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Associação de Estudadantes da Faculdade de Arquitectura - AEFA

PREÂMBULO

A Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura (AEFA), é a
estrutura representativa dos Estudantes da Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa (FAUL). Esta Associação é conhecida por ser uma
sólida estrutura institucional e financeira, com o propósito de assegurar uma
gestão sustentável do seu património e dos seus interesses.
“É sabido que, adaptações como a que estamos a enfrentar obrigam, cada
um de nós, a canalizar forças e energia naquilo que são os problemas mais
imediatos e pessoais de sobrevivência. O que, no meu entender, só consolida a
importância e a responsabilidade de uma instituição como a AEFA.
É da constante disponibilidade para ouvir e resolver os problemas individuais
de cada estudante que nascem as soluções para um Futuro Promissor para
todos Nós.“ em mensagem introdutória do Plano Eleitoral da Lista P, novembro
de 2020.
Esta equipa candidatou-se com a consciência de que estaríamos perante
um mandato com condições atípicas e forçados a adaptações de situações
controversas, contudo é com o sério compromisso de servir a Comunidade
Académica e suplantar as adversidades que surgirem, que esta Direção elabora
o projeto para este mandato. Fundamentado em objetivos, que consideramos
ser a fundação da Associação de Estudantes, como a defesa dos interesses dos
cerca de 2200 estudantes da Faculdade de Arquitetura, o combate da inércia e,
por consequência, a estimulação da participação dos estudantes da Instituição
na vida académica e associativa, e a contribuição ativa para a participação de
todos os estudantes em atividades de foro pedagógico, cultural, desportivo e
recreativo.
As atividades propostas neste documento refletem a vontade de dinamizar
e de cumprir os Estatutos da AEFA, honrando o juramento tomado, e zelando
para que este seja cumprido, através do Plano de Atividades, para o mandato
de 2020/2021.
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Relativamente à organização interna, a Direção-Geral da AEFA conta com
17 (dezassete) elementos efetivos distribuídos por 5 (cinco) Departamentos,
para além da Presidência. Estes departamentos servem para dividir a atividade
da AEFA por grupos de trabalho e, desta forma, cada equipa terá a sua área de
atuação. Assim, a Direção-Geral da AEFA está organizada da seguinte forma
para o mandato de 2020/2021:
Presidente;
Vice-Presidente;
Tesoureiro;
Secretário-Geral;
Política Educativa;
Cultura e Civismo;
Social e Recreativo;
Desporto e Bem-Estar;
Imagem e Comunicação.
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PRESIDÊNCIA

A Presidência da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura
é, obviamente, o alicerce de toda a operação desenvolvida nos demais
departamentos, promovendo um trabalho dinâmico e eficiente na execução
das atividades propostas.
O seu objetivo principal é, em todas as ocasiões possíveis, procurar
eficazmente o melhor para os estudantes desta Instituição, e, por isso,
é essencial manter a boa relação institucional entre a AEFA e a FA, não
desvalorizando a forte relação que é necessária com os restantes Órgãos de
Gestão da Universidade de Lisboa.
No campo externo, a presidência assume responsabilidades de fiel
representação dos estudantes em quaisquer atos, trabalhando afincadamente
junto dos Órgãos de Gestão da FA, da Tutela e outros agentes que assumem
relevância na prossecução dos objetivos da AEFA, tais como a Universidade de
Lisboa e os Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa.
Num ano de excecionais necessidades, face aos contornos da pandemia
COVID-19, a Presidência determinou como principais linhas de ação:
reestruturar, aproximar e fortalecer.
A atual situação pandémica serviu para mostrar o quão as estruturas não
estão equipadas para responder de forma adequada e a prestar um serviço
eficaz num contexto em que a proximidade física está altamente comprometida.
Reestruturar os canais de comunicação entre AEFA e comunidade estudantil e
disponibilizar, com transparência, todo o material de interesse dos processos
decisórios são as medidas mais urgentes para garantir uma melhor e mais
competente representação dos estudantes.
A partir deste seguimento, espera-se aproximar cada estudante dos
veículos de decisão, criando um espaço seguro e sério de discussão e debate
de ideias que revigorem e promovam a posição do estudante junto dos órgãos
competentes. Que, em última instância, motivem à participação política ativa
dos estudantes, que os incentive a fazer chegar até nós, o que são as suas
necessidades atuais, em prol de maior e melhor cidadania e legitimidade
democrática.
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É com base em fortalecer esta relação, que a Presidência se propõe a partir
para outros fóruns e defender os direitos e interesses dos alunos da FAUL,
como Associação de Estudantes de vanguarda, como exemplo de adaptação e
esperança para o movimento associativo em tempos conturbados.
Para que continuemos a ser ouvidos dentro e fora da Academia, contamos
com a colaboração da Federação Académica de Lisboa (FAL), para participar
nas atividades organizadas por esta estrutura, assim como, para a integração
no Movimento Associativo Nacional, de forma a defender os interesses dos
nossos estudantes, nomeadamente nas Assembleias Gerais. É também através
da Federação Académica de Lisboa que pretendemos ter representatividade
nos ENDA (Encontro Nacional de Direções Associativas), sendo este o fórum
onde as Associações Académicas e de Estudantes debatem os problemas
e preocupações que dizem respeito ao panorama geral do Ensino Superior
Nacional.
Relativamente à representação internacional, a AEFA é associada do FAIRe
(Fórum Académico para a Informação e Representação Externa), que apesar
de nos últimos anos ter perdido a sua representatividade, no ano corrente
procedeu-se à sua reativação. Consideramos ser de extrema importância a
atividade e desenvolvimento deste Fórum, de modo a dar voz aos estudantes
portugueses no panorama Europeu. Deste modo, neste mandato pretendemos
ter uma participação mais ativa nas atividades desta estrutura, almejando o
desenvolvimento de um ensino de excelência.
No que diz respeito à Faculdade de Arquitetura, pretendemos, com um
olhar preciso e através dos nossos departamentos, perceber e assinalar as
problemáticas dos estudantes da nossa Instituição, para que, desta forma,
consigamos prestar o devido apoio, tendo como alicerce a colaboração com o
Departamento de Política Educativa. Para estes problemas serem devidamente
comunicados e terem uma célebre resolução, pretendemos ter uma participação
mais ativa dos nossos estudantes, tanto em atividades propostas pela AEFA,
como na participação em fóruns de debate e Assembleias Gerais de Alunos.
Quanto ao Departamento de Cultura e Civismo, pretendemos fornecer todos
os recursos necessários para a execução e melhoria das suas atividades, quer
sejam de carácter presencial, quer sejam transmitidas através de plataformas
on-line, uma vez que, são responsáveis por proporcionar aos nossos estudantes,
as ferramentas necessárias para o enriquecimento tanto a nível académico,
como a nível pessoal, fomentando assim, um complemento formativo.
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Posteriormente, em relação ao Departamento Social e Recreativo,
tencionamos dar continuidade ao trabalho já desenvolvido, tentando melhorar,
em termos de qualidade e oferta, todos os nossos eventos. Assim como,
procurar, caso seja prescrito, a adaptação ao formato digital das diversas
atividades propostas e compreendidas neste departamento.
A partir das diversas modalidades desportivas da AEFA, acreditamos
poder aumentar a qualidade da vida académica e o bem-estar dos nossos
estudantes. Pretendemos assim, em colaboração com o Departamento do
Desporto e Bem-Estar, encontrar uma melhor oferta para os nossos estudantes,
para que, desta forma, possam usufruir de momentos de descontração e lazer,
fora das atividades curriculares. É também nesse seguimento que procuramos
melhorar as condições dos nossos atletas, através do Estatuto EstudanteAtleta. Consideramos ainda que, este ano, assume-se uma atenção reforçada
sobre a temática da Saúde Mental, uma vez que, face ao desenvolvimento da
pandemia, é uma realidade que cada vez mais possui uma presença significativa
na vida de um estudante.
No que se refere ao Departamento de Imagem e Comunicação, a AEFA
é conhecida pela sua forte representatividade. Temos em consideração que,
é através deste departamento que todas as nossas atividades e projetos são
divulgados e obtém o seu alcance no seio da Comunidade Académica e, é
nesse seguimento que achamos ser essencial o desenvolvimento e a inovação
dos diferentes conteúdos audiovisuais e multimédia para os nossos estudantes,
tendo em conta que será um mandato novamente marcado pela vertente
digital como principal meio de comunicação e divulgação.
Com o propósito de assegurar a representatividade de todos os Estudantes
e complementar as oportunidades disponibilizadas, é essencial acompanhar e
prestar o apoio adequado aos núcleos pertencentes à AEFA - FAI e NAVE sendo, desta forma, a Presidência o elo de ligação entre os mesmos e a AEFA.
Tendo em atenção as parcerias desenvolvidas através da AEFA, temos como
principal objetivo potencializar o protocolo estabelecido com o CCB/Garagem
Sul, com a premissa de dinamizar as nossas atividades nos espaços da Garagem
Sul e de proporcionar aos estudantes mais ofertas culturais e recreativas que
possam vir a ter lugar neste local. Sem deixar de referir possíveis parcerias e/
ou protocolos a desenvolver durante este mandato, procurando proporcionar
uma maior variedade de oportunidades académicas e profissionais ao corpo
estudantil da FAUL.
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TESOURARIA

Para a Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura (AEFA) as
linhas de ação alicerçam-se na organização e na boa gestão financeira e, com
isto, eu enquanto Tesoureiro da AEFA, certificar-me-ei que todos os objetivos
serão executados de forma eficiente, eficaz e organizada. Até aos dias de
hoje, relativamente à gestão financeira, foi assegurada uma estrutura sólida
e consistente de contas, afirmando e garantido a realização das atividades
propostas para os Estudantes.
Para garantir a segurança financeira das contas da AEFA é necessário a
existência de uma quantia segura para circunstâncias inesperadas, mesmo que
uma boa gestão financeira tenha sido assegurada pelo mandato cessante.
O mandato cessante acabou com os respetivos saldos:
Caixa Geral de Depósitos (0011003457230): 9 277,85€
Caixa Geral de Depósitos (0011006238431): 35 787,49€
Caixa: 10 315,36€
Totalizando: 55 380,70€
A representação dos estudantes é a premissa da Associação de Estudantes
da Faculdade de Arquitetura. Com isto, o orçamento feito será pensado para
garantir a realização de todas as atividades propostas no Plano de Atividades,
com transparência. É através desta organização que os departamentos, que
compõem a Direção-Geral da AEFA, apresentam as atividades então propostas
neste plano, e é com esta organização que alcançamos o financiamento para
este mandato de 2020/2021.
A AEFA tem como a sua principal fonte de rendimento ações monetárias
concebidas nas concessões de espaços, das quais prevalece o valor de
60.000€ (sessenta mil euros). Num segundo plano, beneficiamos, para realizar
as atividades delineadas, do apoio do IPDJ (Instituto Português do Desporto
e da Juventude), realizado a partir do Programa do Apoio ao Associativismo
Jovem, onde consta o valor de 19.000€ (dezanove mil euros). Este apoio
será utilizado com o foco no reforço da cultura e no desporto e bem-estar,
acreditando que na atualidade onde nos inserimos, estas são as componentes
onde investir para o enriquecimento do percurso estudantil.
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Objetivos
A situação pandêmica, a qual ameaçou a nossa realidade em meados de
março de 2020, veio a alterar, de maneira drástica, o dia-a-dia de cada cidadão,
não só deste país, mas pelo mundo fora. A crise econômica que se advém,
altera a perspetiva de como terão de ser dados alguns passos. Terão de ser
passos cuidadosos, mas sem nunca esquecer os estudantes que a Associação
de Estudantes da Faculdade de Arquitetura representa.
É, portanto, objetivo principal da Tesouraria, procurar manter a oferta das
mesmas oportunidades, dispondo de um equilíbrio das atividades planeadas
para os alunos da Faculdade de Arquitetura, com a continuidade da estabilidade
financeira da qual a AEFA permanece.
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POLÍTICA-EDUCATIVA

O Departamento de Política Educativa propõe-se a apoiar, identificar
e resolver problemas dos nossos estudantes, reconhecendo a importância
deste departamento principalmente neste período difícil que atravessamos.
Considera-se que o estabelecimento de uma comunicação interna acessível e
uma boa relação entre a AEFA, o corpo estudantil, o corpo administrativo da
FA e os Órgãos de Gestão da Universidade é fundamental.
É imperativo que este departamento esteja a par de dossiers de especial
importância para o corpo estudantil, nomeadamente: Regulamento de
Atribuição de Bolsas, Regulamento de Avaliação dos Estudantes, Graus
Académicos, Regulamento de Propinas, Regime Jurídico do Associativismo
Jovem, entre muitos outros.
Será necessário implementar modelos de contacto facilitado entre alunos e
AEFA, de forma a garantir uma elevada proximidade e celeridade na resolução
de problemas ou no esclarecimento de dúvidas.
Adicionalmente, para uma constante produção política e desenvolvimento
de modelos académicos e pedagógicos, é indispensável a recolha de informação
junto da comunidade estudantil. Só com uma base alargada de dados será
possível efetuar uma análise concreta e fidedigna que nos permita discutir e
pensar o futuro.

Implementação de modelo de comunicação automatizado
Estamos perante novos tempos, que necessitam de uma adaptação e
preocupação extra e, por isso, são necessárias abordagens reforçadas para
alcançar os mesmos fins de mandatos passados, permitindo que a comunicação
entre alunos e órgãos de gestão e demais entidades seja o mais célere e
intuitivo, para que o aluno seja encaminhado, em tempo útil, sempre com o
melhor aconselhamento possível, de acordo com a sua situação.
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Assim, o Departamento de Política-Educativa considera necessário a
dinamização da comunicação interna já existente, através do desenvolvimento
de estratégias de contacto com os estudantes. Propõe-se a criação do sistema
informático que permita qualquer aluno submeter a sua questão, dúvida ou
expôr o seu problema, pré-definindo um conjunto de temas ou assuntos para
que a questão seja facilmente direcionada para o órgão correto e para a pessoa
responsável da AEFA na prestação desse tipo de apoio.
Com este novo modelo mais ágil e imediato, acreditamos responder a uma
das maiores necessidades dos nossos estudantes num período particularmente
complicado e com tantas dificuldades na obtenção de ajuda e suporte.
Calendário e Periodicidade: 2º semestre do ano letivo 2020/2021
Parcerias: Faculdade de Arquitetura

Reuniões regulares com os Delegados de turma
Como acima reconhecido, é facto que os contornos da situação pandêmica
atual determinaram o desafortunado afastamento dos alunos das instituições.
No sentido de reforçar esta linha comunicacional, da mais elevada importância
para dar a conhecer à estrutura associativa as necessidades prementes dos
seus estudantes, o Departamento de Política-Educativa propõe a realização
de reuniões regulares com os delegados de turma dos diversos cursos e anos
curriculares.
Estas reuniões têm como intuito assegurar um apoio eficiente e próximo, um
debate de ideias contínuo e uma representação e defesa fiéis às preocupações
dos estudantes, junto dos órgãos competentes. Deste modo, seria ainda
possível almejar aumentar os graus de confiança e transparência desta relação,
que se quer estreita, através de esclarecimentos do trabalho desenvolvido, no
momento, pela AEFA.
Calendário e Periodicidade: Bimensal
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Plataforma de inquéritos online
Reconhecendo a importância da obtenção de dados credíveis e com elevado
valor estatístico e científico para uma produção política adequada, propõese criar um modelo de inquéritos periódicos e devidamente desenhados para
auferir com um elevado grau de confiança a qualidade de serviços, ensino,
pedagogia e ciência. O modelo de inquéritos não pretende substituir o modelo
de avaliação implementado pela FAUL, mas procurará receber os dados
(sempre de forma anônima) sobre um leque muito mais alargado de temas.
Modelo de ensino à distância, qualidade dos serviços prestados pela FAUL,
adequação pedagógica do corpo docente, adequação da oferta formativa ao
mercado de trabalho, acompanhamento do início da vida profissional são os
temas principais que deverão fazer parte deste modelo de obtenção de dados,
sem prejuízo de outros temas que poderão ser adicionados posteriormente.
Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato

Criação de Fóruns de debate
A troca de ideias, debate e discussão resultam invariavelmente em mais
ideias, mais conhecimento e mais desenvolvimento. Qualquer sociedade ou
comunidade, deverá em todos os momentos procurar, debater e avançar para
novas realidades, para melhorias, para a inovação e o desenvolvimento. Faz,
por isso, todo o sentido que a produção política seja baseada e sustentada em
discussões e debates.
Serão promovidos fóruns de debate com o intuito de dinamizar e
proporcionar a partilha de opiniões, sobre os mais variados assuntos,
contribuindo deste modo, para a criação de material político que vise a defesa
dos interesses e opiniões do corpo estudantil.
Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato
Localização: Espaços da FA; plataforma digital
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“ABC da Faculdade de Arquitetura” – Guia do estudante
O funcionamento de serviços e os procedimentos necessários decorrentes
do percurso académico nem sempre são conhecidos ou bem explanados. Existem
questões comuns e frequentes feitas pelo corpo estudantil que facilmente
podem ser respondidas, melhorando o conhecimento de responsabilidades do
aluno e o desempenho dos serviços dos órgãos da Faculdade.
Neste sentido, propomos criar um guia do estudante – com as várias
perguntas respondidas, os diferentes processos administrativos explicados e
diversas outras questões que ao longo dos últimos meses foram levantadas
pela comunidade estudantil. A experiência acumulada permitirá juntar
este conhecimento de uma forma sistematizada e clara, para fácil acesso e
compreensão de todos.
O guia do estudante permitirá ainda encaminhar de melhor forma o
estudante para o projeto proposto do modelo de comunicação acima descrito,
interligando o conhecimento prático com as especificidades de cada caso.
Calendário e Periodicidade: Início do 1º semestre do ano letivo 2021/2022

Parceria da AEFA com o Gabinete de Apoio ao Estudante
O Gabinete de Apoio ao Estudante tem tido um trabalho meritório na
ajuda aos alunos, fazendo, portanto, todo o sentido apoiar e colaborar
no desenvolvimento deste. Pretende-se com esta parceria aproveitar o
conhecimento adquirido por este gabinete através de estudos sobre problemas
com base na saúde mental, nos transportes públicos e em situações financeiras,
bem como ajudar no desenvolvimento de novos usando o sistema de inquéritos
proposto anteriormente.
Da análise constante e metódica dos recursos existentes nestas diversas
áreas de preocupação, será possível reunir um leque de informações que
permitam a formulação de iniciativas para a resolução de problemas ou mesmo
para servir de base de discussão às iniciativas de debate.
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Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato
Parcerias: Faculdade de Arquitetura

Participação em organismos de representação externa
Os resultados de todas estas iniciativas e da própria discussão interna da
AEFA, terão obrigatoriamente de derivar em produção política na forma de
moções, (internas e externas), resolução de problemas e melhoramento da
qualidade de ensino e de condições de estudo.
Os Encontros Nacionais de Direções Associativas (ENDA) e as Assembleias
Gerais da Federação Académica de Lisboa (FAL) são dois dos principais e mais
relevantes fóruns para o debate de temáticas relacionadas com o panorama
nacional do Ensino Superior, considerando os interesses do corpo estudantil
da FA, e por isso, a participação e divulgação dos resultados obtidos é
fundamental para uma clara articulação e informação de toda a comunidade
académica.
A AEFA procura manter o importante reconhecimento externo que tem
vindo a desenvolver. Propomos o trabalho conjunto com o restante meio
associativo regional e nacional, na intervenção, discussão e elaboração de
propostas, sempre que o superior interesse dos estudantes da FAUL esteja
devidamente acautelado.
Parcerias: Associações Académicas e de Estudantes; Federação Académica
de Lisboa (FAL)
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CULTURA E CIVISMO

O Departamento de Cultura e Civismo, tem como principal objetivo
enriquecer e fornecer ao corpo estudantil da nossa Instituição, ferramentas e
meios para melhorar a sua experiência académica e pessoal, bem como, ajudar
no desenvolvimento das suas habilitações dentro e fora das suas áreas de
estudo. Pretendemos ainda, promover as competências gerais e a orientação
necessária para encaminhar os nossos estudantes para o mundo profissional.
Tendo em consideração a situação em que nos encontramos atualmente, é
imprescindível contribuir para a formação cívica dos Estudantes, fomentando
atividades de solidariedade e sensibilização ambiental.
Posto isto, o Departamento de Cultura e Civismo, para o mandato de
2020/2021, propõe a realização das seguintes atividades:

MADweek
A MADweek tem sido um motor de desenvolvimento cultural nos últimos
anos, inovando na forma de complementar a formação académica dos
estudantes da nossa casa.
Propomos a realização da terceira edição da MADweek, que consistirá na
realização das habituais MADcalls, com interação entre profissionais na área
da arquitetura, design e moda, e ainda a realização de workshops, exposições
e lives onde contamos com a colaboração de docentes, alunos e alumni da
Instituição. Pretendemos que este evento seja realizado em formato presencial,
com as devidas limitações e restrições decorrentes das condicionantes
existentes, e tendo sempre em conta a possível adaptação de todos os eventos
ao formato digital.
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Ainda relacionado com este projeto, daremos continuidade ao projeto
criado no mandato 2019/2020, durante o confinamento — MADcast — em
formato digital. Este evento surgiu da necessidade de fazer chegar aos nossos
alunos, a conversa e a partilha do conhecimento de pessoas que vingaram
nas diferentes áreas profissionais. É concebido em formato de entrevista e,
posteriormente, divulgado no “IGTV” da plataforma Instagram.
Calendário e Periodicidade: 22 a 26 de março de 2021
Localização: Espaços da FA; plataforma digital
Parcerias: Ateliês; Docentes; Alunos e Alumni; Entidades Externas

Fim-de-semana Cultural
O fim-de-semana cultural consiste na realização de um roteiro cultural fora
das fronteiras da capital, visando uma melhor compreensão da cultura, dos
costumes e dos valores do destino escolhido, assim como, aprimorar a relação
entre alunos da nossa Instituição. A escolha do destino deverá ser definida
pelos próprios alunos, num modelo de votação a desenvolver.
Naturalmente que, tendo em conta o contexto pandémico, há que garantir
procedimentos específicos para minimizar os riscos de contágio, como por
exemplo a realização de várias edições deste evento, de maneira a podermos
segregar o número de participantes por cada edição.
Calendário e Periodicidade: Outubro de 2021
Localização: Por definir
Parcerias: Entidades Externas; Museus e Exposições

Atividades de sensibilização ambiental
Em virtude da preocupante situação ambiental que o mundo atravessa,
torna-se imperativo que uma estrutura como a AEFA desenvolva iniciativas de
sensibilização direcionadas para as temáticas ambientais, procurando sempre
contribuir não só para o enriquecimento do corpo estudantil, mas também,
para a proteção e cuidado da nossa morada global.
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Será realizada a segunda edição do “Green Day”, onde contaremos com a
colaboração de uma nova geração de arquitetos e designers, e da sua visão
sustentável para o futuro. O programa irá incluir palestras, lives e workshops,
contando com um planeamento presencial, não esquecendo a possibilidade de
adaptação ao formato digital.
Calendário e Periodicidade: Abril de 2021
Localização: Espaços da FA; plataforma digital
Parcerias: Entidades Externas; Docentes e Alunos

Atividades de voluntariado e civismo
Mais do que profissionais da arquitetura e do design, uma universidade,
tem e terá sempre o papel de formar cidadãos, permitindo que estes se
desenvolvam do ponto de vista pessoal, mas principalmente, que aprendam a
viver em sociedade. Uma estrutura como a AEFA deverá fazer parte desta rede
de desenvolvimento e enriquecimento.
Este desenvolvimento é feito em torno de vários vetores e, um dos mais
basilares, prende-se com os princípios da solidariedade e do voluntariado.
Serão realizadas várias iniciativas em conjunto com entidades externas,
onde se pretende dar oportunidade de colaborar em atividades de cariz
solidário e cívico, contribuindo assim, para uma sociedade melhor. Nesta
sequência, propõe-se a compilação das diversas parcerias desenvolvidas,
num banco de voluntariado, permitindo, desta forma, que em qualquer altura
do ano, os nossos alunos possam ajudar quem mais precisa. Assim, o corpo
estudantil terá conhecimento das diversas entidades que trabalham para a
comunidade e, também, como poderão fazer parte dos seus projetos.
Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato
Parcerias: Federação Académica de Lisboa (FAL — Programa Academia
Consciente); Entidades Externas
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Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura
O ENEA é um evento de organização rotativa e informal que visa dar
uma experiência única, direcionada para os alunos de arquitetura de todo o
território nacional.
Após um longo período sem a existência de qualquer evento deste tipo,
é intenção da AEFA, desenvolver os contactos necessários para permitir
novamente a organização deste evento.
No ano de 2015, a AEFA planeou e organizou a segunda edição deste
projeto. Pretende-se, desta forma, realizar uma terceira edição, onde a nossa
faculdade seria a anfitriã deste evento. Este encontro nasce da necessidade de
haver comunicação e partilha de conhecimentos e ideias entre os alunos de
arquitetura, deste modo, queremos promover essa oportunidade não só aos
nossos alunos, mas num panorama nacional.
Calendário e Periodicidade: Por definir
Localização: Por definir
Parcerias: Entidades Externas; Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Lisboa; AEFAUP; Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
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SOCIAL E RECREATIVO

Este departamento terá como principal objetivo o desenvolvimento e
enriquecimento do espírito académico dos estudantes, proporcionando
momentos de convívio e lazer.
Momentos sociais e de recreação são imprescindíveis para uma vida
ativa saudável. Nesse sentido, cabe à AEFA, proporcionar atividades que
complementem a oferta científica e pedagógica da nossa instituição, bem
como, a oferta cultural e cívica da nossa associação.
A partilha de momentos de descontração e convívio social entre os
membros da comunidade académica é e será sempre um desígnio desta
associação, contudo, em virtude do contexto de pandemia em que vivemos, há
que ser particularmente inovador na criação de novas atividades e que estas
sejam compatíveis como o novo contexto.

Tremoçada “O Melhor Bar Aberto Universitário”
A Tremoçada tem como premissa a partilha de experiências entre cursos
e Faculdades, alunos e escolas, promovendo assim uma boa diversão e fuga à
pressão imposta ao longo do período letivo.
O Departamento do Recreativo propõe a realização de 2 (duas) Tremoçadas
ao longo do mandato, sendo que este calendário está naturalmente dependente
da evolução epidemiológica do COVID19.
A primeira Tremoçada a realizar será a Tremoçada Glow. Esta festa,
realizada no início do segundo semestre, tem sempre uma grande procura,
estando associada à utilização de luz negra e pinturas corporais fluorescentes.
A segunda e última Tremoçada proposta, é a Tremoçada do Caloiro. A
Tremoçada do Caloiro, assim como a Tremoçada Glow, também tem grande
afluência, uma vez que é realizada no início do ano académico e dedicada à
receção dos novos alunos no Ensino Superior.
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Organização Interna e Recursos Humanos:
- Direção-Geral da Associação de Estudantes;
- Voluntários;
- Empresa de segurança;
- Som/DJ;
- Fotógrafo.
Calendarização e Periodicidade:
- 22 ou 29/04/2021 - Tremoçada Glow
- 08/04/2021 - Cartazes e publicidade;
- 08/04/2021 - Autorização do Presidente da Faculdade;
- 22/03/2021 - Licença de Ruído da Câmara;
- 22/03/2021 - SPAutores;
- 22/03/2021 - Pass Música;
- 22/03/2021 - Seguro da festa (Allianz);
- 19/04/2021 - Pedir a colocação de avisos para o
encerramento da garagem no dia da festa.
					
- 7 ou 14/10/2021 - Tremoçada do Caloiro
- 23/09/2021 - Cartazes e publicidade;
- 23/09/2021 - Autorização do Presidente da Faculdade;
- 07/09/2021 - Licença de Ruído da Câmara;
- 07/09/2021 - SPAutores
- 07/09/2021- Pass Música
- 07/09/2021 - Seguro da festa (Allianz);
- 04/10/2021 - Pedir a colocação de avisos para o
encerramento da garagem no dia da festa.
					
Localização: Garagem da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa entre as 18:00 e as 03:00 horas.				
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Conversas de Café
As Conversas de Café são encontros entre os vários estudantes, que se
destinam a um meio de entreajuda, debate e troca de ideias por parte dos
intervenientes.
Este evento surge também, pela observação feita ao longo deste semestre,
na qual constatámos que se notou uma grande diferença, devido ao impacto
causado pelos contornos da pandemia COVID-19, no apoio prestado aos novos
alunos, neste ano letivo corrente, relativamente aos anos anteriores.
Posto isto, sente-se a necessidade de quebrar esta distância, e, por isso,
idealizamos um projeto aberto a toda a comunidade estudantil da FA, de modo
a satisfazer as necessidades no âmbito académico e até mesmo, no intuito de
criarem laços para o futuro. Estes eventos poderão facilmente ser adaptados
ao formato digital, com várias salas e temas onde qualquer aluno poderá entrar
e participar.
Pretende-se levar o ambiente da esplanada do bar a qualquer local onde o
aluno se encontre, facilitando o convívio e as virtudes desses momentos para
um modelo que garanta a segurança de todos.
Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato
Localização: Espaços da FA; plataforma digital

Arraial Cultural (Sunset)
O Arraial Cultural será uma componente lúdica da semana da MADweek —
evento realizado pelo Departamento de Cultura e Civismo.
Não só de cultura se fará a MADweek deste ano, e por isso, será possível
promover o networking e partilha de experiências num contexto menos formal
e institucional.
Será realizado um concurso de talentos, com a finalidade de proporcionar
aos nossos estudantes diferentes atividades culturais, enquanto se promovem
projetos de alunos da nossa casa.
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Organização Interna e Recursos Humanos:
- Direção da Associação de Estudantes;
- Voluntários
- Som/DJ;
- Fotógrafo.
Calendário e Periodicidade: 25 de março de 2021
Localização: Bar/Estacionamento da Faculdade/Bloco 6 (exterior)
Parcerias: Departamento de Cultura e Civismo

Sunset Desportivo
O Sunset Desportivo vai ao encontro de uma outra colaboração, desta vez
com o Departamento do Desporto e Bem-Estar.
Desta parceria, nasce a criação de um sunset/convívio no Complexo
Desportivo da Ajuda (CEDAR), após um torneio entre as quatro equipas do
Pólo da Ajuda, sendo estas formadas pelas equipas da AEFA e pelas restantes
Associações de Estudantes das Faculdades do Pólo Universitário (AEFMV,
AEISA e AEISCSP).
Organização Interna e Recursos Humanos:
- Direção da Associação de Estudantes;
- Voluntários
- Som/DJ;
- Fotógrafo.
Calendário e Periodicidade: Por definir
Localização: CEDAR
Parcerias: Departamento de Desporto e Bem-Estar
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Noites de QUIZ
As Noites de Quiz é proposta com o intuito de desafiar a comunidade
estudantil. É um evento com um notável caráter de interesse, para os estudantes
da FA, uma vez que possibilita o convívio entre os mesmos e até mesmo, com
os anfitriões.
Existirão várias edições destas Noites de Quiz, desde “cultura geral”, a
temas mais específicos, orientados para a nossa Academia, de forma a que os
alunos enriqueçam a sua cultura e o seu conhecimento.
Poderão ser atribuídos prémios às equipas vencedoras, dependendo dos
apoios alcançados no decorrer do mandato.
Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato
Localização: Espaços da FA; plataforma digital

Fitanço
Este evento é um acontecimento de grande importância para qualquer
estudante, uma vez que simboliza e celebra o final de um período de
aprendizagem e desenvolvimento académico e pessoal. O Fitanço tem lugar
habitual nos espaços da nossa Faculdade, na sequência da Cerimónia realizada
na Reitoria.
Face aos contornos da situação pandêmica, não foi possível a realização
do evento no passado ano letivo e, caso as condições assim o permitam, o
evento do presente ano letivo 2020/2021, será aberto também, aos alunos
finalistas do ano letivo 2019/2020, de forma a que estes consigam concluir o
seu percurso com um momento simbólico tão importante.
Organização Interna e Recursos Humanos:
- Direção-Geral da Associação de Estudantes;
- Voluntários;
- Empresa de segurança;
- Som/DJ;
- Fotógrafo.		
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Calendarização e Periodicidade:
- 22 de maio de 2021
- finais de março - Cartazes e publicidade;
- finais de abril - Autorização do Presidente da Faculdade;
- finais de abril - Licença de Ruído da Câmara;
- finais de abril - SPAutores
- finais de abril - Pass Música
- finais de abril - Seguro da festa (Allianz);
					
Localização: Estacionamento Norte da Faculdade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa
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DESPORTO E BEM-ESTAR

O Departamento de Desporto e Bem-Estar tem tido, historicamente,
uma elevada importância. É graças a este, que se tem permitido que toda
a comunidade estudantil tenha ao seu dispor, a possibilidade de praticar
desporto, seja pela via competitiva, seja pela via mais informal.
São mais do que conhecidas as vantagens de manter um estilo de vida
saudável, em particular, quando o esforço da nossa formação nos provoca
tanto desgaste.
Contudo, houve a necessidade de ir um pouco mais além no que à saúde
diz respeito. Nos últimos anos, tem-se assistido a um conjunto de estudos
que nos indicam que a saúde mental se tem vindo a deteriorar dentro do seio
universitário. As razões ainda se encontram em estudo, mas esta evolução
levou-nos a repensar o modelo e a considerar a necessidade de incluir neste
departamento o “bem-estar”.
Tendo por base os dados já conhecidos, e os que eventualmente sejam
recolhidos durante o trabalho deste mandato, será possível ter um panorama
mais fidedigno e informado, para criar um conjunto de atividades que visem
mitigar e ajudar esta nova realidade.

Semana da Saúde
Trazemos até ti uma semana cheia de palestras e workshops direcionados à
saúde mental e física no geral, mas com particular foco no contexto pandémico
em que vivemos atualmente. Esta nova realidade tem nos colocado novos
desafios, e tem sido cada vez mais difícil manter um equilíbrio saudável entre
a vida académica, social e até familiar.
Esta iniciativa poderá ser realizada em mais de um momento, caso se
verifique a necessidade de continuar a desenvolver trabalho nesta área, e
contará com a participação de entidades externas, devidamente credenciadas
nas matérias em questão.
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Será

ainda,

especificamente,

que

destas

discussões,

se

produzem

conclusões e recomendações que deverão ser apresentadas e divulgadas a
todo o corpo estudantil.
Calendário e Periodicidade: Início de maio de 2021
Localização: Espaços da FA; plataforma digital
Parcerias: Entidades Externas

Bootcamp AEFA
O Bootcamp é um novo projeto-piloto com a premissa de proporcionar
aos estudantes um fim de semana, baseado na atividade física e no bem-estar,
acessível a qualquer aluno da faculdade.
Este evento compreenderá, durante o dia, a realização de atividades
desportivas e pequenos torneios, de entre as várias modalidades que a AEFA
apresenta, e no final do dia ou início da noite, a promoção de convívios de
entretenimento, através da possível realização de um sunset e/ou um jantar.
Estão previstas várias edições para este evento de forma a que o máximo
de alunos consiga ser abrangido por esta iniciativa.
Calendário e Periodicidade: Início do 1º semestre do ano letivo 2021/2022
Localização: Por definir
Parcerias: Departamento Social e Recreativo

Campanha de Modalidades Desportivas
O início da prática desportiva com nível competitivo levanta enormes
desafios logísticos, organizativos e procedimentais. Assim, é particularmente
importante que todos os interessados consigam obter a informação necessária
para darem seguimento a essa vontade.
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Neste sentido, no início do ano académico será criada uma semana
totalmente dedicada a esclarecer qualquer tipo de dúvidas que possam surgir
sobre como funcionam as equipas, bem como os campeonatos ao nosso
alcance e outras que possam surgir por parte dos alunos.
Durante esta semana existirão diversos treinos abertos ao público,
compreendendo todas as modalidades que a AEFA oferece. Coexistirá
alunos já pertencentes às equipas com os alunos que possuam interesse em
participar, fomentando, deste modo, a interação e a prática de desporto.
Calendário e Periodicidade: Início do 1º semestre do ano letivo 2021/2022
Localização: Átrio Ventura Terra

Campeonatos Universitários de Lisboa (CUL)
Os Campeonatos Universitários de Lisboa consistem em competições
desportivas entre as equipas das AAEE’s em Lisboa, sob égide da Associação
Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL), completando a oferta de
atividade física e de espírito de competição.
Existem diversas modalidades disponíveis, sendo que as coletivas estarão
sempre dependentes da existência de um número mínimo de interessados
para que cada equipa possa existir. Para os casos em que não exista esse
número, a AEFA irá procurar encontrar soluções para, em conjunto com outras
AAEE’s, aumentar o nível de participação e a oferta de modalidades.
Desta forma, o Departamento de Desporto e Bem-Estar tem como objetivo
assegurar a manutenção das equipas da AEFA e das equipas de fusão, em
prol de um bom desempenho desportivo.
Calendário e Periodicidade: Por definir
Parcerias: ADESL
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Campeonatos Nacionais Universitários (CNU)
Os Campeonatos Nacionais Universitários compreendem a competição
entre equipas de modalidades desportivas individuais e coletivas, tendo o
Departamento de Desporto e Bem-Estar como responsabilidade de assegurar
a participação dos atletas e a melhoria e desenvolvimento dos CNU’s.
A AEFA suportará todos os custos associados a este tipo de competições,
nomeadamente inscrições de equipas, transportes e alimentação, trabalhando
em parceria com a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) a
cargo deste modelo desportivo.
Calendário e Periodicidade: Por definir
Parcerias: FADU

Torneio do Pólo da Ajuda
E porque não só de competição é feito o desporto, a AEFA deverá continuar
a disponibilizar um leque alargado de desporto mais informal.
Um bom exemplo desses momentos será o torneio amigável entre as várias
Associações de Estudantes das faculdades do Pólo da Ajuda (AEISCSP, AEFMV
e AEISA) disputado em voleibol, basquetebol e futsal.
Mais do que a vertente competitiva, importará dar primazia ao convívio
entre outras realidades valorizando a criação de sinergias entre alunos de
várias escolas com quem o nosso corpo estudantil dificilmente teria contacto.
Calendário e Periodicidade: Por definir
Localização: CEDAR
Parcerias: AEISCSP; AEFMV; AEISA
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IMAGEM E COMUNICAÇÃO

O Departamento de Imagem e Comunicação tem como principais objetivos
a promoção de todos os conteúdos produzidos pela AEFA, bem como, a
divulgação de todas as matérias relevantes a que ao Ensino Superior dizem
respeito.
A comunicação (via direta e indireta) com os estudantes é fundamental para
seu envolvimento na comunidade estudantil e suas atividades, funcionando
também como reflexo do trabalho produzido pela direção ao longo do mandato.
Visando manter a qualidade de imagem e comunicação da AEFA, são
propostas as seguintes atividades:

Merchandising
Este Departamento pretende viabilizar uma nova linha de Merchandising,
complementando a já existente, com oferta de produtos diversificados
(casacos, cadernos, emblemas, entre outros), dedicados a todos os cursos
lecionados na FAUL. Estes poderão resultar de concursos lançados aos alunos
da mesma.
Dedicaremos tempo a um novo campo digital com a possibilidade de
compra destes produtos via on-line, facilitando a procura e respetiva aquisição.
Ainda dentro da criação de novos produtos, destacamos também a
colaboração com o Departamento de Desporto e Bem-Estar, na criação do
vestuário afeto às modalidades desportivas.
Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato
Parcerias: Departamento do Desporto e Bem-Estar
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Plataforma do Aluno
Esta proposta de ajuste da plataforma Apoio Aluno, no website da AEFA,
surge em parceria com o Departamento Política Educativa, e pretende
responder à necessidade dos estudantes na procura de informações e resolução
de problemas relacionados com o seu percurso escolar.
Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato
Parcerias: Departamento de Política Educativa

Divulgação e dinamização da interação com os Estudantes
As plataformas atuais de comunicação e a facilidade da procura de
conteúdos é, por nós, encarada como uma grande vantagem na proximidade
para com a Comunidade Académica.
O Departamento de Imagem e Comunicação tem como premissa dar
a conhecer aos estudantes, todos os eventos e atividades a realizar, ao
longo deste mandato, pelos diversos Departamentos da Direção-Geral,
fazendo chegar a informação ao corpo estudantil de uma forma dinâmica e
diversificada, incentivando, desta forma, a participação nessas atividades, que
consideramos essenciais para a integração, desenvolvimento e aproximação
dos nossos estudantes. Não esquecendo, a divulgação e participação das
demais atividades organizadas pela Faculdade de Arquitetura.
Teremos por isso, o dever de tornar eficaz, transparente e regular, toda a
promoção de atividades que direta ou indiretamente afetem os estudantes,
quer seja na transmissão de eventos, na participação em atividades ou mesmo
apenas como informação prestada.
Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato
Parcerias: Departamentos da Direção-Geral; Faculdade de Arquitetura
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Concursos
Visando a divulgação de trabalhos dos alunos da FA, serão realizados
concursos, onde serão abrangidas diversas temáticas, de modo a proporcionar
um momento de competição saudável entre estudantes.
A Organização de concursos tem, por isso, como principal propósito, o
envolvimento dos estudantes na vivência diária da FAUL. Assim, matérias
como Eco-cinzeiros ou emblemas, tão distintas, mas importantes na sua escala,
promovem melhorias e criam dinâmicas mais atrativas à nossa passagem pela
FAUL e pelo Ensino Superior.
Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato

Divulgação de trabalhos de alunos
Propomos a criação da iniciativa de divulgação de projetos fora do
âmbito estudantil, nas plataformas de comunicação da AEFA, dando espaço,
reconhecimento e mérito a todos os trabalhos relevantes nas nossas áreas de
atuação. Queremos promover os nossos estudantes e o que de melhor fazem.
Desta forma, seria aberto um período de inscrição numa plataforma
exclusivamente para o efeito, de maneira a podermos obter previamente o
devido conhecimento dos diversos projetos, para futura divulgação.
Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato

Workshops – Mini-cursos
Os Workshops — mini-cursos — foram idealizados como proposta de
complemento à formação académica da Comunidade Estudantil, para que os
alunos tenham a possibilidade de aperfeiçoar as suas aptidões nas ferramentas
informáticas, utilizadas dentro das unidades curriculares e, por sua vez, também
no futuro mercado de trabalho.
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Calendário e Periodicidade: Ao longo do mandato
Localização: Espaços da FA; plataforma digital
Parcerias: Faculdade de Arquitetura; Entidades externas

“TREMOÇADA”
O evento Tremoçada será realizado consoante a evolução dos contornos
da situação pandêmica. Deste modo, o Departamento de Imagem e
Comunicação dará continuidade a todas as possíveis aplicações físicas e
digitais que correspondem ao evento, adaptando-se aos moldes da realidade
correspondente.
Parcerias: Departamento Social e Recreativo

“FITANÇO”
O Fitanço é uma cerimônia dedicada aos finalistas da nossa Faculdade,
sendo este um evento de extrema importância e que ficou por realizar no ano
letivo 2019/2020, devido à situação pandêmica atual. Este evento irá abranger
os Finalistas 2019/2020, se assim for permitido, em coexistência dos finalistas
do ano letivo corrente e, para isso, o Departamento de Imagem e Comunicação
encarregar-se-á de elaborar os suportes gráficos, como diplomas, bem como,
todas as aplicações informativas e de sinalética para o evento.
Parcerias: Departamento Social e Recreativo

“MADweek”
A MADweek é uma semana dedicada a cada área de estudo lecionada na
Faculdade de Arquitetura. Este evento será realizado conforme a evolução da
pandemia COVID-19 e, por isso, o Departamento de Imagem e Comunicação
compromete-se a elaborar todos os suportes gráficos de divulgação e execução
essenciais, físicos ou digitais, para o bom funcionamento do projeto.
Parcerias: Departamento de Cultura e Civismo
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