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Associação de Estudadantes da Faculdade de Arquitectura - AEFA

PREÂMBULO

A Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura (AEFA), é a estrutura
representativa dos Estudantes da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa (FAUL). Esta Associação é conhecida pela sua sólida estrutura institucional
e financeira, com o propósito de assegurar uma gestão sustentável do seu
património e dos seus interesses. Os objetivos gerais da Associação de Estudante
são, acima de tudo, a defesa dos interesses dos cerca de 3000 estudantes da
Faculdade de Arquitetura, estimular a participação dos estudantes da FAUL na vida
académica e associativa, e con tribuir ativamente para a participação de todos os
estudantes em atividades de foro pedagógico, culturais, desportivas e recreativas.
As atividades propostas neste documento refletem a vontade de dinamizar e de
cumprir os Estatutos da AEFA, honrando o juramento tomado, e zelando para que
seja cumprido, através deste Plano de Atividades para o mandato de 2019/2020.
Relativamente à organização interna, a Direção da AEFA conta com 19
elementos efetivos distribuídos por 6 departamentos, para além da presidência.
Estes departamentos servem para dividir a atividade da AEFA por grupos de
trabalho, e desta forma cada equipa ter a sua área de foco. Assim, a Direção-Geral
da AEFA está organizada da seguinte forma para o mandato de 2019/2020:
Presidente;
Vice-Presidente;
Tesoureira;
Secretário-Geral;
Política Educativa;
Responsabilidade Social e Cultural;
Recreativo;
Desporto;
Imagem e Comunicação;
Relações Externas e Parcerias.
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Associação de Estudadantes da Faculdade de Arquitectura - AEFA

PRESIDÊNCIA

O foco principal da Presidência da Associação de Estudantes da Faculdade
de Arquitetura, é em todas as oportunidades, a procura ativa do melhor para
os estudantes desta Instituição, e por isso é muito importante a boa relação
institucional entre a AEFA e a FA, não desvalorizando a forte relação que é
necessária com o todos os Órgãos de Governo da Faculdade de Arquitetura.
Relativamente à representação externa, a AEFA deverá adotar uma postura
interventiva no movimento estudantil, tanto na FA como em todas as estruturas e
entidades onde se discutam assuntos relevantes para os interesses dos estudantes
da FA, para assegurar que qualquer necessidade ou problema destes sejam
resolvidos no momento e no sítio certo. Sendo a AEFA conhecida pela sua forte
relação institucional com as demais estruturas, almejamos a continuação dessa
relação com os Órgãos de Gestão da FA, com a Universidade de Lisboa e com os
Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa.
Dentro e fora da Academia de Lisboa, para a nossa voz continuar a ser
ouvida, contamos com a colaboração da Federação Académica de Lisboa (FAL),
para participar nas atividades organizadas por esta entidade, mas também para
participar no Movimento Associativo Nacional, de forma a defender os interesses
dos nossos estudantes, como Assembleias Gerais. É também através da Federação
Académica de Lisboa que pretendemos ser representados nos ENDA (Encontro
Nacional de Direções Associativas), sendo o local onde as Associações Académicas
e de Estudantes debatem os problemas que dizem respeito ao panorama geral do
Ensino Superior Nacional.
Relativamente à representação internacional, a AEFA é associada ao FAIRe
(Fórum Académico para a Informação e Representação Externa), que nos
últimos anos tem perdido a sua representatividade. Consideramos ser de extrema
importância a reativação deste Fórum, de modo a dar voz aos estudantes
portugueses no panorama Europeu. Deste modo, pretendemos ter uma participação
mais ativa nas atividades deste Fórum e colaborar com a sua reativação.
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Dentro da Faculdade de Arquitetura, pretendemos, com um olhar atento
através dos nossos diversos departamentos, detetar e notificar as problemáticas
dos estudantes da nossa Instituição, e, desta forma, prestar-lhes o devido apoio,
em colaboração com o departamento da Política Educativa. Para estes problemas
serem notificados, pretendemos ter uma participação mais ativa dos nossos
estudantes em atividades propostas pela AEFA, bem como a sua participação em
fóruns de debate e Assembleias Gerais de Alunos.
Com as novas modalidades desportivas da AEFA, acreditamos poder aumentar
a qualidade académica e o bem-estar dos nossos estudantes, e em colaboração
com o departamento do Desporto vamos estar em constante procura para
melhorar o que oferecemos aos nossos estudantes, para que deste modo possam
usufruir de momentos de lazer e de descontração fora das atividades curriculares.
Ainda procuramos melhorar as condições dos nossos atletas, através do Estatuto
Estudante-Atleta.
Relativamente à Comunicação e Imagem, a AEFA é conhecida pela sua
forte representatividade. Acreditamos que é através deles que todas as nossas
atividades e projetos são vistos e ouvidos, e é nesse seguimento que achamos ser
fundamental o desenvolvimento e inovação nos diferentes conteúdos audiovisuais
e multimédia, para os nossos estudantes.
No que à Responsabilidade Social e Cultural diz respeito, pretendemos dar a
este departamento todos os recursos necessários para a execução e melhoramento
das suas atividades, uma vez que tem como principal propósito conceder aos
nossos estudantes as ferramentas necessárias para o enriquecimento a nível
académico como pessoal.
Posteriormente, em relação ao departamento Recreativo, damos continuidade
ao trabalho já desenvolvido, tentando, no entanto, melhorar, ao nível da qualidade,
todos os nossos eventos.
Finalmente, no que diz respeito ao departamento de Relações Externas e
Parcerias, tencionamos aliar as estruturas externas à AEFA e aos seus associados,
tendo como objetivo a obtenção de vantagens e benefícios para os mesmos, como
também procurar apoios para todos os eventos a realizar pela AEFA.
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De forma a colmatar o mandato passado, no âmbito dos espaços da AEFA,
pretendemos a transformação de um dos espaços que pertence à Associação, que
se encontra na NAVE, que é o antigo espaço de Informática. O objetivo será criar,
naquele espaço, uma extensão da livraria, proporcionando o encontro de mais
informação e leitura para os estudantes.
Tendo em atenção as parcerias disponíveis através da AEFA, temos como
principal objetivo potencializar o Protocolo estabelecido com o CCB/Garagem Sul,
com o objetivo de dinamizar as nossas atividades nos espaços da Garagem Sul e
de proporcionar aos estudantes mais ofertas culturais e recreativas que possam
vir a ter lugar neste local.
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Associação de Estudadantes da Faculdade de Arquitectura - AEFA

TESOURARIA

Numa estrutura como a Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura
(AEFA), a gestão financeira é um ponto crucial na sua organização. A começar pela
gestão de contratos e rendas, o meu objetiv o enquanto Tesoureira da AEFA é,
assegurar que todos os objetivos financeiros são cumpridos de forma responsável
e organizada. Relativamente às contas da AEFA, esta encontra-se em boa gestão
financeira, conseguindo assegurar a realização das atividades propostas pelos
alunos, descritas no Plano de Atividades.
Apesar desta boa gestão financeira, deixada pelo mandato cessante, há que
ter sempre salvaguardada uma quantia para situações imprevisíveis por parte da
AEFA.
O mandato cessante acabou com os respetivos saldos:
Caixa Geral de Depósitos (0011003457230): 30 131,73€
Caixa Geral de Depósitos (0011006238431): 10 499,26€
Caixa: 6 646,02€
Totalizando: 47 277,01€
O foco principal de todo o trabalho da AEFA são os alunos da Faculdade de
Arquitetura da Universidade de Lisboa, e por isso, o orçamento feito será com o
propósito de realizar as atividades propostas em Plano de Atividades. A distribuição
das atividades propostas neste plano, são elaboradas pelos departamentos que
compõem a Direção-Geral da AEFA. É através desta organização interna que
conseguimos ter o financiamento para este mandato de 2019/2020.
As principais fontes de rendimento da AEFA são as concessões cedidas à AEFA,
que permitem a entrada anual de 60 000€ (sessenta mil euros) nas contas da
AEFA. Outra forma que nos permite realizar as atividades propostas é o apoio do
IPDJ (Instituto Português do Desporto e da Juventude) feita através do Programa
de Apoio Estudantil onde obtemos um apoio de cerca de 19 000€ (dezanove
mil euros) onde os focos são o desporto e a cultura na comunidade académica.
Podemos desta forma concluir, que as contas da AEFA foram alvo de uma boa
gestão, deixando recursos para as atividades deste ano e possibilidade de deixar
as contas deste mandato como nos foram entregues.
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Objetivos
Um dos principais objetivos deste mandato passará pela a renegociação de
contratos, nomeadamente o da Editorial Blau e da Papelaria Marciano.
Relativamente a dívidas, a Arquitectuna e a

Comissão de Recepção aos

Alunos têm valores pendentes à AEFA. Para que estes valores sejam liquidados,
será elaborado um plano de pagamento. Com esta medida, o único objetivo que
temos é resolver esta situação de forma breve, responsável e ponderada. A nível
externo não foram apresentadas quaisquer situações irregulares, o que nos leva a
continuar esta política com base na organização interna.
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POLÍTICA-EDUCATIVA

Reconhecendo a importância que este Departamento tem junto da vida
dos nossos estudantes, procuramos detectar, apoiar e resolver os problemas
dos mesmos, como também ser o elo de comunicação entre o corpo estudantil
e o corpo administrativo.

Criação de um Gabinete de Apoio ao Estudante
Ao longos dos mandatos, este é um ponto que tem vindo a ser trabalhado,
porém sem resultados. Pretendemos, deste modo, dar continuação ao
desenvolvimento desta questão.
Este gabinete revela-se bastante importante para os alunos da nossa
instituição, pois é mais um meio de prestar apoio da FA.
Calendário e Periodicidade: Por definir.
Localização: Átrio da AEFA - Ventura Terra
Parcerias: Faculdade de Arquitetura

Desenvolvimento da comunicação entre o corpo estudantil e o
administrativo
Pretendemos que ao longo deste mandato, sejam desenvolvidos os meios
de comunicação entre os corpos estudantil e administrativo, em prol de que os
estudantes não sintam falta de informação ou apoio.
De modo a complementar este tópico, pretendemos redigir moções
internas, com o intuito de solucionar os problemas dos estudantes de forma
rápida e eficazmente.
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Continuação do desenvolvimento do Estatuto Estudante-Atleta
O Estatuto Estudante-Atleta é um tema debatido entre todas as Associações
Académicas e de Estudantes nos últimos anos.
Assim, por considerarmos que este tema ainda não se encontra adequado à
realidade dos estudantes da Faculdade de Arquitetura, e por consequência da
Universidade de Lisboa, pretendemos dar continuação e desenvolver o mesmo,
mantendo as regalias já conquistadas, mas tentando conceber melhores
resultados. Acreditamos que, em conjunto com as Associações Académicas e
de Estudantes será uma meta a alcançar.
Parcerias: Associações Académicas e de Estudantes; Federação Académica
de Lisboa (FAL)

Participação nos Encontros Nacionais de Direções Associativas e nas
Assembleias Gerais da Federação Académica de Lisboa
A AEFA pretende ter uma participação ativa em todos os Encontros
Nacionais de Direções Associativas (ENDA) e nas Assembleias Gerais da
Federação Académica de Lisboa, onde irão ser debatidas matérias relacionadas
com o panorama nacional do Ensino Superior, considerando os interesses dos
estudantes da FA.
Tencionamos, também, reportar ao corpo estudantil todos os resultados
obtidos fruto dos ENDA’s, de forma a que os estudantes tenham o conhecimento
das decisões que afetam a sua vida académica.

Acompanhar, avaliar e reestruturar o estado das instalações da FA
O estado das instalações da FA é algo que está em direta interação com
a vida dos estudantes, deste modo é do nosso interesse reavaliar e analisar,
conjuntamente com Órgãos pertencentes à FA, sobre o estado das mesmas, de
maneira a garantir melhores condições para o corpo estudantil, com o intuito
de a FA ser um espaço apelativo para estudo e para o convívio.
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Calendarização e Periodicidade: Ao longo do mandato.
Parcerias: Faculdade de Arquitetura

19

Plano de Actividades 2019-20

20

Associação de Estudadantes da Faculdade de Arquitectura - AEFA

RESPOSABILIDADE SOCIAL
E CULTURAL

O Departamento de Responsabilidade Social e Cultural tem como principal
propósito conceder aos estudantes da Instituição as ferramentas necessárias para
um enriquecimento tanto a nível académico com a nível pessoal. Aumentando as
suas habilitações no âmbito das suas áreas escolares mas procurando também
promover competências gerais e a orientação necessária para uma futura vida
profissional. Posto isto, o Departamento da Responsabilidade Social e Cultural,
para o mandato de 2019/2020, propõe a realização das seguintes atividades:

MAD week
A MAD week consiste numa semana dedicada aos cursos lecionados na
Faculdade de Arquitetura, englobando atividades como palestras, workshops
relâmpago, exposições, entre outras atividades. Propõe-se ainda a realização de
mesas redondas com a colaboração de docentes da Instituição/Alumni.
Calendarização e Periodicidade: 16 a 20 de Março de 2020
Localização: Espaços da FA
Parcerias: Ateliês; Professores; Empresas; Departamento de Relações Externas
e Parcerias.

Fim-de-semana Cultural
O fim-de-semana cultural traduz-se numa viagem com um roteiro turístico
a cidades fora dos limites da cidade de Lisboa, dedicado a todos os alunos da
Instituição no sentido de fomentar a cultura, como também a promoção do
convívio entre os estudantes participantes.
Calendarização e Periodicidade: 1º Semestre
Localização: Por definir
Parcerias: Museus; CCB
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Atividades de Sensibilização Ambiental
Este projeto de sensibilização ambiental vai de encontro à

situação atual

do nosso planeta e dos problemas ambientais que surgem em torno do mesmo.
De modo a sensibilizar e informar os nossos estudantes serão organizadas
palestras alusivas ao tema; organização de debates e demonstrações de soluções
sustentáveis com a colaboração de entidades, alunos e professores.
Calendarização e Periodicidade: Abril 2020.
Localização: Espaços da FA.
Parcerias: Empresas, Alunos e Professores.

Atividades de Voluntariado
Nos dias de hoje, o voluntariado é um tema cada vez mais abordado e
frequentemente debatido, e por isso asseguramos iniciativas a nível social, com papel
ativo na comunidade académica apoiando iniciativas que venham a desenvolverse neste âmbito. Tencionamos divulgar práticas de voluntariado nas redes sociais
da AEFA. Com esta atividade pretendemos sensibilizar e principalmente ser uma
ponte de informação entre os alunos da FA e atividades de cariz social.
Calendarização e Periodicidade: uma vez por mês.
Parcerias: Federação Académica de Lisboa (FAL - Programa Academia
Consciente); Departamento Imagem e Comunicação.

Atividades Culturais
As atividades culturais pretendem proporcionar aos estudantes a possibilidade
de participação em debates temáticos, em visitas a obras/ateliês e a exposições,
como também na divulgação de eventos. Consistem num espaço que possibilita
aos participantes entrarem na discussão do tema levado à mesa pelos oradores
convidados sobre temas da atualidade, a divulgação de eventos e a promoção de
exposições.
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Calendarização e Periodicidade: uma vez por mês.
Parcerias: CCB, Museus, Ateliês, Professores, Alunos.

Participação na Futurália com merchandising e vídeos
À semelhança dos mandatos anteriores, asseguramos a participação da AEFA
na Futurália, que toma lugar na FIL, tendo como objetivo elucidar e promover,
aos jovens e futuros estudantes do Ensino Superior, as atividades e programas da
Faculdade de Arquitetura.
Calendarização e Periodicidade: 25 a 27 de Março de 2020
Localização: FIL
Parcerias: Faculdade de Arquitetura

Workshops de Softskills
Tendo em conta a necessidade recorrente de softskills, procuramos incutir
estes conhecimentos no dia a dia dos estudantes da FA, em colaboração com
entidades especializadas. Uma vez inscritos junto da AEFA poderiam participar
nestes workshops e atividades.
Calendarização e Periodicidade: Por definir
Localização: Por definir
Parcerias: Unlimited Future

23

Plano de Actividades 2019-20

24

Associação de Estudadantes da Faculdade de Arquitectura - AEFA

RECREATIVO

O Departamento Recreativo tem um papel fundamental na formação do
espírito académico dos estudantes. Consideramos que, para ter uma faculdade
forte e unida, é essencial a partilha de momentos de descontração e convívio
social entre os membros da comunidade académica.
Deste modo, pretendemos organizar:

TREMOÇADAS “MELHOR BAR ABERTO UNIVERSITÁRIO”
Esta festa tem como premissa a partilha de experiências sem qualquer
divergência entre cursos e Faculdades, promovendo assim uma boa diversão e
fuga à vida académica.
Organização Interna e Recursos Humanos
		

- Direção-Geral da Associação de Estudantes;

		- Voluntários;
		

- Empresa de segurança;

		- Som/DJ;
		- Fotógrafo.
Calendarização e Periodicidade
		

- 05/12/2019 – Tremoçada de Natal

			

- 01/11/2019 - Cartazes e publicidade;

			

- 08/11/2019 - Autorização do Presidente da Faculdade;

			

- 12/11/2019 - Licença de Ruído da Câmara;

			

- 12/11/2019 - SPAutores

			

- 12/11/2019 - Pass Música

			

- 16/11/2019 - Seguro da festa (Allianz);

			

- 21/11/2019 - Pedir a colocação de avisos para o

			

encerramento da garagem no dia da festa à

			Arquiteta Carla Sardinha.
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- 5 ou 12/03/2020- Tremoçada Glow

			

- 17/02/2020 - Cartazes e publicidade;

			

- 17/02/2020 - Autorização do Presidente da Faculdade;

			

- 05/02/2020 - Licença de Ruído da Câmara;

			

- 05/02/2020 - SPAutores

			

- 05/02/2020 - Pass Música

			

- 05/02/2020 - Seguro da festa (Allianz);

			

- 2/03/2020 - Pedir a colocação de avisos para o

			

encerramento da garagem no dia da festa à Arquiteta

			Carla Sardinha.
		

- 1 ou 8/10/2020 - Tremoçada do Caloiro

			

- 21/09/2020 - Cartazes e publicidade;

			

- 21/09/2020 - Autorização do Presidente da Faculdade;

			

- 1/09/2020 - Licença de Ruído da Câmara;

			

- 1/09/2020 - SPAutores

			

- 1/09/2020- Pass Música

			

- 1/09/2020 - Seguro da festa (Allianz);

			

- 28/09/2020 - Pedir a colocação de avisos para o

			

encerramento da garagem no dia da festa à Arquiteta

			Carla Sardinha.
Localização: Garagem da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa entre as 18:00 e as 03:00 horas.
Parcerias: Departamento de Relações Externas e Parcerias.

SUNSET’S E CHURRASCOS
Sunset’s e churrascos consistem em alturas de convívio onde os estudantes
depois de um dia de aulas podem relaxar e divertir-se, junto de outros alunos.
Seriam pequenos eventos realizados dentro da Faculdade com venda de comida e
bebida, no churrasco, e musica ambiente no bar, nos sunset’s.
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Organização Interna e Recursos Humanos
		

- Direção da Associação de Estudantes;

		- Voluntários
		- Som/DJ;
		- Fotógrafo;
Calendarização e Periodicidade: 23 de abril de 2020.
Localização: Bar / Estacionamento da faculdade / Bloco 6 (exterior).

Fitanço
A queima das fitas de Lisboa é um acontecimento de grande importância
para qualquer estudante, de dentro ou de fora dos limites da cidade de Lisboa.
Durante esta semana, na cerimónia da Queima das Fitas, que os alunos finalistas
têm destaque.
Apostamos, assim, no excelente resultado das últimas edições da Queima
da Fitas na Faculdade de Arquitetura com o desejo de tornar esta cerimónia cada
vez melhor e maior, tornando-o num dos grandes eventos desta instituição.
Propomos assim, que este evento se realize no estacionamento Norte da
Faculdade, um espaço com maior sombreamento natural, com mais espaços para
a receção dos alunos finalistas e respetivos acompanhantes onde conseguimos
colocar toda a zona de bar e de comida.

Organização Interna e Recursos Humanos
		

- Direção da Associação de Estudantes;

		- Voluntários;
		- Som/DJ;
		

- Empresa de segurança

		- Fotógrafo.
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Calendarização e Periodicidade:
		- Maio de 2020
			

- finais de março - Cartazes e publicidade;

			

- finais de março - Autorização do Presidente da

			 Faculdade;
			

- finais de março - Licença de Ruído da Câmara;

			

- finais de março - SPAutores

			

- finais de março - Pass Música

			

- finais de março - Seguro da festa (Allianz);

Localização: Estacionamento Norte da Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa
Parcerias: Departamento de Relações Externas e Parcerias.

Festival Académico de Lisboa
Este ano o Festival Académico de Lisboa irá realizar a sua 4ª Edição. É um
festival organizado pela Federação Académica de Lisboa e com a participação de
todas as Associações de Estudantes federadas.
Sendo a AEFA uma das associações fundadoras da FAL achamos importante
a nossa participação em peso no evento, para todos os clientes do evento, de
forma a continuar a lançar o nome da AEFA.
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DESPORTO

O

Departamento

de

Desporto

pretende

dinamizar

as

atividades

desportivas e fomentar a prática de hábitos de vida saudáveis na vida académica
dos estudantes da Faculdade de Arquitetura.

Protocolo “Campus da Ajuda”
O Protocolo “Campus Ajuda” tem como objetivo o estabelecimento de
parâmetros para a cooperação entre as Associações (Associação de Estudantes
da Faculdade de Arquitetura; Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina
Veterinária; Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas; Associação de Estudantes do Instituto Superior de Agronomia).
Auxiliando na formação de equipas conjuntas e na manutenção das
mesmas, com a finalidade de gerar uma maior possibilidade aos estudantes de
todas as Unidades Orgânicas, anteriormente referidas, de praticarem a modalidade
coletiva que desejam.
Este Protocolo tem a durabilidade de uma época desportiva, podendo
sempre existir a sua renovação, no término da mesma.
Calendarização: Fevereiro de 2019
Localização: CEDAR
Parcerias: AEFMV; AEISCSP; AEISA; ADESL

Semana do Desporto
Esta semana foi criada com o intuito de procurar conhecer quais as
modalidades que mais captam os interesses dos estudantes desta Instituição,
de maneira a melhorar os nossos projetos futuros, como também, promover a
divulgação das equipas da Associação como as do Pólo, dos Campeonatos
Universitários de Lisboa (CUL) e dos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU)
e o esclarecimento de dúvidas sobre as mesmas.
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Calendarização: Setembro de 2020
Local: Átrio da AEFA

Torneio do Pólo Ajuda
O Torneio do Pólo da Ajuda foi um assunto debatido entre os diversos
departamentos desportivos das Associações de Estudantes do Pólo Universitário
da Ajuda, uma vez que é costume existirem jogos entre as equipas, porém sob a
forma de jogos-treino.
Cabe, assim, ao Departamento de Desporto a criação de um torneio anual
das modalidades desportivas que não se encontrem abrangidas pelo Protocolo
“Campus Ajuda”.
Este torneio tem como finalidade, para além da componente desportiva, a
aproximação dos alunos das Instituições participantes.
Calendarização: Por definir
Localização: CEDAR
Parcerias: AEFMV; AEISCSP; AEISA

Campeonatos Universitários de Lisboa (CUL)
Os Campeonatos Universitários de Lisboa consistem em competições
desportivas entre as equipas das AAEES em Lisboa, sob égide da Associaçãos
Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL).
O Departamento de Desporto tem como objetivo assegurar a manutenção
das equipas da AEFA e das equipas de fusão abrangidas pelo Protocolo “Campus
da Ajuda” em prol de um bom desempenho desportivo.
EQUIPAS AEFA
		Voleibol Feminino
		Futsal Masculino
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VOLEIBOL FEMININO:
Calendarização:
1ª Fase
		

AM vs. UL - 12 de maio de 2020 (Ter) às 18:15

		

AEFA vs. AEFML - 17 de outubro de 2019 (Qui) às 19:45

		

AEFA vs. AEISEG - 31 de outubro de 2019 (Qui) às 19:45

		

AEIST vs. AEFA - 7 de novembro de 2019 (Qui) às 18:00

		

AEFA vs. AEFEUNL - 11 de novembro de 2019 (Seg) às 19:45

		

AEFCT vs. AEFA - 25 de novembro de 2019 (Seg) às 21:30

		

AEFA vs. AEISCTE-IUL - 12 de dezembro de 2019 (Qui) às 18:00

		

UCP vs. AEFA - 17 de fevereiro de 2020 (Seg) às 21:30

		

AEFA vs. AEFCL - 2 de março de 2020 (Seg) às 21:30

		2ª Fase (Mediante os resultados obtidos)
		

½ Final e Final - 16 de março de 2020 a 19 de março de 2020

		Parcerias: ADESL
		Local:
		

- Pavilhão 2 do Estádio Universitário de Lisboa (EUL)

		

- Complexo Desportivo da Ajuda (CEDAR)

FUTSAL MASCULINO:
		Calendarização:
		1ª Fase
		

AEFA vs. AEIPAM - 21 de novembro de 2019 (Qui) às 18:00

		

AAIPS vs. AEFA - 10 de dezembro de 2019 (Ter) às 20:45

		

AEFA vs. AEISEG - 10 de março de 2020 (Ter) às 21:00

		

AEFEUNL vs. AEFA - 23 de março de 2020 (Seg) às 19:45

		

AEFA vs. AEFCSH - 2 de abril de 2020 (Qui) às 18:15

		

AEFCM vs. AEFA - 14 de abril de 2020 (Ter) às 21:00

		

AEFA vs. AAMDL - 21 de abril de 2020 (Ter) às 22:15

		

AAUAL vs. AEFA 7 de maio de 2020 (Qui) às 21:00
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Fase a Eliminar (Mediante os resultados obtidos)

		

1/8 Final - 11 e 14 de maio de 2020

		

¼ Final - 19 e 21 de maio de 2020

		Parcerias: ADESL
		Local:
		

- Pavilhão 1 do Estádio Universitário de Lisboa (EUL)

		

- Pavilhão 2 do Estádio Universitário de Lisboa (EUL)

		

- Polidesportivos do Estádio Universitário de Lisboa (EUL)

		

- Complexo Desportivo da Ajuda (CEDAR)

EQUIPAS FUSÃO (UL):
		Basquetebol Masculino
		Basquetebol Feminino
		Futsal Feminino
		Voleibol Masculino
		Rugby Masculino
A equipa de Rugby Masculino é um projeto entre a AEFA e a AEFMV
que passa pela organização de treinos com objetivo de integrar os Campeonatos
Universitários de Lisboa Rugby 7s (Sevens) na época desportiva 2020/2021.

BASQUETEBOL MASCULINO:
		Calendarização:
		1ª Fase
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AAFDL vs. UL - 19 de novembro de 2019 (Ter) às 20:45

		

UL vs. AAULHT 10 de dezembro de 2019 (Ter) às 18:15

		

UCP vs. UL - 12 de março de 2020 (Qui) às 22:00

		

UL vs. EN - 26 de março de 2020 (Qui) às 22:00

		

AAIGOT vs. UL - 31 de março de 2020 (Ter) às 20:45
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		2ª Fase
		Por Definir
		Parcerias: ADESL; AEISCSP
		Local:
		

- Pavilhão 1 do Estádio Universitário de Lisboa (EUL)

		

- Complexo Desportivo da Ajuda (CEDAR)

BASQUETEBOL FEMININO:
		Calendarização:
		1ª Fase
		

AEFCT vs. UL - 16 de outubro de 2019 (Qua) às 18:00

		

UL vs. Ulisboa - 22 de outubro de 2019 (Ter) às 20:45

		

UCP vs. UL - 5 de novembro de 2019 (Ter) às 17:00

		

UL vs. AEESSA - 12 de novembro de 2019 (Ter) às 21:00

		

FAIPL vs. UL - 20 de novembro de 2019 (Qua) às 18:30

		

UL vs. AEISEG - 27 de novembro de 2019 (Qua) às 18:45

		

Fase final (Mediante os resultados obtidos)

		

16 de março de 2020 a 19 de março de 2020

		Parcerias: ADESL; AEISCSP
		Local:
		

- Pavilhão 1 do Estádio Universitário de Lisboa (EUL)

		

- Complexo Desportivo da Ajuda (CEDAR)

FUTSAL FEMININO:
		Calendarização:
		
		

UL vs. AEESSA - 27 de novembro de 2019 (Qua) às 18:15

		

UL vs. Nova - 4 de dezembro de 2019 (Qua) às 20:00

		

UL vs. AM - 11 de dezembro de 2019 (Qua) às 18:00
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UL vs. Nova - 4 de março de 2020 (Qua) às 18:15

		

UL vs. AEESSA - 11 de março de 2020 (Qua) às 18:15

		

UL vs. AM - 25 de março de 2020 (Qua) às 18:15

		

UL vs. Nova - 1 de abril de 2020 (Qua) às 18:45

		

UL vs. AEESSA - 22 de abril de 2020 (Qua) às 18:15

		

AM vs. UL - 12 de maio de 2020 (Ter) às 18:15

		Parcerias: ADESL; AEFMV; AEISCSP; AEISA
		Local:
		

- Pavilhão 1 do Estádio Universitário de Lisboa (EUL)

		

- Pavilhão 2 do Estádio Universitário de Lisboa (EUL)

		

- Complexo Desportivo da Ajuda (CEDAR)

VOLEIBOL MASCULINO:
		Calendarização:
		1ª Fase
		

UL vs. EN - 20 de novembro de 2019 (Qua) às 19:00

		

AEESTeSL vs. UL - 5 de dezembro de 19 (Qui) às 19:00

		

AEISEG vs. UL - 16 de dezembro de 2019 (Seg) às 20:30

		

UL vs. AFA - 12 de março de 2020 (Qui) às 19:15

		

AEISA vs. UL - 25 de março de 2020 (Qua) às 18:00

		2ª fase
		

15 de abril 2020 a 12 de maio de 2020

		Parcerias: ADESL; AEFMV
		Local:
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- Pavilhão 2 do Estádio Universitário de Lisboa (EUL)

		

- Complexo Desportivo da Ajuda (CEDAR)
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RUGBY MASCULINO:
		Calendarização: Terças-Feiras, 16:30 até às 18:00 (apenas os
		

horários dos treinos)

		Parcerias: AEFMV; AEISA
		Local: Campos de Rugby da AEISA

Campeonatos Nacionais Universitários (CNU)
Relativamente aos Campeonatos Nacionais Universitários, tem-se vindo
a notar um grande crescimento na participação dos atletas da Associação de
Estudantes da Faculdade de Arquitetura, fruto das promoções à prática desportiva,
das divulgações recorrentes pelos meios de comunicação da AEFA.
É da responsabilidade do Departamento do Desporto assegurar a
participação dos atletas nos CNU’s e a melhoria dos mesmos, com o intuito de
facilitar a organização, quer a níveis de gastos que a níveis de inscrição.
Algumas das modalidades, das quais contam com a participação de
atletas, com a informação de data de prova e do local da mesma.
NATAÇÃO		

CNU

01/12/2019 – U.Porto (Matosinhos)

JUDO			

CNU

08/12/2019 – AAC (Coimbra)

ATLETISMO		

CNU

09/02/2020 – AAUM (Braga)

XADREZ		

CNU

14/05/2020 – ADESL/AAL (Odivelas)

BADMINTON		

CNU

15/05/2020 – ADESL/AAL (Odivelas)

KARATÉ		

CNU

24/05/2020 – AAUTAD (Vila Real)

ATLETISMO		

CNU

07/06/2020 – AAUAlg (Algarve)

SURF			CNU		(a definir)
FUTEBOL DE PRAIA
O

Departamento

de

CNU		
Desporto

(a definir)
pretende

dinamizar

as

atividades

desportivas e fomentar a prática de hábitos de vida saudáveis na vida académica
dos estudantes da Faculdade de Arquitetura.
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IMAGEM E COMUNICAÇÃO
O Departamento de Imagem e Comunicação será um dos elos de ligação entre
a Associação de Estudantes e os estudantes da Faculdade de Arquitetura. Este
departamento irá fornecer todos os conteúdos audiovisuais e multimédia aos
estudantes, para que estes tenham acesso a todo o tipo de informações relativas
a eventos dentro e fora da Faculdade.
Com o compromisso de manter a qualidade da imagem e da comunicação da
nossa Associação, pretendemos desenvolver as seguintes atividades:

Criação de um horário fixo para a rádio
Esta atividade alicerça-se na criação de um horário, previamente estudado de
acordo com as horas de maior afluência ao bar e respeitando as aulas que são
lecionadas nas salas adjacentes ao bar.
Para além disso, serão também criadas playlists temáticas para

serem

reproduzidas no horário definido.
Calendarização e Periodicidade: início do segundo semestre
Localização: Rádio AEFA

DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS E DAS ATIVIDADES
DA FA
É da responsabilidade deste Departamento a divulgação imediata de todas
as atividades que terão lugar dentro da Faculdade, de forma a incentivar os
estudantes a participarem nas mesmas. Acreditamos que é desta forma que a
aproximação aos nossos estudantes pode ser realizada e, que é também deste
modo, que a AEFA poderá aumentar o reconhecimento por parte dos alunos da
nossa Instituição.
Calendarização e Periodicidade: Ao longo do ano
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MERCHANDISING
A Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura planeia dar
continuação à venda dos artigos atualmente disponíveis para os nossos sócios e
estudantes, no secretariado da AEFA.
Procuramos, também, renovar a imagem das atuais “sweats” e introduzir uma
nova peça de roupa – o casaco.

“TREMOÇADA”
De acordo com os moldes que têm sido verificados ao longo dos últimos
mandatos, este departamento tem como objetivo continuar com o desenvolvimento
da imagem e divulgação de material audiovisual e multimédia, tanto digital como
físico.
Parcerias: Departamento Recreativo

“FITANÇO”
A 4ª edição do Fitanço irá decorrer durante este mandato, a cerimónia é
dedicada aos finalistas da nossa Faculdade. Propomos assegurar a parte gráfica
dos diplomas de finalista. De forma a preparar este evento, asseguramos também
todo o material gráfico de sinalética e de informações para o dia do evento.
Calendarização e Periodicidade: Maio de 2020
Parcerias: Departamento Recreativo

“MAD week”
Durante este mandato irá realizar-se a 2ª edição da MAD week, uma semana
dedicada aos cursos lecionados na Faculdade de Arquitetura. Propomos assegurar
a parte gráfica da divulgação do evento cultural, como também todo o material
audiovisual e multimédia com informações para o decorrer do evento.
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Calendarização e Periodicidade: Março de 2020
Parcerias: Departamento de Responsabilidade Social e Cultural

Fórum de Perguntas
Visando oferecer todos os meios possíveis para facilitar o esclarecimento de
algumas dúvidas, pretendemos criar um fórum de perguntas onde os estudantes
poderão fazer as suas sugestões ou colocar as suas dúvidas.
Calendarização e Periodicidade: Ao longo do mandato
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RELAÇOES EXTERNAS E PARCERIAS

O Departamento de Relações Externas e Parcerias tem como premissa aliar
as estruturas externas à AEFA e aos seus associados, resultando na obtenção de
vantagens e benefícios para os mesmos, como também assenta na procura de
apoios logísticos para os eventos a realizar pela AEFA.

Parcerias com entidades externas culturais
Com o intuito de proporcionar aos estudantes maiores oportunidades do
cultivo da cultura nas suas vidas, e por sua vez, dar a conhecer as potencialidades
comunidade estudantil da Instituição ao mundo exterior da empregabilidade,
procuramos estabelecer parcerias com entidades como Archi Summit, MAAT,
Open House, Trienal de Arquitetura e a Ordem dos Arquitectos.
“FITANÇO”
Com a existência da 4ª edição do Fitanço no decorrer deste mandato,
propomos a procura por estabelecer contactos com artistas de modo a fornecer o
entretenimento aos estudantes que acabam uma etapa das suas vidas.
Núcleos
Com o propósito de acompanhar e prestar apoio aos núcleos pertencente à
AEFA, NAVE e FAI, este será, assim, o departamento que servirá de elo de ligação
entre os núcleos e a AEFA.
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