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SIGLAS 
 

Sigla Nomenclatura 

AAEE Associações de Estudantes 

AAIPS Associação Académica Instituto Politécnico de Setúbal 

ADESL Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa 

AE Associação de Estudantes 

AG Assembleia Geral 

CAS/IPS Conselho de Ação Social do Instituto Politécnico de Setúbal 

CI-AAIPS Comissão Instaladora da Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal 

CIMOB-IPS Centro para a Internacionalização e Mobilidade do Instituto Politécnico de Setúbal  

CF-AAIPS Conselho Fiscal da Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal 

CMS Câmara Municipal de Setúbal 

CNU Campeonatos Nacionais Universitários 

CTeSP Curso Técnico Superior Profissional 

CUL Campeonatos Universitários de Lisboa 

ENDA Encontro Nacional de Direções Associativas 

ENP Encontro Nacional de Politécnicos 

ESCE/IPS Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal 

ESE/IPS Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal 

ESS/IPS Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal 

ESTBarreiro/IPS Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal 
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ESTSetúbal/IPS Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal 

EUSA European University Sports Association 

FADU Federação Académica do Desporto Universitário 

FAIRe Federação Académica para a Internacionalização e Representação Externa 

FNAEESP Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico 

GAE-AAIPS Gabinete de Apoio ao Estudante da AAIPS 

GI.COM- IPS Gabinete de Imagem e Comunicação do IPS  

IES Instituições de Ensino Superior 

IPDJ Instituto Português do Desporto e da Juventude 

IPS Instituto Politécnico de Setúbal 

LOL League of Legends 

MAG-AAIPS Mesa da Assembleia Geral da Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal 

PAAS/IPS Programa de Atribuição de Apoios Sociais aos Estudantes do IPS 

PAO Plano de Atividades e Orçamento 

RJIES Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 

RGC Reunião Geral de Curso 

SAS/IPS Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Setúbal 

TOC Técnico Oficial de Contas 

UO Unidade Orgânica 
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INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o décimo nono artigo dos Estatutos da Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal 
(AAIPS), até quinze dias do final do seu mandato, a Direção da AAIPS terá de elaborar e submeter o Relatório 
de Atividades e Contas, relativo ao mesmo, para aprovação em Assembleia Geral. Deve, inclusive, solicitar o 
respetivo parecer ao Conselho Fiscal conforme indica o número um do artigo décimo nono dos mesmos 
Estatutos.  

O presente Relatório de Atividades e Contas (RAC) tem como finalidade explanar à comunidade discente do 
Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), todas as atividades e respetivas contas, que se realizaram neste ano de 
2021 que advém de um prolongamento do mandato 2020 da AAIPS. Devido ao estado pandémico, a AAIPS viu-
se obrigada a prolongar o seu mandato e garantir que os estudantes continuavam a poder usufruir das atividades 
e da sua representação e defesa.  

Com a pandemia estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) diante do avanço do Coronavírus 
(COVID-19), após a discussão e emissão dos Comunicados 01/2020 ao 05/2020 da AAIPS e na sequência das 
medidas do Comunicado do Conselho de Ministros de 14 de outubro de 2020, muitas das atividades previstas 
sofreram adaptações ou não puderam ser realizadas, contudo as mesmas encontram-se explanadas ao longo 
do presente RAC. 
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

	

	
Com o intuito de fomentar estas que são as relações institucionais que ao longo do tempo têm vindo a ser 
estabelecidas, esta direção, apresentou o seu plano de atividades a todas as entidades, nomeadamente Juntas 
de Freguesia e Câmaras Municipais, Setúbal e Barreiro. 

Para fomentar essas relações, esta direção, apresentou o seu plano de atividades a algumas das entidades 
referidas e realizou em parceria as atividades possíveis com as mesmas. Para além disso fez sempre um esforço 
para estar presente nas reuniões e/ou solicitações para participação nos eventos dos mesmos. 

Sendo a AAIPS, a estrutura representativa de todos os estudantes do IPS e pautando-se por uma forte e contínua 
relação com o mesmo e com os serviços com ele adjacentes, ao longo deste mandato continuámos a apostar 
na nossa relação com os Serviços de Ação Social do IPS (SAS/IPS), o IPS e as suas Unidades Orgânicas (UO´s) 
desenvolvendo aquelas que foram a maioria das atividades possíveis e os novos projetos de apoio aos 
estudantes IPS. 
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OUTRAS ESTRUTURAS DA AAIPS 
 

Núcleos AAIPS 

 

No presente mandato, a AAIPS, à semelhança de anteriormente, dinamizou uma campanha promocional para o 
processo eleitoral do Núcleos da AAIPS, onde ao longo da mesma, foi esclarecendo os estudantes sobre 
quaisquer dúvidas que pudessem ter sobre os Núcleos da AAIPS, tendo atingido 10 núcleos ativos de cursos de 
licenciatura.  

Consideramos que, em relação ao ano transato, foi positivo termos conseguido alcançar Núcleos de Curso em 
todas as UO´s do IPS, contudo não conseguimos cativar os estudantes de CTeSP e Mestrado a dinamizarem 
Núcleos de Curso, no entanto, não descuramos toda a divulgação, publicidade e empenho na realização da 
campanha promocional. Houve divulgação de informação junto dos estudantes e na fomentação do interesse 
dos mesmos para criarem núcleos de curso, quer através de mais publicidade física (cartazes) e digital, quer 
através da organização de um ciclo de debates com o tema “O que é um núcleo de curso?”. 

 

Conselho de Estudantes da AAIPS 

 

No presente mandato, a Mesa da Assembleia Geral abriu dois momentos para entrega de listas de estudantes 
para este órgão, um aquando das eleições dos órgãos da AAIPS e outro extraordinário aquando as eleições do 
Núcleos de Curso da AAIPS, no entanto, não houve candidaturas por parte dos estudantes para este órgão. 

Posto isto esta é uma estrutura da AAIPS que deve, cada vez mais, merecer a atenção dos órgãos da AAIPS 
numa ótica de um funcionamento futuro. 
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ATIVIDADES DA AAIPS 

 

Sendo a AAIPS o órgão responsável pela representação da comunidade estudantil do IPS, representando os 
seus estudantes, não só internamente como externamente é do seu interesse fomentar o desenvolvimento físico, 
cultural e científico dos estudantes mesmo que as circunstâncias se apresentem difíceis. Contribuindo, desta 
forma, para o crescimento social, cívico e democrático dos mesmos, sendo estes objetivos que se consideram 
cruciais para esta direção. 

Para tal, no decorrer deste mandato, face às proibições inerentes, a AAIPS procurou dentro dos possíveis 
proporcionar à comunidade IPS uma série de atividades que se enquadraram nestes princípios.  

Deste modo, e para facilitar a apresentação, a compreensão das suas descrições e respetivos orçamentos, estas 
estão divididas por capítulos, nomeadamente, atividades realizadas, atividades não realizadas, atividades por 
realizar e por categorias, tais como atividades Pedagógicas, Culturais e Académicas, Desportivas, de 
Representação Externa, de Apoio aos Núcleos e atividades de Emprego e Formação. 

ATIVIDADES REALIZADAS DA AAIPS 

	

• Modalidades Coletivas e Individuais da AAIPS 

Data de Realização: A realizar ao longo do ano. 
Tipologia: Atividade Desportiva 

 
No presente mandato a direção da AAIPS, contou com a participação de quatro equipas coletivas, sendo estas 
a de Basquetebol Masculino, Voleibol Masculino e Feminino e Futsal Masculino. Sendo que apenas o Voleibol 
Feminino e o Futsal tiveram oportunidade de competir nos Campeonatos Universitários de Lisboa.  
A nível do desporto individual, a AAIPS fez-se representar nos CNU de atletismo pista coberta, remo e atletismo 
pista ao ar- livre. Congratulamos todos os atletas pela sua participação, empenho e dedicação ao longo de todas 
as provas, mesmo que durante um curto período possível para competição.  
 
Dada a curta duração da época desportiva derivada da pandemia, não foi possível destacar nenhuma equipa, 
pelo que não houve atribuição do orçamento participativo este ano. 
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A AAIPS arrancou no presente ano letivo com treinos de captação para suas atividades coletivas, e tem 
atualmente equipa de Basquetebol Masculino, Voleibol Masculino e Feminino e Futsal Masculino, sendo que 
algumas destas já iniciaram as suas competições.  
 
O principal objetivo do desporto na AAIPS é estimular a prática de exercício físico fazendo representar, deste 
modo, tanto a Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal como o Instituto Politécnico de Setúbal. 

Contas realizadas: 

Modalidades Coletivas da AAIPS 
Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Treinadores 2 040,00 € 
 

Treinadores              -   €   

Deslocações 230, 07 € 
 

Deslocações              -   €   

Inscrições ADESL 325, 00 € 
 

Inscrições ADESL              -   €   

Outros (equipamentos/material desportivo) - € 
 

Outros (equipamentos/material desportivo)              -   €   

Orçamento Participativo - €  Orçamento Participativo              -   €   

 
  

  
  

TOTAL 2 595, 07 € 
 

TOTAL                     -   €  

 

 

Contas realizadas: 

Modalidades Individuais da AAIPS 
Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Alojamento 603,00 € 
 

Alojamento              -   €   

Alimentação 367,40 € 
 

Alimentação              -   €   

Combustível  225,29 € 
 

Combustível              -   €   

Portagens / Parques 133,10 € 
 

Portagens / Parques              -   €   

Meios de Transportes 823, 61 €  Meios de Transportes              -   €   

Inscrições FADU 543,00 €  Inscrições FADU              -   €   

 
  

  
  

TOTAL 2 695,40 € 
 

TOTAL                     -   €  
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• e-Sports  

Data de Realização: A realizar ao longo do ano. 
Tipologia: Atividade Desportiva 

 
Com a pandemia, foi necessária uma adaptação por parte de todas as estruturas que tinham nos seus planos a 
prática de atividades desportivas. Neste sentido os e-Sports ganharam terreno junto dos estudantes do Ensino 
Superior e passou a fazer sentido dinamizar competições deste tipo de desporto.  
 
Estando a AAIPS alinhada nesta necessidade, dinamizou competições internas que levaram a apurar estudantes 
para participar nas competições nacionais que foram disputadas, nomeadamente na ADESL, na Dotgaming e na 
FADU, através da competição e-FADU. Para esta fase inicial a AAIPS colocou a participar estudantes nas 
modalidades de LOL, Valorant e FIFA 2021 fazendo sempre um acompanhamento de perto destas equipas, de 
modo que, mesmo à distância, continuássemos a desempenhar a nossa função de acompanhar todas as equipas 
que representam a AAIPS nas mais diversas modalidades.  

Contas realizadas: 

Modalidades Coletivas da AAIPS 
Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Inscrições Torneios 276,55 € 
 

Inscrições Torneios              -   €   

 
  

  
  

TOTAL 276, 55 € 
 

TOTAL                     -   €  

 

 

• Jornal AAIPS 

Data de Realização: março, julho e dezembro de 2021. 
Tipologia: Atividade Pedagógica. 

 
No presente mandato foram redigidas três edições do Jornal AAIPS. Com o surgir da situação atual de pandemia, 
não decorreu a distribuição física do Jornal AAIPS, tendo sido promovida a divulgação da sua edição digital, 
disponível no site da AAIPS. 

O Jornal AAIPS foi uma das atividades que a direção da AAIPS considera que necessita de mais atenção e 
empenho na realização das suas próximas edições, de modo a que sejam publicadas mais edições do mesmo 
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ao longo do futuro mandato e deixar os estudantes do IPS mais informados sobre a representação que a sua 
Associação faz. 

Contas realizadas: 

Jornal AAIPS 
Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Impressões/Promoção Digital  - €  
 

Impressões/Promoção Digital              -   €   

 
  

  
  

TOTAL - €  
 

TOTAL                     -   €  

 

• Representação Externa 

 Participação da AAIPS nas AG’s das Estruturas Federativas: FNAEESP, FADU e ADESL 

Data de Realização: ao longo do ano. 
Tipologia: Atividade de Representação Externa. 

 
A AAIPS marcou presença em Assembleias Gerais e nas eleições dos órgãos da FNAEESP, ADESL e FADU. 
É de realçar a importância de debate entre várias associações e as entidades que participam no evento.  
 
A AAIPS nas diversas estruturas contribui para o desenvolvimento do conhecimento nas várias áreas em que as 
mesmas operam, existindo sempre troca de experiências entre a AAIPS e as outras AAEE, o que, 
consequentemente se revela benéfico para a evolução de todas as AAEE, e associativismo estudantil em geral. 
 
Enquanto associação fomos reconhecidos, tendo a presidente do CF-AAIPS, Inês Silva, como Secretária da 
Mesa da FADU, o Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, como presidente da Mesa da Assembleia Geral 
da FNAEESP e da FADU, o vogal da Direção da AAIPS, Ivan Svac, como secretário da Mesa da Assembleia 
Geral da ADESL. 
 
Apesar do ano atípico em que nos encontramos a AAIPS fez sempre questão de marcar presença, quer nas 
AG´s quer nas diversas iniciativas dinamizadas por estas estruturas e fazer ouvir a voz dos seus estudantes em 
tempo de pandemia, nomeadamente a todas as Assembleias Gerais que ocorreram destas estruturas, a 
comemorações de aniversário destas estruturas, sessões de apresentação e de debate. Além destas estruturas 
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sempre que convidados respondemos positivamente e marcamos presença em eventos da Câmara Municipal 
de Setúbal, Barreiro e Juntas de Freguesia parceiras.  
 
Participação em Encontros Nacionais de Direções Associativas e no Encontro Nacional de Politécnicos 

Data de Realização: ao longo do ano. 
Tipologia: Representação Externa. 

 
Os ENDA´s são o fórum de discussão do Ensino Superior por parte dos estudantes, onde é trabalhada a 
informação em relação ao estado do Ensino em Portugal, bem como todos os assuntos que este envolve. As 
participações nestas atividades enriquecem a AAIPS, quer a nível de formação para os estudantes, quer a nível 
de evolução do projeto.  
 
Durante este mandato, derivado da situação de pandemia que passamos, foram realizadas duas edições dos 
ENDA, no qual a AAIPS esteve presente, no ENDA Covilhã, realizado no Auditório da Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade da Beira Interior e, no seguimento, no ENDA Setúbal, realizado por nós. Sendo este um 
local de análise sobre o sistema de ensino, traz-nos mais valias em relação à formação sobre o ensino superior. 

 
Contas realizadas: 

Representação Externa 
Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Alojamento 1 219,00 € 
 

Alojamento                              -   €  

Alimentação 3 053,29 € 
 

Alimentação                              -   €  

Combustível; Portagens/Parques 1 149,03 € 
 

Combustível; Portagens/Parques                              -   €  

Meios de Transporte 4 599,30 € 
 

Meios de Transporte                              -   €  

Quotas Federativas  674,16 € 
 

Quotas Federativas                              -   €  

     
TOTAL 10 694,78 € 

 
TOTAL                              -   €  

 

• Ciclo de Debates da AAIPS 

Data de Realização: A realizar ao longo do ano. 
Tipologia: Atividade Pedagógica. 
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A informação e formação assumem atualmente um papel fulcral no desenvolvimento da sociedade e dos 
cidadãos do futuro, aqueles que levarão em frente os projetos de hoje e de amanhã. 

Foi com este intuito que organizámos o Ciclo de Debates da AAIPS com o tema “O que é a tua AAIPS? E o 
que pode fazer por ti?” com o intuito de incentivar a participação dos estudantes no seio da AAIPS. 

Além deste, decidimos incluir outros na organização da Semana do Estudante da AAIPS. 

Contas realizadas: 

Ciclos de Debates da AAIPS 
Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Despesas Oradores                         - €  
 

Despesas Oradores                              -   €  

Outros - €  
 

Outros                              -   €  

     
TOTAL - €  

 
TOTAL                              -   €  

 

• Chef AAIPS 

Data de Realização: ao longo do ano 2021 
Tipologia: Atividade Cultural e Académica 

 

Neste tempo de quarentena em que a casa foi o nosso local de trabalho, lazer e estudo, e na tentativa de 
dinamizar uma atividade alternativa, em regime de ensino a distância, a AAIPS elaborou uma série de vídeos, 
onde mostrava receitas acessíveis que os estudantes podiam reproduzir em casa e partilhar connosco.  

Esta atividade teve uma boa adesão e bom feedback da parte da comunidade IPS e poderá ser algo que 
permaneça num próximo mandato.  
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• Comemorações do Dia Nacional do Estudante – 9.ª Semana do 

Estudante 

Data de Realização: de 22 a 26 de março de 2021. 
Tipologia: Atividade Pedagógica. 

 
Sendo o dia do estudante resultado da crise académica de 1962, foi em 24 de março de 1987 que a Assembleia 
da República reconheceu o trabalho de muitos dirigentes associativos que revindicavam os direitos dos 
estudantes, bem como a participação livre em manifestações. 

Este ano comemorou-se o quinquagésimo nono Dia do estudante. Foi com muita pena que a pandemia não nos 
deixou comemorar a 9.ª Semana do Estudante da AAIPS da forma que era habitual. No entanto, foi possível 
adaptar algumas das comemorações para o formato digital, contando com uma exposição online nas redes 
sociais da AAIPS, um vídeo histórico sobre “A crise Académica de ‘62”, uma mensagem do presidente da 
república a todos os estudantes e três sessões que pretenderam abordar alguns dos temas pertinentes na fase 
em que vivemos, nomeadamente, a Saúde Mental, o que a AAIPS poderia fazer mais pelos estudantes e os 
apoios sociais disponíveis. 

Contas realizadas: 

Comemorações do Dia do Estudante – 9.ª Semana do Estudante 
Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Material Exposição - € 
 

Material Exposição                              -   €  

Despesas Oradores - € 
 

Despesas Oradores                              -   €  

     
TOTAL - € 

 
TOTAL                              -   €  

 

• Comemorações do 9.º Aniversário da AAIPS 

Data de Realização: A realizar a 11 de abril de 2021 
Tipologia: Atividade Cultural e Académica 

Dia 11 de abril de 2021 celebramos o nono aniversário da AAIPS, não é apenas um momento festivo mais sim 
altura de olharmos para o que já foi feito em nove anos e perspetivar a melhoria continua de uma associação 
académica cada vez mais forte. 
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Este foi mais um evento que nos foi roubado pela pandemia, possivelmente o mais custoso, pelo valor emocional 
que tem para todos os envolvidos. No entanto, para marcar os nove anos do nascimento desta estrutura, que 
tem como principal objetivo a defesa e representação dos direitos dos estudantes, envolvemos ex-dirigentes, 
presidência do IPS, direções das suas Escolas Superiores, federações e associações nas quais a AAIPS é 
federada, os Núcleos de Curso da AAIPS, as Tunas do IPS e os dirigentes da AAIPS no passar de uma gigante 
mensagem de aniversário a toda a AAIPS – os estudantes do IPS.  
 As mensagens de aniversário foram enviadas por vídeo e foram publicadas nas nossas redes sociais e, no dia 
11 de abril, realizamos uma sessão online com todos os envolvidos posteriormente utilizadas na elaboração de 
um vídeo comemorativo que manterá viva a memória de todos que foram os desejos da comunidade IPS nesta 
data. 
 

Contas realizadas: 

Comemorações do 9.º Aniversário da AAIPS 
Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Alimentação - € 
 

Alimentação                              -   €  

Brindes - € 
 

Brindes                               -   €  

Outros - €  
 

Outros                               -   €  

     
TOTAL - € 

 
TOTAL                              -   €  

	
	

• VII Taça AAIPS 

Data de Realização:  mês de abril e maio de 2021 
Tipologia: Atividade Desportiva	

	
Pela importância que esta atividade tem, não sendo possível a realização da mesma em espaços físicos pela 
situação pandémica, aproveitamos esta oportunidade para entrar no mundo dos desportos eletrónicos – eSports 
e desenvolver a primeira competição deste tipo no IPS e, posteriormente a participação destes estudantes em 
competições nacionais.  
 
Esta competição atribuiu um pódio às mais diversas modalidades, nomeadamente LOL (League of Legends) e 
Valorant, tendo esta atividade tido streaming para todos os que quisessem acompanhar. 
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VII Taça AAIPS 

Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Prémios 300,00 € 
 

Prémios                              -   €  

     
TOTAL  300,00 € 

 
TOTAL                              -   €  

	

• Semana Académica de Setúbal 2021 

Data de Realização: de 27 a 30 de maio de 2021. 
Tipologia: Atividade Cultural e Académica. 

 
 

A Semana Académica de Setúbal é o evento com maior relevo a nível académico da Cidade Sadina, sendo esta 
a 23.ª edição deste grande evento. Habitualmente esta semana decorre em finais de maio, coincidindo com a 
imponente Bênção dos Finalistas e Queima das Fitas. 
A AAIPS trabalhou arduamente para conseguir manter este evento e, até ao último momento, que se realizasse 
de modo presencial. No entanto, devido ao estado da pandemia em que nos encontrávamos apenas foi possível 
a realização do evento de modo online. Apesar disso, devido a ser um evento religioso, foi possível realizar a 
Bênção dos Finalistas na Sé de Setúbal com um estudante finalista representante de cada curso e de cada ano 
letivo.  
Nesta semana tentámos ao máximo replicar o que acontecia normalmente, tendo iniciado com as Tunas do IPS 
a atuarem, seguido de duas noites com artistas de renome e terminando com a Bênção dos Finalistas do IPS do 
ano letivo 2019/2020 e 2020/2021. Esta foi uma semana que não queríamos deixar de realizar e que 
empenhamos toda a nossa dedicação na mesma e esperamos que tenha sido proveitosa para os estudantes.   
 
A Semana Académica de Setúbal 2021 une três vertentes distintas, destacadas não só pelo caráter que assume, 
bem como, os locais onde são realizadas e os públicos a que se destinam. Deste modo temos: a tradição, 

vestidos de negro e em tom baixo, cantam as vozes que homenageiam a cidade, é dia de serenata com as Tunas 

do IPS a abrirem a Semana Académica. A música, o cartaz musical é escolhido minuciosamente de forma a 

satisfazer os gostos musicais dos nossos estudantes e dos jovens da nossa cidade, proporcionando um forte 

crescimento do evento, chegando mesmo a trazer artistas internacionais. Por último, a cultura, é então 

preparado um projeto rico em arte e cultura, proporcionando a todos os visitantes, uma visão diferente da sua 

cidade e de todo o meio envolvente, fomentando o espírito académico. 
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Contas realizadas: 

Semana Académica de Setúbal 2021 
Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

 Bilheteira  -  €   Bilheteira                   -  €  

 Concessões de Bares  -  €   Concessões de Bares  - €  
 Concessões de Espaços  -  €   Concessões de Espaços  - €  

Logística 809, 16 €   Logística  - €  

Catering     292,31 €   Catering  -  € 

Produção/ Concertos    24 557,50 €   Produção/ Concertos -  € 

Camarins/Sanitários -  €   Camarins/Sanitários -  € 

Meios de Transportes -  €   Meios de Transportes -  € 

Publicidade -  €   Publicidade -  €  

Segurança -  €   Segurança -  €  

Combustível  160,00 €   Combustível  -  €  

Polícia de Segurança Pública -  €  Polícia de Segurança Pública -  €  

Alojamento 313,00 €   Alojamento -  €  

Alimentação 612,00 €   Alimentação -  €  

Licenças -  €   Licenças -  €  

Eletricista -  €  Eletricista -  €  

Homenageado                          500, 00 €    Homenageado  -  €  

Consumíveis -  €    Consumíveis -  €  

Rally Tascas -  €    Rally Tascas -  €  

Vedações / Baias - €  Vedações / Baias - € 

Outros -  €    Outros -  €  

        

TOTAL 27 243, 97 €    TOTAL  -  €  
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• Encontro Nacional de Direções Associativas – ENDA Setúbal 2021 

Data de Realização: 4 e 5 de setembro 
Tipologia: Atividade Pedagógica 

 
O Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA) é o fórum de discussão de caráter consultivo, decisório 
e eleitoral de todos os estudantes do ensino superior, legitimamente representados pelas AAEE das respetivas 
instituições de ensino superior ou das suas unidades orgânicas, e as Federações Académicas e estruturas 
similares. 

Conforme já referido, a AAIPS tem-se pautado por uma representação ativa dos estudantes do IPS nas várias 
reuniões de política educativa a nível nacional e o ENDA não é exceção. Desde a sua fundação, a AAIPS já 
organizou dois Encontros Nacionais de Direções Associativas, um em 2013 e outro em 2018. Este ano, a AAIPS 
decidiu candidatar-se a mais uma organização de um ENDA tendo sido o terceiro organizado por nós. 

 O ENDA SETÚBAL 2021 realizou-se no auditório nobre da Escola Superior de Ciência Empresariais e foi 
considerado um dos melhores ENDA’S deste ano civil a nível de organização, quer pelas questões de higiene e 
segurança relacionadas com o COVID-19 seja por toda a logística que exige a organização de um evento desta 
dimensão. Pensamos que uma organização deste tipo, que ocorre quatro vezes ao ano, e tem sempre tantas 
candidaturas é prestigiante para a AAIPS, o próprio IPS e todos os estudantes, pois claramente uma associação 
com apenas nove anos de história já ter organizado três eventos destes é o sinal claro do bom trabalho 
desenvolvido no seio do movimento associativo estudantil dos nossos dirigentes. Para além de se fazer história 
foi também a oportunidade ideal para todos os dirigentes da AAIPS e os participantes que quiseram ajudar na 
organização se depararem com outras realidades, ajudando assim a formação de novas ideias  a  nível  das 
políticas que defendem os estudantes do ensino superior, bem como, outras realidades noutras instituições de 
ensino superior. 
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Contas realizadas: 

ENDA Setúbal 2021 
Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Consumíveis 461, 13 € 
 

Consumíveis - € 

Alimentação  1 586,44 €  
 

Alimentação  - €  

Sistemas de Votação  615, 00 €  Sistemas de Votação - €  

Material Gráfico 480,00 €  Material Gráfico - € 

     
TOTAL 3 142, 57 € 

 
TOTAL                              -   €  

 

 

 

• Semana de Acolhimento do IPS 2021 

Data de Realização: 18 a 24 de outubro de 2021. 
Tipologia: Atividade Cultural e Académica. 

 
Tratando-se muito mais do que um evento cultural e académico, a Semana de Acolhimento tem por tradição ser 
a primeira vivencia dos novos estudantes do ensino superior acompanhando-os, através de uma intensiva 
colaboração, desde o ato das matrículas até à realização das mais diversas atividades em conjunto com os 
restantes estudantes que já passaram por este marco, para que todos se sintam parte da grande família que é 
o IPS, garantindo assim que os novos estudantes usufruem das melhores condições na sua passagem pelo 
Ensino Superior. 

Foi intenção desta associação promover o melhor acolhimento dos estudantes no decorrer desta semana, com 
as adaptações necessárias à situação pandémica e que concluímos que foi um desafio ultrapassado com grande 
sucesso. Nesta semana conseguimos manter grande parte do planeamento que num ano “normal” era realizado 
mantendo todas as atividades, à exceção do desfile pela cidade de setúbal, e os estudantes finalistas do ano 
letivo de 2019/2020 e 2020/2021 conseguiram queimar também as suas fitas encerrando assim um percurso. 
Neste sentido, foram realizadas sessões de acolhimento da AAIPS ao ar livre, contando com a presença do IPS, 
num ano em que não foi possível contar com a habitual sessão de acolhimento no Clube Desportivo, realizamos 
as provas desportivas, a atividade de cariz social em que fomos limpar as margens do estuário do Sado como 
habitualmente, as provas culturais entre cursos entre todo o conjunto de atividades que proporcionamos aos 
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novos estudantes. A nível cultural, mantivemos as noites de recinto com lotação diminuída e com artistas de 
renome a atuar para todos os que quiseram e puderam participar.  

Para terminar esta semana da melhor forma, realizamos no recinto, no Campus do IPS a Queima das Fitas para 
os finalistas do ano letivo 2019/2020 e 2020/2021, esta que foi uma cerimónia que cumpriu também todas as 
regras impostas pela DGS e que os estudantes se conseguiram fazer acompanhar por algumas das pessoas 
que acompanharam este seu percurso até ao fim. Consideramos que apesar de todas as dificuldades que nos 
foram apresentadas conseguimos superar e realizar um evento de grande sucesso e participação. 

 

Contas realizadas: 

Semana Acolhimento do IPS 2021 
Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Bilheteira  -  €  Bilheteira  35 676,00 € 

Concessão de Bares  -  €  Concessão de Bares  1 000,00 € 

Concessão de Espaços  -  €  Concessão de Espaços  230,00 € 
Kits Estefanilho                       2 500,00 €  Kits Estefanilho  11 880,00 € 

Logística 5 981,87 €  Logística    9 594, 20€ 

Catering 318, 23 €   Catering - € 

Produção / Artistas                    51 524,00 €    Produção / Artistas -  € 

Camarins/Sanitários 3 359,13 €   Camarins/Sanitários -  € 

Meios de Transporte                         573,18 €    Meios de Transporte -  € 

Publicidade - €   Publicidade -  € 

Segurança 4 305,00 €   Segurança  -  € 

Combustível 1 080, 00 €   Combustível  -  € 

Polícia de Segurança Publica 1 386,31 €  Polícia de Segurança Publica  -  € 

Alojamento 603, 00 €   Alojamento  -  € 

Alimentação 1 612,07 €   Alimentação  -  € 

Licenças 915, 30 €   Licenças  -  € 

Eletricista 650,00 €   Eletricista  -  € 

Atividades Diurnas                      1 537, 41 €   Atividades Diurnas  -  € 

Consumíveis                      120,00 €    Consumíveis  -  € 

        

TOTAL                    76 465,50 €     TOTAL  58 380,20 € 
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• “VIII AAIPS Formar Para o Futuro” 

Data de Realização: 19 a 21 de novembro de 2021. 

Tipologia: Atividade de Emprego e Formação. 

A AAIPS pretendeu com esta atividade dar a conhecer o mundo do associativismo aos estudantes, e criar 
mecanismos de formação para quem quer abraçar este grande projeto ou até mesmo para quem quer levar da 
formação algo para usufruto pessoal. 

Foram debatidas algumas temáticas tais como o que é ser dirigente associativo, liderança, bem como uma 
formação intensiva acerca da estrutura da AAIPS, entre outros, ferramentas essenciais para assegurar um 
trabalho continuo e capaz de manter esta estrutura de pé. 

 
Contas realizadas: 

VIII AAIPS: Formar para o Futuro  
Despesas  Total Parcial    Receitas  Total parcial  

Inscrições                  -   €   
 

Inscrições 375,00 €  

Alojamento                         739, 62 €  
 

Alojamento                -   €   

Alimentação                         831,79 €  
 

Alimentação                -   €   

Consumíveis                         240,00 €  
 

Consumíveis                -   €   

    
 

    

TOTAL                      1 811,41 €  
 

TOTAL                       375,00 €  
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ATIVIDADES EM PARCERIA COM IPS 

 

Tal como foi acima referido, a AAIPS mantém uma forte e construtiva relação com o Instituto Politécnico de 
Setúbal de modo a haver sempre uma melhoria da vida dos estudantes que ingressam no IPS, satisfazendo as 
necessidades dos mesmos com a maior eficiência e eficácia possível. Deste modo desenrolam-se ao longo do 
tempo várias atividades em parceria com o IPS que passam a ser especificadas. 

 

Relatório	de	Acompanhamento	Semanal	do	Ensino	a	Distância	da	AAIPS	

No âmbito da monitorização da implementação do Ensino a Distância (EaD) no IPS e face às condições 
enfrentadas pelo País, a AAIPS em colaboração com o IPS uniu-se e reuniu semanalmente para trabalhar 
questões pedagógicas, com o apoio dos Núcleos de Curso da AAIPS, evidenciadas pela entrada no novo regime 
de ensino durante a época de pandemia. 

Ao trabalhar, espelhar e dar enfase aos vários feedbacks que iam chegando por parte dos estudantes das várias 
UO´s do IPS através de diversas fontes, incluindo um e-mail próprio bem como a sede Virtual da AAIPS, foi-nos 
possível chegar mais além nas problemáticas mais evidentes da nossa instituição permitindo ao IPS responder 
as preocupações e problemas dos estudantes de forma atempada e eficaz. 

Semanalmente foram elaborados relatórios baseados nos relatos dos estudantes e dos núcleos de curso que os 
representam. Estes relatórios incluíam problemas que os estudantes encontravam durante o ensino a distância 
bem como feedback acerca das experiências positivas.  

Programa	de	empréstimo	de	Hotspots	e	computadores	

 
Data de Realização: A realizar ao longo do ano. 

Tipologia: Atividade Pedagógica. 

Tendo em conta as condições mínimas necessárias para assistir a aulas de ensino a distância, a AAIPS e o IPS 
uniram esforços na criação de um programa de empréstimo de hotspots e computadores, dando uso aos 
computadores que no momento se encontraram em desuso nas salas de aula e aquisição por parte da AAIPS 
de hotspots e das respetivas mensalidades, promovendo o acesso a equipamento informático de todos os que 
não possuem meios próprios. 



															
	 	
	
	  

24 
 

Relatório de Atividades e Contas 
2021 

 

Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal 
 

Contas realizadas: 

Programa de empréstimo de Hotspots e computadores 
Despesas  Total Parcial    Receitas  Total parcial  

Aquisição de Hotspots                  - €   
 

Aquisição de Hotspots                  - €   

Mensalidade 3 450,15 €  Mensalidade                  - € 

    
 

    

TOTAL 3 450,15 €  
 

TOTAL                       - €  

 

• Voluntariado no IPS 

Data de Realização: A realizar ao longo do ano. 
Tipologia: Atividade de Emprego e Formação. 

 

Em parceria com o IPS, no mandato anterior, a AAIPS desenvolveu um projeto para a implementação de uma 
cultura de voluntariado nos estudantes do IPS. Este voluntariado, abrangeu o acompanhamento durante o ano 
letivo aos estudantes que escolheram o nosso instituto ao abrigo de programas de mobilidade, em parceria com 
o CIMOB- IPS, assim como em atividades de receção aos novos estudantes do IPS e as matrículas do IPS. 
 
 

• Matrículas do IPS  

Data de Realização: entre outubro e novembro de 2021. 
Tipologia: Atividade Pedagógica. 

 

Desde sempre que a AAIPS, em colaboração com o IPS, participa e realiza o acolhimento aos novos estudantes, 
incluindo-se neste, as suas matrículas. Este ano letivo as matrículas do IPS realizaram-se em dois formatos, 
online ou presencial, dependendo da fase de candidatura.  
O acolhimento nas matrículas tem por objetivo orientar os estudantes nas diversas etapas que integram o ato da 
matrícula, sendo a AAIPS um dos principais interlocutores, dando aos novos estudantes acesso a toda a 
informação importante relativa ao funcionamento de alguns serviços do Instituto, ainda mais nesta altura de 
pandemia. 
Posteriormente foram organizadas, em regime presencial, online ou misto, pela AAIPS e UO’s sessões de 
apresentação e de acolhimento aos novos estudantes. 
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• Semana da Empregabilidade do IPS – 7.ª Edição 

Data de Realização: 8 a 12 de março de 2021. 
Tipologia: Atividade de Emprego e Formação. 

 

Devido à recente epidemia da COVID-19 e às recomendações da Direção Geral de Saúde, a AAIPS em conjunto 
com o IPS, parceiros na organização da Semana da Empregabilidade do IPS, decidiram este ano realizar a 
semana de Empregabilidade num regime totalmente online para que os estudantes não ficassem mais um ano 
prejudicados e impedidos de contactar as empresas que poderiam ser suas futuras empregadoras.  

Esta foi uma atividade que teve, à semelhança do presencial, uma participação bastante significativa, contudo 
consideramos que deverá realizar-se no regime presencial como a conhecíamos pois só assim é possível usufruir 
da mesma na sua plenitude. 

Contas realizadas: 

Semana da Empregabilidade – 7.ª Edição  
Despesas  Total Parcial    Receitas  Total parcial  

Plataforma Digital 4 305,00 €   
 

Plataforma Digital                  - €   

    
 

    

TOTAL                      4 305,00 €  
 

TOTAL                       - €  

SERVIÇOS DA AAIPS 
 

A AAIPS, para além das atividades que promove para os seus estudantes e comunidade envolvente, tem ao 
dispor dos mesmos um conjunto de serviços. Estes serviços podem ser prestados na sua sede, no Gabinete de 
Apoio ao Estudantes, nas unidades orgânicas do IPS ou mesmo online.  

Atualmente, os estudantes têm consciência da crise que está inserida no país em que estudam, todos os sectores 
profissionais têm algumas dificuldades em permanecerem estáveis. Posto isto, o Estado tem alterado diversos 
parâmetros no Ensino Superior nada favoráveis às condições dos estudantes, especialmente os mais 
carenciados.  

Devido a este problema grave com que nos deparamos, como Dirigentes Associativos, temos o dever de ajudar 
os estudantes do IPS, que se encontram nestas situações. Estando a AAIPS consciente das dificuldades gerais 
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que os estudantes atravessam e querendo evitar o maior número de situações constrangedoras dos estudantes, 
como acima referidas, a AAIPS ponderou em auxiliar os estudantes mais carenciados da Instituição e criando 
serviços que melhorem o seu rendimento escolar e a sua qualidade de vida académica. 

 

• Sede da AAIPS e Horário Permanente 

A Sede da AAIPS, que se situa na Casa ao lado do Bloco C, edifício da ESTSetúbal/IPS, no campus de Setúbal 
do IPS, tem como principal objetivo o atendimento aos estudantes e prestação de serviços aos mesmos. O 
horário permanente da sede da AAIPS durante o período de emergência desta pandemia foi presencialmente 
suspenso, funcionando atualmente mediante marcação prévia. Por se sentir necessário corresponder às 
necessidades de todos os estudantes, foi criada a Sede Virtual da AAIPS na plataforma Microsoft Teams, 
mostrando assim da parte da AAIPS a disponibilidade de prontamente ajudar na resolução de quaisquer dúvidas 
e situações independentemente da conjuntura. 

 

• Gabinete de Apoio ao Estudante da AAIPS (GAE-AAIPS) 

Dada a situação que se fez sentir e a conseguinte adaptação do horário permanente da sede da AAIPS à Sede 
Virtual criada na plataforma Microsoft Teams, o GAE-AAIPS sofreu também a necessidade de se inserir nesta 
adaptação, não sendo assim realizado presencialmente, mas dando aos estudantes as mesmas oportunidades. 

 

• Nas Escolas do IPS 

A AAIPS possui ainda diversos espaços espalhados pelos campi do IPS herdados pelas antigas AAEE das UO’s, 
espaços esses avaliados inicialmente pela CI-AAIPS para a utilização e aproveitamento em atividades e projetos 
futuros da AAIPS.  

Tais infraestruturas, destinadas aos espaços dos Núcleos de Curso AAIPS em todos os edifícios das UO’s do 
IPS, estiveram por precaução fechadas a comunidade IPS desde o início da pandemia bem como as 
Reprografias, na ESCE/IPS e ESE/IPS, o Bar situado na ESCE/IPS (R/C), Loja Académica situada na 
ESTSetúbal/IPS. Por último possui máquinas de Vending disponíveis em várias localizações dos campi, sendo 
elas, edifício da ESTSetúbal/IPS, edifício da ESS/IPS e edifício da ESCE/IPS, Serviços Centrais, Clube 
Desportivo do IPS e uma única máquina no edifício da ESTBarreiro/IPS. 



															
	 	
	
	  

27 
 

Relatório de Atividades e Contas 
2021 

 

Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal 
 

 

Alojamento	e	a	Plataforma	de	Alojamento	da	AAIPS	

 

Tendo conhecimento de que muitos dos estudantes que escolhem o IPS como a sua instituição de ensino 
superior são estudantes deslocados, a AAIPS tem vindo ao longo da sua existência, a reunir toda a 
documentação acerca de locais para alojamento para esses mesmos estudantes. Esta conseguiu beneficiar em 
grande parte da informação herdada pelas antigas AAEE do IPS, atualizando-a todos os anos para que os 
estudantes tenham o máximo de opções possíveis de escolha.  

Este ano com a situação que ultrapassamos há cada vez mais a necessidade, não só pela redução do número 
de quartos disponíveis por parte dos SAS/IPS, e a procura de ofertas de alojamento para que os estudantes 
possam prosseguir os seus estudos no IPS.  

Por estas razões, não haveria melhor altura para disponibilizar esta informação numa plataforma online 
disponível no site da AAIPS, de modo a agilizar o acesso à mesma e permitir alojamento a todos os estudantes 
que o procuram. 

Contas realizadas: 

Serviços na Sede da AAIPS e GAE-AAIPS 
Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Senhas de Refeição -  € 
 

Senhas de Refeição -  €  

Aluguer de Bicicletas -  € 
 

Aluguer de Bicicletas 40,00 €  

Aluguer de Cacifos - € 
 

Aluguer de Cacifos                              - €  

Apoio Anual Tunas - € 
 

Apoio Anual Tunas                              -   €  

Pick-Up Erasmus 1 811,77 € 
 

Pick-Up Erasmus                              -   €  

Serviços Estudantes - € 
 

Serviços Estudantes 2 605,00 €                    

Brindes/Merchandising - €   Brindes/Merchandising -  €  

     
TOTAL  1 811,77 €  

 
TOTAL 2 645, 00 € 
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Contas realizadas: 

Serviços nas Escolas do IPS 
Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Reprografias AAIPS - € 
 

Reprografias AAIPS - €  

Bar AAIPS - € 
 

Bar AAIPS                       - €  

Loja Académica AAIPS - € 
 

Loja Académica AAIPS                            - € 

Serviço Vending - € 
 

Serviço Vending - €  

Espaço 24h 3 026,97 € 
 

Pick-Up Erasmus                              - €  

     
TOTAL 3 026,97 € 

 
TOTAL - € 

 

ESTRUTURA 
 

No presente mandato os encargos com a estrutura administrativa e atividade da AAIPS mantiveram-se por ser 
os salários e encargos com a funcionária, com os advogados, com o contabilista certificado, com o serviço NOS 
e com despesas legais. Conseguimos alcançar um dos objetivos presentes no PAO, aumentando o número de 
parceiros anuais. 

Contas realizadas: 

Estrutura 
Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Consumíveis                      2 045, 92 €  
 

Consumíveis               -   €   

Recursos Humanos 4 492, 54 € 
 

Recursos Humanos               -   €   

Despesas Legais 4 268,19 €  
 

Despesas Legais               -   €   

Apoio Técnico - Advogados                      1 476,00 €  
 

Apoio Técnico - Advogados               -   €   

Apoio Técnico - Contabilista                      3 936,00 €  
 

Apoio Técnico - Contabilista               -   €   

Comunicações 2 304, 79 €                      
 

Comunicações               -   €   

Obras de restauro/Aquisição de material - €  Obras de restauro/Aquisição de material               -   €   

     
TOTAL 18 523,44 € 

 
TOTAL                    -  €  
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BALANÇO GERAL	
	

	
Balanço Geral de Contas 2021 

 
Despesas Total Parcial   Receitas Total parcial 

Apoio SAS/ IPS                  -   €  
 

Apoio SAS/IPS 39 815,00 € 

Programas IPDJ                  -   €  
 

Programas IPDJ 41 088,46 € 

Atividades de Apoio Núcleos da AAIPS - € 
 

Atividades de Apoio Núcleos da AAIPS               -   € 

Atividades Pedagógicas da AAIPS 6 592, 72 € 
 

Atividades Pedagógicas da AAIPS                 -  € 

Atividades Desportivas da AAIPS    5 867, 02 € 
 

Atividades Desportivas da AAIPS - € 

Atividades de Emprego e Formação  6 116, 41 € 
 

Atividades de Emprego e Formação  375,00 € 
Atividades de Representação Externa 10 694, 78 € 

 
Atividades de Representação Externa  - € 

Atividades Culturais e Académicas da AAIPS 103 709, 47 € 
 

Atividades Culturais e Académicas da AAIPS 58 380,20 € 

Serviços na Sede da AAIPS e GAE 1 811,77 € 
 

Serviços na Sede da AAIPS e GAE 2 645,00 € 

Serviços da AAIPS nas Escolas do IPS 3 026,97 € 
 

Serviços da AAIPS nas Escolas do IPS  - € 

Estrutura 18 523, 44 €  Estrutura - € 

    
 

TOTAL de Despesas 156 342, 58 €  TOTAL de Receitas 142 303,66 € 

     
     

Saldo a dia 05-01-2021      19 532, 11€ 
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Despesas Total Parcial   Receitas Total parcial 

Apoio SAS/ IPS                  -   €  
 

Apoio SAS/IPS  39 815,00 € 

Programas IPDJ                  -   €  
 

Programas IPDJ 11 092, 12 € 

Atividades de Apoio Núcleos da AAIPS - €  
 

Atividades de Apoio Núcleos da AAIPS               -   € 

Atividades Pedagógicas da AAIPS - € 
 

Atividades Pedagógicas da AAIPS -   € 

Atividades Desportivas da AAIPS   2 085,95 €  
 

Atividades Desportivas da AAIPS -   € 

Atividades de Emprego e Formação - € 
 

Atividades de Emprego e Formação -  € 
Atividades de Representação Externa -   € 

 
Atividades de Representação Externa -   € 

Atividades Culturais e Académicas da AAIPS -   € 
 

Atividades Culturais e Académicas da AAIPS -   € 

Serviços na Sede da AAIPS e GAE - € 
 

Serviços na Sede da AAIPS e GAE -   € 

Serviços da AAIPS nas Escolas do IPS -   € 
 

Serviços da AAIPS nas Escolas do IPS 5 782,50 € 

Estrutura 1 460,00 €   Estrutura -   € 
Patrocínio - €   Patrocínio  4 305,00 € 

    
 

TOTAL de Despesas 3 545,95 €  TOTAL de Receitas 60 994,62 € 

     
   

Saldo a dia 19-11-2021       48 728, 69 €  
   
   

Saldo previsto em depósito a 
prazo        40 000,00€ 

   

  

Saldo próximo mandato         52 138,44 €  
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CONCLUSÃO 

 

 

Consideramos que este ano foi particularmente diferente na história da AAIPS, por resultar de um prolongamento 
do mandato e pela situação de pandemia que atravessámos e ainda atravessamos. Apesar de, no âmbito geral, 
ter existido um esforço por parte dos órgãos sociais da AAIPS para o cumprimento de todas as atividades 
adaptando as condições às necessidades inerentes da pandemia, algumas ainda foram aquelas que ficaram por 
se realizar. 

O principal objetivo desta associação foi cumprido, auxiliar os estudantes proporcionando e acompanhando-os 
nas diversas adversidades no decorrer do seu percurso académico, no entanto, como é expectável, acrescendo 
da fase difícil atravessada, existiram pequenas falhas. 

Como se pode analisar, tendo em conta a situação de pandemia vivenciada e as medidas impostas pelas várias 
entidades competentes (Governo, Direção Geral de Saúde, IPS), deu-se uma redução das atividades quer 
realizadas quer trabalhadas como estaria previsto. 

Sendo este o nono mandato da AAIPS e, não obstante das circunstâncias que em muito influenciaram a postura 
face aos problemas, esta mostrou-se aberta a novos desafios não baixando os braços tendo em conta esta nova 
realidade primando sempre por contribuir cada vez mais para um futuro melhor para os estudantes que esta 
representa e fazer ver que se predispõe no acompanhamento destes ao longo das adversidades. Por esse 
motivo, tem sido para todos, um momento de aprendizagem. O trabalho e a vontade de fazer mais foram e 
continuarão certamente a ser pilares essenciais na resposta a quaisquer situações. 

Posto isto e de acordo com o artigo 19.º dos estatutos da AAIPS, a AAIPS apresenta este documento na 
Assembleia Geral Ordinária no dia 23 de novembro de 2021, acompanhada pela solicitação ao Conselho Fiscal 
do respetivo parecer. 


