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Semana da Empregabilidade
Mais de 100 empresas na 4.ª Semana da Empregabilidade, entre 5 e 9 de março
Estudantes e mercado de trabalho sentar-se literalmente à mesma mesa em mais uma Semana da Empregabilidade
do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), iniciativa conjunta com a Associação Académica do IPS (AAIPS), a decorreu
entre os dias 5 e 9 de março, contando com a participação de mais de 100 empresas e organizações, a maior
adesão de sempre.
“À mesa com...” será uma das primeiras iniciativas do evento nesta quarta edição dedicada ao tema “Indústria 4.0 e
(r)evolução no mercado de trabalho”. Logo na segunda-feira, dia 5, entre as 16 e as 18 horas, os estudantes do IPS
têm encontro marcado com CEO, diretores de recursos humanos e empreendedores, podendo, num registo informal,
esclarecer dúvidas sobre a integração no mundo do trabalho e o processo de criação do próprio emprego. Num
total de 20 mesas, estarão responsáveis empresariais de setores muito diversificados, da saúde à informática, passando pelo desporto, química ou consultadoria.
Antes, pelas 9h30, o Auditório Nobre recebe a sessão de abertura, a cargo de Pedro Dominguinhos, presidente do
IPS, e de Inês Silva, presidente da AAIPS, seguindo-se o primeiro debate sobre “Os desafios da digitalização para as
práticas pedagógicas” , que contará com os contributos de vários docentes da instituição, nas áreas das Ciências
Empresariais, Educação, Saúde e Tecnologia.
Nos dias 6 e 9, o programa é dedicado à discussão em torno dos grandes temas que marcam a atualidade do
mundo empresarial, destacando-se a conferência “Transformação Digital: Oportunidades e Desafios”, que contará
com a presença da secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann. Na sexta-feira, dia 9, Guy Mercier, do
grupo químico internacional Solvay, estará no IPS para abordar o programa de robotização de processos (Robotics
Process Automation - RPA) que tem vindo a ser implementado nesta empresa.
A muito aguardada Feira de Emprego decorrerá, por seu turno, entre os dias 7 e 8, em tenda montada junto à
entrada do edifício sede do IPS, no campus de Setúbal. Mais de 100 empresas e organizações já confirmaram a
sua presença, em expositor próprio ou através das 54 sessões de apresentação e das 48 sessões de recrutamento
previstas, naquele que é já o maior evento de emprego no contexto do ensino superior.
Recorde-se que o IPS é atualmente a segunda instituição de ensino superior politécnico com a maior taxa de empregabilidade, concretamente de 93, 5 por cento.
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Semana do Estudante
Apesar do dia do estudante ter 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.
Sendo o dia 24 de março o dia Nacional do Estudante, a AAIPS comemora este dia de modo a relembrar as dificuldades e obstáculos que os estudantes enfrentaram na década de 60, aquando da crise académica em Portugal.
Ao longo desta semana pretendemos ver espelhados os problemas atuais dos estudantes, de modo a ver tiradas
todas as suas dúvidas.
Este ano irá então comemorar-se o quinquagésimo sexto Dia Nacional do Estudante, iniciando-se, em semelhança
ao ano anterior, com uma exposição, no átrio das Escolas do IPS ao longo de toda esta semana, ainda mais reforçada e alongada que simbolize o retrato histórico da data bem como uma grande diversidade de palestras e sessões
de esclarecimento, sendo estas transversais a todos os cursos do IPS, de interesse para a melhoria da qualidade de
vida académica dos estudantes do nosso Instituto.
Esta é uma excelente oportunidade para te vires enriquecer, naquilo que são essencialmente os frutos dos sacrifícios
do passado. É uma semana moldada pela história, na qual podes aprender sobre tudo o que o IPS tem para ti.
Desde teatro, a sessões com figuras de renome no IPS e actividades dinamizadas pelos núcleos, a semana é tua!
Queremos que te faças ouvir, a AAIPS valoriza a tua opinião, participa!
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Representação Externa
ENDA e FNAEESP
O ENDA é o Encontro Nacional de Direções Associativas e a FNAEESP a Federação Nacional de Associações
de Estudantes do Ensino Superior Politécnico. Nestes encontros de Direções Associativas, debatem-se e aprovam-se moções, estas são propostas apresentadas e submetida a avaliação e votação por parte do movimento associativo estudantil que promovem os interesses dos estudantes. Têm como finalidade, uma tomada de
posição de todos os estudantes a nível nacional de forma a defender de uma melhor forma os interesses dos
mesmos.
O primeiro ENDA do mandato de 2018 da AAIPS realizou-se nos dias 16 e 17 de dezembro em Lisboa, ENDA
LISBOA 17, organizado pela AEISCAL, no âmbito da representação externa a AAIPS fez questão de marcar
presença.
A AAIPS como representante dos estudantes do Instituto Politécnico de Setúbal interveio ativamente em todos
os pontos abordados no ENDA LISBOA 17 tendo retificado e esclarecido algumas propostas apresentadas
pelos outros dirigentes associativos. No plenário final do ENDA LISBOA 17, a Universidade da Beira Interior candidatou-se a receber e organizar o Encontro Nacional de Dirigentes Associativos que teria lugar nos dias 3 e
4 de março.
A AAIPS esteve também representada no ENDA COVILHÃ 18, onde foram discutidas questões acerca da ação
social, nomeadamente a questão do alojamento no ensino superior, a inclusão dos estudantes do ensino especial no Ensino Superior e as taxas e emolumentos, foram também abordados os temas relacionados com as
celebrações do dia do estudante a nível nacional, da igualdade das classificações finais nas Instituições de
Ensino Superior, da elaboração de um parecer ao relatório produzido pela OCDE e foi discutida também a medida apresentada pelo governo para a coesão territorial onde o Movimento Associativo Estudantil se mostrou
contra esta mesma medida.
Nos dias 2 e 3 de junho de 2018 decorreu o ENDA SETÚBAL 18 nas instalações da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal. Neste ENDA foram discutidas questões relacionadas com
a Ação Social e o Abandono Escolar, Financiamento e Organização do Sistema do Ensino Superior e RJIES
(Regime Jurídico das Instituições) e Lei de Bases do Sistema Educativo entre outras questões relacionadas com
o Movimento Associativo.
Sendo a FNAEESP a Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico que
tem como principal objetivo assegurar a representação das AAEE Federadas, como é o caso da nossa Associação, e dos estudantes do Ensino Superior Politécnico por elas representados, tendo tido ao longo dos anos
um papel fundamental na defesa do Ensino Superior Politécnico, visando o bem-estar dos estudantes e os seus
direitos e lutando sempre pela sua dignificação. Desde as eleições para os órgãos sociais da FNAEESP que
ocorreram no passado dia 10 de Março na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do IPS que a AAIPS ocupa os cargos de Presidente de Mesa da Assembleia Geral da FNAEESP e Tesoureiro da Direção da FNAEESP.
A AAIPS tem tido uma presença assídua nas Assembleias gerais da FNAEESP onde todas as associações federadas podem expor os seus problemas e preocupações no que toca às suas IES e para que a Federação possa
tomar uma posição apos a sua discussão e votação.
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Concurso de Fotografia da AAIPS
A Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal decidiu promover, a partir do presente ano letivo,
um Concurso de Fotografia, de caráter anual. O Concurso de Fotografia da AAIPS é uma competição dirigida
a toda a comunidade estudantil do nosso IPS, tanto entusiastas como profissionais na área da fotografia. Este
concurso surge para estimular a criatividade e a imaginação dos participantes, assim como para dar a conhecer
a cidade de Setúbal aos diversos estudantes que para aqui vêm viver a sua vida académica.
O concurso divide-se em 3 fases, com o intuito de decidir quais as 3 melhores fotografias a concurso. A 1ª fase,
já decorrida, foi da responsabilidade da AAIPS, consistindo na seleção das 10 melhores fotografias a concurso,
de entre as candidaturas recebidas. A 2ª fase, que decorreu no passado dia 11 de abril, durante a Gala do 6º
Aniversário da AAIPS, determinou quais as 5 melhores fotografias a concurso. A derradeira fase de votação será
feita na página do Facebook da AAIPS, sendo que cada gosto em cada foto tem a valorização de um ponto,
a pontuação atribuída a cada foto será distribuída da seguinte forma: 50% é dado consoante o número de
gostos na foto wna página do Facebook da AAIPS, sendo os restantes 50% atribuídos por um júri da associação.
A atribuição dos prémios aos 3 concorrentes com as fotos mais votadas terá lugar na Gala de Finalistas do IPS
do dia 8 de junho.
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Sessão de Cinema

Vantagens de Sócio

Com o objetivo de promover a cultura e a arte no seio da comunidade do IPS, a AAIPS realiza várias sessões de cinema nos campi do
IPS.
Neste mandato a AAIPS decidiu inovar nas sessões de cinema fazendo a transmissão dos filmes em simultâneo nos dois campi do IPS, de
modo a encurtar distâncias e que todos possam usufruir deste momento cultural e de lazer junto dos seus colegas. À semelhança do que
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tem acontecido nos últimos anos, as pipoca
s são oferta da AAIPS.
Até ao momento já se realizaram três sessões de Cinema. O filme transmitido na primeira sessão foi “The Equalizer”. Nas sessões seguintes
foram transmitidos os filmes A Queda de Wall Strett”, “Coach Carter” e
“ Captain Phillips.”, respectivamente.

III Torneio InterCursos
O mesmo torneio, um formato diferente
Este ano podem contar com um novo formato do Torneio Intercursos da AAIPS. Este torneio vai já na sua terceira
edição e aparece com algumas alterações relativamente às suas edições anteriores.
As modalidades presentes continuarão a ser andebol, basquetebol, voleibol e futsal, mas com este novo formato
o vencedor do torneio irá ser o curso que conseguir melhores resultados nas quatro modalidades.
Como…? Em cada modalidade irão ser atribuídos Pontos AAIPS aos quatro primeiros lugares e são esses Pontos
AAIPS que irão definir o vencedor do torneio. Quando for concluída a última modalidade, o curso que tiver mais
Pontos AAIPS será o grande vencedor do Torneio Intercursos AAIPS e receberá um troféu para ser exposto no
espaço dos núcleos da sua escola.

O troféu fica em exibição no espaço dos núcleos do curso vencedor, porém posteriormente transitará para o
vencedor da edição seguinte.
Até ao momento já foram realizadas três dessas modalidades, mais especificamente Andebol, o Basquetebol
e o voleibol onde os vencedores foram, respetivamente, o Núcleo de Curso de Contabilidade e Finanças da
AAIPS, o Núcleo de Curso de Engenharia Eletrónica e de Computadores da AAIPS e o Núcleo de Curso de
Contabilidade e Finanças da AAIPS.
O torneio terá a sua quarta e última modalidade, o futsal, que se irá realizar no próximo ano letivo. Do que estás
à espera? Chateia o teu Núcleo de Curso e inscreve uma equipa com ele, ainda vais a tempo!
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V Taça AAIPS
A Taça AAIPS que já vai na sua quinta edição tem ganho grande fama no seio da AAIPS tendo este ano batido
recordes de inscrições. Setas, Sueca, Matraquilhos, Ping-Pong, Snooker, Xadrez e Damas são as modalidades
eleitas para esta competição. Esta atividade tem com público alvo todos os estudantes do IPS e o seu principal
objetivo é promover a atividade física através de jogos ditos tradicionais e de lazer.
As modalidades foram distribuídas pelos dias 26 e 27 de abril, sendo que no primeiro dia decorreram as modalidades de sueca, snooker, damas e ping-pong e no segundo dia as modalidades de setas, matraquilhos e
xadrez.
A participação de estudantes em todas as modalidades foi um sucesso e em todas elas o vencedor levou para
casa um passe semanal para a Semana Académica de Setúbal 2018 e até mesmo os segundos e terceiros
lugares de todas as modalidades tiveram direito a prémio! Os estudantes que ficaram em segundo lugar tiveram
como prémio dois bilhetes diários para a Semana Académica de Setúbal 2018 e os que ficaram em terceiro
lugar levaram para casa um bilhete diário para a Semana Académica de Setúbal 2018!
Se não tiveste oportunidade de participar nesta V Taça AAIPS, pode ser que hajam novidades para uma VI
Taça AAIPS ainda este mandato!
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Desportos Individuais
Campeonatos Nacionais Universitários
Os Campeonatos Nacionais Universitários (CNU’s) são provas coorganizadas pela Federação Académica do Desporto Universitário (FADU)
e as Associações anfitriãs que se candidatam para receber o evento.
Este é um evento onde todos estudantes de todas as Instituições de
Ensino Superior do país podem participar. Estas provas podem ser das
mais diversas modalidades, desde o Karaté, ao Atletismo, Taekwondo,
ao Xadrez ou ao Surf.
Neste mandato de 2018 já estivemos presentes no CNU de Corta-Mato no Algarve, no CNU de Atletismo de Pista Coberta no Pombal, no
CNU de Karaté em Aveiro e no CNU de Canoagem em Montemor-o-Novo. Em todas estas provas tivemos atletas que deram o seu melhor e aos quais só temos de agradecer o seu esforço e empenho.
No CNU de Karaté, em Aveiro, os nossos atletas conseguiram destacar-se e levar a AAIPS ao 4º lugar da classificação geral por equipas em igualdade pontual com o 3º lugar. Gonçalo Freitas da ESS/IPS alcançou a medalha de ouro na categoria de <75Kg, Lara Rajani da ESTBarreiro/IPS alcançou a medalha de prata na categoria
de <50Kg e Luís Campino da ESCE/IPS conseguiu alcançar a medalha de bronze na categoria de >75Kg.
Já no CNU de Taekwondo, também este em Aveiro, os estudantes Gonçalo Faustino da ESE/IPS e José Malafaia
da ESS/IPS consquistaram a medalha de ouro na catergoria de <54Kg, respetivamente a <86Kg.
Existem ao longo de todo o ano Campeonatos Nacionais Universitários das mais diversas Modalidades! Se praticas alguma modalidade que esteja enquadrada nos CNU’s e achas que estás à altura do desafio inscreve-te
na pré-inscrição no site da AAIPS e vem representar a tua Associação a nível Nacional!
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Semana Académica de Setúbal 2018

A Semana Académica de Setúbal é o evento com maior relevo a nível académico da Cidade Sadina, tendo
sido esta a 21.ª edição deste grande evento. Decorreu de 21 a 27 de maio e, como tem vindo a ser hábito,
teve inicio com as Serenatas no Largo da Sé, dividiu-se em dias de recinto onde contámos com a presença
de Quim Barreiros, HMB, Slow J, Calema e Anselmo Ralph e terminou com a imponente Bênção dos Finalistas e
Queima das Fitas
A AAIPS trabalha arduamente para fazer desta semana um símbolo para toda a comunidade académica de
Setúbal.
Ao longo desta semana, todos os estudantes do IPS uniram-se e partilharam o seu espírito Académico. Foi uma
semana repleta de alegria, bons momentos e diversão para quem lá esteve.
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