Networking

0,00€

0,00€

0,00€

2. 5ª Formação de Dirigentes Associativos

0,00€

0,00€

0,00€

3. Unequal Days

0,00€

0,00€

0,00€

SUBTOTAL

€0,00

€0,00

€0,00

TOTAL

21

0,00 €
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Política Educativa e cidadania
A Secção de Política Educativa e Cidadania propôs-se a 5 grandes objetivos: aproximação aos estudantes, continuação da promoção das relações com a FAL, sensibilização da comunidade estudantil para diversas
causas, cooperação e proximidade com os serviços do Iscte e fomentação de práticas sustentáveis da AEISCTE. É possível dizer que neste
mandato conseguimos cumprir com aquilo a que nos propusemos,
tendo, cada vez mais, auscultado os nossos estudantes, indo falar com
estes e mostrando que a AE prima por um contacto próximo. Continuou a ser desenvolvida uma relação de proximidade com a FAL,
sempre com vista à melhoria do dia-a-dia dos nossos estudantes. Sensibilizámos para as mais diversas causas, como a sustentabilidade, a
discriminação e o femininismo. O trabalho com a Reitoria e o SAS continuou a ser desenvolvido tendo, ﬁnalmente, sido ampliadas as condições de apoio ﬁnanceiro relativamente ao Apoio Psicológico. Na vertente da sustentabilidade, continuámo a agir, por exemplo, reduzindo a
presença de papel ao minímo indispensável e a continuidade da obrigatoriadade da utilização de copos reutilizáveis em eventos.
Foi um ano de muito trabalho, tendo realizado eventos que ambicionavam consciencalizar para as mais diversas causas. Mais do que eventos
esperamos ter conseguido impactar positivamente a comunidade
Iscte. Para tal, em março, contámos com a entrada de 4 novos colaboradores.

EVENTOS:
Partilhas Legislativas
No mês de janeiro decorreram as eleições legislativas e com o intuito
de combater a problemática constante que é a abstenção foram realizadas partilhas que, de forma neutra, consciencializassem para o exercício do direito ao voto. Estas partilhas consistiram, inicialmente, em
explicar o porquê de estarem a ser realizadas eleições e o que resultaria
destas, e, posteriormente, as diversas formas de votar antecipadamente.
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Curso sos
No dia 23 de fevereiro, das 9h às 13h, a AEISCTE proporcionou aos estudantes uma formação de suporte básico de vida em conjunto com os
Paramédicos de Catástrofe Internacional. Denominado de curso SOS,
esta formação conferia aos participantes um certiﬁcado e possuía um
custo de 15€. Os 7 participantes puderam usufruir de uma formação
bastante importante que ajuda a salvar vidas. O facto de nenhuma unidade curricular do Iscte apresentar conteúdos relacionados com esta
área torna a formação ainda mais valiosa.

Dia internacional da mulher
O Dia Internacional da Mulher celebrou-se a 8 de março. Este foi assinalado devido à sua importância, dentro da temática da celebração das
mulheres e das suas conquistas até ao dia de hoje. O mesmo foi celebrado de forma online com uma partilha de livros e documentários
dentro da temática, escritos ou realizados por mulheres. De forma presencial, no Iscte, foi colocado um mural em exposição com o tema
"Deixa o teu testemunho, em honra de todas as mulheres". Nele, os
alunos deixaram mensagens de empoderamento que foram depois
partilhadas nas redes sociais da AEISCTE.

Dia Internacional Contra a Discriminação
O Dia Internacional Contra a Discriminação Racial realizou-se no dia 21
de março de 2022, com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a luta
contra a discriminação racial. Para tal, colocámos um corredor de quadros no pátio do Iscte com imagens e testemunhos alusivos ao tema.
Para além disso, tivemos também uma ativação online que passou
pela publicação de 3 histórias no Instagram onde dávamos a conhecer
dados estatísticos que mostravam percentagens de pessoas que diariamente sofrem com este tipo de discriminações. Para além disso, saiu
também um vídeo com uma publicação para sensibilizar para o
mesmo. Em relação ao Feedback, este foi bastante positivo, não só pela
quantidade de pessoas que paravam nos quadros com os testemunhos, como também pelas que nos abordaram e felicitaram ao dizer
que tinha sido uma boa iniciativa e que estava muito bem conseguida.

24

Política Educativa e cidadania
DIA DO ESTUDANTE
O Dia do Estudante realizou-se no passado dia 24 de março e teve por
base o tema: “A evolução do ensino em Portugal”. O tema foi explorado
numa perspetiva focada no passado, presente e futuro. Ao longo do dia
do evento tivemos uma ativação no pátio de forma a realçar a importância do Dia do Estudante, promover uma reﬂexão sobre o tema em
questão e ainda a incentivar os alunos a assistir ao debate. Este último
consistiu numa discussão sobre a atualidade do ensino em Portugal,
em que abordámos diversos subtemas relativos ao passado, presente e
futuro, o processo do ensino superior nas últimas décadas, os desaﬁos
que ainda presistem e os objetivos que ainda podem ser alcançados no
futuro. Os oradores foram João Maria Jonet, Francisco Maria Pereira,
Professores Rosário Mauriti e Eduardo Correia, tendo contado com
cerca de 50 participantes.

DIA DA TERRA
O Dia Mundial da Terra foi celebrado a dia 22 de abril, com o objetivo de
consciencializar a comunidade estudantil para a proteção ambiental. O
dia foi assinalado de forma exclusivamente online, com partilhas de
factos pertinentes sobre o estado do planeta, como por exemplo, "os
últimos sete anos foram os mais quentes da Terra".

25 de abril
No passado Dia 25 de Abril foram celebrados os 48 anos desde a Revolução dos Cravos. Esta celebração aconteceu com o objetivo de marcar
o dia e relembrar a importância que a Revolução teve, tem e terá
sempre no quotidiano de todos. Deste modo, foi realizado e publicado
um vídeo que representasse, de forma comparativa, algumas das situações vividas durante o Estado Novo, para além de outros momentos de
partilha ao longo do dia.
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DIA SUSTENTÁVEL
No passado dia 27 de abril foi realizado, no campus, o Dia Sustentável.
Neste dia foram dinamizados desaﬁos e jogos no período da manhã. Na
hora de almoço esteve presente a Eco Friendly Shop no Pátio 1 e, pelas
17h, foi realizada uma conversa entre diversas personalidades que têm
vindo a fazer um esforço para que o seu impacto no Meio Ambiente
seja menor. Houve também oportunidade para realizar duas recolhas
no Pátio 1, destinadas ao Banco Alimentar e à Associação Dona Ajuda.

Recolha de Sangue
No segundo semestre, a AEISCTE conseguiu desenvolver uma sessão
de recolha de sangue para os alunos em conjunto com o Serviço de
Ação Social do Iscte e com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. O evento decorreu no dia 28 de abril e pudemos contar com
a participação de 50 alunos. O ato de doar sangue é bastante importante e necessário na sociedade pelo que trazer isso aos estudantes do
Iscte foi bastante enriquecedor.

Dia DO TRABALHADOR
No dia 1 de maio, realizou-se o Dia do Trabalhador, uma data comemorativa internacional dedicada aos trabalhadores e celebrada anualmente. Tendo em atenção que vivemos mais tempo em democracia
do que em regime ditatorial, bem como com a aproximação da celebração dos 50 anos do 25 de abril de 1974, decidimos dedicar o Dia do
Trabalhador exclusivamente ao nosso país. Para tal, a equipa propôs a
realização de 2 vídeos. O primeiro com o Secretário-Geral da UGT, no
qual fez as devidas referências da importância da data para o nosso
país. Já no segundo vídeo recolhemos testemunhos de vários trabalhadores-estudantes do Iscte, tendo como mote a frase “Para Ti O Que Signiﬁca ser Trabalhador”. No geral, o feedback foi positivo, pois demos importância a uma classe de trabalhadores, como é o caso dos Trabalhadores-estudantes, e demos a liberdade devida aos mesmos pois disseram aquilo que sentiam enquanto trabalhadores.
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Política Educativa e cidadania
Voluntaria-te
O evento Voluntaria-te, realizado no dia 17 de maio, teve como objetivo
dar a conhecer, num formato totalmente presencial, aos estudantes do
Iscte as várias associações de voluntariado divulgadas ao longo do ano
nas redes sociais da AEISCTE. O evento consistiu numa Feira de Voluntariado, através de várias bancas no Pátio 2, onde os estudantes puderam entrar em contacto com várias associações e descobrir o trabalho
de cada uma e em qual se veriam a ajudar o próximo, desde o Banco
Alimentar, a Serve The City e a Refood. O evento contou com vários
estudantes que, ao longo do dia, passaram pelo pátio 2 e não ﬁcaram
indiferentes. Puderam parar, conversar com os vários representantes e
conhecer mais sobre as 13 associações de voluntariado que estiveram
presentes.

Brigadas
No decorrer deste semestre, e à semelhança do semestre passado, a
Secção continuou a ir procurar os estudantes para compreender quais
as maiores diﬁculdades sentidas. As problemáticas recolhidas serão ou
estão a ser trabalhadas de diversas formas, quer através da produção
de moções, quer através de reuniões com a reitoria ou ação direta da
AE nas problemáticas.

Banco de Voluntariado
O Banco de Voluntariado ocorreu no primeiro e segundo semestre de
2021/2022. Este projeto pretende proporcionar aos estudantes do Iscte
com interesse em causas sociais e voluntariado, o acesso a uma experiência enriquecedora e marcante no seu percurso académico. Dessa
forma, surge como um evento mensal que tem como principal objetivo
servir de elo de ligação entre os estudantes do Iscte e as associações
parceiras da AEISCTE. Todos os meses, de acordo com as necessidades
e projetos de cada instituição, foram organizadas ações de voluntariado presenciais em que os estudantes se puderam inscrever através de
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forms que foram lançados duas semanas antes da respetiva ação. Estes
forms foram lançados tanto nas Redes Sociais da AE como no grupo de
WhatsApp (a entrada foi feita por convite, através dos vários forms que
foram sendo lançados nas ações ao longo do ano ou através dos Qrcodes dos cartazes espalhados pelo Iscte) em que o objetivo era conseguirmos ter uma relação mais direta com os alunos interessados e tirar
todas as questões que tiveram. As organizações com quem realizámos
parcerias foram o CASA, a Cruz Vermelha, a Associação Crescer, a Comunidade Vida e Paz, a Bandeira Azul, a Dona Ajuda, a Casa Pia e o
Banco Alimentar. Neste projeto contámos com cerca de 150 voluntários.

Partilhas Voluntaria-te
As Partilhas do Voluntaria-te surgem 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, e à semelhança do semestre passado, foram organizadas
várias partilhas de instituições parceiras nas redes sociais, bem como
um vídeo de modo a apresentar aos alunos projetos de voluntariado
aos quais se podem associar, garantindo, assim, um importante e regular apoio às mesmas.

Revisão Moção Global
A Moção Global encontra-se a ser trabalhada pela Secção, de forma
informal, com o intuito de, num futuro próximo, materializar o trabalho
que tem vindo a ser realizado até agora.

Ponto de Situação Apoio Psicológico Iscte
Ao longo do segundo semestre, a equipa designada a acompanhar o
estado do apoio psicológico no Iscte continuou o trabalho próximo
com o Serviço de Ação Social. Ao longo destes meses reunimos recorrentemente com o SAS para obter os dados atualizados dos pedidos de
ajuda no Iscte, com o intuito de perceber quais as necessidades dos
estudantes face a este apoio. Reunimos também com a Reitoria e com
os Núcleos para que este tema fosse debatido entre todos e pudésse-
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Política Educativa e cidadania
Ponto de Situação Apoio Psicológico Iscte (continuação)
abril, foi elaborada uma proposta do SAS e da AEISCTE para o alargamento das consultas gratuitas a mais estudantes para além dos bolseiros. A AEISCTE, apesar de ter sentido uma progressão ao longo do ano
neste tópico, reconhece que ainda há muito que deve ser feito para melhorar as condições do apoio psicológico para os nossos estudantes.

EVENTOS:
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

29

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 formações, atividades de teambuilding e,
ainda através do acompanhamento de secções. Ao longo de um
segundo semestre repleto de eventos transversais e de atividades, foi
fulcral o desenvolvimento das várias ações de acompanhamento já
referidas para que os membros da Direção da AEISCTE conseguissem
proporcionar aos seus colegas estudantes o melhor possível. No futuro,
a Secção de RH irá procurar desenvolver e melhorar os processos de
Acompanhamento dos Dirigentes Associativos e dos Feedbacks de
Eventos, para tornar ainda mais eﬁcazes as informações que surgem
destes e que permitem a melhoria do trabalho da Direção da AEISCTE
enquanto um todo.

EVENTOS:
Newsletter Interna
A Newsletter Interna teve como objetivo informar todos os membros
da Associação de Estudantes sobre os acontecimentos de cada mês,
como também fomentar a comunicação entre todos. Com uma
grande variedade de rubricas, algumas mais viradas para a vertente
pessoal de cada membro e outras mais no âmbito das boas relações
dentro de cada secção, a Newsletter foi lançada no início de todos os
meses num formato digital e acessível a todos. Neste ano conseguimos
aumentar o número de edições, publicando um total de 7 newsletters
que foram muito importantes para preservar a cultura que se vive
dentro da AEISCTE.

Encontro de Direções
Realizou-se, no dia 26 de março, o primeiro convívio inter-direcional da
Associação de Estudantes do Iscte. Este evento, que contou com a participação de cerca de cento e dez membros (abrangendo um total de
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total de dez diferentes mandatos, o mais antigo datado de 2007), teve
como grande objetivo o reencontro dos antigos membros com a direção atual da Associação de Estudantes e, deste modo, permitir através
da partilha de experiências que os membros atuais desenvolvam competências, adquiram novos conhecimentos e conheçam as histórias e
os sentimos que os antigos dirigentes proporcionam.
Garantimos, assim, que o espírito do associativismo continua presente
nos membros da Direção da AEISCTE, e que os mesmos continuem
ainda mais motivados em fazer mais e melhor pelos estudantes.

Acompanhamento de Secções e Feedback
Relativamente ao Acompanhamento de Secção, este semestre, realizou-se um momento em que se procurou adequar os processos praticados, de forma a ser possível agir de modo mais próximo e informal,
junto dos membros da Direção da AEISCTE. Também se realizaram as
entrevistas de saída, daqueles que nos últimos anos foram a cara dos
nossos estudantes, mas que iriam abraçar novos projetos nos próximos
tempos. Já sobre o feedback de eventos, desde o último relatório intercalar foram implementamos mais momentos no processo de preparação, de forma a garantir que as equipas trabalhem com uma boa
comunicação e com ambição de fazer sempre melhor.

ORÇAMENTO:
Recursos Humanos
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Formação de Dirigentes Associativos

200,00€

622,75€

-422,75€

2. Convívio Natal

0,00€

35,00€

-35,00€

3. Encontro de Direções

405,00€

390,30€

14,70€

4. Fim de Semana Interno

1 320,00€

1 956,96€

-636,96€

5. Recrutamento

3 161,46€

1 506,46€

1 655,00€

SUBTOTAL

€5 086,46

€4 511,47

€574,99

TOTAL

574,99 €

O convívio de Natal não ocorreu devido a algum receio relativo ao Covid e proximidade com
as festividades e momentos em família. O valor apresentado refere o pinheiro-bombeiro
que colocámos na Sala da Direção como ativação para este momento.
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Eventos
Transversais

Gala Iscte
Fim-de-Semana Iscte ‘22
Cerimónia de Finalistas’22 e Festa Level Up

Gala IScte
No dia 12 de fevereiro de 2022, realizou-se, na Quinta da Pimenteira, a
38ª Edição da tão aguardada Gala Iscte, que não acontecia desde 2018.
Esta teve como tema "The New 20's".
Organizar o primeiro evento multidisciplinar de caráter recreativo
depois de uma pandemia não foi tarefa fácil, tivemos que ter sempre
em atenção todas as regras impostas pela DGS e o limite de participantes que o evento podia ter, sem pôr em risco a saúde dos mesmos. O
evento contou com duas partes, sendo a primeira um jantar de gala e a
segunda uma festa temática.
Foram 5 meses de muito trabalho, mas também de muita incerteza
que culminaram num evento que contou com um total de cerca de 530
pessoas. Durante o decorrer do evento contámos com a ajuda incrível
de 48 colaboradores da AEISCTE.
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Fim-de-semana iscte’22
O ﬁm de semana do Iscte, este ano "Iscte Village, Spring Break", realzou-se nos dias 13, 14, 15 e 16 de abril na Nazaré e teve como principal objetivo dar um momento prolongado de lazer aos estudantes, fora das instalações do Iscte. Este evento contou com cerca de 400 participantes e
ﬁcou marcado pelas diversas atividades realizadas ao longo destes 4
dias. No primeiro dia, após o check-in realizado no Iscte, os estudantes
foram recebidos com um sunset "Battle Royal" com atividades extra
como o dunk tank e acabaram o dia com uma festa temática sobre os
"7 Pecados". No segundo dia, durante a tarde, tivemos a rede de voleibol, beer pong, futebol num campo molhado improvisado e uma prancha de surf mecânico. Este dia culminou com uma festa temática sobre
o famoso festival "Coachella". O último dia ﬁcou marcado por um sunset
num local diferente, numa praia a cerca de 15 minutos do parque de
campismo e terminou com a última festa temática, desta vez uma
Festa de Espuma. O dia 16 ﬁcou marcado pelo check-out e regresso ao
Iscte.
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Cerimónia de finalistas’22 e festa
level up
A Cerimónia de Finalistas aconteceu durante o dia 28 de maio com o
objetivo de celebrar mais uma conquista dos nossos estudantes. Foram
4 cerimónias ao longo do dia que contaram com 700 ﬁnalistas num
total de 3500 participantes.
As Cerimónias começaram com um breve discurso por um representante da reitoria, seguido do respetivo Diretor de cada escola. Os Finalistas foram todos chamados ao palco para receberem os seus Diplomas,
cantarem as suas músicas e queimarem as suas ﬁtas. As cerimónias terminaram com a atuação da tuna seguida de Porto de Honra, um momento de convívio e partilha entre os Finalistas, familiares, amigos e
professores.
Esperamos ter dado um momento aos nossos Finalistas para desfrutar
e festejar o ﬁm de um percurso, aos quais damos a todos os nossos
parabéns e agradecemos por todos os momentos vividos em Iscte.
Na noite, passámos para a festa LEVEL UP que contou com a presença
de cerca de 4 000 participantes que puderam desfrutar de uma noite
animada por 4 artistas: Rony Fuego, T-Rex e Putzgrilla no palco principal do pátio 2 e o DJ Pant-huf no pátio 1.
Para além disso, no evento existiu a presença de 3 bares que foram
dinamizados pela marca Jägermeister e ainda uma banca da Licor
Beirão.
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Orçamento eventos transversais
Eventos Transversais
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. Gala Iscte

10 494,56€

37 188,78€

-26 694,22€

2. Fim-de-Semana Iscte
3. Cerimónia e Festa do Finalista '22

16 515,40€

45 836,61€

-29 321,21€

52 320,00€

85 137,13€

-32 817,13€

3 070,00€

2 394,50€

675,50€

22 294,87€

17 268,46€

4 806,11€

€104 694,83

€187 825,48

-83 350,95€

4. Semana Desportiva
5. Semana de Recepção

SUBTOTAL
TOTAL

-83 350,95 €

Estes valores não reﬂetem o balanço ﬁnal dos eventos, uma vez que está em falta a recepção
dos seguintes ﬁnanciamentos:
1. Gala Iscte: 12 000€ IPDJ e 6500€ Iscte, ou seja, o balanço ﬁnal será de -8194,22€;
2. Fim-de-Semana: 10 000€ IPDJ, 14 000€ Iscte e 400€ da parceria com a FOX, ou seja, o
balanço ﬁnal será de -4 921,21€;
3. Cerimónia e Festa do Finalista '22: 17 000€ Iscte, 17 000€ IPDJ e 750€ da parceria com a
Jaggermaister, ou seja, o balanço ﬁnal deste mandato será de 1 932,87€. É importante referir
que mesmo este resultado terá de ser atualizado no próximo mandato, pois muitas despesas
e receitas só aparecerão após a data de entrega deste relatório, que apenas reﬂete os valores
conﬁrmados.

38

REPRESENTAÇÃO
AEISCTE

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
REPRESENTAÇÃO EXTERNA

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Reitoria do Iscte
Continuámos o contacto e reuniões regulares com a Reitoria e outros
órgãos relevantes durante todo o mandato.
Algum do trabalho mais relevante realizado prendeu-se com o Apoio
Psicológico do Iscte, bem como com os espaços de refeições do
mesmo.
Relativamente ao primeiro tema, já está completamente ativo o sistema que permite aos SAS analisarem em conjunto com os estudantes
não bolseiros a necessidade de um pedido de apoio extra e o mesmo
ser enviado para o Conselho de Gestão para aprovação. Assim, passa a
ser possível para qualquer estudante pedir este apoio e ter melhores
condições para receber este apoio, que é seu direito.
Sobre as refeições, nomeadamente a presença do Menu Social no Bar
da AE, foi também um trabalho que implicou atenção de todos os
envolvidos durante bastante tempo. Se a pandemia não tinha já deixado a situação ﬁnanceira no desejável, as invasões levadas a cabo pela
Rússia na Ucrânia e o seu impacto na nossa economia vieram fragiliza-la ainda mais. Esta situação, em conjunto com o facto do Iscte não
receber nenhuma verba por parte do Governo para a Ação Social, diﬁcultaram muito a procura de soluções para o aumento dos preços dos
fornecedores do Bar da AE. A AEISCTE predispôs-se a diminuir a renda,
o que aconteceu, e o Iscte fez o que estava ao seu alcance, no caso,
deixou de cobrar as despesas de eletricidade, água e gás gastos pelo
concessionário, permitindo que o aumento do valor do Menu Social
passasse a ser de apenas 9 cêntimos, quando estava previsto ser mais,
mantendo-se abrangido pelo limite legal. A situação não é a ideal e
esperamos que de futuro seja possível repensar estes valores, no entanto, sabemos que dentro do contexto foi uma solução que permitiu continuar a oferta deste concessionário no campus do Iscte.

Unidade da Cultura e Desporto Universitário
A AEISCTE mantém uma relação estreita com a UCDU, que se traduziu
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em benefícios tanto nos CNU's, principalmente os Individuais, mas
também na preparação dos CNU's das Modalidades Coletivas. Foi
também iniciada, com quem, a organização para aquela que poderá
ser a primeira comitiva da AEISCTE e do Iscte em Campeonatos Europeus Universitários. Em termos ﬁnanceiros, foi 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, tal como a revisão para 2022, que permitirá ter ainda mais e
melhores condições para os mesmos.
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, neste primeiro semestre, foi possível
retomar os ensaios do grupo, que decorrem todas as segundas e quartas-feiras ao ﬁm do dia. O mISCuTEm apresentou a Peça de Natal Infantil - “Tempo Papão”, no dia 11 de dezembro. Durante o dia 29 de maio
esteve em cartaz a Peça "Os Carnívoros".
Relativamente ao Contrato-Programa, as alterações de mandato da
Reitoria e alguma instabilidade anterior atrasou muito a execução do
que está em falta de 2021, sendo que já foram feitos os pedidos do
ﬁnanciamento a executar em 2022.
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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, recorrendo à ADESL em todos os momentos necessários.

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 que estes possam continuar a representar do melhor modo a AEISCTE.
Deste modo, a AEISCTE continua a participar sempre que possível nos
CNU’s Individuais e também a beneﬁciar das condições que a relação
com a FADU possibilita, como por exemplo os seguros para os atletas. É
de realçar também a conquista de várias medalhas ao longo deste período, inclusive a conquista de um Campeonato Nacional Universitário
de Karaté por parte da atleta Sara Leal.
De realçar ainda que os treinadores das equipas da AEISCTE irão participar na primeira formação da recentemente criada, a Academia FADU.

Federação Académica de Lisboa (FAL)
A contÍnua cooperação com a Federação Académica de Lisboa (FAL)
tem permitido uma maior proximidade a fóruns e grupos de discussão
relativos ao movimento estudantil. Com o objetivo de defender os estudantes, acreditamos que será de mãos dadas na defesa dos seus direitos que teremos uma voz mais ativa a nível nacional. No presente mandato, em funções desde fevereiro de 2022, a AEISCTE está representada
da melhor forma, com a Presidente Inês Caldeira a assumir a função de
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Administradora e o colaborador Bernardo Gouveia a assumir a Vice-Presidência do Pelouro de Política Educativa e Ciência e Tecnologia.

ORÇAMENTO:
Representação
Ex terna
Resumo

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

1. ENDA Setúbal (setembro)

0,00€

350,00€

-350,00€

1. ENDA Minho (março)

0,00€

293,20€

-293,20€

0,00€

1 000,00€

-1 000,00€

3 880,00€

0,00€

3 880,00€

€3 880,00

€1 643,20

€2 236,80

Despesas Federativas
FAL
Funding IPDJ
PAE 2021

SUBTOTAL
TOTAL

2 236,80 €
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PROJETOS

Site AEISCTe
Página do Desporto
Comissões de trabalho

REESTRUTURAÇÕES
Site AEISCTE
No início deste ano letivo começámos a construção de um novo site da
Associação de Estudantes, com vista a ser uma ferramenta mais informativa e atualizada de temas dirigidos a estudantes do Iscte. Na recolha das informações e conteúdos gráﬁcos para o site encontrámos
alguns contratempos que impossibilitaram o lançamento do mesmo
no prazo a que nos comprometemos. Iremos ao longo dos meses de
férias completar o site com estas informações com o objetivo de o
lançar no início do próximo ano letivo.

Página do Desporto
Durante o segundo semestre continuou-se o plano de desenvolvimento da Página de Desporto da AEISCTE.
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. É possível encontrar na página informações sobre os
processos de inscrição, as várias conquistas dos nossos atletas individuais, bem como o acompanhamento do percurso das nossas equipas
das modalidades coletivas, principalmente no decorrer das Fases Finais
dos CUL. A Página serviu também de divulgação da Corrida Solidária
de 50 anos do Iscte, realizada em parceria com a UCDU.
O alcance da página ainda é algo a trabalhar, no entanto acreditamos
que temos uma equipa coesa e motivada em trazer aos estudantes o
que de melhor tem o desporto da AEISCTE e aproximar os mesmos do
desporto.
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Comissões de Trabalho
Sustentabilidade
Relativamente à Comissão de Trabalho de Sustentabilidade percebeu-se, no processo de compreender o que poderiam ser os moldes, que
poderia funcionar mais próximo de um lógica de Gabinete de Sustentabilidade. Assim sendo, foi feita a pesquisa sobre estruturas semelhantes implementadas noutros contextos, o que acabou por atrasar a abertura de candidaturas para uma altura que seria demasiado próxima do
ﬁm do mandato. Assim sendo, será deixado em passagem de pasta
todo o trabalho realizado, para se a Direção seguinte considerar um
projeto a manter.

Desporto Informal
Apesar de se terem realizado os primeiros passos para a criação da Comissão de Trabalho de Desporto Informal, foi reconhecido em conjunto
com a UCDU que o trabalho desta poderia se tornar irrelevante dado
que o Duarte Lopes reconheceu que apenas necessitava de uma
pessoa (já alocada) para lhe dar apoio em algumas atividades.
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ADMINISTRAÇÃO

Receitas
despesas
Sócios

RECEITAS
Descriminado

1. Receitas

Receitas

Despesas

Balanço

Concessões
Bar AE

3 650,00 €

27 375,00 €

0,00 €

27 375,00 €

Aroma

1 500,00 €

13 125,00 €

0,00 €

13 125,00 €

Caminho Atual

900,00 €

7 875,00 €

0,00 €

7 875,00 €

Cafecop

650,00 €

6 175,00 €

0,00 €

6 175,00 €

Lusotraje

360,00 €

3 060,00 €

0,00

3 060,00 €

Unimedia

--

3 248,00 €

0,00

3 248,00 €

0,00 €

15 000,00 €

Rendas

Parcerias
CGD 15 000,00 €
MEO S.A.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Speak and Lead

61,50 €

0,00 €

61,50 €

Fitness Hut

25,90 €

0,00 €

25,90 €

Casacos

320,00 €

0,00 €

320,00 €

Sweat Desporto

24,00 €

0,00 €

24,00 €

Vestuário AEISCTE-IUL

TOTAL
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76 289,40 €

Despesas
2. Despesas

Salário

Descriminado

Receitas

Despesas

Balanço
-€12 775,00

Treinadores
Treinador Futsal (2 Equipas)

430,00 €

0,00 €

3 440,00 €

-3 440,00 €

Treinador Volei (2 Equipas)

260,00 €

0,00 €

2 820,00 €

-2 820,00 €

Treinador Basket (2 Equipas)

275,00 €

0,00 €

2 475,00 €

-2 475,00 €

Treinador Andebol

200,00 €

0,00 €

1 300,00 €

-1 300,00 €

Treinador Futebol 11

220,00 €

0,00 €

1 640,00 €

-1 640,00 €

Treinador Andebol F

200,00 €

0,00 €

1 100,00 €

-1 100,00 €
-€26 448,04

Pessoal

0,00 €

2 640,00 €

-2 640,00 €

Maria do Carmo

0,00 €

12 256,00 €

-12 256,00 €

Fundo de Compensação

0,00 €

113,04 €

-113,04 €

220,00 €

Encenadora

Advogado

738,00 €

0,00 €

AVL

92,25 €

0,00 €

10 332,00 € -10 332,00 €
1 107,00 €

-1 107,00 €
-€13 635,33

Administrativo
Segurança Social - TSU

0,00 €

3 729,60 €

-3 729,60 €

IRS

0,00 €

492,00 €

-492,00 €

Água e Luz

0,00 €

9 048,42 €

-9 048,42 €

Boniﬁcações Sagres

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Materiais

0,00 €

90,77 €

-90,77 €

Domínio AEISCTE-IUL

0,00 €

24,54 €

-24,54 €

Anuidade Software Faturação

0,00 €

250,00 €

-250,00 €

Despesas Cartoriais e Bancárias

-€284,42

Alteração Titularidade

0,00 €

127,56 €

-127,56 €

Comissões

0,00 €

104,00 €

-104,00 €

Emissão Livro Cheques

0,00 €

31,20 €

-31,20 €

Anuidade do Cartão

0,00 €

16,50 €

-16,50 €

Imposto Selo

0,00 €

5,16 €

-5,16 €
-€3 444,59

Materiais
Vedicercas

0,00 €

1 784,73 €

-1 784,73 €

Passa Cabos

0,00 €

699,86 €

-699,86 €

Projetores e cabos

0,00 €

960,00 €

-960,00 €

P A E 2020

0,00 €

IPDJ

TOTAL

44 366,50 € -44 366,50 €
-100 953,88 €
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Sócios
3. Sócios
Descriminado

Receitas

Despesas

Balanço

Cacifos
Não Sócio Anual

10,00 €

570,00 €

0,00 €

570,00 €

Sócio Anual

5,00 €

340,00 €

0,00 €

340,00 €

Não Sócio Semestral

5,00 €

95,00 €

0,00 €

95,00 €

Sócio Semestral

2,50 €

17,50 €

0,00 €

17,50 €

Cauções

10,00 €

1 200,00 €

190,00 €

1 010,00 €

Inscrição AE

5,00 €

5,00 €

0,00 €

5,00 €

Renovação AE

2,50 €

22,50 €

0,00 €

22,50 €

Inscrição

10,00 €

1 670,00 €

0,00 €

1 670,00 €

Renovação

5,00 €

495,00 €

0,00 €
4 225,00 €

495,00 €

Cartão de Sócio

TOTAL

Remodelações Espaços AE
5. Remodelações Espaços AE
Receitas

Despesas

Balanço

Obras e Mobília

0,00 €

465,00 €

-465,00 €

Obrias e Mobília

0,00 €

918,90 €

-918,90 €

Equipamentos

0,00 €

965,00 €

-965,00 €

Obras e Mobília

0,00 €

1 100,00 €
-3 448,90 €

-1 100,00 €

Descriminado
Copa
Sala da Direção

Secretaria e Rádio

TOTAL
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PATRIMÓNIO
Património
RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

Concessões

54 550,00€

0,00€

54 550,00€

Rendas

6 308,00€

0,00€

6 308,00€

Parcerias

15 087,40€

0,00€

15 087,40€

344,00€

0,00€

344,00€

Pessoal

0,00€

39 223,04€

-39 223,04€

Administritivo

0,00€

13 635,33€

-13 635,33€

Despesas Cartoriais e Bancárias

0,00€

284,42€

-284,42€

Materiais

0,00€

3 444,59€

-3 444,59€

IPDJ 2020

0,00€

44 366,50€

-44 366,50€

Cacifos

2 222,50€

190,00€

2 032,50€

Cartão de Sócio

2 192,50€

0,00€

2 192,50€

14 703,86€

14 703,86€

0,00€

5. Remodelações Espaços AE

0,00 €

3 448,90 €

3 448,90 €

6. Impressões

0,00 €

1 046,80 €

1 046,80 €

€95 408,26

€116 898,85

-€21 490,59

Resumo
1. Receitas

Vestuário AEISCTE
2. Despesas

3. Sócios

4. Funding
Iscte - Contrato Programa 2021

SUBTOTAL
TOTAL

-21 490,59 €
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Orçamento

Resumo

Orçamento
Resumo
Categoria Orçamental

RECEITAS

DESPESAS

BALANÇO

95 408,26€

116 898,85€

-21 490,59€

233,00€

945,00€

-712,00€

Cultura e Recreação

87 478,14€

54 483,95€

32 994,19€

Desportiva

23 709,35€

31 497,83€

-7 788,48€

Imagem

20,00€

224,94€

-204,94€

Núcleos e RI

0,00€

0,00€

0,00€

250,00€

198,18€

51,82€

5 086,46€

4 511,47€

574,99€

104 694,83€

187 825,48€

-83 350,95€

3 880,00€

1 643,20€

2 236,80€

Património
Comunicação

PEC
Recursos Humanos
Eventos Transversais
Representação Ex terna

Total
Subtotal 320 760,04 € 398 228,90 €
Valor Transitado (20 - 21)
Valor Liquido do Período

-77 468,86 €

Valor Liquido do Período

16 483,65 €

-77 468,86 €

93 952,51 €

Valores a Receber
Iscte CP 2021

39 059,27 €

0,00€

39 059,27€

Iscte CP 2022

37 500,00€

0,00€

37 500,00€

IPDJ 202

77 151,43€

0,00€

77 151,43€

CGD 2022

15 000,00€

0,00€

15 000,00€

Financiamento FISTA
Concessão Espaço - Cafecop

3 000,00€

0,00€

3 000,00€

4 875,00€

0,00€

4 875,00€

1 666,65€

0,00€

1 666,65€

Unimidia
Moche

Subtotal
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147,60€

0,00€

147,60€

117 414,74 €

0,00 €

117 414,74 €
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