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A AAIPS organizou um
Encontro Nacional de
Direcções Associativas (ENDA)
nos passados dias 8, 9 e 10 de
março de 2013, ao abrigo do
Artigo 9º do Regimento do
ENDA e em conformidade com
o definido no último ENDA
ordinário decorrido em Braga.
(…) Continuação na Página 3

ENDA Setúbal’ 13

“O ENDA (…) centrou-se no debate e discussão 
dos temas: Rede de Ensino Superior, Ação Social e 

Associativismo.”

Comemorações do 51º
Dia do Estudante
(Continuação na Página 3)

Semana do Estudante
(Continuação na Página 2)

Programa de Atribuição de Apoios
Sociais aos Estudantes do Instituto
Politécnico de Setúbal (PAAS/IPS)
(Continuação na Página 2)

Foi no passado ano de 2011, no
mês de setembro, que foi criada
a equipa de futsal masculino da
AAIPS. Esta recente equipa da
AAIPS, atravessou diversos
desafios, no entanto conseguiu
em cerca de 1 ano construir
uma equipa coesa e unida.
Estes estudantes, motivados
pela prática do desporto e
representação da AAIPS,
começaram por participar nos
torneios da ADESL na 2ª
Divisão, obtendo como
classificação final o 2º Lugar, o
que os levou a subirem à 1ª
Divisão do Campeonato
Universitário de Lisboa.
No ano 2012/2013 participaram
então na 1ª Divisão do mesmo
Campeonato onde obtiveram a
classificação de 3º Lugar e a
consequente entrada nos
Campeonatos Nacionais
Universitários (CNU’s),
realizados na Covilhã no dia 22
de abril.
Nos CNU’s, a equipa de futsal
masculino da AAIPS enfrentou
a AAUAv tendo empatado por
1 igual, e a FADEUP, onde
bastaria apenas um empate, no
entanto depois de muitos
esforços, perderam 2 a 1, tendo
sido eliminados na 1ª fase.
Por todo este percurso, a
AAIPS felicita esta nossa
equipa, este grupo de
estudantes motivados e unidos,
que merecem os parabéns de
todos!

Participação da equipa de 
Futsal Masculino da AAIPS 

nos CNU’s
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O Programa de Atribuição de
Apoios Sociais do IPS
(PAAS/IPS) é um programa
aprovado pelo Conselho de Ação
Social (CAS), criado pelos
Serviços de Ação Social do IPS
em parceria com as antigas
Associações de Estudante do IPS,
em vigor desde 2010/2011, e que
tem como objetivo alargar a rede
de apoios sociais aos estudantes
do IPS que, por diversas razões,
não podem beneficiar da
atribuição de bolsas de estudo,
ainda que a sua condição
socioeconómica não permita
suportar alguns dos custos
associados à sua frequência do
ensino superior. Este programa
tem 3 medidas, medidas estas
que abrangem os estudantes que
se candidataram a bolsa de
estudo mas viram o seu processo
indeferido, atribuindo então a
concessão do benefício de
pagamento de uma

Programa de Atribuição de Apoios Sociais aos Estudantes
do Instituto Politécnico de Setúbal (PAAS/IPS)

propina reduzida; os estudantes
que não podem beneficiar de
bolsa de estudo e que se
candidatam a tal benefício dentro
dos prazos fixados, através da
concessão do benefício de
pagamento de uma propina
diferenciada; ou até em situações
pontuais decorrentes de
contingências ou dificuldades
com impacto negativo no normal
aproveitamento escolar dos
estudantes, sejam então
colmatadas pela atribuição de
auxílios de emergência.
Totalmente suportado por
receitas próprias do IPS, o
PAAS/IPS já apoiou, nos últimos
2 anos letivos, cerca de 200
estudantes de licenciatura,
permitindo-lhes o pagamento do
valor da propina mínima fixada.
Informa-te mais acerca deste
programa em
http://www.sas.ips.pt.

Como a AAIPS não poderia
deixar de celebrar o 51º dia do
estudante, que foi
comemorado a dia 24 de
março de 2013, realizou deste
modo a “Semana do
Estudante”, nos dias 19, 20 e
21 de março, com o objetivo
de enaltecer a importância dos
estudantes em Portugal e no
Mundo. Organizou assim
palestras e sessões de
esclarecimento acerca de
grandes temáticas como

Semana do Estudante da AAIPS

Resultados das 
Equipas Desportivas 

da AAIPS

Futsal Feminino
13/03/2013
AAIPS 1 vs AEISEL 0

Futsal Masculino
04/03/2013
EFEconomia 1 vs AAIPS 6

<Final Four>
18/03/2013
AEFCT 3 vs AAIPS 1
20/03/2013
AAIPS 6 vs AEISEL 6 – (4)
(2)

Volei Feminino
04/03/2013
- AEISCTE 2 vs AAIPS 0
11/03/2013
- AAIPS 0 vs AEESTeSL 2

Empreendedorismo e Criação
de Empresas, Ação Social no
IPS, Oportunidades para
Jovens a nível Europeu,
Mercado de Trabalho e
Programas de Mobilidade
Internacional, Inovação e
Investigação no IPS.
Este evento trouxe diversas
entidades de renome, assim
como o Dr. José Manuel
Fernandes (Eurodeputado
Português na UE), o Dr.
André Pardal (Adj. Sec.
Estado

Desporto e Juventude), o
Dr. Vitor Pinheiro
(Programa Impulso Jovem),
o Dr. Rui Delgado (ANGE),
o Dr. Miguel Pina Martins
(Science4You) e o Dr.
Ricardo Pereira (comOn
Group), que permitiram a
todos os estudantes alargar
os seus horizontes e
adquirir conhecimentos
relativos às imensas
oportunidades existentes a
nível Nacional e Europeu.



A AAIPS organizou um
Encontro Nacional de Direcções
Associativas (ENDA) nos
passados dias 8, 9 e 10 de março
de 2013, ao abrigo do Artigo 9º
do Regimento do ENDA e em
conformidade com o definido
no último ENDA ordinário
decorrido em Braga.
Contando com a presença de
220 dirigentes associativos e de
57 Associações de Estudantes
de todo o país, o ENDA Setúbal
‘13 centrou-se no debate e
discussão dos temas: Rede do
Ensino Superior, Ação Social e
Associativismo. Deste modo,
no primeiro dia do Encontro,
realizou-se o Painel Inicial e
dois Workshop’s onde foi
abordada a temática da Ação
Social pela Dra. Andreia
Godinho (SAS/IPS). No dia 9 de
março, Sábado, foi realizado um
Plenário sobre Ação Social, um

ENDA Setúbal ‘13
Workshop relativo à Rede de
Ensino Superior e outro relativo
ao Associativismo, terminando
com um Plenário sobre a Rede
de Ensino Superior e outro
relativo aos Órgãos Nacionais.
No último dia do ENDA
Setúbal ‘13, foi realizada uma
Reunião das Estruturas
Federativas, um Plenário sobre
Associativismo, um Plenário
sobre Medidas Conjuntas e o
Plenário Final, para
encerramento dos trabalhos. De
destacar a presença da
Federação Nacional de
Associações de Estudantes do
Ensino Superior Politécnico
(FNAEESP), liderada por
Bruno Fragueiro, (também

Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da AAIPS),
pela sua excelente e
constante representação das
Associações de Estudantes
do Ensino Superior
Politécnico em sede de
ENDA assim como todo o
seu apoio e ajuda na
organização deste evento. O
mesmo não tinha sido
possível concretizar com o
sucesso reconhecido sem o
seu apoio constante.

O ENDA Setúbal ‘13
decorreu nas instalações da
Escola Superior de Ciências
Empresariais (ESCE/IPS),
tendo sido um importante
momento de afirmação da
AAIPS no panorama do
Associativismo Nacional na
representação dos
estudantes do IPS. Deixando
aqui os parabéns a toda a
organização.
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No dia 24 de março foi celebrado o dia
nacional do estudante. Neste sentido, o
Movimento Associativo Estudantil Nacional
tomou a iniciativa e decidiu, no último
Encontro Nacional de Direções Associativas
(ENDA), realizado pela AAIPS, criar
uma Comissão para a realização de algumas
ações de comemoração deste dia tão marcante
para os estudantes do Ensino Superior
Português, sendo esta a Comissão
Organizadora da Ação Reivindicativa do 51º
aniversário do Dia do Estudante. Assim sendo,
como forma de marcar este dia, foi elaborado

um comunicado para todo o país e um
Logótipo das comemorações do 51º
aniversário do Dia do Estudante. Neste dia
comemorativo, foi realizada ainda uma
conferência de imprensa conjunta, em
Coimbra, pelas 16 horas, na sede da
Associação Académica de Coimbra, tendo
sido apresentada uma carta aberta ao
Primeiro-Ministro de Portugal, Pedro Passos
Coelho.
De destacar a presença e participação da
Federação Nacional de Associações de
Estudantes do Ensino Superior Politécnico
(FNAEESP) na pessoa do seu Presidente
Bruno Fragueiro e nosso colega no IPS.

Comemorações do 51º Dia do 
Estudante



F i c h a  T é c n i c a

Rua Vale de Chaves,
Campus do IPS – Estefanilha
2914-848 Setúbal
NIPC: 510 244 670
Contacto: 265 790 130
E-mail: geral@aaips.pt

Site: www.aaips.pt

Vantagens de Sócios AAIPS

Para seres Sócio da tua Associação Académica, basta
deslocares-te à Sede ou GAE da AAIPS, 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 e no Design Café;
• 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.

Crónicas da AAIPS

BREVEMENTE…

De dia 13 a 17 de maio 
Semana de Curso de Engenharia Informática

Dia 16 de maio
Ciclo de  Debates da AAIPS

De dia 20 a 24 de maio 
Semana de Curso de Engenharia Mecânica

De dia 23 de maio a 2 de junho
Semana Académica de Setúbal 2013
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A Semana Académica de Setúbal é o evento
de maior relevância académica na cidade
Sadina e este ano ocorre de 23 de maio a 2 de
junho, sendo que neste último dia se dá o
auge do ano académico com a bênção dos
estudantes finalistas e a queima das suas
fitas.
A AAIPS pretende assim, torná-la
inesquecível como todas as outras semanas
anteriores o foram e de algum modo marcar
essa semana com a tradição, cultura e
divertimento tão próprios da cidade de
Setúbal.
A Cidade no primeiro dia, enche-se de Luz e
de Mística ao soar o som das Serenatas em
frente à Igreja de Stª Maria da Graça, Sé de
Setúbal. No último dia, as ruas enchem-se de
estudantes a celebrar com saudade os que vão
partir, para o mundo empresarial e deixar a
vida académica, simbolizando assim a
queima como um adeus à vida estudantil e
um começar de uma vida adulta plena.

Pelouro  de Atividades Culturais e Académicas
da AAIPS

mailto:geral@aaips.com.pt

