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Mensagem do Presidente
O mandato 2018/2019 da AEFEUP representa o culminar de um período de 2 anos em que
tive a oportunidade de liderar a Associação de Estudantes da FEUP, tendo a certeza de ter
dado sempre o meu melhor ao longo de todo o período da minha presidência. Tendo estado
sempre acompanhado das melhores e mais capazes pessoas a meu lado, acredito que a nossa
passagem pela liderança da AEFEUP representa um período de resultados extremamente
positivos, principalmente no que à representação política dos estudantes da FEUP diz
respeito. Procurámos garantir desde sempre que todos os estudantes da FEUP se reviam na
forma de representação da AEFEUP, demonstrámos sempre abertura para ouvir e procurar
resolver todos os problemas de todos os estudantes que nos contactassem, obtendo sucesso
em grande parte das vezes.
De todos os contratos celebrados ao longo deste período destaco um dos que mais impacto
teve no dia-a-dia dos estudantes: a exploração das máquinas de vending da FEUP. Através da
implementação de processos inovadores no mercado, conseguimos incutir nos estudantes
uma mentalidade mais sustentável, facilitando os métodos de pagamento, alterando os hábitos
de utilização, conseguindo assim reduzir drasticamente os consumos de plástico no campus
da FEUP. Para além disso, estamos cientes de ter garantido, em parte também devido a este
contrato, uma solidez económica notável para o futuro da AEFEUP, devendo este fator ser
aproveitado pelas direções futuras da AEFEUP.
Terminamos o ano letivo e consequentemente o mandato com a discussão da proposta de
reformulação dos atuais Mestrados Integrados da FEUP, mudança essa que irá afetar os
estudantes da FEUP a partir do ano letivo 2021/2022. Procurámos desde logo abrir o
processo de discussão desta matéria com todos os núcleos e grupos estudantis da FEUP e
com todos os estudantes membros do Conselho Pedagógico da FEUP, garantindo assim uma
profícua e alargada discussão com o objetivo de melhorar o percurso académico dos
estudantes da FEUP no futuro. Deste modo, organizaremos no dia 13 de maio de 2019 uma
sessão de esclarecimento aberta a todos os estudantes em que os principais envolvidos na
restruturação curricular na FEUP terão a palavra.
Foi com muito gosto que fui Presidente da AEFEUP ao longo destes dois mandatos e
despeço-me com muita saudade mas com o sentimento de dever cumprido. Muito obrigado
AEFEUP!
Diogo Pimenta
Presidente da Direção da AEFEUP
11 de maio de 2019
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Política Educativa
Ação Social
Semana de receção ao novo estudante
Na semana de 10 a 14 de setembro de 2018, a AEFEUP participou na semana de receção dos
novos estudantes da FEUP. Ao contrário dos anos anteriores, a AEFEUP teve à sua
disposição uma sala exclusiva permitindo desta forma uma maior proximidade aos
estudantes, onde os dirigentes associativos tinham a oportunidade de esclarecer dúvidas de
forma mais eficaz e apresentar o funcionamento e atividades da AEFEUP. Esta atividade foi
organizada por todo o pelouro da Política Educativa.

Zona de Micro-ondas AEFEUP
Este ano, e após diversos pedidos por parte dos associados, a AEFEUP criou no seu edifício
uma zona em que os estudantes terão à sua disposição micro-ondas. Resolvendo assim a
problemática da inexistência destes mesmo no campus da FEUP, que estejam acessíveis para
todos os estudantes.

Workshop primeiros socorros
Realizou-se uma sessão de workshop de primeiros socorros no dia 25 de outubro, tendo
participado 24 estudantes. O curso foi ministrado pela VO.U., Associação de Voluntariado
Universitário, com uma duração de 3h e de caráter gratuito.

Mega Dádiva de Sangue
Atividade promovida pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação nos dias 13 e
20 de novembro, na sala B120, num evento realizado em parceria com a Federação
Académica do Porto, estando já agendada a campanha a realizar-se na FEUP, nos dias 21 e
28 de Março.

Limpeza da Serra das Flores, em Gondomar
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A AEFEUP juntou-se à FOCA (Focus On Critical Actions), um movimento de jovens
universitários que tem como missão sensibilizar e atuar nas áreas ambientais mais afetadas,
promovendo atividades de reabilitação e impacto social, com o objetivo de mover os
estudantes em relação ao ambiente e apelar à ajuda na limpeza da Serra Das Flores em
Gondomar. Após a visita aos locais verificou-se que havia uma necessidade extrema de apoio
na reabilitação deste espaço. Assim, uma vez que está organizada e agendada, a atividade de
limpeza desta Serra realizar-se-á no dia 25 de Maio de 2019 e esperamos cerca de 100
participantes.
Além do objetivo principal de despoluição, esta será também uma atividade de convívio com
dinâmicas de grupo onde os estudantes terão oportunidade de se conhecerem e desfrutarem
de novas experiências.
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Desportivo

Torneio de Padel
Devido à crescente popularidade da modalidade, este ano a AEFEUP organizou a primeira
edição do Torneio de Padel.
A primeira edição, realizada em parceria com a AEFEP, contou com a participação de 13
duplas. Destacou-se por uma excelente competição bem como o ambiente vivido no dia,
sendo portanto recomendado dar continuidade ao projeto no futuro.

Torneio de Basket
Adesão de cerca de 15 equipas, cada uma com 3 a 4 jogadores. Competição realizada nos
moldes de basket 3x3. Evento realizado no dia 25 de outubro obtendo um excelente feedback
por parte da comunidade estudantil que mostrou interesse em realizar uma segunda edição,
bem como realizar mais torneios da modalidade.

Campeonatos Europeus Universitários
Após um apuramento inédito, de duas equipas da AEFEUP, para os campeonatos europeus
universitários 2018, este ano realizados em território nacional na cidade de Coimbra.
Apesar da prestação ter ficado aquém do que os nossos estudantes-atletas pretendiam, 11º
classificado no Futebol e 12º classificado no Voleibol, não deixam de ser um feito histórico
uma vez que é a maior participação de sempre da AEFEUP em todas as edições dos
Campeonatos Europeus Universitários.

Cross Training AEFEUP
Iniciativa que tem como objetivo promover o desporto informal gratuitamente. Mantendo a
parceria com o ginásio GoGym, um colaborador tem como objetivo fomentar nos
participantes a atividade física através de exercícios que testam os limites de cada um.
Conseguindo ter cerca de 15 atletas por treino espera-se, ao longo do segundo semestre, que
esta iniciativa tenha ainda mais adesão.
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Campeonatos Académicos do Porto
Tendo a AEFEUP, no ano transato, alcançado a qualificação da totalidade das 9 equipas para
os Campeonatos Nacionais Universitários (CNU’s) 2018 a expectativa é alta para que o
mesmo aconteça para os CNU’s, que em 2019 decorrerão em Aveiro. Nesta próxima fase, os
objetivos serão alcançar o topo das tabelas classificativas nos Campeonatos Académicos do
Porto garantindo os objetivos a que nos propomos. Atualmente a equipa de Rugby encontrase apurada após participação na fase que qualificação, disputada em Coimbra no dia 20 de
fevereiro.

Torneio Matrecos
Numa iniciativa de criar uma noite, Game Night, que mistura a parte recreativa com jogos
tradicionais, o torneio de matrecos foi inserido na mesma.

Campeonatos Nacionais Universitários
Após alcançar o objetivo de apurar 9 seleções para os campeonatos nacionais universitários,
competição onde se juntam as melhores equipas universitárias do país, para disputarem entre
si o título de campeão nacional. Das seleções presentes (Futebol 11, Futsal Masculino e
Feminino, Andebol Masculino, Voleibol Masculino e Feminino, Rugby 7 Masculino,
Basquetebol Masculino e Feminino) destacam-se as prestações desportivas da seleção de
Voleibol Masculino que alcançou o 3º lugar e da equipa de Rugby, que pelo segundo ano
consecutivo, alcançou o 2º lugar na competição.
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Empreendedorismo
Fim de Semana Formativo
Este ano, a edição do Fim de Semana Formativo da AEFEUP foi em Esposende, com a
participação de 50 elementos da direção.
No primeiro dia contámos com a presença de convidados ligados tanto ao Associativismo
Estudantil como às Instituições de Ensino Superior, terminando com uma atividade de
aprendizagem lúdica referente a eventos da AEFEUP.
No Domingo realizaram-se atividades de Team Building levadas a cabo por um grupo da
área, com foco no funcionamento interno da Associação.
Continuou assim uma atividade enriquecedora ao nível pedagógico e social, preparando a
Associação para um grande ano de trabalho.
Academic Games of Engineering
Após a primeira organização ter sido um sucesso decidimos manter a aposta no evento, tendo
este ano aumentado exponencialmente o número de inscritos, atingindo o número máximo de
125 participantes. Organizado pela Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, os Academic Games of Engineering (AGE) são um evento de índole
pedagógica que visa despertar, nos estudantes, uma visão empreendedora através do contacto
direto com o tecido empresarial. É um desafio multidisciplinar que visa proporcionar aos
estudantes da FEUP softskills e proximidade ao que é o ambiente empresarial.
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Gabinete de Apoio ao Estudante (GAPE)
Semana de Receção aos Novos Estudantes da FEUP
A AEFEUP, em colaboração com a FEUP, fez parte da organização das atividades desta
semana. Apresentou a sua banca no corredor B de 18 a 20 de Setembro, onde os estudantes
poderiam tirar qualquer tipo de dúvidas referentes às diversas atividades da AEFEUP,
alojamento, bolsas de estudos, transporte e desporto. O Presidente da Direção da AEFEUP,
Diogo Pimenta, fez também um discurso aos alunos, enquadrado na receção no Auditório, em
conjunto com outros membros da FEUP. Foi também organizada a festa de receção “Pool
Party”, na Quinta de Sto. António.

Guia do Estudante AEFEUP
O GAPE elaborou um guia de apoio aos estudantes para recém-chegados à FEUP que inclui
diversas informações sobre a FEUP, a AEFEUP, a Universidade do Porto e a própria cidade
do Porto. Este guia procura agilizar o processo de adaptação dos novos estudantes.

Acompanhamento dos Estudantes
Apesar do foco principal do GAPE serem os novos alunos, o departamento existe para ajudar
todos os alunos da FEUP, pretendendo dar resposta aos seus interesses, questões ou qualquer
tipo de necessidades ou mesmo direcionando qualquer dúvida ou reclamação ao seu destino
com a máxima celeridade (fora da ação do GAPE).
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Pedagogia e Emprego
Semana de Matrículas dos novos estudantes
Em parceria com a direção da FEUP, a AEFEUP, teve um papel ativo durante os dias 10 a 14
de setembro de 2018. Como já referido anteriormente, a AEFEUP teve à sua disposição uma
sala exclusiva permitindo desta forma uma maior proximidade aos estudantes, onde os
dirigentes associativos entregaram um Kit composto por uma agenda, uma caneta, guia do
estudantes, folhetos informativos e merchandising de parceiros.
Sendo esta a semana mais impactante para os novos estudantes, o foco foi grande e
conseguimos alcançar os objetivos propostos, garantindo um forte impacto nos novos
estudantes e associados da AEFEUP.

Sessão de boas-vindas
No dia 17 de setembro, os dirigentes associativos da AEFEUP, fizeram a habitual mostra ao
Campus da FEUP aos novos estudantes. Ao longo de toda a manhã estiveram organizados em
grupos e apresentaram vários locais da FEUP com dinamismo e boa disposição.

Mostra de atividades extracurriculares
Nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2018, no corredor do edifício B, realizou-se a mostra dos
projetos e iniciativas das organizações estudantis da FEUP/UP. A AEFEUP também esteve
presente a dar conhecimento sobre os seus eventos, tendo sido também parceira na
organização do evento.

Sessão de Apresentação dos Núcleos
No dia 19 de setembro, pelas 17h, no relvado central da FEUP fez-se uma sessão de
apresentação aos novos estudantes de todos os núcleos, associações e grupos académicos.
Cada sessão não durou mais de 5 minutos, e ocorreram num ambiente informal. Seguiu-se um
concerto organizado pela Engenharia Rádio.

Reunião com associações, núcleos e grupos académicos
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Com o propósito de uma maior aproximação às associações, núcleos e grupos académicos,
realizou-se no mês de setembro uma reunião na AEFEUP, onde foram discutidos temas como
a Mostra de Atividades e futuros apoios às mesmas.
O objetivo foi que todos se conhecessem melhor, conhecessem melhor os outros dirigentes e
apresentarem o plano de atividades. Reunião essa de caráter significativo para se criar
parcerias após uma transição de direção.

Comissões de Curso
Nomearam-se as comissões de curso segundo os regulamentos aprovados, continuando a
relação entre os órgãos da AEFEUP e os estudantes a ser fortalecida.

Curso de Línguas
A AEFEUP mantém a sua oferta formativa de cursos de línguas para os estudantes. Os
resultados têm sido muito positivos, refletindo a contínua procura e participação dos
estudantes que procuram aprender ou consolidar conhecimentos numa língua estrangeira. De
referir que se manteve a oferta alargada de línguas em curso.

Cursos de Informática
A AEFEUP mantém, igualmente, a sua oferta formativa de cursos na área de informática que
englobam diversos softwares de utilização corrente nos mais variados ramos de engenharia.

FEUP Orientation Days
A 4 de Fevereiro dinamizou-se a receção aos estudantes de mobilidade, tendo sido feito um
roteiro pela FEUP onde foram divulgadas informações gerais sobre a organização da
faculdade, as suas atividades e locais de convívio, estudo e alimentação.
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FEUP Engineering Days
A 4ª edição do FEUP Engineering Days, que decorreu este ano de 13 a 15 de março, contou
com 36 empresas ao longo dos dias 13 e 14, e o último dia dedicado à divulgação de projetos
científicos de relevo.
Ao longos destes 3 dias, a AEFEUP promoveu junto dos estudantes momentos de entrevistas,
de pitchs de empresas e nove palestras de cariz científico nos mais variados temas de
engenharia. Realizaram-se ainda três visitas às instalações de alguns dos participantes,
nomeadamente, Accenture (em Braga), Fábrica Nortada e PrimeIT (ambas no Porto) e dois
workshops, um de introdução à produção cervejeira e outro sobre metodologias AGILE no
mercado de trabalho.
No dia 15 de março promoveu-se um evento inovador, onde se pretendeu debater o tema
“Desafios para a Engenharia nos próximos 25 anos” ao longo de seis sessões científicas,
desde condução autónoma, interface cérebro-tecnologia e rede 5G do futuro.
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Atividades
Cultural
Sunset
Mais uma vez, foi um evento realizado no relvado do Parque da Quinta de Lamas e teve
bastante afluência por parte dos estudantes. Esta foi a quarta edição deste evento e superou as
expetativas. Os estudantes puderam desfrutar de uma tarde de setembro com muito sol, calor,
cultura e convívio, ao som de uma banda de bossa nova, cujo terreno pisavam pela segunda
vez. O evento foi seguido de um tradicional FEUPCaffé.

Game Night
Este foi um evento inédito, onde numa noite de quinta feira se deu ênfase aos tradicionais
jogos de tabuleiro, bem como torneios de matraquilhos entre outros. O evento superou as
expectativas, criando um serão de boa disposição e convívio. Certamente um evento a ter
novas edições no segundo semestre.

Noite de Stand Up
Devido à enorme adesão do ano passado, resolveu-se substituir a Noite de Magia do primeiro
semestre por mais uma edição de Stand Up Comedy, algo que os estudantes sempre
mostraram bastante interesse. Neste evento, contou-se com a presença de humoristas como
Rui Cruz e Luís Gomes. Encontrou-se novamente casa cheia.

Chill Outs
O evento do tipo “ChillOut” foi realizado duas vezes ao longo do primeiro semestre, ChillOut
Arábico, dia 15 de Novembro, e ChillOut Karaoke, dia 12 de Dezembro. Espera-se que este
tipo de eventos seja também realizado durante o segundo semestre. É um evento no qual os
estudantes podem descontrair, estando num ambiente mais sossegado e de convívio. Ambas
as edições tiveram bastante adesão e nem a timidez de alguns estudantes atrapalhou o
Karaoke.
No segundo semestre, acolheu-se mais um ChillOut Karaoke, dia 28 de Fevereiro, e um
ChillOut Gin, dia 21 de Março. Este tipo de eventos já tinha sido realizado no primeiro
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semestre, tendo tido muita adesão por parte dos nossos estudantes. A Noite de Karaoke teve
muita adesão, como já seria de esperar após a edição do primeiro semestre.

Jantar de Natal
Este ano, a organização do Jantar de Natal da AEFEUP ficou a cargo de dois departamentos
para uma melhor divisão de tarefas: o departamento Cultural e o departamento Recreativo.
Este evento ocorreu no dia 20 de dezembro de 2018 e contou com uma maior adesão
relativamente ao ano passado. O principal objetivo deste evento era o convívio e a vivência
do espírito natalício na AEFEUP. Além do jantar com variedade de dois pratos, os estudantes
tinham à disposição sobremesas e jogos interativos para poderem desfrutar de um bom serão
na companhia dos amigos.
LAN 2 PARTY
O LAN 2 PARTY foi um evento realizado dia 28 de Março a pensar nos estudantes que se
sentem mais atraídos por videojogos, sendo constituído por um torneio de League Of
Legends, um torneio de Counter Strike e um Quiz “Quem quer ser geekilionário?”. No
entanto, os torneios não puderam ser realizados por falhas técnicas no dia do evento, tendo
apenas sido realizado o Quiz.

FEUP Of The 90’s
Seguindo o exemplo do ano anterior, foi realizada uma noite temática, neste caso dedicada
aos anos 90 no mesmo dia do evento acima mencionado: dia 28 de Março. Neste evento os
bares foram concessionados por parte dos estudantes, garantindo assim o envolvimento de
grupos de estudantes no evento.
Os nossos estudantes contribuíram para que estivesse tudo de acordo com o tema, vestindo-se
a rigor com outfits típicos dos anos 90.

FEUP Rock Fest
Este evento foi realizado no dia 11 de Abril, surgindo de uma ideia de reformular e inovar os
eventos FEUPSounds e Guitarmageddon de forma a trazer concertos aos nossos estudantes, a
começar pela tarde até ao final da noite, de um estilo de música muito acarinhado pelos
mesmos, o Rock. Este evento consistiu em dar oportunidade aos nossos estudantes de
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apresentarem as suas bandas durante a tarde e trazer bandas profissionais à noite. Para
primeira edição, este evento teve muita adesão.

15

Recreativo

Transmissões Mundial 2018
Em função da iniciativa da Federação Académica do Porto “Estádio Academia”, realizaramse transmissões dos jogos de Portugal no relvado da Quinta das Lamas, relvado em frente à
cantina, onde não faltou comida e bebida para os estudantes poderem conviver num bom
serão e apoiar a Seleção Portuguesa no Mundial 2018. Foi uma edição semelhante à do Euro
2016, onde, mais uma vez, os estudantes não faltaram.

Pool Party
Em parceria com a Associação de Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do
Porto (AEFADEUP) realizou-se esta atividade no dia 20 de Setembro de 2018, na habitual
Quinta de Santo António, com início pelas 15h e término às 19h.
Tal como no ano anterior, pretendeu-se com esta atividade a integração dos estudantes do
primeiro ano da FEUP e da FADEUP no meio universitário. Estes estudantes entraram de
forma gratuita.
À semelhança do ano passado, foi um evento que superou as expetativas albergando cerca de
800 pessoas, onde não faltaram mergulhos na piscina e boa disposição.

FEUPCaffé
Mais um ano que passa, e o tradicional FEUPCaffé continua a ser uma das atividades mais
acarinhadas pelos estudantes da FEUP. Este ano, no 1º semestre realizaram-se seis edições, à
semelhança do ano passado, sendo que uma delas foi temática, o “FEUPCaffé de Natal”
tendo sido uma edição em que se encorajou o abraçar da época usando vestuário alusivo ao
Natal.
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Cada um destes seis FEUPCaffé, teve uma média de 1000 pessoas e muita diversão ao longo
da noite toda. Este evento oferece uma fuga ao stress diário do estudante, que consideramos,
também, ser importante para um percurso académico de sucesso.
Tem-se como princípio neste tipo de eventos dar a DJ’s locais e da nossa faculdade a
oportunidade de atuarem e até de se lançarem, o que o torna também num verdadeiro evento
de estudantes para estudantes, com entrada gratuita e preços académicos.
No 2º semestre, realizaram-se mais quatro edições, estando novamente com lotação esgotada.
Uma das edições teve como tema FEUPCaffé Aniversário no dia 14 de Março em
comemoração do aniversário da nossa Associação de Estudantes.

Arraial d’Engenharia 2018
Mais uma vez, a Associação de estudantes da FEUP, orgulha-se de realizar a maior receção
aos estudantes da academia do Porto.
O Arraial d’Engenharia é a atividade com maior peso orçamental na AEFEUP e uma das
mais desejadas pelos estudantes e também pelos alunos das restantes faculdades da academia
portuense. Realizou-se entre 30 de outubro a 2 de novembro de 2018, tendo sido o primeiro
dia de Arraial festejado nas instalações da AEFEUP e os restantes no Centro de Congressos e
Desporto de Matosinhos. Tal mudança de local em relação a anos passados teve origem nas
recentes obras no Pavilhão Rosa Mota, impossibilitando a realização de qualquer tipo de
evento.
Neste evento, de uma forma ou de outra, todos os membros da AEFEUP participaram na
organização e ajudaram a conseguir, mais uma vez, um espetáculo de excelência.
Nesta edição, apesar de o espaço e a lotação ser menor em relação a anos passados, a casa
esteve sempre cheia, esgotando mesmo no último dia. Nos restantes dias, contabilizou-se uma
média de cerca de 2600 pessoas.
O Arraial d’Engenharia foi, mais uma vez, um grande sucesso contando com um cartaz de
grande qualidade e diversificação, uma produção extremamente ambiciosa e um plano de
marketing e divulgação muito rigoroso e pensado ao pormenor. Sabemos que conseguimos
melhorar ainda mais o Arraial d’Engenharia visto que já tivemos edições com mais adesão. O
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espaço e a localização do evento foram fatores determinantes para tamanha redução de
adesão ao evento.
Esta atividade é extremamente prestigiante para a AEFEUP, devido à sua dimensão e
organização, sendo conhecida e mediatizada em toda a cidade do Porto e arredores. Pensamos
que deve continuar a ser realizada e otimizada ao longo dos anos, pelas próximas direções da
AEFEUP.

3WAY
Nos dias 7 e 8 de Março, com parceria entre a AEFMUP e a AEICBAS realizámos duas
noites de muita diversão no Villa Porto, ao som de Ricardo Reis e Meninos do Rio na suintaFeira e Two Mess e Dj Dadda na sexta-feira. As duas noites superaram os 1000 estudantes.

Super Mega FEUPCaffé
Celebrado no dia 2 de Maio, o Super Mega é quase como um FeupCaffé normal, à exceção
de que inicia às 14h com várias atividades como um touro mecânico, beerpong e música ao
longo de toda a tarde com 3 DJ’s. Nesta edição não houve interrupção entre a parte da tarde e
a noturna.
À noite, a partir das 23h, o funcionamento passou a ser regido pelo regulamento normal do
FEUPCaffé e contou novamente com casa cheia ao som dos Twomess.
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Administração

Comunicação e Marketing
Ao longo de todo o mandato 2018/2019, o departamento de Comunicação e Marketing da
Associação de Estudantes da FEUP funcionou como promotor e agente divulgador de todo o
programa de atividades agendado, promovendo uma maior visibilidade e consequente adesão
aos eventos por parte da comunidade estudantil.
Foi sempre o principal foco do departamento de Comunicação e Marketing fazer chegar ao
máximo número possível de estudantes toda a informação referente aos demais momentos
por nós organizados ou promovidos.
O bom trabalho realizado foi o resultado de um grande esforço e trabalho de equipa muito
cúmplice entre os vários membros do departamento, bem com membros do departamento de
Imagem.
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GTA
O GTA (Grupos e Tradições Académicas) tem como função fazer a ligação entre os vários
grupos e núcleos de estudantes e a AEFEUP, sendo possível assim uma aproximação e uma
maior facilidade para atender às necessidades dos mesmos. A sua principal função é a
cedência das instalações e material da AEFEUP, para que seja possível aos respetivos núcleos
e grupos realizarem as suas atividades.
Durante todo o mandato o nosso espaço foi inúmeras vezes cedido para as mais diversas
atividades de grupos estudantis da FEUP, podendo assim servir com sucesso os interesses dos
estudantes.
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Imagem
Este departamento está diretamente relacionado com o departamento de Comunicação e
Marketing, sendo responsável por toda a produção gráfica do mais variado material utilizado
na promoção de todos os eventos da AEFEUP.
Durante todo o mandato este departamento esteve envolvido na promoção de eventos tais
como FEUPCaffé, Arraial d’Engenharia, FEUP Sounds, Chill Out, FEUP Engineering Days,
etc.
Conseguindo assim com a sua originalidade e imaginação dar o maior destaque a todo o
trabalho realizado pela AEFEUP.
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Logística
A Logística possui como principal responsabilidade o suporte à AEFEUP em diversos
âmbitos. Tal suporte engloba a manutenção, preservação e modernização do edifício, para
que o espaço seja cada vez mais confortável aos estudantes que o frequentam, e ao mesmo
tempo que atenda suas necessidades principais, garantindo o bem-estar geral.
De entre as alterações concluídas, destacam-se a mudança no sistema de distribuição de
cerveja, a renovação da esplanada exterior, atualização do painel do salão principal e o
conserto dos portões que certificam a segurança do local.
Além da administração do edifício, a Logística também esteve responsável pela gestão dos
materiais e equipamentos utilizados nos diversos eventos realizados na Associação de
Estudantes. Tais eventos contaram com apoio desde a sua organização e montagem até à
resolução de imprevistos, sendo que foram todos concluídos com êxito.
Pode-se concluir que as funções deste departamento são essenciais para o bom
funcionamento da Associação de Estudantes, tendo sido cumpridas com excelência em
cooperação com toda a administração e dando continuidade ao trabalho desenvolvido ao
longo dos últimos anos.
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