
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os Núcleos da AAIPS são um grupo de estudantes com comuns interesses nas 

temáticas pedagógicas, culturais e recreativas no âmbito da AAIPS, representando 

diretamente os interesses específicos de cada curso do IPS.” 
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Regulamento Interno do Núcleo de Curso de Turismo da 

Associação Académica Instituto Politécnico Setúbal 

 

Artigo 1º 

Denominação e Âmbito 

 

1. O Núcleo de Curso de Turismo da AAIPS, denominado pela sigla NCT-

AAIPS, rege-se pelos Estatutos da Associação Académica do Instituto 

Politécnico de Setúbal (AAIPS), pelo Regulamento Genérico de Núcleos e 

pelo presente Regulamento Interno NCT-AAIPS, imediatamente após 

aprovação do mesmo em RGC no dia 10 de fevereiro de 2020. 

2. O NCT-AAIPS representa os estudantes do curso de Turismo da ESCE/IPS 

junto da AAIPS. 

3. O NCT-AAIPS, tem como missão zelar, gerir e manter o património cedido 

pela AAIPS, assumir a responsabilidade dos seus atos perante a mesma, 

coordenar os trabalhos a nível interno e externo do Núcleo e participar e 

divulgar as atividades organizadas pela AAIPS, bem como as da respetiva 

unidade orgânica (UO) e do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS). 

 

Artigo 2.º 

Objetivos 

 

1. De acordo com o artigo 14.º do Regulamento Genérico de Núcleos, os 

objetivos do NCT-AAIPS são: 

 a) Estabelecer a ligação entre a Escola, os Estudantes do respetivo 

curso e a AAIPS; 

 b) Estabelecer a ligação entre o curso e a realidade socioeconómica e 

cultural à escala regional, nacional ou qualquer outra que se revele de interesse 
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para o curso; 

 c) Intervir nas questões pedagógicas adotadas pela Escola; 

 d) Assegurar a todos os seus estudantes uma informação honesta e 

objetiva acerca dos problemas do ensino em geral e de cada UO do IPS; 

 e) Oferecer aos estudantes os meios para a participação na vida de 

cada UO, nomeadamente, em todas as questões académicas; 

 f) Cooperar com outras organizações culturais, empresariais e 

científicas, nacionais ou estrangeiras, mediante autorização prévia da Direção da 

AAIPS; 

 g) Apoiar e cooperar com qualquer elemento da sociedade escolar 

cujos objetivos sejam benéficos aos estudantes que representam. 

 

Artigo 3.º 

Constituição do Núcleo 

 

1. De acordo com o artigo 4.º do Regulamento Genérico de Núcleos, o 

NCT-AAIPS é constituído por um número ímpar de elementos, sendo 

o mesmo composto por 5 elementos. 

2. Internamente constam os seguintes cargos: 

 a) Um Coordenador; 

 b) Um Subcoordenador; 

 c) Um Responsável Financeiro; 

 d) Vogal (Secretário); 

 e) Vogal (Responsável informático). 

 

Artigo 4.º 

Competências dos Cargos do Núcleo 

 

1. As competências do Coordenador são: 
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 a) Coordenar os trabalhos a nível interno e externo do Núcleo; 

 b) Representar o Núcleo junto da AAIPS e da comunidade; 

 c) Garantir o bom funcionamento do Núcleo e o cumprimento dos 

Estatutos e Regulamentos existentes; 

2. As competências do Subcoordenador são: 

 a) Coadjuvar o Coordenador no cumprimento das suas competências; 

 b) Substituir o Coordenador na sua ausência, sempre que este o 

delegue; 

3. As competências do Responsável Financeiro são: 

 a) Gerir os fluxos financeiros do núcleo; 

 b) Garantir, em conjunto com os restantes elementos, a resolução em 

tempo útil das obrigações estatutárias ao nível do financiamento do núcleo; 

 c) Contribuir para uma gestão cuidada e criteriosa dos recursos do 

Núcleo. 

 

4. As competências dos vogais são: 

 a) Contribuir para a realização da atividade do núcleo. 

 

Artigo 5.º 

Logotipo 

 

1. O Logotipo seguinte foi aprovado em Reunião Geral de Curso do dia 

20 de fevereiro de 2020, sob parecer da AAIPS. 
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Artigo 6.º 

Receitas e Despesas do Núcleo 

De acordo com o artigo 9.º do Regulamento Genérico de Núcleos, consideram-

se receitas e despesas dos núcleos: 

1. Consideram-se receitas dos Núcleos: 

a) Os apoios financeiros concedidos pela AAIPS, com vista ao alargamento 

das atividades dos mesmos; 

b) As receitas provenientes das atividades que regular ou 

extraordinariamente realizadas pelos mesmos; 

c) Todo o tipo de donativos. 

 

2. São despesas dos Núcleos: 

a) As movimentações que decorram do seu normal funcionamento e se 

insiram nos objetivos regulamentados; 

b) Todas as despesas relativas a bens adquiridos pelo Núcleo, para a AAIPS. 

 

Artigo 7.º 

Alterações ao Regulamento e Casos Omissos 

 

1. Qualquer proposta de alteração ao presente regulamento interno terá que 

ser aprovada em reunião de coordenação de Núcleo, com a aprovação da 

direção da AAIPS. 

 

Artigo 8.º 

Casos Omissos 

 

1. Na existência de casos omissos ao presente regulamento, serão alvo de 

decisão da coordenação do núcleo, com parecer positivo da AAIPS. 
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Artigo 9.º 

Entrada em Vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor após a sua aprovação em reunião de 

Direção da AAIPS de dia 2 março de 2020. 

 

Setúbal, 2 de março de 2020 

 

P´lo NCT-AAIPS 

O coordenador do NCT-AAIPS 

 

 

 P’la AAIPS 

O Presidente da Direção da AAIPS 
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Introdução 

 

O Núcleo de Curso de Turismo da AAIPS, no seu quinto mandato, tem como 

principal objetivo dar a conhecer a realidade do curso nas suas mais diversas 

áreas, as oportunidades e potencialidades que este proporciona, permitindo uma 

maior realidade entre os estudantes e o seu curso. 

Com a atual situação económica e social, surge cada vez mais a necessidade de 

apresentar soluções aos estudantes para que estes garantam o seu futuro 

profissional. 

Tendo em conta esta realidade, a educação não formal tem hoje num papel 

preponderante no que toca ao reconhecimento por parte das empresas. É 

necessário ter em conta que as experiências obtidas extra atividade do curso em 

si será uma vantagem futura. 

Assim, este núcleo espera desenvolver a sua atividade em equilíbrio com a AAIPS 

e os seus estudantes. 
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Constituição do Núcleo 

Coordenador 

Nome: Alexandre Barreiros 

Nº de Aluno: 140554013 

Contacto Eletrónico: alexbarr@gmail.com  

Nº de Contacto: 962541232 

Nº de Sócio: 2012 

 

  

Subcoordenadora 

Nome: Marisa Martins  

Nº de Aluno: 150554001 

Contacto Eletrónico: Misa_Mart@gmail.com  

Nº de Contacto: 935428593 

Nº de Sócio: 2013 

 

  

Responsável Financeiro 

Nome: António Sousa 

Nº de Aluno: 130554785 

Contacto Eletrónico: ant.Sous@gmail.com  

Nº de Contacto: 928969488 

Nº de Sócio: 2014 

 

  

Vogal (Secretário) 

Nome: Joaquim Silva 

Nº de Aluno: 160554325 

Contacto Eletrónico: joaq_Sil@gmail.com  

Nº de Contacto: 928228597 

Nº de Sócio: 2015 

 

mailto:alexbarr@gmail.com
mailto:Misa_Mart@gmail.com
mailto:ant.Sous@gmail.com
mailto:joaq_Sil@gmail.com
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Vogal (Responsável Informático) 

Nome: Fábio Miguel Caldeira 

Nº de Aluno: 170554319 

Contacto Eletrónico: fabycaldeira@gmail.com  

Nº de Contacto: 915792562 

Nº de Sócio: 2025 

 

 

 

 

  

mailto:fabycaldeira@gmail.com
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Coordenação 

 

 De forma a otimizar as atividades, é necessário que o Núcleo de Curso de 

Turismo da AAIPS trabalhe em conjunto com a própria AAIPS e com os restantes 

Núcleos de Curso da AAIPS. 

 

Orçamento Previsto por Atividade 

  Secção Pedagógica 

 

• Semana de Curso  

 

A Semana de Curso terá com principal objetivo dar a conhecer aos estudantes o 

mercado empresarial relacionado com o seu curso, bem como promover a 

ligação entre os estudantes e o que serão as suas possíveis entidades 

empregadoras. 

 

• Workshops, seminários e palestras: 

 

 Os workshops têm como função consolidar e fortificar os conhecimentos 

em áreas que os estudantes consideram enriquecedoras para o seu futuro 

académico e profissional. É nosso dever enquanto núcleo satisfazer as 

necessidades dos estudantes promovendo workshops nas áreas em que, desde 

já, consideramos mais importantes.  

 As palestras têm, com um cariz mais teórico e têm como objetivo 

apresentar determinada informação ou desenvolver conceitos que visam 

enriquecer ou esclarecer algumas questões dos estudantes. 

• “Turismo e Ambiente”; * 

• “Gestão dos negócios turísticos”; * 

• “Economia do turismo”; * 
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• “Análise e Gestão Financeira”.  * 

• Visitas de Estudo a áreas de grande influência turística  

Com as visitas de estudo pretendemos contextualizar os conteúdos teóricos 

lecionados com a realidade prática do ambiente profissional do curso, de modo 

a perceber o funcionamento do mercado de trabalho.  

• Torre de Belém  

• Mosteiro dos Jerónimos 

 

Consideramos que o turismo em Portugal é desvalorizado, por isso escolhemos 

estes dois locais para as nossas visitas de estudo, pelo seu simbolismo e pela 

procura que os mesmos têm de quem visita o nosso país. 

 

• Reuniões Gerais de Curso (RGC´s) 

 

 Pretende este Núcleo ao longo do seu mandato realizar diversas RGC´s de 

modo a apresentar e aprovar o seu plano de atividades e orçamento, apresentar 

e aprovar os relatórios contabilísticos trimestrais e relatório de atividades e 

contas, ter conhecimento dos problemas existentes e apresentar possíveis 

propostas de resolução desses mesmos problemas e propor a realização de 

atividades e projetos. 

 

• Sinergia Núcleo de Curso – AAIPS – IPS 

 

 Pretende este Núcleo no seu mandato, aquando da altura das atividades 

de maior volume da AAIPS e/ou IPS, tais como Semana Académica de Setúbal, 

Semana da Empregabilidade do IPS, Semana de Acolhimento do IPS, entre outras, 

colaborar com estas entidades na realização destas mesmas atividades por forma 

a que possam culminar numa melhoria continua e em sucesso contribuindo para 

a vida académica dos estudantes do IPS.  
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Orçamento Secção Pedagógica 

Designação 

da Atividade 
Descrição 

Data de 

Realização 

Despesas (valor efetivamente gasto) 
Receitas (valor 

efetivamente realizado) 

Designação Valor Designação Valor 

Workshops, 

palestras e 

seminários 

“Turismo e 

Ambiente” 
abril Oradores 10€ Oradores 0€ 

“Gestão dos 

negócios 

turísticos” 

maio Oradores 10€ Oradores 0€ 

“Economia do 

turismo” 
outubro Oradores 10€ Oradores 0€ 

“Análise e 

Gestão 

Financeira” 

dezembro Oradores 10€ Oradores 0€ 

Visitas de 

Estudo 

“Torre de 

Belém” e 

“Mosteiro dos 

Jerónimos” 

abril e  

maio 
Transporte (Autocarro) 80€ 

Transporte 

(Autocarro) 
90€ 

Reuniões 

Gerais de 

Curso 

Reuniões 

Gerais de 

Curso 

Durante o 

mandato 
----- --- ----- --- 

Semana de 

Curso 

Semana de 

Curso do NCT-

AAIPS 

13 a 17 de 

abril 

Oradores 100€ ----- --- 

Coffee- Break 200€ ----- --- 

Brindes 100€ ----- --- 

Cartazes 10€ ----- --- 

 

Total 530€ --- 90€ --- 

Balanço -440€ 
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  Secção Informativa 

 

 De modo a chegar a mais estudantes e mantê-los informados, é nossa 

intenção utilizar todos estes meios para divulgação das nossas atividades bem 

como as atividades da AAIPS, ao longo de todo o mandato. 

• Placard´s AAIPS; 

• Página no Facebook; 

• Instagram; 

 

 

  Secção Desportiva 

 

• Taça AAIPS 

 

 A Taça AAIPS tem como objetivo a promoção da atividade física, criação 

de uma maior coesão de grupo, garantindo assim uma comunidade estudantil 

participativa, interventiva e sempre ativa. Garantindo um momento de promoção 

dos espaços e serviços dos núcleos do IPS para todos os estudantes. 

É intenção do núcleo participar ativamente nesta atividade, seja nas inscrições e 

Orçamento Secção Informativa 

Designação da Atividade Data de Realização 
Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Página no Facebook Mensalmente --- 0€ --- 0€ 

Instagram Mensalmente --- 0€ --- 0€ 

Placard´s AAIPS Mensalmente Impressões 10€ --- 0€ 

 

 

 

 

Total 10€ 0€ 

Balanço -10€ 
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arbitragem das modalidades que vão ser disputadas, em incentivar a participação 

de todos os estudantes e divulgar a realização desta atividade.  

 

• Torneio Intercursos AAIPS 

 O Torneio Intercursos da AAIPS tem como objetivo fomentar a prática 

desportiva por parte da AAIPS aos estudantes representados pelos Núcleos de 

Curso tendo estes um papel ativo na inscrição e acompanhamento dos mesmos 

no torneio. 

 Enquanto núcleo, além de incentivar a participação, faremos a divulgação 

junto dos nossos estudantes. 

 

 

  

Orçamento Secção Desportiva 

Designação da Atividade Data de Realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Torneio Intercursos da AAIPS Ao longo do mandato ------ 0€ ---- 0€ 

Taça AAIPS A definir pela AAIPS ------ 0€ ------ 0€ 

 

Total 0€ 0€ 

Balanço 0€ 
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Secção Cultural-Académica 

 

• Jantares de curso  

 Com os jantares de curso, pretendemos fomentar a união entre os nossos 

estudantes e proporcionar, de forma responsável, convívio entre os mesmos de 

modo a que todos se sintam integrados no curso. Pretendemos marcar os 

jantares, também, em concordância com as datas sugeridas pela AAIPS. 

• Participação em atividades de caris cultural e académico propostas pela 

AAIPS 

  É vontade do núcleo em estar presente com uma barraquinha na 

Semana de Acolhimento do IPS 2020, de modo a mostrar aos novos estudantes 

quem é o seu núcleo, uma pequena parte do que pode fazer e proporcionar 

momentos de convívio.  

 

Orçamento Secção Cultural-Académica 

Designação da Atividade Data de Realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Jantares de curso Durante o mandato Cartazes 10€ Cartazes 0€ 

Participação em atividades de caris 

cultural e académico propostas pela 

AAIPS 

Setembro/Outubro 

Logística 350€ Logística 500€ 

------ --- Concessão 450€ 

Consumíveis 25€ ------ --- 

 

Total 385€ 950€ 

Balanço 565€ 
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Orçamento Global das Atividades do Núcleo 

 

Orçamento Global 

Secção Valor das despesas Valor das Receitas 

Pedagógica 530€ 90€ 

Informativa 10€ 0€ 

Desportiva 0€ 0€ 

Cultural e Académica 385€ 950€ 

Apoio AAIPS anual 0€ 500€ 

Espaço AAIPS 100€ 250€ 

Total 1025€ 1790€ 

Balanço Final 765€ 

 

 

Saldo transitado do 

mandato anterior 
1 279,43€ 
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Calendarização 

 

Atividade Datas provisórias 

Semana de Curso 13 a 17 de abril 

Workshops, palestras e seminários Durante o mandato e a acordar com a AAIPS 

Reuniões Gerais de Curso Ao longo do mandato 

Participação na Semana de Acolhimento setembro/ outubro 

Visitas de Estudo Meses de abril e maio 

Jantares de curso Durante o mandato 

Participação na Taça AAIPS A definir pela AAIPS 

Gestão das Redes Sociais do NCT-AAIPS Durante do Mandato 

Assembleias Gerais da AAIPS Durante do Mandato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dossier dos Núcleos da AAIPS 

Página 23 de 73 

 

 

Conclusão 

 

 O presente Plano de Atividades e Orçamento, espelha a vontade deste 

núcleo de realizar as atividades e os objetivos traçados neste documento. 

A realização das atividades não dependerá apenas do Núcleo de Curso de 

Turismo, pois muitas destas encontram-se dependentes de licenças e de apoios 

da AAIPS. Deste modo, é necessária uma equipa consolidada para que sejam 

criadas relações fortes com tal entidade e demais parceiros da mesma. Nesse 

sentido, o núcleo já tem delineados diversos projetos, dos quais terão que contar 

com o apoio dessa entidade. 

No decorrer deste mandato tencionamos que a envolvência dos estudantes do 

nosso curso seja uma mais-valia para a evolução do mesmo. 

Planeamos que todas as atividades sejam realizadas com o sucesso que esperado 

e sobre o qual vamos trabalhar. 
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Relatório Trimestral de 
Atividades e Contas 

 

 

2020 
 

Núcleo de Curso de Turismo 

Da AAIPS 
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Relatório De Atividades e Contas 1.º Trimestre 

 

  Secção Pedagógica 

 

Workshops, seminários e palestras: 

 

• “Turismo e Ambiente” – Realizado no Auditório C1.13 ESCE/IPS, dia 28 de 

fevereiro de 2020; 

• “Gestão dos negócios turísticos” – Realizado no Auditório D1.01 da 

ESCE/IPS, dia 3 de maio de 2020. 

 

 Ambas as palestras tiveram uma adesão bastante significativa por parte 

dos estudantes do curso, um dos fatores que contribuiu para essa mesma adesão 

foi a colaboração dos docentes, no sentido de terem deslocado as suas aulas para 

a sessão que o NCT-AAIPS dinamizou.  

 

Visitas de Estudo a áreas de grande influência turística: 

• Realizada na Torre de Belém, dia 28 de abril de 2020. 

 

 Esta atividade teve como objetivo dinamizar e fornecer experiência 

turística aos estudantes do curso, sendo a Torre de Belém um local com muita 

afluência turística na cidade de Lisboa. Tanto a visita como as palestras 

decorreram com grande sucesso, a primeira realizada, não teve a adesão 

esperada, contudo o núcleo apostou fortemente na divulgação das restantes e 

aproximou-se dos seus estudantes de modo a cativá-los a estarem presentes. Por 

parte dos professores os temas apresentados foram, também, muito bem aceites, 

tendo sido fundamental no processo de cativar os estudantes do curso a estarem 

presentes. 
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Semana de Curso de Turismo: 

• Realizada na semana de 13 a 17 de abril e teve uma grande adesão por 

parte dos estudantes do nosso curso, tendo debatido vários temas relacionados 

com as mais diversas vertentes do turismo em Portugal e dando aos nossos 

estudantes uma visão do que seria o futuro deles na entrada para o mercado de 

trabalho através do testemunho de ex-estudantes que fizeram questão de 

participar na nossa semana. 

 

 

 

 

Orçamento Secção Pedagógica 

Designação da 

Atividade 
Descrição 

Data de 

Realização 

Despesas (valor efetivamente 

gasto) 

Receitas (valor efetivamente 

realizado) 

Designação Valor Designação Valor 

Workshops, 

palestras e 

seminários 

“Turismo e Ambiente” 28 fevereiro 
Alimentação 

Oradores 
10€ Oradores 0€ 

“Gestão dos negócios 

turísticos” 
3 maio 

Gasóleo Oradores 10€ ----- --- 

Impressões 6€ ----- --- 

Visitas de Estudo “Torre de Belém” 28 de abril 
Transporte 

(Autocarro) 
75€ 

Transporte 

(Autocarro) 
100€ 

Reuniões Gerais de 

Curso 
Reuniões Gerais de Curso 

15 de fevereiro e 

10 de maio 
----- --- ----- --- 

Semana de Curso 
Semana de Curso do 

NCT-AAIPS 
13 a 17 de abril 

Oradores 

(Alimentação) 
44,5€ ----- --- 

Coffee- Break 138,75€ ----- --- 

Brindes 35€ ----- --- 

Cartazes 10€ ----- --- 

 

Total 329,25€ --- 100€ --- 

Balanço - 229, 25€ 
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  Secção Cultural-Académica 

• Jantares de curso; 

 

 O núcleo de curso de Turismo dinamizou, neste primeiro trimestre, um 

jantar de curso no dia 22 de março, coincidindo, com as comemorações inseridas 

na Semana do Estudante da AAIPS. Este jantar teve bastante adesão por parte 

dos estudantes do curso, tendo participado cerca de 75% da comunidade do 

curso. 

 

 

 

 

 

Apoio logístico Semana de Curso 

Objetos Designação Quantidade 

Fitas Identificação dos membros do núcleo 5 

Identificadores Identificação dos membros da mesa 4 

Capas Oferta aos oradores 4 

Canetas Oferta aos oradores 4 

Orçamento Secção Cultural-Académica 

Designação da Atividade Data de Realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Jantares de curso 22 março Cartazes 3€ ----- --- 

 

Total 3€ ----- 

Balanço -3 € 
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  Secção Desportiva 

• Torneio InterCursos da AAIPS: 

 Ao longo deste primeiro trimestre o núcleo de Curso de Turismo da AAIPS 

já participou nas duas modalidades dinamizadas pela AAIPS com a presença de 

duas equipas na modalidade de andebol e uma na modalidade de basquetebol. 

Tendo ficado em quarto lugar com uma das equipas no andebol e em 6 na 

modalidade de basquetebol. Contudo, os estudantes estão bastante 

entusiasmados com este Torneio e já estamos a divulgar a próxima modalidade.  

 

• Taça AAIPS: 

 O Núcleo de Curso de Turismo esteve presente na taça AAIPS como 

árbitros das modalidades de matraquilhos e sueca e no acompanhamento dos 

estudantes que participaram no torneio de setas e de xadrez. Foi uma 

participação muito vantajosa, pois os estudantes que participaram ficaram a 

conhecer os espaços dos núcleos de curso da AAIPS, a querer saber mais sobre o 

que era um núcleo de curso e praticaram desporto de forma informal com os 

seus pares. 

 

Orçamento Secção Desportiva 

Designação da Atividade Data de Realização 
Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Torneio Intercursos da AAIPS 17 de março e 19 de abril ----- 0€ ----- 0€ 

Taça AAIPS 26 e 27 abril ----- 0€ ----- 0€ 

 

Total 0€ 0€ 

Balanço 0€ 
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Receitas Globais do Espaço 

 

Mês da realização da 

receita do espaço 

Montante atribuída ao 

NCT-AAIPS por mês 

Fevereiro 22,5€ 

Março 21,6€ 

Abril 15,5€ 

TOTAL 59,60€ 

 

 

Balanço Final de Contas por Atividade 

 

 Após a apresentação das atividades realizadas pelo Núcleo de Turismo da 

AAIPS ao longo primeiro trimestre, seguem as mesmas justificadas e 

apresentadas detalhadamente, por cada rúbrica, com seus balanços orçamentais 

(despesas efetuadas e receitas conseguidas com as atividades). 

 

Balanço Global por Atividade 

Secção Valor das despesas Valor das Receitas 

Pedagógica 329,25€ 100€ 

Desportiva 0€ 0€ 

Cultural e Académica 3 € 0€ 

Apoio AAIPS anual 0€ 150€ 

Espaço AAIPS 22,5€ 59,60€ 

Total 354,75€ 309,60€ 

Balanço Final -45,15€ 

 

Saldo da Conta do 

NCT-AAIPS 
1 219,83€ 

Saldo do Cofre do 

NCT-AAIPS 
59,60€ 
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Movimentos Contabilísticos do NCT-AAIPS 

 

Data da Operação Descritivo Montante Saldo Contabilístico 

22 – 02 – 20 Produtos de Limpeza -22,5€ -22,5€ 

22 – 02 – 20 Comissão de conta - 11,5€ -34€ 

28 – 02 - 20 
Oradores “Turismo e 

Ambiente” 
- 10€ -44€ 

28 – 02 - 20 Receita do Espaço 22,5€ -21,5€ 

10 – 03 – 20 
Cartazes Jantar de 

Curso 
-3€ -24,5€ 

30 – 03 - 20 1.ª Tranche AAIPS 150€ 125,5€ 

31 – 03 - 20 Receita do Espaço 21,6€ 147,1€ 

17 – 04 - 20 Semana de curso -228, 25€ -81,15€ 

28 – 04 - 20 Autocarro -75€ -156,15€ 

28 – 04 - 20 
Comparticipação p/ 

Autocarro 
100€ -56,15€ 

30 – 04 - 20 Receita do Espaço 15,5€ -40,65€ 

03 – 05 - 20 Reprografia - 6€ -46,65€ 

03 – 05 - 20 
Oradores “Gestão dos 

negócios turísticos” 
-10€ -56,65€ 

 

Balanço Final de Contas do 1º Trimestre 

 

Saldo Inicial 1 279,43€ 

Resultado 1º trimestre -56,65€ 

Saldo Final 1222,78 
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Conclusão 

 

O presente Relatório Trimestral de Atividades e Contas 2020 do NCT-AAIPS, 

espelha as atividades realizadas pelo núcleo neste primeiro trimestre, assim como o 

balanço de todas as despesas efetuadas e receitas realizadas, devidamente justificadas 

por rúbricas.  

No decorrer deste trimestre foi nosso objetivo a envolvência dos estudantes do 

nosso curso, mostrando-lhes a vantagem de continuar a existir Núcleo de Curso e 

como um Núcleo ativo é fundamental na resolução dos seus problemas e 

esclarecimento das suas dúvidas. Tem sido um trabalho bastante gratificante para 

todos os elementos, começando com a formação dada pela AAIPS, passando pelo 

acompanhamento feito pelo Pelouro de Apoio aos Núcleos da AAIPS e terminando 

com o trabalho diário realizado.  

No próximo trimestre, uma vez que iremos entrar no período de férias letivas, 

servirá para preparar o início do semestre, de modo a receber os novos estudantes do 

curso e mostrar-lhes o Núcleo de Curso e o que tem à disposição dos mesmo. Iremos 

ainda preparar a nossa participação na Semana de Acolhimento do IPS. 

 

Em Anexo seguem as digitalizações das faturas referentes às despesas do NCT-

AAIPS para o presente Trimestre. 
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Anexos 
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Introdução 

 

 O Núcleo de Curso de Turismo da AAIPS, no seu quinto mandato teve 

como principal objetivo dar a conhecer a realidade do curso nas suas mais 

diversas áreas, as oportunidades e potencialidades que este proporciona, 

permitindo uma maior realidade entre os estudantes e o seu curso. 

 Face à atual situação económica social, surge cada vez mais a necessidade 

de apresentar soluções aos estudantes para que estes garantam o seu futuro 

profissional. Tendo em conta esta realidade, a educação não formal tem hoje num 

papel preponderante no que toca ao reconhecimento por parte das empresas. É 

necessário ter em conta que as experiências obtidas na vida académica extra 

curso, são um excelente contributo para a nossa valorização como cidadãos. 

 Assim sendo, o Núcleo de Curso de Turismo da AAIPS vem deste modo 

apresentar o seu Relatório de Atividades e Contas de 2020. Neste constam todas 

as atividades realizadas pelo núcleo assim como as suas despesas e receitas, bem 

como as atividades que o Núcleo de Curso da AAIPS se tinha proposto a realizar 

no seu Plano de Atividades e Orçamento (PAO) e que não foram realizadas, 

estando devidamente justificadas. 
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Atividades da Coordenação do Núcleo 

 

 Durante o mandato, de forma a abranger um maior número de áreas e de 

estudantes, foram realizadas as seguintes atividades. 

Deste modo são apresentadas as mesmas, acompanhadas do seu balanço 

financeiro. 

 

Coordenação 

 

 De forma a otimizar as atividades, foi necessário que o Núcleo de Curso 

de Turismo da AAIPS trabalhasse em conjunto com a própria AAIPS e com os 

restantes Núcleos de Curso da AAIPS. 

 

Secção Pedagógica 

 

Workshops, seminários e palestras: 

• “Turismo e Ambiente” – Realizado no Auditório D1.04 da ESCE/IPS, dia 28 

de fevereiro de 2020; 

• “Gestão dos negócios turísticos” – Realizado no Auditório D1.01 da 

ESCE/IPS, dia 3 de maio de 2020; 

• “Economia do turismo” – Realizado no Auditório D1.02 da ESCE/IPS, dia 6 

de outubro de 2020; 

• “Análise e Gestão Financeira” – Realizado no Auditório D1.09 da ESCE/IPS, 

dia 15 de novembro de 2020. 

 

 Os workshops tiveram uma adesão de cerca de 30 estudantes. Todas as 

palestras tiveram uma adesão bastante significativa por parte dos estudantes do 

curso, um dos fatores que contribuiu para essa mesma adesão foi a colaboração 
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dos docentes, no sentido de terem deslocado as suas aulas para a sessão que o 

NCT-AAIPS dinamizou. 

 

Visitas de Estudo a áreas de grande influência turística: 

• Realizada na Torre de Belém, dia 28 de abril de 2020. 

• Realizada no Mosteiro dos Jerónimos, dia 29 de maio. 

 

 Estas atividade tiveram como objetivo dinamizar e fornecer experiência 

turística aos estudantes do curso, sendo a Torre de Belém e o Mosteiro dos 

Jerónimos locais com muita afluência turística na cidade de Lisboa. Tanto a 

primeira como a segunda visita decorreram com grande sucesso. 

 

Sinergia Núcleo de Curso – AAIPS – IPS 

 

 Tal como era objetivo deste Núcleo de Curso para o seu mandato, 

contribuímos para a sinergia com a AAIPS e o IPS apoiando na Semana da 

Empregabilidade do IPS, com o acompanhamento das empresas e na divulgação 

e realização do evento. 
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Secção Informativa 

• Facebook 

•  Instagram 

• Placard’ s AAIPS 

 

 O Núcleo de Curso de Turismo na secção informativa partilhou todas as 

atividades dinamizadas pela AAIPS e as do próprio núcleo também com o intuito 

Orçamento Secção Pedagógica 

Designação da 

Atividade 
Descrição 

Data de 

Realização 

Despesas (valor 

efetivamente gasto) 

Receitas (valor 

efetivamente 

realizado) 

Designação Valor Designação Valor 

Workshops, palestras 

e seminários 

“Turismo e 

Ambiente” 
28 fevereiro 

Alimentação 

Oradores 
10€ Oradores 0€ 

“Gestão dos 

negócios turísticos” 
3 maio 

Gasóleo 

Oradores 
10€ ----- --- 

Impressões 6€ ----- --- 

“Economia do 

turismo” 
6 outubro 

Alimentação 

Oradores 
5€ ----- --- 

“Análise e Gestão 

Financeira” 

15 

novembro 

Alimentação 

Oradores 
10€ ----- --- 

Visitas de Estudo 

“Torre de Belém” e 

“Mosteiro dos 

Jerónimos” 

28 abril e 29 

maio 

Transporte 

(Autocarro) 
150€ 

Transporte 

(Autocarro) 
200€ 

Reuniões Gerais de 

Curso 

Reuniões Gerais de 

Curso 

Durante o 

mandato 
----- --- ----- --- 

Semana de Curso 
Semana de Curso 

do NCT-AAIPS 

13 a 17 de 

abril 

Oradores 44,5€ ----- --- 

Coffee- 

Break 
138,75€ ----- --- 

Brindes 35€ ----- --- 

Cartazes 10€ ----- --- 

 

Total 419,25€ --- 200€ --- 

Balanço -219,25€ 
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de conseguir uma maior percentagem de sucesso nessas mesmas atividades. 

 

 O Núcleo de Curso de Turismo da AAIPS procedeu à remodelação dos 

Placard´s da AAIPS, durante o mês de setembro. 

 

 

 Secção Desportiva 

• Torneio InterCursos da AAIPS. 

 Ao longo deste mandato o núcleo de Curso de Turismo da AAIPS 

participou em todas as modalidades dinamizadas pela AAIPS com a presença de 

duas equipas na modalidade de andebol, uma na modalidade de basquetebol, 

uma na modalidade de voleibol e três na modalidade de futsal. Tendo ficado em 

quarto lugar com uma das equipas no andebol, em sexto lugar na modalidade 

de basquetebol, em primeiro na modalidade de voleibol e com uma equipa em 

terceiro, uma em sexto e uma em oitavo no torneio de futsal. Tendo o Núcleo de 

Curso ficado em quarto lugar no torneio com 70 pontos.  

 

 

Orçamento Secção Informativa 

Designação da 

Atividade 
Data de Realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Facebook Mensalmente ------- 0€ ------- 0€ 

Instagram Mensalmente ------ 0€ ------ 0€ 

Placard´s AAIPS Setembro ----- 10€ ----- 0€ 

 Total 10€ 0€ 

 

 
Balanço -10€ 
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• Taça AAIPS. 

 

 O Núcleo de Curso de Turismo esteve presente na taça AAIPS como 

árbitros das modalidades de matraquilhos e sueca e no acompanhamento dos 

estudantes que participaram no torneio de setas e de xadrez. Foi uma 

participação muito vantajosa, pois os estudantes que participaram ficaram a 

conhecer os espaços dos núcleos de curso da AAIPS, a querer saber mais sobre o 

que era um núcleo de curso e praticaram desporto de forma informal com os 

seus pares 

 

Orçamento Secção Desportiva 

Designação da 

Atividade 
Data de Realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Torneio Intercursos da 

AAIPS 

março, abril, maio e 

outubro 

 

------ 

 

0€ 

 

---- 

 

0€ 

Taça AAIPS 26 e 27 abril ------ 0€ ------ 0€ 

 

Total 0€ 0€ 

Balanço 0€ 

 

 Secção Cultural-Académica 

• Jantares de curso; 

 

 O núcleo de curso de Turismo dinamizou durante o mandato de 2020 

cinco jantares de curso nas seguintes datas: 22 de março de 2020, coincidindo 

com as comemorações da semana do estudante, 24 de maio de 2020, no sentido 

de despertar os seus estudantes para a participação na Semana Académica de 
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Setúbal, no dia 27 de setembro no sentido de acolher os novos estudantes no 

espirito de curso e para depois participarmos como curso nas atividades noturnas 

da Semana de Acolhimento do IPS, no dia 11 de outubro de 2020 dinamizámos 

um jantar de curso para a inauguração do bar oficial da AAIPS e por último no 

dia 23 de dezembro de 2020 para de seguida irmos para a Festa de Natal 

dinamizada pela AAIPS. 

 

• Participação na Semana de Acolhimento do IPS 2020 

 

 Na semana de acolhimento o Núcleo de curso de Turismo esteve presente 

na divulgação do mesmo aos novos estudantes e teve presença ativa na semana 

de acolhimento com uma barraca de bebida para servir aos estudantes que 

participaram na semana de acolhimento do IPS 2020. 

 

 

  

Orçamento Secção Cultural-Académica 

Designação da Atividade Data de Realização 

Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Jantares de curso 

22 março, 24 maio, 

27 setembro, 11 

outubro e 23 de 

dezembro 

Cartazes 15€ Entradas ---- 

Participação em atividades de 

caris cultural e académico 

propostas pela AAIPS 

27 e 28 setembro 
 

Concessão 
450€ ------ ----- 

27 e 27 setembro Logística 700€ Vendas 3000€ 

 

Total 1165€ 3000€ 

Balanço 1835€ 
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Receitas Globais do Espaço 
 

Mês da realização da receita do 

espaço 

Montante atribuído ao NCT-AAIPS por 

mês 

Fevereiro 22,5€ 

Março 21,6€ 

Abril 15,5€ 

Maio 22,7€ 

Junho 18,1€ 

Julho 5,7€ 

Agosto 5,2€ 

Setembro 16,8€ 

Outubro 17,2€ 

Novembro 10,4€ 

TOTAL 155,7€ 
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Balanço Final de Contas por Atividade 

 

 Após a apresentação das atividades realizadas pelo Núcleo de Turismo da 

AAIPS ao longo do mandato, seguem as mesmas justificadas e apresentadas 

detalhadamente, por cada rúbrica, com seus balanços orçamentais (despesas 

efetuadas e receitas conseguidas com as atividades). 

 

Balanço Global 

Secção Valor das despesas Valor das Receitas 

Pedagógica 419,25€ 200€ 

Informativa 10€ 0€ 

Desportiva 0€ 0€ 

Cultural e Académica 1065€ 2000€ 

Apoio AAIPS anual 0€ 800€ 

Espaço AAIPS 90€ 155,7€ 

Total 1584,25€ 3166€ 

Balanço Final 1581,75€ 
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Movimentos Contabilísticos do NCT-AAIPS 

 

Data da Operação Descritivo Montante Saldo Contabilístico 

22 – 02 - 20 Produtos de Limpeza -22,5€ -22,5€ 

22 – 02 - 20 Comissão de Conta -11,5€ -34€ 

28 – 02 - 20 
Alimentação Oradores 

“Turismo e Ambiente” 
-10€ -44€ 

10 – 03 - 20 Cartazes Jantar de Curso -3€ -47€ 

30 – 03 - 20 1ª Tranche AAIPS 150€ 103€ 

17 – 04 - 20 Semana de curso -228,25€ -125,25€ 

28 – 04 - 20 Autocarro -75€ -200,25€ 

28 – 04 - 20 Comparticipação p/Autocarro 100€ -100,25€ 

03 – 05 - 20 Reprografia -6€ -106,25€ 

03 – 05 - 20 
Gasóleo Oradores “Gestão 

dos negócios turísticos” 
-10€ -116,25€ 

16 – 05 - 20 Cartazes Jantar de Curso -3€ -119,25 

23 – 05 - 20 Produtos de Limpeza -22,5€ -141,75€ 

29 – 05 - 20 Autocarro -75€ -216,75€ 

29 – 05 - 20 Comparticipação p/Autocarro 100€ -116,75€ 

30 – 06 - 20 2ª Tranche AAIPS 250€ 133,25€ 

23 – 08 - 20 Produtos de Limpeza -22,5€ 110,75€ 
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19 – 09 - 20 Cartazes Jantar de Curso -3€ 107,75€ 

22 – 09 - 20 Impressões - 10€ 97,75€ 

30 – 09 - 20 3ª Tranche AAIPS 225€ 322,75€ 

01 – 10 - 20 Cartazes Jantar de Curso -3€ 319,75 

03 – 10 - 20 
Semana de Acolhimento do 

IPS 
-1050€ -730,25€ 

05 – 10 - 20 
Semana de Acolhimento do 

IPS 
2000€ 1269,75€ 

06 – 10 - 20 
Alimentação Oradores 

“Economia do turismo” 
-5€ 1264,75€ 

23 – 11 - 20 Produtos de Limpeza -22,5€ 1242,25€ 

05 – 12 - 20 
Alimentação Oradores 

“Análise e Gestão Financeira” 
-10€ 1232,25€ 

06 – 12 - 20 Cartazes Jantar de Curso -3€ 1229,25€ 

06 – 12 - 20 Receita Espaço 155,7€ 1384,95€ 

30 – 12 - 20 4ª Tranche AAIPS 175€ 1559,95€ 

 

  



Dossier dos Núcleos da AAIPS 

Página 49 de 73 

 

Estrato da Conta do NCT-AAIPS 

 

 

  

Digitalização 
do estrato da 

Conta do 
NCT-AAIPS 
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Balanço Global das Contas 

 

 Seguidamente, o Núcleo de Turismo da AAIPS apresenta o seu Balanço 

Global das Contas, que consiste no balanço de todas as receitas e despesas, por 

secções, que foram apresentadas acima, de forma descrita e detalhada. 

 

Balanço de Contas Global das Contas 

Secção 

Valor das Despesas 

efetivamente 

efetuadas 

Valor das Receitas 

efetivamente 

efetuadas 

Pedagógica 419,25€ 200€ 

Informativa 10€ 0€ 

Desportiva 0€ 0€ 

Cultural e Académica 1065€ 2000€ 

Apoio Anual AAIPS 0€ 800€ 

Receitas Globais do Espaço 90€ 155,7€ 

Comissão de Conta 11,50€ 0€ 

Total 1595,75€ 3111,7€ 

Balanço Final 1559,95€ 

 

Saldo Inicial 1 279,43€ 

Balanço Final 1559,95€ 

Saldo Final/a Transitar 2839,38€ 
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Conclusão 

 

 O presente Relatório de Atividades e Contas 2020 do NCT-AAIPS, espelha 

as atividades realizadas pelo núcleo ao longo deste mandato, assim como o 

balanço de todas as despesas efetuadas e receitas realizadas, devidamente 

justificadas por rúbricas.  

 No decorrer deste mandato foi nosso objetivo a envolvência dos 

estudantes do nosso curso, mostrando-lhes a vantagem de continuar a existir 

Núcleo de Curso e como um Núcleo ativo é fundamental na resolução dos seus 

problemas e esclarecimento das suas dúvidas. Foi um trabalho bastante 

gratificante para todos os elementos, começando com a formação dada pela 

AAIPS, passando pelo acompanhamento feito pelo Pelouro de Apoio aos Núcleos 

da AAIPS e terminando com o trabalho diário realizado.  

 A realização das atividades não se encontrou dependente apenas do NCT- 

AAIPS, pois diversas atividades requereram apoios concedidos pela AAIPS. Para 

isso existiu uma equipa consolidada e foram criadas relações fortes com a AAIPS. 
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Anexos 
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Relatório Mensal dos Espaços dos Núcleos de Curso da AAIPS 

Identificação Geral 

Espaço Núcleos AAIPS:   Mês  
Porta-voz Coordenador:   

Estado de Conservação Geral (assinalar c/ um X) 

Espaço Núcleos AAIPS: 

Bom  Observações:  

  

  

Médio  

Medíocre  

Estado de Conservação da Sala Interior (assinalar c/ um X) 

Computadores: 

Bom  Quantidade:  

Médio  Observações  

  Medíocre  

Armários: 

Bom  Quantidade:  

Médio  Observações 

  Medíocre  

Mesas/ Cadeiras: 

Bom  Quantidade:  

Médio  Observações 

  Medíocre  

Estado de Conservação do Salão Exterior (assinalar c/ X) 

Sofás: 

Bom  Quantidade:  

Médio  Observações  

  Medíocre  

Mesas/ Cadeiras: 

Bom  Quantidade: 

Médio  Observações 

  Medíocre  

Televisões: 

Bom  Quantidade: 

Médio  Observações 

  Medíocre  

Máquinas de Vending: 

Bom  Quantidade:  

Médio  Observações  

  Medíocre  

Máquinas de Jogos: 

Bom  Quantidade:  

Médio  Observações  

  Medíocre  

 

Outras Observações 
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Semanas de Curso 
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Semanas de Curso 

 

1. As datas das Semanas de Curso são definidas pela AAIPS no 1º Conselho 

de Núcleos da AAIPS; 

 

2. Três meses antes do evento: 

 a) Escolher os temas e oradores/entidades; 

 b) Apresentar proposta da Semana de Curso à AAIPS; 

 c) Marcar, por parte da AAIPS, reunião com o coordenador do 

respetivo curso e a coordenação do núcleo de forma a ter aconselhamento sobre 

a proposta da Semana de Curso; 

 d) Contactar e comunicar o serviço de Promoção da 

Internacionalização (CIMOB), o serviço de Promoção da Empregabilidade (SPE) e 

a Unidade de Apoio à Inovação, Investigação e Desenvolvimento e 

Empreendedorismo (UAIIDE) com conhecimento da AAIPS; 

 e) Contactar os oradores/entidades a convidar para a realização do 

evento com conhecimento da AAIPS; 

 f) Enviar Convites através do email do Núcleo de Curso com 

conhecimento da AAIPS, para Coordenador de Curso, Docentes e alunos do 

próprio curso para participação durante toda a semana; 

3. Dois meses antes do evento: 

 a) Entregar à AAIPS as necessidades logísticas do evento (Exemplo: 

Identificadores Mesa, Fitas de Identificação, Festa no Bar Oficial da AAIPS, Jantar 

de Curso, Divulgação do GI-COM, entre outros) e respetivo orçamento com as 

despesas previstas com a semana de curso; 

 b) Efetuar a reserva de Auditórios/Salas; 

 c) Enviar Convites Institucionais, através do email do Núcleo de Curso 

com conhecimento do apoionucleos@aaips.pt, para Sessão de Abertura da 

Semana (Órgãos da Escola e do Curso, Presidência da AAIPS, Presidência do IPS). 
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4. Um mês antes do evento: 

 a) Enviar Cartaz para a AAIPS para aprovação; 

 b) Solicitar à AAIPS divulgação pelos meios disponíveis; 

 c) Confirmar as reservas e a lista de necessidades com a AAIPS; 

 

 Nota: 

 Todos os e-mails com o conhecimento da AAIPS, devem colocar em cc o 

respetivo e-mail: apoionucleos@aaips.pt 

 

 

Contactos dos serviços do IPS: 

 

Serviço de Promoção da Empregabilidade (SPE-IPS)  

 E-mail: empregabilidade.spe@ips.pt 

 

Centro para a Internacionalização e Mobilidade (CIMOB-IPS) 

 E-mail:  cimob@ips.pt 

 

Unidade de Apoio à Inovação, Investigação e Desenvolvimento e 

Empreendedorismo (UAIIDE-IPS) 

 E-mail: uaiide@ips.pt 
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Contactos Escolas do IPS: 

ESCE/IPS: 

Reservas de salas: marcacaodesalas@esce.ips.pt  

Conselho Pedagógico: presidente.cp@esce.ips.pt  

Conselho Técnico-Científico:  presidente.ctc@esce.ips.pt  

Diretor: diretora@esce.ips.pt  

Conselho de Representantes: presidente.cr@esce.ips.pt  

 

ESTSetúbal/IPS: 

Reservas de salas: reserva.salas@estsetubal.ips.pt  

Conselho Pedagógico: presidente.cp@estsetubal.ips.pt  

Conselho Técnico-Científico:  presidente.ctc@estsetubal.ips.pt  

Diretor: secretariado.direcao@estsetubal.ips.pt  

Conselho de Representantes: paulo.fontes@estsetubal.ips.pt  

 

ESTBarreiro/IPS: 

Reservas de salas: secretariado.direcao@estbarreiro.ips.pt  

Conselho Pedagógico: presidente.cp@estbarreiro.ips.pt  

Conselho Técnico-Científico: presidente.ctc@estbarreiro.ips.pt  

Diretor: direcao@estbarreiro.ips.pt  

Conselho de Representantes: presidente.cr@estbarreiro.ips.pt  

 

ESE/IPS: 

Reservas de salas: secretariado.direcao@ese.ips.pt  

Conselho Pedagógico: conselho.pedagogico@ese.ips.pt  

Conselho Técnico-Científico:  fatima.mendes@ese.ips.pt  

Diretor: secretariado.direcao@ese.ips.pt  

Conselho de Representantes: paulo.nunesm@ese.ips.pt  
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CONVOCATÓRIA 

 

Reunião Geral de Curso 

 

Nos termos do disposto no artigo 15º do Regulamento Genérico de Núcleos da 

Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal, o Núcleo de Curso de 

Turismo da Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal (NCT- 

AAIPS), vem por este meio convocar todos os estudantes do curso de Turismo 

para a Reunião Geral de Curso a realizar no próximo dia 20 de fevereiro de 2020, 

pelas 18:00 horas, no Auditório C1.13 da Escola Superior de Ciências Empresariais 

(ESCE/IPS), com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

 1. Votação da ata da RGC anterior; 

 2. Informações; 

 3. Apresentação, Discussão e Votação do Plano de Atividades e 

Orçamento 2020 do NCT-AAIPS; 

 4. Votação do Logotipo do NCT-AAIPS; 

 5. Outros Assuntos. 

 

P´lo NCT-AAIPS 

O coordenador do NCT-AAIPS 

 

 

 P’la AAIPS 

Coordenador do Pelouro de Apoio 

aos Núcleos da AAIPS 

 

 

(Alexandre Barreiros)  (Armando Pereira) 

 

 

  



Dossier dos Núcleos da AAIPS 

Página 61 de 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regimento das Reuniões 

Gerais de Curso 
 

  



Dossier dos Núcleos da AAIPS 

Página 62 de 73 

 

Regimento da Reunião Geral de Curso de Turismo 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

Definição 

 

A Reunião Geral de Curso (doravante designada por RGC) do curso de Turismo é 

o órgão consultivo do Núcleo de Curso de Turismo da AAIPS (doravante 

designado por NCT-AAIPS), que se rege pelo seu regimento, aprovado em RGC. 

 

Artigo 2.º 

Composição 

 

1. Na RGC têm assento todos os estudantes do curso de Turismo da 

ESCE/IPS. Só poderão participar e votar nas Reuniões Gerais de Curso os 

estudantes matriculados nesse mesmo curso. 

 

2.  Cada estudante do curso tem direito a um voto. 

 

3. Sem prejuízo do número anterior, os elementos da AAIPS poderão 

participar nas Reuniões Gerais de Curso, não tendo direito a voto.  

 

Artigo 3.º 

Competências 

 

a) Aprovar o plano de atividades e orçamento do respetivo Núcleo de Curso;  

b) Aprovar o relatório de atividades e contas;  
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c) Informar a Coordenação do Núcleo de Curso sobre os problemas 

existentes e apresentar possíveis propostas de resolução desses mesmos 

problemas;  

d) Propor a realização de atividades e projetos; 

e) Aprovar o relatório de atividades, os relatórios trimestrais de contas e o 

relatório Final de contas do NCT-AAIPS; 

f) Aprovar o seu Regimento; 

g) Aprovar alterações ou revisões ao Regulamento Interno do NCT-AAIPS. 

 

Artigo 4.º 

Deveres dos estudantes 

 

No âmbito da RGC: 

a) Respeitar e fazer respeitar o Regulamento Interno do NCT-AAIPS, as 

decisões legalmente tomadas pela RGC, bem como o presente Regimento; 

b) Participar na RGC e nela usar da palavra e do direito de voto, nos termos 

apresentados neste Regimento; 

c) Colaborar com a Coordenação do NCT-AAIPS para que a RGC decorra em 

boas condições de funcionamento. 

 

 

Artigo 5.º 

Direitos dos estudantes 

 

No âmbito da RGC: 

a) Participar na RGC e nela usar da palavra e do direito de voto, nos termos 

apresentados neste Regimento; 

b) Exigir que o Regulamento Interno do NCT-AAIPS seja respeitado, bem 

como o presente Regimento; 
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c) Apresentar requerimentos, propostas e declarações à Coordenação do 

NCT-AAIPS; 

d) Usar do direito de resposta quando diretamente posto em causa; 

e) Requerer ao coordenador do NCT-AAIPS, com um número mínimo de dez 

por cento dos estudantes do curso, a realização de uma RGC, indicando e 

justificando o motivo, com quinze dias de antecedência. 

 

Capítulo II 

Funcionamento 

 

Artigo 6.º 

Coordenação do NCT-AAIPS 

 

Competências da coordenação do NCT-AAIPS 

 

1. São competências da Coordenação do NCT-AAIPS: 

 a) Dirigir e participar na RGC; 

 b) Redigir e assinar as atas de cada RGC, que serão transcritas e 

colocadas no espaço dos núcleos da respetiva escola, no prazo máximo de quinze 

dias a contar da sua aprovação; 

 c) Participar na discussão em qualquer dos pontos constantes na 

Ordem de Trabalhos; 

 

2. São competências do Coordenador do NCT-AAIPS: 

 a) Convocar e presidir a RGC; 

 b) Orientar, dirigir e disciplinar os trabalhos; 

 c) Determinar o tempo de intervenção dos oradores; 

 d) Declarar abertura, suspensão e fecho das sessões; 
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3. Em caso de impossibilidade do Coordenador, cabe ao Subcoordenador ou 

ao Responsável Financeiro substituí-lo, por esta ordem. 

 

Artigo 7.º 

Convocatória 

1. A RGC é convocada pela Coordenação do NCT-AAIPS, com uma 

antecedência mínima de cinco dias úteis, devendo a convocatória conter a data, 

a hora, o local e a ordem de trabalhos da RGC. 

2. A RGC é convocada pelo Coordenador do NCT-AAIPS: 

 a) Por iniciativa própria; 

 b) O requerimento dos membros do NCT-AAIPS; 

 c) O requerimento de um mínimo de dez por cento dos estudantes do 

curso, devidamente identificados. 

3.  Em caso de deferimento do requerimento expresso da alínea c) do 

número anterior, a convocatória da RGC deve ser afixada nas quarenta e oito 

horas subsequentes ao seu deferimento. 

4. A convocatória deve ser afixada em local visível nos locais de divulgação 

cedidos ao NCT-AAIPS pela AAIPS, nas redes sociais do NCT-AAIPS, podendo ser 

ainda enviada por correio eletrónico. 

 

Artigo 8.º 

Ordem de trabalhos 

 

1. No início da RGC, a Coordenação do NCT-AAIPS deve questionar os 

presentes se existe alguma proposta de alteração à ordem de trabalhos. 

2. As alterações a que se refere o número anterior podem ter as seguintes 

finalidades: 

 a) Alteração das sequências dos pontos da ordem de trabalhos; 

 b) Aditamento de um ponto. 
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Artigo 9.º 

Votações 

1. As votações realizam-se por uma das seguintes formas: 

 a) Por escrutínio secreto; 

 b) Por braço no ar; 

2. A votação por escrutínio secreto será obrigatória sempre que: 

 a) Estejam em causa pessoas; 

 b) A RGC ou a Coordenação do NCT-AAIPS assim deliberarem. 

 

Artigo 10.º 

Atas 

1. Será lavrada, ata que registe o que de essencial se tiver passado nas RGC, 

nomeadamente, as deliberações tomadas e as posições assumidas. 

2. Os estudantes que pretendam que as suas intervenções sejam transcritas 

para ata, na integra, deverão entregar as mesmas à Coordenação do NCT-AAIPS 

por escrito até ao final da RGC, para serem anexadas. 

3. As atas deverão ser conservadas por meios eletrónicos, de modo a que 

todos os estudantes do Curso de Turismo possam ter fácil acesso a elas. 

 

Capítulo IV 

Disposições Finais 

 

Artigo 11.º 

Casos omissos 

A resolução de casos não contemplados no presente Regimento deverá ser 

decidida pela Coordenação do NCT-AAIPS, segundo o parecer positivo da AAIPS. 
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Artigo 12.º 

Alterações 

 

1. O regimento e/ou as suas alterações entrarão em vigor imediatamente 

após a sua aprovação. 

2.  O presente regimento continuará em vigor até que outro seja aprovado. 

3. O presente regimento só poderá ser alterado em RGC expressamente 

convocada para o efeito. 

 

Artigo 13º 

Entrada em vigor 

 

O presente regimento entrou em vigor após a sua aprovação em RGC realizada 

no dia 20 de fevereiro de 2020. 

 

P´lo NCT-AAIPS 

O coordenador do NCT-AAIPS 

 

 

(Alexandre Barreiros) 
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----------------------------------ATA NÚMERO 1-------------------------------------

REUNIÃO GERAL DE CURSO DE VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE-

----------------------------------------------------------------------------------------

Ao vigésimo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, 

teve lugar no Auditório da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto 

Politécnico de Setúbal (ESCE/IPS), a primeira Reunião Geral de Curso de Turismo. 

A reunião foi presidida pela Coordenação do Núcleo de Curso de Turismo da 

Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal, adiante designado por 

NCT-AAIPS, constituída pelo Coordenador Alexandre Barreiros, acompanhada 

pela Subcoordenadora Marisa Martins, Responsável Financeiro António Sousa, 

Vogal (secretário) Joaquim Silva e Vogal (responsável informático) Fábio Miguel 

Caldeira. ------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Os trabalhos da Reunião Geral de Curso (RGC) foram iniciados às dezoito horas 

com um quórum de cinquenta e cinco membros e com a presença de um 

dirigente da Associação Académica do instituto Politécnico de Setúbal. Foi lida a 

convocatória da RGC, anexa a esta ata, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

---------------------------------------------------------------------------------------- 

---PONTO UM – Votação da ata da RGC anterior----------------------------------- 

---PONTO DOIS – Informações------------------------------------------------------- 

---PONTO TRÊS – Votação, discussão e votação do Plano de Atividades e 

Orçamento do NCT-AAIPS para o mandato de dois mil e dezoito ----------------- 

---PONTO QUATRO – Votação do logotipo do NCT- AAIPS; ----------------------- 

---PONTO CINCO – Outros Assuntos. -----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi questionado se os presentes tinham algumas alterações à ordem de trabalhos, 

não havendo assim solicitações para alterações. -----------------------------------

------------------------------------PONTO UM--------------------------------------- 
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Não havendo propostas de alteração à ata do mandato anterior esta foi proposta 

a votação e aprovada com cinquenta e três votos a favor e duas abstenções. ----

--------------------------------------PONTO DOIS------------------------------------ 

A coordenação do Núcleo de Curso de Turismo da AAIPS apresentou-se aos 

estudantes do curso começando por informá-los que tomaram posse no passado 

dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezanove no auditório Escola Superior 

de Educação de Setúbal pelas dezoito horas. ---------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

A coordenação do Núcleo de Curso de Turismo da AAIPS esteve presente na 

formação dos Núcleos dinamizada pela Associação Académica do Instituto 

Politécnico de Setúbal nos dias vinte e sete e vinte e oito de Janeiro de dois mil e 

dezanove. ---------------------------------------------------------------------------- 

A coordenação do Núcleo de Curso de Turismo informou os estudantes presentes 

na reunião sobre quais os oradores que participarão nas palestras da Semana de 

Curso de Turismo, que irá decorrer na semana de treze a dezassete de abril de 

dois mil e dezanove. -----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

O estudante Marco Matias, nº120554319, questionou a coordenação do núcleo 

acerca do critério de seleção dos oradores para a semana de curso, tendo o 

Coordenador esclarecido que os oradores escolhidos para as palestras se tratam 

dos empresários mais bem-sucedidos na área do Turismo nos últimos cinco anos, 

tendo estes sido aconselhados pelo coordenador do curso.-----------------------

--------------------------------------PONTO TRÊS------------------------------------ 

Foi apresentado o Plano de Atividades e Orçamento de dois mil e dezoito pela 

Subcoordenadora e Responsável Financeiro do Núcleo de Curso de Turismo, 

António Sousa. -----------------------------------------------------------------------

Após a apresentação do Plano de Atividades e Orçamento de dois mil e dezoito, 

a Coordenação do Núcleo de Turismo questionou os restantes alunos presentes 

no auditório, acerca da existência de possíveis dúvidas. ---------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------- 

A estudante Maria Antunes, nº 120554817, apresentou uma dúvida acerca do 

orçamento destinado à semana de curso de Turismo, nomeadamente no que toca 

ao valor que foi apresentado para os oradores da semana de curso. --------------

Tendo essa mesma dúvida sido esclarecida pelo Coordenador, Alexandre 

Barreiros, explicando que aqueles valores eram uma estimativa, caso algum 

orador apresentasse despesas de deslocação ou alimentação para estar presente 

na semana de curso. ----------------------------------------------------------------- 

O estudante Manuel Soares, nº 120554821, fez uma proposta ao plano de 

atividades do núcleo que consistia na dinamização por parte do mesmo e 

respetiva adição ao plano de atividades de uma gala de finalistas. ----------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dirigente da Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal 

interveio respondendo ao estudante que a proposta não era exequível pois 

colidia com uma atividade já dinamizada pela Associação Académica do Instituto 

Politécnico de Setúbal. --------------------------------------------------------------- 

Após o esclarecimento de dúvidas, o Plano de Atividades e Orçamento foi 

proposto a votação e aprovado com cinquenta e quatro votos a favor e uma 

abstenção. O Coordenador do NCT-AAIPS, Alexandre Barreiros, agradece a 

confiança que os estudantes depositaram no plano que o núcleo desenvolveu.--

------------------------------- ---------------------------------------------------------

----------------------------------PONTO QUATRO----------------------------------- 

Foi apresentado pelo responsável informático, Fábio Miguel Caldeira, o novo 

logótipo do NCT- AAIPS. O mesmo logótipo foi proposto a votação, tendo sido 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------

-----------------------------------PONTO CINCO------------------------------------- 

Foi questionado à RGC acerca de outros assuntos a tratar, não existindo. --------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais nada a tratar, Alexandre Barreiros, Coordenador do Núcleo de 
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Turismo, deu por encerrada a RGC, pelas vinte e uma horas e quinze minutos do 

dia vinte de fevereiro de dois mil e dezanove. --------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Atestando a veracidade deste ato, foi lavrada esta ata que, para atestar a validade 

dos fatos nela referidos, será assinada pelo Coordenador do NCT-AAIPS e pelo 

Secretário do NCT-AAIPS.----------------------------------------------------------- -

---------------------------------------------------------------------------------------- 

O coordenador do NCT-AAIPS: Alexandre Barreiros --------------------------------

______________________________________________________--------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

O Secretário da NCT-AAIPS: Joaquim Silva -----------------------------------------

______________________________________________________--------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------  
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Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal 

Rua Vale de Chaves, Estefanilha 

2910-848 Setúbal 

Telf: 265 790 130 

E-mail: geral@aaips.pt 

Horário de atendimento presencial:  

Segunda-feira a Sexta-feira das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18:00 (Sede da AAIPS) 

Segunda-feira das 18h30 às 20h00 ESTBarreiro/IPS 

 

Para mais dúvidas contactar Pelouro de Apoio aos Núcleos da AAIPS: 

E-mail:  apoionucleos@aaips.pt 

mailto:geral@aaips.pt
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