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Pelouro de Parcerias e Relações Comerciais 
 

 

Departamento de Parcerias 
 

Parcerias Pontuais 

 

Público-alvo: Departamentos da AEFEUP 

Descrição: realização de várias colaborações e parcerias com entidades público-privadas 

no sentido de dar apoio aos eventos da AEFEUP, nomeadamente: serviços de transportes, 

comunicação social, merchandising, rede de multibancos e pagamentos em eventos, 

pontos de saúde, aquisição de bens e serviços em eventos, cinzeiros portáteis, patrocínios 

para equipas e seleções da AEFEUP, dinamização de giveaways, apoio com contactos 

externos, criação de plataformas de livestreaming de eventos como contrapartida 

protocolar e promoções/ofertas. 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

 

Parcerias Anuais 

 

Público-alvo: Departamentos da AEFEUP 

Descrição: realização de várias colaborações e parcerias com entidades público-privadas 

no sentido de dar apoio aos eventos da AEFEUP, nomeadamente: bancas física e online de 

ofertas/promoções para estudantes. Um balcão na AEFEUP onde estarão disponíveis várias 

ofertas dos nossos parceiros para os nossos estudantes. Gestão de protocolos, atividades 

e serviços com entidades externas (i.e.workshops, publicidade). Assegurar que os 

protocolos são cumpridos por ambas as partes e facilitar a comunicação entre a 

coordenação dos eventos e os parceiros. Promoção da AEFEUP a entidades externas 

associativas e empresariais, em eventos presenciais diretamente e via digital. Duas 

estratégias de abordagem às empresas e associações de forma a criar relações e dar a 

conhecer a AEFEUP com vista a parcerias. 
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Criação da base de Dados de Parceiros. De forma a dar continuidade aos contactos 

estabelecidos, uma base de dados é uma proposta facilitadora indo de encontro às 

diferentes necessidades entre departamentos. 

Datas previstas: durante os dois semestres 
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Pelouro da Política Educativa 
 

 

Departamento de Cooperação 
 

O Departamento de Cooperação tem como objetivo principal a ligação dos núcleos 

e associações da FEUP com a AEFEUP. A sua missão, a nível externo, é permitir uma 

comunicação rápida e eficaz com os vários grupos académicos de modo a solucionar 

problemas e apoiar em várias áreas. Desde mecanismos de apoio financeiro até à formação 

dos dirigentes associativos. 

A nível interno, este Departamento tem como missão estruturar a organização 

interna da AEFEUP entre os vários departamentos e colaborar na formação dos seus 

colaboradores. 

No que toca ao apoio aos estudantes, este Departamento encontra-se disponível 

para auxiliar na sua integração e proporcionar eventos que possibilitem a cooperação entre 

todos. 

 

Departamentos AEFEUP  

 

• Momentos de Team Building Internos 

• Criação de uma nova plataforma de trabalho 

• Recolha de Feedback periódico para melhoria contínua 

• Ferramentas de gestão e apoio interno 

• Formações internas 

• Divulgação mensal de todas as atividades da AEFEUP 

• Realização de Welcome Day 

• Organização de retiro de direção da AEFEUP 
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Núcleos, Grupo e Associações FEUP  

• Agendamento de reuniões periódicas 

• Reforço das plataformas de comunicação com o objetivo de haver benchmarking 

• Atualização e aprovação do PAF (Plano de Apoio Financeiro) – ajuda a nível 

monetário e de materiais. 

• Eventos com todos os núcleos e associações com momentos de team building e 

formações gerais 

• Criação de um canal de apoio para qualquer tipo de apoio (formações, workshops, 

contactos, etc) 

• Continuação e aprovação do MAE (mecanismo de apoio de emergência) 

• Criação de plataforma com contactos de todos os núcleos 

Estudantes  

• Criação do Guia de Estudante 2022/2023 para todos os estudantes 

• Criação de local para sugestões no site e também no edifício da AEFEUP 

• Realização de atividades de receção aos novos estudantes (parceria com 

Recreativo, Bem Estar e Desportivo) 

• Realização de atividades de receção aos estudantes internacionais (parceria com 

Cultural e Recreativo) 

• Acompanhamento do desenvolvimento do Banco de Apontamentos 

• Criação de programa de apoio à criação de novos projetos por parte dos estudantes 

• Formalização do programa Erasmus + e realização de palestras 

• Reforço do programa de mentoria em todos os cursos 
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Departamento de Sustentabilidade e Ação Social 
 

 

Ação Social 

Banco de voluntariado 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Trata-se de uma plataforma na qual os estudantes interessados se podem 

inscrever e ter acesso às atividades de voluntariado que serão organizadas de forma ágil. 

Estas atividades poderão ser de 15 em 15 dias, sendo que esta periocidade pode ser 

alterada mediante o número de inscritos no banco.  

Estrutura: Online + Presencial 

Datas previstas: Começar em setembro, com duração de todo o ano letivo  

 

Gabinete de Apoio aos Estudantes 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Desenvolvimento de um canal de apoio aos estudantes, com foco também nos 

estudantes internacionais. Neste canal pretendem-se englobar respostas e contactos para 

diferentes serviços e recursos uteis para a comunidade FEUP. Desde situações 

relacionadas com o alojamento, alimentação, saúde, apoios sociais e económicos, 

questões institucionais, denuncias e fundo de emergência.  

Estrutura: Online 

Datas previstas: outubro 
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Corrida solidária 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Corrida com objetivo de angariar fundos para o desenvolvimento do fundo de 

emergência. Será uma parceria com o Comissariado Social e o departamento desportivo.  

Estrutura: Presencial 

Datas previstas:  

 

Implementação de atividades solidárias 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Desenvolvimento de iniciativas e atividades de cariz solidário ao longo de todo 

o ano letivo. Desde recolha de material escolar, tampas e entre outros. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: outubro e decorrer durante todo o ano letivo 

 

Gala Solidária  

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Criação de uma mostra no edifício da FEUP com diferentes instituições e 

organizações de cariz social e sustentável. Objetivo será dar a conhecer aos estudantes 

todas as organizações nas quais podem, por exemplo, fazer voluntariado. Nesta mostra 

será expectável que os estudantes desenvolvam consciência para todas as atividades do 

âmbito social.  

A Gala Solidária terá como principal objetivo a angariação de fundos ou itens para doação. 

Nesta gala, será esperada a participação de toda a comunidade FEUP e AFEUP. De contar 

com atividades musicais, artísticas e com testemunhos de personalidades ligadas à 

solidariedade.  

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: dezembro  
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Sustentabilidade  

Implementação de atividades sustentáveis 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Desenvolvimento de iniciativas e atividades de cariz sustentável. O objetivo será 

promover a consciencialização e hábitos sustentáveis nos estudantes com a realização de 

atividades presenciais como a limpeza de praias e plantação de arvores e divulgação de 

conteúdo nas redes sociais.  

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: Segundo Semestre 

 

Desafio da semana vegetariana 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Implementação de divulgação para hábitos vegetarianos. Nesta semana estará 

prevista a partilha de receitas e hábitos do quotidiano que promovem a qualidade 

alimentar, bem-físico e, essencialmente, ambiental.  

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: 

  

Workshops de sustentabilidade 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Ao longo do semestre serão organizados diferentes workshops no âmbito da 

sustentabilidade. Desde como ser mais verde, criação de novas rotinas, novas tecnologias 

neste campo, entre outros.  

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: Durante os dois semestres  
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Implementação de um projeto de renovação AEFEUP 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP + Instalações AEFEUP. 

Descrição: Criação de mecanismo de melhoramento do edifício da AEFEUP, no que diz 

respeito, por exemplo, à gestão de resíduos, ponto de água, entre outros.  

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: Durante os dois semestres  

 

 

Departamento de Pedagogia e Empreendedorismo 
 

O Departamento de Pedagogia e Empreendedorismo tem como principal objetivo 

dotar os estudantes de competências essenciais visando a sua preparação para o 

mercado de trabalho.  

 Este departamento propõe-se a oferecer ferramentas que permitam desenvolver 

as competências e capacidades dos estudantes, ligando-os ao tecido empresarial e aos 

centros de investigação. 

 A nível de competências, pretende-se que estas atividades permitam a resolução 

de problemas envolvendo o espírito crítico, resiliência, gestão de conflitos, gestão de 

equipas e obtenção de soluções inovadoras. 

 

 

 

PROJETOS CONTÍNUOS/PONTUAIS 
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Formações/Workshops 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Continuar a oferecer aos alunos um leque de ferramentas que os prepare quer 

a nível de soft e hard skills para o futuro como engenheiros. Parcerias com empresas cujo 

objetivo se foca na formação de jovens que agora embarcam na fase inicial da sua vida 

adulta. Os temas abordados serão: Project Management, Investimentos (NFTs, etc), gestão 

pessoal, finanças, estrutura de negócio; 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: outubro, dezembro, março 

 

FEUPTalks 

Público-alvo: Aberto a toda comunidade. 

Descrição: Relatar e discutir temas de interesse comum com o objetivo de sensibilizar os 

estudantes para questões/problemas atuais da nossa sociedade, através de várias sessões 

que exploram essas temáticas. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: outubro, novembro, fevereiro, abril 

 

Podcast 

Público-alvo: Disponível para toda a comunidade. 

Descrição: Podcast lançado pela AEFEUP, em colaboração com a Engenharia Rádio, com 

o objetivo de lançar episódios com entrevistas a personalidades a nível nacional e 

internacional sobre diversas áreas. Vai haver uma gravação audiovisual e uma posterior 

publicação numa plataforma digital. Será de curta duração de forma a manter o ouvinte 

cativado. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: novembro, dezembro, janeiro, março, maio, junho 
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Academic Games of Engineering (AGE) 

Público-alvo: Núcleos e Associações da FEUP. 

Descrição: O Academic Games of Engineering é um projeto de apoio aos núcleos e 

associações da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto na criação de 

competições de casos de estudo. Ao contrário das edições anteriores, na presente edição 

será lançado um desafio a cada núcleo/associação participante neste projeto, intitulado 

por “Case Study”, de carácter específico a cada núcleo/associação, permitirá aos 

participantes se organizarem em equipas polivalentes para chegar a uma solução, podendo 

se materializar num protótipo ou não. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: novembro 

 

A DAY IN A LIFE OF AN ENGINEER 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: O estudante teria a oportunidade de passar um determinado tempo numa 

empresa, acompanhando o trabalho do dia a dia de um engenheiro. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: abril 

 

START ME UP 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Evento intensivo dedicado a formações de Soft e Hard Skills (projetos 

inovadores), com vista à preparação dos estudantes para o ingresso no mercado de 

trabalho. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: abril 
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FEUP Engineering Days (FED) 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Feira de emprego com o objetivo aproximar os estudantes do meio empresarial, 

contribuindo tanto para o seu desenvolvimento e crescimento pessoal como profissional. 

Será incluído um dia dedicado a Pequenas e Médias Empresas e Start-ups Flash interviews, 

Sessões de Pitch, Palestras e Workshops. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: abril 
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Pelouro de Divulgação 
 

 

Departamento de Comunicação e Marketing 
 

O departamento de Comunicação e Marketing tem como principal foco garantir a 

ligação entre a Associação de Estudantes e os estudantes da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, facilitando a chegada de informação a todos, de forma clara, 

concisa e acessível. 

Este departamento é responsável por divulgar todas as atividades e eventos que irão 

decorrer ao longo do ano de forma inovadora. Para tal, é selecionada uma equipa dinâmica, 

proactiva e criativa, sendo esta responsável por fazer chegar com êxito e de igual forma 

todas as atividades e eventos à comunidade estudantil. Será mantida a utilização do e-mail 

dinâmico com um aspeto visual inovador, paralelamente ao que é publicitado nas redes 

sociais, garantindo, deste modo, a chegada de informação necessária a todos os 

estudantes. Sendo o nosso público bastante diversificado a nível de nacionalidades 

recorre-se a uma comunicação bilingue que esteja ao alcance de todos. 

Para uma melhor organização dos eventos ao longo da semana, recorre-se a um 

plano semanal partilhado no Instagram com os vários eventos a realizar durante a semana.  

São asseguradas fotografias e, em alguns casos, vídeos, de todos os nossos 

eventos. Pretende-se reforçar a ligação e utilização do LinkedIn para divulgação de feiras 

de emprego, eventos de receção a estudantes, entre outros. 
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Departamento de Imagem 
 

O departamento de Imagem irá desenvolver todo o material gráfico associado à 

divulgação e promoção de eventos e comunicações realizadas pela Associação de 

Estudantes, com o fim de transmitir as informações relevantes aos seus destinatários.  

Compromete-se também a auxiliar no desenvolvimento de merchandising da 

AEFEUP. 

 

Departamento de Informática 
 

O departamento de informática compromete-se com a realização de um novo site 

da AEFEUP e respetiva manutenção ao longo do ano, com a implementação de novas 

funcionalidades, tal como a criação de um separador onde serão descritas tomadas de 

posição e representações externas, de forma a aumentar a transparência e esclarecimento 

a todos, e uma plataforma de cedências, em conjunto com o departamento de Grupos e 

Tradições Académicas, para facilitar a marcação das mesmas. 

Compromete-se também à criação de conteúdo digital próprio para eventos que 

possuam uma dimensão e relevância importantes.  
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Pelouro do Desporto, Saúde e Bem-estar 
 

Departamento de Desporto 
 

Desporto Formal 

Seleções AEFEUP 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Captações para as 9 seleções da AEFEUP (Futebol 11 masculino, futsal feminino, 

futsal masculino, voleibol feminino, voleibol masculino, basquetebol feminino, basquetebol 

masculino, andebol masculino e rugby7 masculino). Participação nas competições nacionais, 

europeias ou mundiais de acordo com os apuramentos a serem efetuados. * 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

* Possibilidade de abertura de mais modalidades 

 

Desporto Informal 

Torneio de Futsal (Liga AEFEUP) 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Torneio interno de Futsal em que os diferentes núcleos de cada curso organizam as 

captações para as suas equipas de futsal e posteriormente competiam entre si, numa Liga.  

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

 

 

 

 



 

 
Pág 17 de 31 

 

Paintball 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: atividade dinamizada em conjunto com uma empresa que disponibilize este 

serviço. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas:  

 

Projeto “Musculação para Todos” 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: atividade inclusiva que permite a possibilidade de praticar exercícios de 

musculação num ginásio, com apoio de um Personal Trainer, bem como a introdução de 

algumas explicações teóricas e ideias de planos de treino para cada parte do corpo. É 

incluída a vertente prática. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas:  

 

Torneio de Voleibol (Duplas) 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: atividade desportiva que permite o desenvolvimento interpessoal e a realização 

de uma prática inclusiva e ativa. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas:  
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Torneio de Voleibol de Praia 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: atividade desportiva que permite o desenvolvimento interpessoal e a realização 

de uma prática inclusiva e ativa. Tem como objetivo ser uma atividade realizada na praia, 

proporcionando a utilização de espaços diversos na região do Porto. Serão formadas 

equipas de 4 estudantes. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas:  

 

Meditação 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: atividade a dinamizar nas semanas anteriores à época de exames, em 

coordenação com o departamento de saúde e bem-estar e com o Centro de Desporto da 

Universidade do Porto (CDUP). Descrição: Dar conhecer várias técnicas de meditação para 

que os estudantes as possam utilizar individualmente (workshop – bem-estar) + parte 

prática (desportiva); 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas:  

 

Torneio de Padel 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Visto que o Padel é um desporto crescente no cenário atual, pretende-se realizar 

um torneio para os estudantes como forma de promoção da modalidade e como integração 

dos estudantes. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas:  

 

 



 

 
Pág 19 de 31 

 

 

Torneio de Basquetebol 3X3 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: atividade desportiva que, devido à elevada adesão e crescimento, permite o 

desenvolvimento interpessoal e a realização de uma prática inclusiva e ativa. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas:  

 

Tag Rugby 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Workshop (opcional) + jogos de tag rugby em coordenação com o CDUP; 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas:  

 

Grupo de Surf 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: parceria entre uma escola de surf, de forma a promover aulas para os 

estudantes com foco nos internacionais e nacionais, criando um Grupo de Surf da AEFEUP; 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

Kin-Ball 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Workshop (opcional) + jogos de Kin-ball em coordenação com o CDUP; 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas:  
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Aulas de Dança 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: atividade em parceria com o CDUP, cujo objetivo é trazer novas tendências e 

práticas que fomentem o espírito de bem-estar físico e mental, adquirindo conhecimentos 

na vertente cultural e desportiva. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas:  

 

Desporto Eletrónico 

eSports 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Captações para as 5 modalidades da AEFEUP (League of Legends, Rocket League, 

Counter-Strike: Global Offensive, FIFA 22 ou 23 e Valorant). Realização de Torneios internos e 

participação nas competições nacionais, europeias ou mundiais de acordo com os 

apuramentos a serem efetuados. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: durante os dois semestres 
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Departamento de Saúde e Bem-estar 
 

 

Pausadamente 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: Conjuntos de workshops não relacionados com engenharia. Exemplos: croché, 

olaria (elevada adesão), bordados; pintura; desenho; costura 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

Guias Informativos sobre Refeições Económicas e Saudáveis 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: procurar receitas e fazer uma listagem de ingredientes, com recurso a suportes 

e meios visuais e de multimédia. 

Estrutura: Presencial e Online 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

Guias Informativos sobre Apoio Psicológico e Psiquiátrico 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: sensibilização para a temática e informação a ser disponibilizada nos meios de 

comunicação da AEFEUP. 

Estrutura: Online 

Datas previstas: durante os dois semestres 
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Guias Informativos sobre Marcação de Consultas na Área da Saúde 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: sensibilização para a temática e informação a ser disponibilizada nos meios de 

comunicação da AEFEUP. Fazer um resumo de como marcar consultas na plataforma dos 

Serviços de Ação Social da Universidade do Porto (SASUP), referir os procedimentos de 

alteração de médico de família ou marcação de consultas num posto médico. Abordar 

diferentes seguros e acordos de Saúde. Explorar como é que os estudantes internacionais 

podem ter acesso aos cuidados de saúde (cartão europeu de saúde, etc..). 

Estrutura: Online 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

Dádivas de Sangue e Rastreios de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: sensibilização para a temática e informação a ser disponibilizada nos meios de 

comunicação da AEFEUP. Promover de várias iniciativas para a comunidade em espaços 

da AEFEUP e FEUP. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

Workshops de Primeiros Socorros e Defesa Pessoal 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: sensibilização para a temática e informação a ser disponibilizada nos meios de 

comunicação da AEFEUP. Promover de várias iniciativas para a comunidade em espaços 

da AEFEUP e FEUP. 

Estrutura: Presencial 

Datas previstas: durante os dois semestres 
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Promoção de iniciativas de Otimização do Estudo 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: sensibilização para a temática e informação a ser disponibilizada nos meios de 

comunicação da AEFEUP. Promover de várias iniciativas como workshops ou dicas 

informativas. 

Estrutura: Presencial ou Online 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

Saúde da Mulher 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: sensibilização para a temática e informação a ser disponibilizada nos meios de 

comunicação da AEFEUP. Promoção de várias iniciativas: contactar com profissionais para 

realizar palestras e workshops, atividades didáticas, cronograma temporal dos direitos das 

mulheres (direito de voto, etc..) tanto de Portugal como dos outros países, mulheres 

influentes ao longo da História e abordagem sobre doenças não tão conhecidas que afetam 

mulheres (endometriose, etc…). Rastreio de cancro da mama – sensibilização. 

Estrutura: Presencial ou Online 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

Educação Sexual 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: sensibilização para a temática e informação a ser disponibilizada nos meios de 

comunicação da AEFEUP. Promoção de várias iniciativas: rúbrica, rastreios, palestras, 

caixas com questões anónimas, distribuição de contracetivos de forma gratuita, 

sensibilização para temáticas como a violência no namoro, consentimento, etc… 

Estrutura: Presencial ou Online 

Datas previstas: durante os dois semestres 
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Pelouro da Administração e Atividades 
 

Administração 

 

Departamento de Logística 
 

 

Manutenção do Edifício, Infraestruturas e Património da AEFEUP 

 

Descrição: manutenção das instalações e infraestruturas do edifício, de modo que este seja 

visitado por cada vez mais estudantes e oferecendo as melhores condições quer para o 

quotidiano, quer para todos os eventos que aqui se realizam. É um trabalho continuo que 

exige muita dedicação, dada a grande dimensão e utilização do edifício, bem como outros 

contratempos que acontecem.  

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

 

Projeto de Instalação de Painéis Fotovoltaicos 

 

Descrição: realização de um estudo para instalação de painéis fotovoltaicos no edifício da 

AEFEUP, permitindo uma redução de custos a nível dos gastos energéticos, alinhando com 

as práticas e políticas da sustentabilidade e eficiência energética. Se possível, iniciar-se-á 

a instalação destes equipamentos através de uma empresa, mediante o financiamento 

disponível.  
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Renovação e Melhoramento dos Espaços da AEFEUP 

 

Descrição: será efetuada uma renovação estética e funcional (interior e exterior), com o 

objetivo de dar maior visibilidade, conforto e atratividade ao edifício (pintura e manutenção 

de paredes, aquisição de novas mesas e outros equipamentos.) Reforço da iluminação na 

parte exterior, para que nos eventos que decorrem a horas mais tardias este espaço se 

torne mais atrativo. Melhoramento de equipamentos de utilização constante, tal como a 

churrasqueira. 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

Substituição do Piso da Esplanada Exterior 

 

Descrição: renovação total do deck de madeira da esplanada exterior, de modo a encontrar 

um material mais eficiente quer para o dia a dia, quer para as atividades nas quais ele se 

encontra mais sobrecarregado. 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

Renovação do Sistema Elétrico 

 

Descrição: revisão total à rede elétrica do edifício de modo a uma utilização mais rentável, 

eficiente e segura. 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

Renovação de Equipamentos para Pessoas com Mobilidade Reduzida 

 

Descrição: verificar e assegurar o bom funcionamento dos sistemas e equipamentos de 

apoio à deslocação e utilização de pessoas com mobilidade reduzida dentro do edifício. 

Datas previstas: durante os dois semestres 
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Colocação de Sinalética Bilingue  

 

Descrição: dada a falta de sinalética no edifício (WC, secretaria, direção, auditório, etc.…), 

pretende-se a sua colocação para que, deste modo, haja uma melhor e mais clara 

organização dos serviços e equipamentos da Associação de Estudantes. 

Datas previstas: primeiro semestre 

 

Apoio a Eventos 

 

Descrição: apoio na montagem e instalação de equipamentos ou outros suportes aos 

diversos eventos da AEFEUP, de modo mais criativo e prático possíveis. 

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

 

Atividades 

 

Departamento Recreativo e Cultural 
 

 

Caffé na AE 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP e outros. 

Descrição: tarde prolongada de convívio e música com a utilização da esplanada da 

AEFEUP. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: durante os dois semestres 
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FEUPCaffé 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP e outros. 

Descrição: atividade noturna que proporciona o divertimento dos estudantes e libertação 

da pressão da vida académica. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: durante os dois semestres 

 

Arraial d’Engenharia 2022 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP e outros. 

Descrição: evento de 3 noites no primeiro semestre para celebrar a semana de Engenharia, 

uma semana de integração aos novos estudantes com concertos de artistas de géneros 

diversos. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: 30 de outubro a 2 de novembro  

 

Noites de Engenharia + 3 WAY 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP e outros. 

Descrição: evento de 3 noites no segundo semestre em parceria com outras AAEE da 

Academia do Porto, possibilitando o contacto entre estudantes de diferentes faculdades. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: segundo semestre  

 

Realização de Decorações Temáticas 

. 

Descrição: incentivar o espírito festivo durante as diferentes comemorações ao longo do ano, 

criando um ambiente convidativo e apelativo na AEFEUP. 

Datas previstas: durante os dois semestres  

 

 



 

 
Pág 28 de 31 

 

 

Transmissões de Desportos 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP e outros. 

Descrição:  visualização da última corrida do campeonato de Fórmula 1 e jogos de futebol do 

Mundial Qatar de 2022. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: durante os dois semestres  

 

Pool Party 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição:  evento de receção aos caloiros e despedida de verão, que visa facilitar o primeiro 

contacto entre os novos estudantes, contribuindo para a criação de laços entre os mesmos. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: primeiro semestre  

 

Sunset 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: proporcionar um ambiente de descontração juntando o que de melhor há na 

natureza com música e concertos. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: durante os dois semestres  

 

Karaoke 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: propiciar momentos de muita animação e boa disposição com a demonstração dos 

talentos vocais dos nossos estudantes. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: durante os dois semestres  
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AEFEUP Games 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: incitar o espírito competitivo e de camaradagem entre estudantes, através da 

realização de diferentes atividades desde torneios até simples jogos de tabuleiro. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: durante os dois semestres  

 

Espetáculos de Stand-up Comedy 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: conceder uma noite de muita gargalhada e divertimento, com a atuação de 

convidados e permitindo aos estudantes expor o seu talento como humoristas. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: durante os dois semestres  

 

Ciclos de Cinema 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: proporcionar um momento de cultura, descanso e lazer através do cinema. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: durante os dois semestres  

 

Churrasco 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: através da utilização do churrasco presente no edifício da AEFEUP ou da utilização 

de churrascos móveis, providenciar momentos de convívio entre os estudantes com a 

possibilidade de refeição. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: durante os dois semestres  
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Criação de Grupos Culturais 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: criação de grupos onde os estudantes possam aprender e melhorar as suas 

atividades extracurriculares, como por exemplo, a música, teatro, dança entre outros. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: durante os dois semestres  

 

Realização de Feiras e Mostras 

 

Público-alvo: Estudantes da FEUP. 

Descrição: dar a conhecer aos estudantes, tradições e um pouco das culturas e regiões de 

Portugal, assim como os costumes de outros países. 

Estrutura: Presencial  

Datas previstas: durante os dois semestres  
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Considerações Finais 
 

 

Este Plano de Atividades proposto não é estanque, podendo ser reforçado com 

novas atividades, novos projetos e novas estratégias. 

Será dada oportunidade aos estudantes para sugerirem eventos, projetos ou outras 

atividades de relevância aos estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto (FEUP). 

 

Porto e AEFEUP, 1 de outubro de 2022 

 

O Núcleo da Presidência: 

Carlos Alves, Francisco Portela, Sofia Borrego, Ana Rita Oliveira, José Silva e João 

Oliveira. 

O Núcleo de Liderança de Departamentos: 

Pedro Nunes, Maria Santos, Teresa Neves, Bárbara Pereira, Pedro Cruz, Ricardo 

Ferreira, Guilherme Cardoso, João Madureira, Sofia Teixeira, João Silva, Inês Moura, Maria 

Gomes, Laura Pacheco, Beatriz Eiriz Duarte, Rodrigo Saavedra, Beatriz Duarte, António 

Araújo, Paulo Barbosa, Francisco Moreira e Rodrigo Matias. 

 


