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Tomada de Posse 
da AAIPS 

No passado dia 6 de dezembro 
de 2012, realizou-se pelas 18h30, 
no Auditório Nobre da 
ESCE/IPS, a Tomada de Posse 
dos Órgãos da Associação 
Académica do Instituto 
Politécnico de Setúbal (AAIPS), 
entre os quais: Mesa da 
Assembleia Geral, Conselho 
Fiscal e Direção assim como os 

Sócios efetivos representantes 
da ESS/IPS, ESTBarreiro/IPS e 
da ESE/IPS no Conselho de 
Estudantes da AAIPS. 
Deu-se assim, início a um novo 
ciclo, apoiado na continuidade 
do trabalho realizado pelos 
Órgãos anteriores, mantendo-se 
o principal desejo: trabalhar 
em prol dos estudantes do IPS. 
A cerimónia contou também 
com a presença de ilustres 
convidados da AAIPS, entre as 
quais o Presidente do Instituto 
Politécnico de Setúbal (IPS), o 
Representante do Instituto 
Português do Desporto e da 
Juventude (IPDJ), Representante 
da Câmara Municipal de 
Setúbal (CMS), Diretores das 
Unidades Orgânicas (UO) que 
compõem o IPS, bem como da  

 
 

comunidade estudantil. 
Das intervenções proferidas, 
merecem destaque as palavras de 
apoio, motivação e de orgulho 
pelo trabalho desenvolvido pela 
AAIPS. 

O Presidente da Direção da 
AAIPS empossado, Bruno Roldão, 
dirigiu palavras de incentivo a 
toda a equipa e aos estudantes do 
IPS, salientando a coesão entre 
todos os que trabalham para o 
bem dos estudantes. 

 

“O principal desejo:  
trabalhar em prol dos estudantes do IPS.” 

Formação dos Núcleos 
de Curso da AAIPS 

 
Foi no passado dia 26 de 
janeiro de 2013 que a 
AAIPS promoveu aos 
estudantes dos seus 
Núcleos de Curso uma 
Formação, nas instalações 
da ESTBarreiro/IPS. 
Tratou-se de uma 
importante formação que 
contribui para o sucesso 
do trabalho realizado 
pelos Núcleos de Curso da 
AAIPS, em prol do seu 
curso, tendo sido 
abordados diversos 
assuntos, tais como: O que 
é um Núcleo de Curso; 
Regulamento Genérico de 
Núcleos da AAIPS; Plano 
de Atividades e 
Orçamento de Núcleos de 
Curso; Gestão Financeira 
dos Núcleos de Curso; 
Como organizar uma 
Semana de Curso e 
Conselho de Núcleos. 
Foi um importante dia 
para todos, tendo sido um 
evento de grande sucesso, 
onde todos num ambiente 
de convívio, tiveram 
oportunidade de tirar as 
suas dúvidas e erriquecer 
as suas ações futuras. 

 



 
 
 
 
 
A AAIPS, desde a data da sua 
criação, luta e promove a ligação 
entre os estudantes do IPS, 
oferecendo-lhes a oportunidade de 
dar a conhecer a importância da vida 
académica e profissional, bem como a 
envolvência de cada Curso existente 
no IPS. 
Deste modo, no mandato anterior, 
foram empossados inicialmente 16 
Núcleos de Curso da AAIPS, que 
desde então foram apoiados pela 
mesma com o objetivo de aumentar 
os conhecimentos dos estudantes, 
não só do Curso em questão, mas 
também os restantes. 
Assim, no passado dia 24 de janeiro 
de 2013, pelas 17H30, no Auditório 
da ESE/IPS, a Mesa da Assembleia 
Geral da AAIPS (MAG-AAIPS), 
representada pelo seu presidente, o 
estudante Bruno Fragueiro, deu posse 
aos Núcleos de Curso da AAIPS, um 
momento de grande importância 
para a comunidade estudantil do IPS, 

fazendo jus ao trabalho em prol dos 
estudantes realizado. 
Atualmente, com a continuidade dos 
esforços realizados pelos Órgãos 
eleitos da AAIPS, estão ativos vigor 
18 Núcleos de Curso, com excelentes 
perspetivas de fomentarem um 
saudável espírito de conhecimento e 
de união académica. 
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Tomada de Posse dos 
Núcleos de Curso da 

AAIPS 

Atividades Desportivas 
AAIPS 

Desde o primeiro mandato 
da AAIPS que as 
Atividades Desportivas 
foram uma prioridade. 
Houve desde então, um 
claro investimento na 
promoção do Desporto e 
na criação de mais equipas 
que representem a AAIPS 
em diversas modalidades, 
masculinas e femininas, 
sendo estas Basquetebol 
Masculino e Feminino, 
Voleibol Feminino, 
Andebol Masculino, Futsal 
Masculino e Feminino. 
Com o segundo mandato 
da AAIPS, o número de 
equipas manteve-se, 
transparecendo o esforço 
realizado para unir os 
estudantes através do 
Desporto no Ensino 
Superior e da 
representação dos 
estudantes do IPS para 
além da nossa cidade, 
promovendo-se assim a 
importante Representação 
Externa da AAIPS. 
De destacar a presença de 
duas equipas Desportivas 
da AAIPS na 1ª Divisão – 
Andebol Masculino e 
Futsal Masculino – o que 
enche de orgulho e 
motivação para se fazer 
mais e melhor pelos nossos 
estudantes, que cada vez 
mais têm procurado as 
modalidades 
disponibilizadas pela sua 
AAIPS. 

O Conselho de Estudantes da AAIPS, 
enquanto Órgão Consultivo da 
mesma, reveste-se da máxima 
importância na estrutura em que se 
insere, uma vez que lhe compete, 
entre outras coisas, pronunciar-se 
sobre as áreas pedagógicas, social, 
desportiva, cultural e política 
educativa da AAIPS, tendo em conta 
as linhas gerais de orientação da 
Direção da AAIPS. 
 
 

Tomaram então Posse os sócios 
efetivos da AAIPS representantes da 
ESTSetúbal/IPS e da ESCE/IPS no 
Conselho de Estudantes, dia 24 de 
janeiro de 2013, no auditório da 
ESE/IPS, sendo este um importante 
passo para a envolvência dos 
estudantes nos processos de decisão e 
de evolução de cada UO e do próprio 
IPS. 

 

 Tomada de Posse dos Conselhos de Estudantes da AAIPS  
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Representação 
Externa 

Ciclo de Debates da AAIPS 
 

Foi no passado dia 29 de janeiro de 2013 que a AAIPS 
apresentou aos seus estudantes uma nova atividade, o "Ciclo 
de Debates da AAIPS"! 
Contámos com a presença do estudante Bruno Fragueiro, 
que tendo exercido o cargo de Presidente da Comissão 
Instaladora da AAIPS, apresentou o processo de criação da 
AAIPS. Seguidamente contámos com a presença de Bruno 
Roldão, Presidente da direção da AAIPS que apresentou as 
atividades que a mesma tem planeadas para o presente ano. 
Foi assim realizado um momento de debate a pensar nos 
estudantes e no seu futuro, onde foram partilhadas 
diversas ideias acerca dos temas debatidos, abrindo-se deste 
modo um fórum onde os estudantes têm uma palavra a dizer 
sobre a sua associação e as atividades que esta tem pensadas 
para eles. 

Tendo em conta a forte aposta da 
AAIPS na Representação Externa, a 
mesma marca presença assídua nas 
Assembleias Gerais da Federação 
Nacional de Associações de 
Estudantes do Ensino Superior 
Politécnico (FNAEESP), que tem como 
Presidente da Direção, o estudante 
Bruno Fragueiro, que é  também o 
nosso Presidente da Mesa da 
Assembleia da AAIPS.  
A FNAEESP promoveu recentemente 
um projeto Grupos de Trabalho da 
FNAEESP, assumindo uma mudança 
de paradigma informando/ formando 
portanto na troca de experiências e 
ideias, como bases estruturais da sua 
atividade, indo ao encontro do 
importante papel da informação e 
comunicação na dinamização e 
concretização de atividades e 
objetivos. 
 Esta metodologia de trabalho 
permitiu a discussão em grupo de 
diversas temáticas de índole nacional,  

relativamente ao Ensino Superior, tal 
como os Regulamentos de Avaliação 
do Aproveitamento dos Estudantes, os 
Estatutos das Instituições de Ensino 
Superior e as diretrizes para os Planos 
de Estudos.  
Neste sentido, cada Associação de 
Estudantes presente tem a 
possibilidade de integrar, os Grupos de 
Trabalho promovendo o debate 
relativo às mais diversas áreas de 
saber, nomeadamente, Saúde, 
Tecnologia, Educação e Gestão. 
É então importante salientar o papel 
ativo que a AAIPS tem neste projeto, 
inserindo-se positivamente na 
discussão de temáticas de relevo para o 
futuro do Ensino Superior Português. 
Como a AAIPS não poderia deixar de 
marcar presença nos importantes 
eventos onde são debatidos e decididos 
os principais assuntos relativos aos 
estudantes do Ensino Superior. Esteve 
presente no Encontro Nacional de 
Direções Associativas (ENDA) 

na Universidade do Minho, nos dias 
14, 15 e 16 de dezembro de 2012. 
Este tipo de eventos revestem-se da 
máxima importância, no sentido em 
que possibilitam tomadas de decisão 
importantes para o futuro dos 
estudantes do Ensino Superior em 
Portugal. Além disto, a presença da 
AAIPS nestes meios de decisão 
tornam-na mais informada a nível da 
representatividade externa, 
ganhando maior possibilidade de 
apoiar os seus estudantes. 
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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.com.pt 

Vantagens de Sócios AAIPS 

Para seres Sócio da tua Associação Académica, basta deslocares-
te à Sede 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 “Hotel da Caparica****” (reservas 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 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 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. 
 
 

 Externos à Sede, destacam-se os seguintes Serviços: 
•Bar AAIPS, situado no R/C da ESCE/IPS; 
•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… 
1ª semana de março: 

“Ciclo de Debates da AAIPS”; 
Semana de curso de NCAIS/AAIPS 

2ª semana de março: 
Semana de curso de NCDesp./AAIPS 

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

Semana do Estudante 

A AAIPS tem a responsabilidade de representar e 
defender todos os interesses dos estudantes do IPS, 
acompanhando-vos sempre em todo o vosso percurso 
académico. 
Sustentada por pelouros de modo a abranger diversas 
áreas de interesse, a AAIPS irá realizar diversas 
actividades ao longo do seu mandato que estejam de 
acordo com os interesses dos estudantes.   
De referir que tanto a política educativa e a representação 
externa, o desporto, o apoio na formação académica com 
um Gabinete de Apoio ao Estudante, são alguns 
projectos base que esta direção se irá focar para que todos 
os estudantes se sintam parte envolvente da AAIPS e que 
esta esteja presente de forma activa na representação dos 
mesmos. 
Aproveito este momento para destacar que a AAIPS estará 
sempre disponível para tudo o que possam necessitar ao 
longo deste vosso percurso académico e de vida, 
desejando-vos muito sucesso no decorrer do mesmo. 
Estamos cá por vocês e para vocês! 

Bruno Roldão 
(Presidente da Direção da AAIPS) 

mailto:geral@aaips.com.pt

