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Representação Externa: Eleições FNAEESP 

Mais uma vez a AAIPS continuou a 
sua forte aposta na Representação 
Externa, tendo estado presente na 
Assembleia Geral da Federação 
Nacional das Associações de 
Estudantes do Ensino Superior 
Politécnico (FNAEESP), que se 
realizou no Instituto Politécnico de 
Viseu, onde decorreram as eleições 
para os órgãos que constituem esta 
estrutura, para este novo mandato de 
2013 (...) (Página 3). 
 
 

Projetos Sociais de Apoio aos 
Estudantes do IPS (Página 3) 

“três elementos dos órgãos da AAIPS foram 
reeleitos para os órgãos sociais da FNAEESP ” 

Prof. Armando Pires, eleito 
Vice-Presidente do CCISP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
É com muito orgulho que a AAIPS 
toma conhecimento da eleição, por 
unanimidade, do Prof. Doutor 
Armando Pires, Presidente do IPS, 
para ocupar o cargo de Vice-
Presidente do Conselho 
Coordenador dos Institutos 
Superiores Politécnicos (CCISP). 
Foi nos passados dias 28 e 29 de 
janeiro de 2013, no Instituto 
Politécnico de Bragança, que tomou 
lugar a eleição mencionada, durante 
a reunião do referido Conselho. 
O cargo para o qual foi eleito o 
Presidente do IPS reveste-se da 
máxima importância, uma vez que o 
CCISP é o órgão de representação 
conjunta dos estabelecimentos 
públicos de ensino superior 
politécnico. Integram-no os 
institutos superiores politécnicos 
públicos, através do seu presidente, 
bem como as escolas superiores não 
integradas, através do seu diretor ou 
presidente.  
Neste sentido, o CCISP tem por 
competências pronunciar-se sobre 
todas as matérias relacionadas com 
este sistema de ensino, no plano 
legislativo e orçamental, dando 
também o seu contributo no 
desenvolvimento do ensino, da 
investigação e cultura. 
A AAIPS congratula o Prof. Doutor 
Armando Pires por esta respeitosa 
eleição, com votos de continuação 
do grande profissionalismo que lhe 
é caraterístico. Parabéns Professor! 

Equipa de Futsal Masculino da AAIPS, 
vence em casa duas vezes consecutivas! 
(Página 2) 

Regulamento do 
Regime de 
Prescrições do IPS. 
(Página 2) 

Não percas novas Vantagens para 
Sócios Efetivos da AAIPS: 

Neolink, Lda & Hotel do Sado! 
(Página 2) 



Novas Vantagens para Sócios 
Efetivos da AAIPS: Neolink, Lda & 

Hotel do Sado**** 
 
A AAIPS vem anunciar que os seus sócios 
poderão dispor agora de novas vantagens!  
Aos diversos benefícios dos quais até então 
os Sócios Efetivos da AAIPS poderiam 
usufruir, junta-se agora um novo parceiro 
que possibilita a aquisição/utilização de 
serviços a preços bastante acessíveis. 
 
Do Protocolo celebrado entre a AAIPS e a 
Neolink, Lda, empresa que consumíveis 
informáticos, é colocado ao dispor dos 
Sócios Efetivos, descontos de 10% e 15% 
na compra de Toners e Tinteiros. 
 
Por outro lado, a AAIPS renovou também 
o seu Protocolo com o Hotel do Sado****, 

uma das mais prestigiadas instituições  
hoteleiras da cidade de Setúbal, do qual 
resultaram também grandes descontos 
para os seus Sócios Efetivos, aquando da 
reserva de quartos Individuais, Duplos, 
Triplos e Quádruplos.  
Se és Sócio Efetivo da tua AAIPS, informa-
te já destas e outras Vantagens na Sede ou 
GAE da AAIPS ou no website 
(www.aaips.pt). Se ainda não és sócio 
efetivo da AAIPS, aproveita esta 
oportunidade para passares a ter diversos 
benefícios, que vão aumentar em breve! 
Fica atento! 
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Regulamento do Regime de 
Prescrições do IPS 

Atividades Desportivas 
AAIPS 

 

 

À imagem do mês anterior, as 
Atividades Desportivas da 
AAIPS tiveram grande 
destaque no mês de fevereiro. 
Assim sendo a equipa de 
Futsal masculino, pertencente 
à 1ª Divisão dos Campeonatos 
Universitários de Lisboa, 
voltou a comprovar o seu 
valor e a demonstrar a razão 
pela qual  no passado 
ascendeu de Divisão. 
No dia 20 de fevereiro de 
2013, no Pavilhão Desportivo 
do IPS, pelas 21H00, a equipa 
de Futsal masculino da 
AAIPS defrontou e derrotou 
a Associação dos Estudantes 
do Instituto Superior Técnico 
(AEIST), por esclarecedores 
3-1, num dos jogos mais 
importantes da temporada. 
Alguns dias depois, dia 27 de 
fevereiro, também a jogar em 
casa, a equipa de Futsal 
masculino da AAIPS, marcou 
encontro com a Associação 
Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa (AAFDL), 
pelas 22H15 vencendo por 4-
1, assim como dia 4 de março 
jogaram contra a 
AEFEconomia e venceram 
novamente por 6-1! 
A AAIPS congratula também 
todos os restantes atletas por 
todo o seu esforço e dedicação 
, nomeadamente pela vitória 
da equipa de Andebol 
Masculino contra o ISCPSI, 
obtendo o resultado de 8-5! 
Ainda que a equipa de 
Voleibol Feminino da AAIPS 
não tenha vencido no jogo 
contra a AEISCTE perdendo 
por 2-1, também se encontra 
de parabens pelo esforço e 
dedicação em prol da 
representação da 
AAIPS.Estão de Parabens! 
 

No passado dia 21 de dezembro de 
2012, o Presidente do IPS, Prof. Doutor 
Armando Pires, aprovou, após 
consultados o Conselho Académico e 
os Conselhos Pedagógicos das UO’s, o 
Regulamento do Regime de 
Prescrições do IPS. 
Assim, o presente Regulamento, que 
entra em vigor no Ano Letivo 
2013/2014, estabelece o Regime de 
Prescrição do direito à inscrição dos 
estudantes nos cursos de Licenciatura 
e Mestrado das Unidades Orgânicas 
(UO) do IPS. 
Em cada ano letivo, não poderão 
inscrever-se em cursos ministrados 
nas UO’s do IPS os estudantes cujo 
número total de inscrições efetuadas 
em anos letivos anteriores seja igual ao 
valor fixado no mesmo regime que 
podes consultar em www.aaips.pt. 
 

Também se encontram contempladas 
as condições  no Regulamento do 
Regime de Prescrições do IPS as 
situações de Reingresso; Titulares 
de curso superior, transferência ou 
mudança de curso; Trabalhadores-
estudantes assim como o Retorno 
após prescrição. 
Mais informa a AAIPS que pensando 
nos estudantes que já se encontram 
inscritos no IPS e que apanham este 
novo regime a meio do seu percurso 
académico, foi solicitado ao IPS a 
inclusão do ponto 2 do artigo 11 do 
Regulamento para precaver eventuais 
injustiças e realidades concretas. A 
AAIPS expôs ainda no seu  sitio da 
internet este importante 
Regulamento, para os estudantes do 
IPS o consultarem, com o intuito de 
os manter informados sobre tudo o 
que envolve o seu percurso 
académico. 
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Representação Externa: Eleições 
para os Órgãos da FNAEESP 

Projeto Social de Apoio aos Estudantes do IPS 

Mais uma vez a AAIPS continuou 
a sua forte aposta na 
Representação Externa, tendo 
estado presente na Assembleia 
Geral da Federação Nacional das 
Associações de Estudantes do 
Ensino Superior Politécnico 
(FNAEESP), a 17 de fevereiro, que 
se realizou no Instituto Politécnico 
de Viseu, onde decorrem as 
eleições para os cargos que 
constituem esta estrutura, para 
este mandato de 2013. 
Posto isto é importante referir que 
três elementos dos órgãos da 
AAIPS foram reeleitos para os 
órgãos sociais da FNAEESP, tais 
como: Presidente da Direção da 
FNAEESP, ocupado pelo   

estudante Bruno Fragueiro 
(Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral da AAIPS), que com todo o 
esforço e dedicação assim como 
excelênte trabalho realizado no 
mandato anterior, continua à frente 
da reconhecida estrutura nacional, 
estrutura essa que atravessava uma 
fase menos preponderada antes do 
nosso colega Bruno Fragueiro 
assumir as suas funções no passado 
mandato; Presidente do Conselho 
Fiscal da FNAEESP, ocupado pelo 
estudante Pedro Branco (Presidente 
do Conselho Fiscal da AAIPS) que no 
mandato anterior tinha ocupado o 
cargo de Vice-presidente da 
Direção da FNAEESP e a Primeira 
Secretária da Mesa da Assembleia 
Geral da FNAEESP, ocupado pela 
estudante Sílvia Araújo (Vice-
Presidente da Direção da AAIPS). 
 

A Tomada de Posse da 
FNAEESP realizou-se no 
passado dia 22 de Fevereiro, 
6ª Feira, no Instituto Superior 
de Engenharia do Porto 
contando com a presença de 
diversas entidades externas. 
A AAIPS congratula estes 
estudantes que se 
comprometeram a cumprir as 
suas responsabilidades na 
Federação Nacional que 
representa os mais de 100 mil 
estudantes do Ensino Superior 
Politécnico! 
Parabéns pelo trabalho 
realizado e votos de optima 
continuação do mesmo! 

A AAIPS, como representante legal dos estudantes do IPS e assumindo o 
seu papel de defender os interesses dos mesmos, criou no passado Projeto 
Social de Apoio aos Estudantes do IPS, “Senhas de Refeição”, que tem 
como principal objetivo apoiar os estudantes com menos disponibilidades 
económicas para fazer face aos custos fixos de ser estudante do Ensino 
Superior, nomeadamente a alimentação. 
Uma vez que trabalha sempre em prol dos estudantes que representa, a 
AAIPS promoveu esta inovação deste seu projeto e aumentou para 2 a 
senhas subsidiadas, na compra de um conjunto de 5 senhas. 
A ser utilizadas no Refeitório do Campus de Setúbal assim como no Bar 
do Campus do Barreiro, tendo cada estudante o direito a solicitar um 
máximo de 2 conjuntos de senhas de refeição por mês, sendo estes 
conjuntos de senhas pessoais e intransmissíveis. 
Para mais informações de como aceder a este apoio consulta o site da tua 
Associação Académica: www.aaips.pt. 
As senhas podem ser adquiridas na Sede da AAIPS, durante o seu período 
de atendimento permanente ou do GAE da AAIPS nos dois Campis. 
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F i c h a  T é c n i c a  

Rua Vale de Chaves, 
Campus do IPS – Estefanilha 
2914-808 Setúbal 
NIPC: 510 244 670 
Contacto: 265 790 130 
E-mail: geral@aaips.com.pt 

Site: www.aaips.pt 

Vantagens de Sócios AAIPS 

Para seres Sócio da tua Associação Académica, basta deslocares-
te à Sede e ao GAE da mesma, preencheres a Ficha de Sócio e 
facultares uma foto tua. Deste modo, ser-te-á dado um Cartão de 
Sócio Efetivo da AAIPS, devendo o mesmo ser apresentado 
sempre que beneficias de uma vantagem de sócio da AAIPS. 

Consulta o site da tua Associação e  tira as tuas dúvidas! 

Eis as principais Vantagens de Sócios AAIPS: 
•Descontos no Ginásio “N Formas”, em Setúbal; 
•Descontos na aquisição de Calculadoras “Texas Instruments” 
(encomendas realizadas através da AAIPS); 
•Descontos no Parque de Campismo “Zmar”; 
•Desconto de 50% na Inscrição no Clube Desportivo do IPS; 
•Desconto na aquisição de Pins e Emblemas da AAIPS; 
•Descontos no VIVA BAR; 
• Descontos  de 10% e 15% na aquisição de toners e tinteiros na 
Neolink, Lda; 
•Descontos em todas as atividades e serviços promovidos pela 
AAIPS. 
  
SERVIÇOS DA AAIPS 
A AAIPS ainda dispõe de um conjunto de Serviços que presta a 
pensar em todos os estudantes do IPS. Estes são realizados na sua 
Sede e no GAE e em diversos locais externos.  
 
 

Na Sede, destacam-se os seguintes Serviços: 
•Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE); 
•Aquisição de Senhas de Refeição; 
•Aluguer de Cacifos; 
•Aluguer de Bicicletas; 
•Atendimento permanente aos estudantes do IPS. 
 
 

 Externos à Sede, destacam-se os seguintes Serviços: 
•Bar AAIPS, situado no R/C da ESCE/IPS; 
•GAE no Campus do Barreiro; 
•Reprografia da ESTSetúbal/IPS; 
•Reprografia da ESCE/IPS; 
•Espaço dos Núcleos da ESTSetúbal/IPS; 
•Espaço dos Núcleos da ESCE/IPS e ESS/IPS; 
•Espaço dos Núcleos da ESE/IPS; 
•Espaço dos Núcleos da ESTBarreiro/IPS; 
•Máquinas de Vending na ESTSetúbal/IPS, ESCE/IPS e ESS/IPS. 

 

Cronicas da AAIPS 

BREVEMENTE… 
 

De 4 a 8 de março: 
Semana de Curso de NCAIS/AAIPS 

De 11 a 15 de março: 
Semana de Curso de NCDesp./AAIPS 

14 de março: 
“Ciclo de Debates da AAIPS” 

19, 20 e 21 de março:  
Comemoração do Dia do Estudante – Semana do 

Estudante 

 

O Pelouro de Apoio aos Núcleos da AAIPS 
tem como principal função garantir a ligação 
entre a AAIPS e os Núcleos da AAIPS, sendo 
eles Núcleos de Curso das UO’s do IPS assim 
como outros tipos de Núcleos assim como 
assegurar o bom funcionamento das suas 
atividades. 
As Semanas de Curso da AAIPS são das 
atividades mais importantes, sendo o local 
onde os núcleos de curso têm oportunidade de 
realizar iniciativas como Workshop’s, 
Seminários e Palestras. 
Estas atividades têm como principais objetivos 
dar a conhecer o curso assim como o mercado 
de trabalho e promover o contacto entre 
estudantes e possíveis entidades 
empregadoras, podendo os estudantes ter 
conhecimento do que virão a realizar no futuro. 
Não percas a oportunidade de participar nestas 
Semanas de Curso! 
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