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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 que 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 tem como finalidade explanar à comunidade discente do Instituto 

Politécnico de Setúbal (IPS), todas as atividades e respetivas contas, que se realizaram no mandado que está a 

terminar, previstas no Relatório de Atividades e Contas da AAIPS 2017 (RAC-AAIPS).  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



               
  
 

  

 

 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

A AAIPS no presente mandato manteve e reforçou as suas relações com a Câmara Municipal de Setúbal, 

Câmara Municipal do Barreiro, através dos seus Gabinetes da Juventude, Juntas de Freguesia envolventes ao 

campis do IPS, bem como o próprio Instituto Politécnico de Setúbal.  

Para fomentar essas relações, esta direção, apresentou o seu plano de atividades a todas as entidades referidas 

e realizou em pareceria várias atividades com as mesmas à semelhança de anos anteriores. 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 continuamos 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 e participando nas mais diversas atividades realizadas. 

 

OUTRAS ESTRUTURAS DA AAIPS 

 

Núcleos AAIPS 

 

No presente mandato, a AAIPS atingiu até agora, o maior número de núcleos ativos desde a sua criação até ao 

momento, tendo atingido 20 núcleos ativos incluindo cursos de licenciatura, CTeSP e Mestrado de todas as UO´s 

do IPS. Consideramos que tal se deve à forte aposta na 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 pela 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 entregas de listas de estudantes 

para este órgão, um aquando as 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. 

 

 

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. 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, a AAIPS proporcionou à comunidade IPS uma série de atividades que se 

enquadraram nestes princípios, enriquecendo e proporcionando bons momentos para os estudantes. Deste 

modo, e para facilitar a apresentação, a compreensão das suas descrições e respetivos orçamentos, estas estão 

divididas por categorias, tais como atividades Pedagógicas, Culturais e Académicas, Desportivas, de 

Representação Externa, de Apoio aos Núcleos e atividades de Emprego e Formação. 

  

 

 

 

 

 

 

 



               
  
 

  

 

 
• Semanas de Curso  

Data de Realização: A realizar de março a novembro de 2017 

Tipologia: Atividade de Apoio aos Núcleos da AAIPS 

 

Sendo as semanas de curso uma das principais atividades dos núcleos de curso da AAIPS, estas proporcionam 

uma oportunidade a todos os estudantes do IPS de se informarem e estabelecerem um primeiro contacto com 

as suas possíveis entidades empregadoras. 

Ao longo do presente mandato foram já realizadas sete semanas de curso pelas diferentes UO’s do IPS, sendo 

que: 

Na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal foram já realizadas as semanas de curso do Núcleo de Curso 

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da AAIPS e do Núcleo de Curso de Engenharia Informática da 

AAIPS e está a decorrer a do Núcleo de Curso de Engenharia Mecânica da AAIPS. 

Na Escola Superior de Educação realizou-se a semana de curso do Núcleo de Curso de Educação Básica da 

AAIPS. 

Na Escola Superior de Ciências Empresariais decorreram já as semanas de curso do Núcleo de Curso de Gestão 

de Recursos Humanos da AAIPS, do Núcleo de Curso de Contabilidade e Finanças da AAIPS, do Núcleo de 

Curso de Gestão de Sistemas de Informação da AAIPS e está a decorrer a semana de curso do Núcleo de Curso 

de Marketing da AAIPS. 

Na Escola Superior de Saúde está a realizar-se a semana de curso do Núcleo de Curso de Terapia da Fala da 

AAIPS. 

Na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro realizou-se a semana de curso do Núcleo de Curso de 

Biotecnologia da AAIPS.  

Irão ainda realizar-se as semanas de curso do Núcleo de Curso de Comunicação Social da AAIPS, do Núcleo 

de Curso de Animação e Intervenção Sociocultural da AAIPS, Núcleo de Curso de Tecnologias do Petróleo da 

AAIPS, do Núcleo de Curso de Tecnologia Biomédica da AAIPS e do Núcleo de Curso do CTeSP de Programação 

Web da AAIPS. 



               
  
 

  

 

No geral as semanas de curso estão a ter bastante adesão tanto por parte dos estudantes do curso, como de 

toda a comunidade envolvente. 

 

• Formação de Núcleos de Curso da AAIPS 
 

Data de realização: 28 de janeiro de 2017 

Tipologia: Atividade de Apoio aos Núcleos da AAIPS 

 

Tendo esta atual direção definido como grande foco deste mandato a melhoria do acompanhamento no apoio 

aos Núcleos e ainda a delineação de estratégias de apoio aos mesmos, tornou-se imperativo que todos os 

membros dos Núcleos tenham acesso a toda a informação e documentação deste projeto a que se 

comprometem. 

Assim sendo, a AAIPS decidiu dar continuidade à atividade formativa realizada em mandatos anteriores, como 

forma de promover não só o aprofundamento do conhecimento desta parte integrante da AAIPS, mas também 

favorecendo a união e aproximação entre os dirigentes associativos e os membros dos Núcleos, de maneira a 

que se conseguiu também uma maior ligação entre estes e a comunidade estudantil. 

Esta formação teve como objetivo dar a conhecer o Regulamento Genérico de Núcleos de AAIPS, o 

Regulamento de Atribuição de Apoios da AAIPS, o Regulamento Administrativo da AAIPS, bem como o Dossier 

dos Núcleos da AAIPS, para que os núcleos sejam dotados de documentos e mecanismos necessários de forma 

a garantir um bom funcionamento do seu mandato, proporcionando as melhores atividades e projetos para os 

estudantes que representam perante a AAIPS. 

Esta foi uma atividade com grande adesão por parte dos núcleos de curso da AAIPS, estando a maioria presente 

em todo o dia da formação.  

 

 

 

 

 



               
  
 

  

 

Contas Realizadas: 

Núcleos da AAIPS 

Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

     

Apoio Anual 4 137,50 € 
 

Apoio Anual                              -   €  

Formação Núcleos 1 276,24 € 
 

Formação Núcleos                              -   €  

Orçamento Participativo 0,00 €  Orçamento Participativo -   € 

     

TOTAL 5 413,74 € 
 

TOTAL                     -   €  

 

 

 
• Modalidades Coletivas/ 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 seis equipas coletivas, sendo estas a 

de Basquetebol Masculino, Voleibol Masculino e Feminino, Andebol Masculino e Futsal Masculino e Feminino. 

Destas seis equipas que participaram, duas delas, o Basquetebol e o Futsal Feminino, sagraram-se campeãs da 

segunda divisão nos Campeonatos Universitários de Lisboa, passando assim a competir na primeira divisão. 

A nível do desporto individual, a AAIPS fez-se representar nas seguintes modalidades, ténis, taekwondo, tiro 

com arco, atletismo, canoagem, tiro pressão de ar e natação. Sendo que participámos nos Campeonatos 

Europeus Universitários na modalidade de Taekwondo com dois atletas, dos quais um deles sagrou-se campeão 

europeu na categoria de -54kg. 

O orçamento participativo, implementado este ano pela primeira vez, foi atribuído à equipa de Basquetebol tendo 

em conta a sua percentagem (68.28%) de presenças nos treinos. 

A AAIPS arrancou no presente ano letivo com cinco equipas, sendo elas o Basquetebol Masculino, Voleibol 

Masculino e Feminino e Futsal Feminino e Masculino. A equipa de Andebol não arrancou este ano letivo devido 

à falta de adesão por parte dos estudantes em integrarem a mesma no momento da pré-inscrição. 



               
  
 

  

 

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/ Individuais da AAIPS 

Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Treinadores 2 500,00 € 
 

Treinadores              -   €   

Deslocações 471,55 € 
 

Deslocações              -   €   

Inscrições ADESL/FADU 1 808,75 € 
 

Inscrições ADESL/FADU              -   €   

Outros (equipamentos/material desportivo) 34,99 € 
 

Outros (equipamentos/material desportivo)              -   €   

Modalidades Individuais/Campeonatos 
Nacionais Universitários 

1 209,49 € 
 

Modalidades Individuais/Campeonatos 
Nacionais Universitários 

             -   €   

Orçamento Participativo 0,00 €  Orçamento Participativo              -   €   

 
  

  
  

TOTAL 6 024,78 € 
 

TOTAL                     -   €  

 

 

 

 

• Jornal AAIPS 

Data de Realização: março de 2017. 

Tipologia: Atividade Pedagógica. 

 

No presente mandato redigiu-se apenas uma edição do Jornal AAIPS. Tendo sido distribuído na Feira da 

Empregabilidade do IPS, publicado e publicitado digitalmente tanto no facebook como 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 

ao longo do futuro mandato. 

 

 



               
  
 

  

 

 

Contas Realizadas: 

Jornal AAIPS 

Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Material de desgaste rápido                         0,00 €  
 

Material de desgaste rápido              -   €   

 
  

  
  

TOTAL                 0,00 €  
 

TOTAL                     -   €  

 

 

• Participação da AAIPS nas AG’s das Estruturas Federativas: 

  - FNAEESP, FADU e ADESL 

Data de Realização: A realizar 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. Sendo 

intenção desta direção marcar presença em todos os fóruns de discussão de Politica Educativa, de Ensino 

Superior e Juventude.  

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 juvenil em geral. 

Enquanto associação fomos reconhecidos, tendo neste momento, o presidente da direção, no momento, Duarte 

Costa, como vice-presidente da direção da FNAEESP e o vice-presidente, Claudiu Marinel, como relator do 

Conselho Fiscal da FADU. 

 
 

 
 
 

 
 



               
  
 

  

 

 
• Participação em Encontros Nacionais de Direções Associativas 

Data de Realização: A realizar ao longo do ano. 

Tipologia: Representação Externa. 

 

Os ENDA 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 o presente, a AAIPS esteve presente no ENDA Coimbra, realizado no Auditório da Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Coimbra, ENDA Extraordinário no Porto, realizado no Instituto Superior de Engenharia 

do Porto, ENDA Porto, realizado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, ENDA Viana do Castelo, 

realizado nos Serviços Centrais do Politécnico de Viana do Castelo, ENDA Minho, realizado na Escola de 

Medicina da Universidade do Minho.  

Sendo este um local de análise sobre o subsistema 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                       768,58 € 
 

Alojamento                              -   €  

Alimentação 1 503,13 € 
 

Alimentação                              -   €  

Combustível 1 824,95 € 
 

Combustível                              -   €  

Portagens                          349,64 € 
 

Portagens                              -   €  

Meios Transportes 1 107,99 € 
 

Meios Transportes                              -   €  

Quotas Federações 483,73 €    

     

TOTAL                    6 038,02 € 
 

TOTAL                              -   €  

 

 
 



               
  
 

  

 

 

 
• Ciclo de Debates da AAIPS 

Data de Realização: Ao longo do ano. 

Tipologia: Atividade Pedagógica. 

 

A informação e formação assumem hoje em dia 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 organizamos três Ciclos de Debates da AAIPS ao longo deste mandato com temáticas 

como “O que é um núcleo de curso?”, “Regime de prescrições do IPS” e por último, “O que a tua Associação 

Académica pode fazer por ti?” que teve a maior adesão por parte dos estudantes do IPS. 

 

Foi intenção desta direção considerar esta atividade de extrema importância, incentivando e criando o ambiente 

próprio para dar mais oportunidades aos estudantes de se encontrarem sempre informados acerca das diversas 

temáticas que os envolvem, fortalecendo, também, espírito crítico e de cidadania. 

  

 

Contas Realizadas: 

 
Ciclos de Debates da AAIPS 

Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Despesas Oradores                         0,00 €  
 

Despesas Oradores                              -   €  

Outros                         0,00 €  
 

Outros                              -   €  

     

TOTAL                         0,00 €  
 

TOTAL                              -   €  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
  
 

  

 

 
•  Sessões de Cinema da AAIPS 

Data de Realização:   Ao longo do ano. 

Tipologia: Atividade Cultural e Académica. 

 

Esta foi uma atividade implementada nos anteriores mandatos, sendo a mesma enquadrada na vertente cultural 

da AAIPS. No presente mandato organizamos três Sessões de Cinema da AAIPS com os seguintes filmes, “A 

Origem”, “Pulp Fiction” e “No coração do mar”, permitindo as mais variadas gerações relembrar os filmes que os 

marcaram.  

As primeiras duas sessões foram organizadas com o filme à escolha dos estudantes, depois decidimos mudar a 

nossa estratégia e o último filme foi escolhido pela direção da AAIPS tendo por base uma lista de filmes mais 

populares nos últimos tempos. Nas Sessões de Cinema da AAIPS não faltaram as habituais pipocas tanto, doces 

como salgadas, para que os estudantes possam desfrutar dos filmes com todo o conforto. 

Contas Realizadas: 

Sessões de Cinema AAIPS 

Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Material de desgaste rápido 15,92 € 
 

Material de desgaste rápido                              -   €  

     

TOTAL                         15,92 € 
 

TOTAL                              -   €  

 

 

• II Torneio InterCursos da AAIPS  

Data de Realização: Ao longo do ano. 

Tipologia: Atividade de Apoio aos Núcleos da AAIPS. 

 
 
Ao longo deste mandato, à semelhança dos anos anteriores, foi incentivada a prática desportiva no seio dos 

Núcleos de Curso da AAIPS, sendo esta fundamental para quem o pratica e, também, fundamental na perspetiva 

da evolução do espírito comunitário.  



               
  
 

  

 

Depois do sucesso desta atividade em mandatos anteriores, foi intenção da AAIPS assegurar a continuidade da 

mesma, tendo, nesta edição do “Torneio Intercursos” sido realizado em várias modalidades: Voleibol, Futsal e 

Andebol. Sendo que, por parte dos estudantes, não existiu grande adesão ao torneio de Andebol, algo que, tal 

como nas modalidades coletivas da AAIPS, aconteceu. Iremos, ainda, realizar a modalidade de basquetebol no 

presente mês. 

Com a realização desta atividade cumprimos os objetivos da aproximação aos estudantes, não deixando também 

de parte, toda a importância que as atividades desportivas têm no seio dos seus Núcleos de Curso. 

 

Contas Realizadas: 

II Torneio InterCursos da AAIPS 

Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Contratação de Árbitros                       550,00 € 
 

 Contratação de Árbitros                           -   €  

Prémios/ material logístico 73,74 €  Prémios/ material logístico                           -   € 

     

TOTAL                      623,74 €  TOTAL                           -   €  

 
 
 

• Comemorações do Dia do Estudante - Semana do Estudante 

Data de Realização: 20 a 24 de março de 2017 

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 quinto Dia do estudante, iniciando-se, em semelhança ao ano anterior, 

com uma exposição, no átrio das escolas do IPS ao longo de toda a semana, assim como palestras e sessões 

de esclarecimento, sendo estas transversais a todos os alunos do IPS, de interesse para a melhoria da qualidade 

de vida académica dos estudantes do nosso Instituto.  

 



               
  
 

  

 

Contas Realizadas: 

Comemorações do Dia do Estudante - Semana do Estudante 

Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Material Exposição 180,00 € 
 

Material Exposição                              -   €  

Despesas Oradores 0,00 € 
 

Despesas Oradores                              -   €  

     

TOTAL 180,00 € 
 

TOTAL                              -   €  

 

 
 

• Gala do 5.º Aniversário da AAIPS  

Data de Realização: 11 de abril de 2017. 

Tipologia: Atividade Cultural e Académica. 

 

No dia 11 de abril celebramos o quinto aniversário da AAIPS, foi feita uma reflexão através dos quatros anos de 

existência da mesma de modo a melhorar e a construir uma Associação Académica cada vez mais coesa. 

 

Foi um momento de ligação e confraternização com os demais ligados tanto à instituição como ao associativismo 

nacional, e aos nossos parceiros, fortalecendo laços e criando uma maior proximidade com a AAIPS.  

 

O evento realizou-se na Quinta Acordéon, esteve aberto a todos os estudantes do IPS, para que todos pudessem 

fazer parte do grande momento que marca o nascimento da estrutura que tem como principal objetivo a defesa 

e representação dos seus direitos. Para este Aniversário a direção apresentou a todos os presentes um pequeno 

vídeo que retratou o percurso da AAIPS e prestou uma homenagem aos três dirigentes associativos fundadores 

da AAIPS enquanto estrutura única. 

Contas Realizadas: 

Gala do 5.º Aniversário da AAIPS 

Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Restauração 4 833,00 € 
 

Restauração                              -   €  

Brindes 1.050,00 € 
 

Brindes                               -   €  

Outros 235,04 € 
 

Outros                               -   €  

     

TOTAL 6 118,04 € 
 

TOTAL                              -   €  

 



               
  
 

  

 

• IV Taça AAIPS 

Data de Realização: 9 e 10 de maio de 2017. 

Tipologia: Atividade Desportiva. 

 

A promoção da atividade física, saúde e bem-estar, à semelhança do espírito competitivo e cooperativo, entre 

muitos outros, são os valores que a AAIPS tem vindo a transmitir aos estudantes nos seus últimos anos. A fim 

de colmatar estes valores foi realizada mais uma edição da Taça AAIPS. 

 

Proporcionamos a toda a comunidade estudantil a oportunidade de promover o seu espirito desportivo, quer em 

equipas quer a nível individual. Na Taça AAIPS tivemos uma boa adesão por parte dos estudantes apostando 

nas modalidades de sueca, matraquilhos, snooker, setas, ping-pong e xadrez. Aos 3 primeiros classificados de 

cada modalidade foram atribuídos prémios. 

 

 

 

Contas Realizadas: 

IV Taça AAIPS 

Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Material p/ Jogos                         0,00 €  
 

Material p/ Jogos                               - €  

Inscrições Atletas                                 -   €  
 

Inscrições Atletas                         60,00 €  

Prémios                          351,20 € 
 

Prémios                              -   €  

     

TOTAL                          351,20 €  TOTAL                         60,00 €  

 
 

• Semana Académica de Setúbal 2017 

Data de Realização: 23 a 28 de maio. 

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 20.ª edição deste grande evento. A semana decorreu no final de maio, coincidindo com a imponente Queima 

das Fitas e Bênção das Pastas e tendo início com as Serenatas nas vozes de quem canta, a esperança de quem 

chega e a saudade de quem parte. 



               
  
 

  

 

Este evento foi criado a pensar em toda a tradição, cultura, música, religião e acima de tudo divertimento, tendo 

os estudantes ao longo desta semana partilhado o espírito académico para a vida, é um dos moires eventos 

Setubalenses, que contou como sempre com a presença de prestigiados artistas da atualidade.  

A Semana Académica de Setúbal 2017, teve como objetivo fomentar a união entre os estudantes, tendo em 

atenção a tradição e dar a conhecer os locais do evento bem como a cidade de Setúbal. 

 
Contas Realizadas: 

 
Semana Académica de Setúbal 2017 

Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

 Bilheteira  -  €   Bilheteira                   58 889,92 € 

 Concessões de Bares  -  €   Concessões de Bares                     7 600,00 € 

 Concessões de Espaços  -  €   Concessões de Espaços                     2 610,00 € 

Logística                    15 684,01 €   Logística                   13 058,50 € 

Catering                          411,59 €    Catering  -  € 

Produção/ Concertos                     88 464,50 €   Produção/ Concertos -  € 

Camarins/Sanitários                      1 767,76 €   Camarins/Sanitários -  € 

Meios de Transportes                      1 520,78 €   Meios de Transportes -  € 

Publicidade                      7 000,00 €   Publicidade -  €  

Segurança                      4 800,00 €   Segurança -  €  

Combustível                       1 063,01 €   Combustível  -  €  

Polícia de Segurança Pública                      2 430,00 €  Polícia de Segurança Pública -  €  

Alojamento                      788,00 €   Alojamento -  €  

Alimentação                      1 613,23 €   Alimentação -  €  

Licenças 8 892,00 €   Licenças -  €  

Eletricista                         650,00 €   Eletricista -  €  

Homenageado                          250,00 €    Homenageado  -  €  

Material Desgaste Rápido                      2 100,80 €   Material Desgaste Rápido -  €  

Rally Tascas                         0,00 €    Rally Tascas -  €  

Outros                                 150,00 €    Outros -  €  

        

TOTAL 137 835,68 €    TOTAL                 82 158,42 € 

 
 
 

 

 



               
  
 

  

 

• IV Jantar de Desporto AAIPS 

Data de Realização: 1 de junho de 2017. 

Tipologia: Atividade Desportiva. 

 

No presente mandato realizou-se o quarto jantar de desporto AAIPS no qual foram homenageados o melhor 

atleta masculino e feminino, o atleta revelação, o melhor treinador e a melhor equipa da AAIPS tendo recebido 

diversos prémios como distinção.  

É uma atividade que consideramos essencial para promover o convívio e o companheirismo entre os atletas, os 

seus colegas estudantes e os dirigentes associativos. 

Contas Realizadas: 

IV Jantar de Desporto AAIPS 

Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

 Restauração  520,00 € 
 

 Restauração                          18,00 € 

 Prémios                           64,33 € 
 

 Troféus                               -   €  

     

TOTAL                         584,33 €  TOTAL                         18,00 € 

 

 

• VI Gala de Finalistas do IPS  

Data de Realização: 9 de junho de 2017. 

Tipologia: Atividade Cultural e Académica. 

 

Após todo o percurso pelo ensino superior, repleto de recordações, tanto de momentos de dificuldade como de 

felicidade e conquista, foi assim comemorada o fim desta tão memorável vida académica com uma festa cheia 

de glamour e felicidade, acompanhados pelos seus entes mais queridos, em que todos se despedem de mais 

um ciclo da sua vida. 

O evento foi realizado no refeitório da Escola Superior de Tecnologias do Barreiro, sendo este um espaço familiar 

e de boas dimensões o que satisfez as nossas necessidades e de todos os finalistas, uma vez que foi possível 

fazerem-se acompanhar de familiares e amigos.  



               
  
 

  

 

O evento foi iniciado com um jantar onde todos os finalistas foram felicitados com a entrega de diplomas e uma 

lembrança da AAIPS. Foram relembrados e partilhados momentos e memórias, através da passagem de um 

vídeo com fotos previamente enviadas pelos estudantes finalistas. 

 

Contas Realizadas: 

VI Gala de Finalistas do IPS  

 Despesas   Total Parcial  
  

 Receitas  
 Total 

Parcial  

 Restauração             3 220,50 €   Restauração  
 

1174,00€ 

 Brindes/ Diplomas/ Decoração  
                         

714,62 € 
  Brindes/ Diplomas/ Decoração 

                             
-   €  

Transporte 
 

0,00 €  
Transporte 
 

                             
-   €  

     

TOTAL         3 935,12 €   TOTAL  1174,00€  

 
 

• Semana de Acolhimento do IPS 2017 

 
Data de Realização: 25 a 30 de outubro de 2017. 

Tipologia: Atividade Cultural e Académica. 

 

Com a tradição presente em todos os eventos do IPS como já é habitual, é com grande honra que a AAIPS, 

pode afirmar que a Semana de Acolhimento foi certamente marcante pela positiva para todos os estudantes que 

escolheram o IPS como a sua instituição de ensino superior. 

Tratando-se muito mais do que um evento cultural e académico, a Semana de Acolhimento assumiu a 

responsabilidade de 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. 

Foram, também, dadas a conhecer as duas cidades que acolhem o IPS, a cidade de Setúbal através da 

realização de um Cortejo Académico, e a cidade do Barreiro, através da realização de atividades lúdicas na 

mesma. Teve como momentos altos, o cortejo do IPS até à Cidade de Setúbal e o Batismo dos novos estudantes. 



               
  
 

  

 

Contas Realizadas: 

Semana Acolhimento do IPS 2017 

Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Bilheteira  -  €  Bilheteira                    13 191,61 € 

Concessão de Bares  -  €  Concessão de Bares                      1 126,00 € 

Concessão de Espaços  -  €  Concessão de Espaços                      850,00 € 

Kits Estefanilho                        1 865,00 €  Kits Estefanilho                      5 172,20 € 

Logística                     6 176,40 €  Logística                    6 580,92 € 

Catering                          350,33 €   Catering -  € 

Produção / Artistas                     22 985,00 €   Produção / Artistas -  € 

Camarins/Sanitários                       738,00 €   Camarins/Sanitários -  € 

Meios de Transporte                         0,00 €    Meios de Transporte -  € 

Publicidade                      2.300,00 €    Publicidade -  € 

Segurança                       1 000,00 €   Segurança  -  € 

Combustível                       122,91 €   Combustível  -  € 

Polícia de Segurança Publica                       1 309,00 €  Polícia de Segurança Publica  -  € 

Alojamento                         0,00 €    Alojamento  -  € 

Alimentação                       362,65 €   Alimentação  -  € 

Licenças                       1 425,00 €   Licenças  -  € 

Eletricista                          150,00 €   Eletricista  -  € 

Atividades Diurnas                      0,00 €   Atividades Diurnas  -  € 

Material de Desgaste Rápido                       196,33 €   Material de Desgaste Rápido  -  € 

        

TOTAL 38 980,62 €    TOTAL                   26 920,73 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
  
 

  

 

ATIVIDADES EM PARCERIA COM IPS 
 

Tal como foi acima referido, a AAIPS manteve 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 desenrolaram-se, ao longo 

do tempo, várias atividades em parceria com o IPS que passam a ser especificadas.  

 

• Colaboração com o IPS e o Ensino Secundário; Voluntariado no IPS; 10.ª Semana 

Internacional do IPS e Matrículas do IPS 

 

Data de Realização: A realizar ao longo do ano. 

Tipologia: Atividade Pedagógica.   

A nível de colaboração com o IPS consideramos a divulgação da oferta formativa nas escolas secundárias para 

os alunos que poderão vir a ingressar no nosso Instituto, a colaboração na IPS Start-Up Week como júri no 

EmprendiLAB da ESTSetúbal/IPS e na organização dum peddy-papper que aproximou o IPS a cerca de 50 

estudantes de várias zonas do país. 

A AAIPS mostrou-se, também, disponível na colaboração nas restantes atividades que lidam diretamente com 

este público, tais como, a semana da Ciência e da Tecnologia, o Jogo de Gestão Interescolas, o UGUIDE:Pensar 

no futuro e o IPS 360º, bem como participar ativamente sugerindo novas e inovadoras atividades de divulgação 

do IPS. 

Para além da grande importância que damos ao ingresso de novos estudantes no nosso Instituto e no Ensino 

Superior, no geral, pretendemos igualmente promover o incentivo ao associativismo e à participação ativa dos 

futuros estudantes nos assuntos respeitantes a toda a comunidade estudantil. 

Desta forma, tentamos incluir nestas visitas a hipótese de dar a conhecer aos futuros estudantes do IPS as 

instalações à responsabilidade da AAIPS, nomeadamente a sua Sede e espaços dos Núcleos de Curso da 

AAIPS, sendo possível esclarecer algumas questões sobre o mundo do associativismo no ensino superior. 

Para além do referido anterior, a AAIPS desenvolveu no passado mandato um projeto para a implementação de 

uma cultura de voluntariado nos estudantes do IPS. Este projeto consiste numa inscrição online, por parte dos 

estudantes, nas mais diversas áreas de interesse que pretenderem investir o seu tempo. 



               
  
 

  

 

As áreas de voluntariado disponíveis são as de promoção do IPS junto dos estudantes do ensino secundário, 

em parceria com o GICOM, o acompanhamento durante o ano letivo aos estudantes que escolheram o nosso 

Instituto ao abrigo de programas de mobilidade, em parceria com o CIMOB, assim como em atividades de 

receção aos novos estudantes do IPS sendo a Associação quem tem o primeiro contacto com os mesmos nas 

Matrículas do IPS em que contamos com mais de 100 voluntários. 

 

 

• Semana da Empregabilidade do IPS – 3.ª Edição 

 

Data de Realização: 6 a 9 de março de 2017. 

Tipologia: Atividade de Emprego e Formação. 

No presente mandato realizou-se a 3ª edição da semana de empregabilidade do IPS que tem como objetivo 

mostrar o forte leque de oportunidades que existe no mercado de trabalho a nível nacional, incentivar os 

estudantes a procurarem oportunidades de emprego e dar a conhecer o IPS, bem como as condições que esta 

instituição oferece aos seus estudantes e promover as entidades participantes. Esta é uma atividade realizada 

em parceria com a AAIPS, que de edição para edição, tem alcançado cada vez mais sucesso perante os 

estudantes e a comunidade envolvente. A presente edição foi, principalmente, distinguida pela sua organização. 

 

 

Contas Realizadas: 

Semana de Empregabilidade do IPS – 3.ª Edição 

Despesas  Total Parcial    Receitas  Total parcial  

Tenda + Stands Empresas                20 910,00 € 
 

Tenda + Stands Empresas 
                             

-   €  

Coffee Break 226,25 € 
 

Coffee Break 
                             

-   € 

Meios de Transporte (Autocarros)                     360,00 € 
 

Meios de Transporte (Autocarros) 
                             

-   €  

     

TOTAL               21 496,25 € 
 

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 que se situa na 

Casa ao lado do Bloco C, edifício da ESTSetúbal/IPS, no campus de Setúbal do IPS, nas respetivas unidades 

orgânicas do IPS ou mesmo online. 

 

• Na Sede da AAIPS e Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE) 

No presente mandato prestaram-se serviços na sede da AAIPS e no Gabinete de Apoio ao estudante, sendo 

eles o Programa de atribuição de apoios sociais aos estudantes do IPS (PAAS/IPS), que consiste na orientação, 

entrevistas e atribuição aos postos de trabalho dos estudantes abrangidos por este programa e tem como 

objetivo alargar a rede de apoios sociais aos estudantes do IPS que não podem beneficiar da atribuição da bolsa 

de estudo. O Alojamento, neste serviço, a AAIPS continua no presente mandato a reunir e atualizar as 

informações de alojamento possibilitando aos estudantes o máximo de opções de escolha. O Aluguer de Cacifos, 

no presente mandato pela 1.ª vez foi possível ter cacifos em todas as UO´s do IPS permitindo a qualquer 

estudante usufruir mais facilmente deste serviço. O Aluguer de bicicletas, este serviço rapidamente esgota devido 

há pouca quantidade de bicicletas e à quantidade de estudantes Erasmus que as alugam há chegada. As Senhas 

de Refeição a preço subsidiado, este serviço tem como objetivo saciar as necessidades básicas dos estudantes 

carenciados aumentando o seu rendimento escolar.  

O serviço Pick-Up Erasmus+, é um serviço realizado por dirigentes associativos para estudantes inscritos em 

programas de mobilidade do IPS com o objetivo de acolher os estudantes incoming. O Apoio ao Traje académico, 

este mandato não houve nenhum candidato, mas o programa consiste em apoiar a compra do traje académico 

possibilitando o seu pagamento faseado. O Apoio Anual às tunas do IPS, neste mandato tal como previsto no 

PAO o apoio continuo a ser dado às tunas que o requereram. 

Todos estes serviços são prestadas na Sede da AAIPS pela nossa funcionária bem como, no Gabinete de Apoio 

ao Estudante da AAIPS, a AAIPS garantiu ao longo do presente mandato um apoio permanente a todos os 

estudantes através da disponibilização de um gabinete de atendimento ao estudante fora do horário de 

atendimento permanente da Sede da AAIPS quer em Setúbal quer no Barreiro, possibilitando aos estudantes 

dos regimes noturnos e pós-laboral acesso a todos os serviços da AAIPS através deste gabinete.  



               
  
 

  

 

Contas Realizadas: 

Serviços na Sede da AAIPS e GAE 

Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Senhas de Refeição 1 050,00 € 
 

Senhas de Refeição                    570,00 € 

Despesas de Manutenção - Bicicletas 0,00 € 
 

Bicicletas                       660,00 € 

Despesas de Manutenção - Cacifos 0,00 € 
 

Cacifos                              -   €  

Apoio Anual Tunas 1 519,00 € 
 

Apoio Anual Tunas                              -   €  

Pick-Up Erasmus 1 701,68 € 
 

Pick-Up Erasmus                              -   €  

Serviços Estudantes 0,00 € 
 

Serviços Estudantes 6 535,00 € 

Brindes/Merchandising                      0,00 €   Brindes/Merchandising                    343,00 € 

     

TOTAL 4 270,68 €  TOTAL                    8 108,00 € 

 

• 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. 

De tais infraestruturas fazem parte os espaços dos Núcleos de Curso da AAIPS em todos os edifícios das UO’s 

do IPS, assim como uma Reprografia situada na ESCE/IPS, o Bar situado na ESCE/IPS(R/C), Loja Académica 

situada na ESTSetúbal/IPS e máquinas de Vending disponíveis em várias localizações dos campi. 

Neste mandato conseguimos aumentar ainda a infraestrutura com a reprografia da ESE/IPS e estamos a finalizar 

o processo de tornar o espaço dos Núcleos da ESCE/IPS num espaço de estudos 24h por dia. 

Contas Realizadas: 

Serviços da AAIPS nas Escolas do IPS 

Despesas Total Parcial   Receitas  Total Parcial  

Reprografias AAIPS -   € 
 

Reprografias AAIPS s 10 291,50 € 

Bar AAIPS -   € 
 

Bar AAIPS              7 195,50 € 

Loja de Traje AAIPS -   € 
 

Loja de Traje AAIPS 9 000,00 €                              

Serviço Vending -   € 
 

Serviço Vending 24 600,00 €                              

SECURITAS – Espaço 24 horas da AAIPS 2 163,65 € 
 

SECURITAS – Espaço 24 horas da AAIPS - €  

     

TOTAL 2 163,65 €  TOTAL 55 654,50 €                    



               
  
 

  

 

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 numero de 

parceiros anuais. 

 

Contas Realizadas: 

Estrutura 

Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Consumíveis 2 788,03 € 
 

Consumíveis               -   €   

Recursos Humanos 7 731,29 € 
 

Recursos Humanos               -   €   

Despesas Legais                      9 708,51 € 
 

Despesas Legais               -   €   

Apoio Técnico - Advogados                      0,00 €  
 

Apoio Técnico - Advogados               -   €   

Apoio Técnico - Contabilista 2 758,25 €  
 

Apoio Técnico - Contabilista               -   €   

Comunicações 1 537,30 € 
 

Comunicações               -   €   

     

TOTAL 24 523,38 €  TOTAL                    -  €  

 

ATIVIDADES POR REALIZAR 
 

• “V AAIPS: Formar Para o Futuro” 

Data de Realização Prevista: 17,18 e 19 de novembro de 2017. 

  Tipologia: Atividade de Emprego e Formação. 

 

A AAIPS pretende com esta atividade dar a conhecer o mundo do associativismo aos estudantes, e a criar 

mecanismos de formação para quem quer abraçar este grande projeto ou até mesmo para quem quer levar da 

formação algo para usufruto pessoal. 



               
  
 

  

 

Serão 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. 

 

Orçamento Previsto: 

 
Estrutura 

Despesas  Total Parcial    Receitas  Total Parcial  

Inscrições                                 -   € 
 

Inscrições 240,00 € 

Meios de Transporte 350,00 € 
 

Meios de Transporte               -   €   

Alojamento 900,00 € 
 

Alojamento               -   €   

Alimentação                      1 200,00 € 
 

Alimentação               -   €   

Outros                      250,00 € 
 

Outros               -   €   

     

TOTAL 2 700,00 €  TOTAL 240,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
  
 

  

 

BALANÇO GERAL DO ORÇAMENTO 
 

 
 

Balanço Geral do Orçamento 

Despesas Total Parcial   Receitas Total parcial 

IPS                  -   €  

 

IPS 59 384,32 € 

IPDJ                  -   €  

 

IPDJ 25 916,95 € 

Atividades de Apoio Núcleos da AAIPS 6 037,48 € 

 

Atividades de Apoio Núcleos da AAIPS               -   € 

Atividades Pedagógicas da AAIPS 180,00 € 

 

Atividades Pedagógicas da AAIPS               -   € 

Atividades Desportivas da AAIPS 6 960,31 € 

 

Atividades Desportivas da AAIPS 78,00 € 

Atividades de Emprego e Formação 21 496,25 € 

 

Atividades de Emprego e Formação 450,00 € 

Atividades de Representação Externa 6 038,02 € 

 

Atividades de Representação Externa -   € 

Atividades Culturais e Académicas da AAIPS 186 885,38 € 

 

Atividades Culturais e Académicas da AAIPS 110 253,15 € 

Serviços na Sede da AAIPS e GAE 4 270,68 € 

 

Serviços na Sede da AAIPS e GAE 8 108,00 € 

Serviços da AAIPS nas Escolas do IPS 2 163,65 € 

 

Serviços da AAIPS nas Escolas do IPS 51 087,00 € 

Estrutura 24 523,38 €  Estrutura -  € 

    

 

TOTAL de Despesas 258 555,15 €  TOTAL de Receitas 254 827,42 € 

     

   

     

Saldo a dia 05-01-2017           6 329,51 €  

     
Dividas Mandato 2016 conhecidas 

a 05-01-2017        13 934,07 €  

 
Dividas Mandato 2016 Pagas no 

Mandato 2017 6 957,88 € 

 
 

  



               
  
 

  

 

 
Previsão Final Mandato 

Despesas ainda a serem pagas Total Parcial   Receitas ainda a serem recebidas Total parcial 

IPS                  -   €  

 

IPS 0,00 € 

IPDJ                  -   €  

 

IPDJ 16 953,57 € 

Atividades de Apoio Núcleos da AAIPS 5 000,00 € 

 

Atividades de Apoio Núcleos da AAIPS               -   € 

Atividades Pedagógicas da AAIPS 0,00 € 

 

Atividades Pedagógicas da AAIPS               -   € 

Atividades Desportivas da AAIPS 1 725,00 € 

 

Atividades Desportivas da AAIPS               -   € 

Atividades de Emprego e Formação 2 460,00 € 

 

Atividades de Emprego e Formação               -   € 

Atividades de Representação Externa                  -   € 

 

Atividades de Representação Externa -   € 

Atividades Culturais e Académicas da AAIPS 11 149,72 € 

 

Atividades Culturais e Académicas da AAIPS               -   € 

Serviços na Sede da AAIPS e GAE 2 556,00 € 

 

Serviços na Sede da AAIPS e GAE               -   € 

Serviços da AAIPS nas Escolas do IPS                  -   € 

 

Serviços da AAIPS nas Escolas do IPS 8 992,75 € 

Estrutura 6 668,25 €  Estrutura -  € 

    

 

TOTAL de Despesas 35 575,39 €  TOTAL de Receitas 25 946,32 € 

     

   

     
Saldo a dia 05-11-2017        5 679,44 € 

     
Dividas Mandato 2016 conhecidas 

a 05-11-2017 20 015,43 € 

 
 

Saldo inicial previsto para o 
próximo Mandato          2 066,79 € 

  

 
Valor dos pagamentos aprovados 

a pagar no próximo Mandato  6 016,42 € 

  

 
 
 
 
 



               
  
 

  

 

 
 
 

CONCLUSÃO 
 

Apesar de, no âmbito geral, os objetivos traçados por esta direção terem sido cumpridos, existiram falhas, 

nomeadamente na realização de determinadas atividades, tal como foi anteriormente referido. 

Como se pode analisar, as atividades organizadas por esta estrutura, face ao mandato passado, aumentaram 

significativamente, pondo ao dispor dos nossos estudantes um vasto e diferenciado leque de eventos e projetos 

que todos os estudantes conseguiram e tiveram oportunidade de usufruir. 

Sendo o sexto mandato da AAIPS, esta mostrou-se com um espírito empreendedor e de voluntariado baseados 

sempre no seu primordial objetivo de conseguir contribuir para um futuro melhor para os estudantes que esta 

representa. 

Posto isto e de acordo com o artigo 19º dos estatutos da AAIPS, a direção da mesma apresenta este documento 

na Assembleia Geral Ordinária no dia 09 de novembro de 2017, acompanhada pela solicitação ao Conselho 

Fiscal do respetivo parecer. 

 

 


