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Relatório de Atividades
Perspectiva Gestionária e Contabilística
Sendo a gestão financeira da AEFCL algo que deve ser um dos principais focos de qualquer
associação, garantindo assim a sua estabilidade futura, é possível verificar que a atividade diária e
contabilística da Associação durante este mandato foi minuciosamente gerida, de modo a que não
houvessem derrapagens orçamentais. No entanto, é natural que tenham surgido imprevistos cujos
custos foram sempre ponderados da melhor forma possível para que a estabilidade financeira não
fosse posta em causa.
Nos relatórios adiante apresentados é possível verificar que todas as atividades cumprem os
orçamentos planeados, à exceção do VII Arraial do Cientista e da JOBSHOP Ciências 2018. Ainda
assim a AEFCL encontra-se saudável financeiramente devido aos vários apoios que foram
regularizados e a atividades em que se viu a sua receita incrementada e a sua despesa drasticamente
reduzida.
Num panorama mais gestionário podemos analisar os esforços desenvolvidos, em conjunto
com o Departamento de Comunicação e Imagem, no sentido de aumentar o número de sócios e as
vantagens de que estes podem usufruir.
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Departamento de Comunicação e Imagem
O Departamento de Comunicação e Imagem realizou a maior parte das atividades a que se
comprometeu. Para além da gestão de informação, que é feita diariamente, este departamento tem
estado presente, essencialmente, nas atividades que são realizadas pela Associação e onde esta tem
sido interveniente, tendo por isso registado e partilhado as mesmas junto dos seus estudantes.

Dinamização das Páginas Oficiais da AEFCL
Toda a informação que existe no site da AEFCL bem como a que é partilhada nas redes sociais
(Facebook, Instagram) é atualizada diariamente, tentando sempre atingir o número máximo de alunos.
É através da forte publicitação dos eventos da Associação, como o VII Arraial do Cientista, o
torneio de futsal, a Jobshop Ciências 2018, os resultados desportivos semanais e até mesmo
momentos de representação externa, que os alunos se mantiveram a par das atividades que a AEFCL
promove ou integra.

Maior divulgação e oferta dos produtos e serviços da AEFCL
O balanço que a Comunicação e Imagem faz referente à venda de camisolas da AEFCL é
positiva, sendo esta uma boa fonte de receita, a que os estudantes aderem fortemente.
Também a divulgação das parcerias realizadas através do site e do facebook têm feito com
que os estudantes se façam sócios da associação.

Promoção de Sócio AEFCL
Ser sócio da AEFCL já contemplava inúmeras vantagens antes do início do mandato. No
entanto, têm sido desenvolvidos esforços de modo a aumentar o número de vantagens oferecidas,
tendo já sido possível celebrar novas parcerias com várias entidades, tais como: Mundo Groumet e
Cambridge School. O cartão de sócio também está produzido, no entanto, ainda não está totalmente
impresso e disponível para todos os sócios, uma vez que há informações, nomeadamente as
fotografias, que ainda não chegaram à AEFCL.

Conclusão da Reestruturação e Reabilitação das Instalações da AEFCL
As paredes do Espaço Multiusos Eduardo Matos, assim como as da sala de Workshops da
AEFCL, foram pintadas por forma a reabilitar o espaço. Deste modo os estudantes podem usufruir de
um espaço mais acolhedor.
Ainda em relação aos espaços, é de realçar que estão concluídas as obras no Bar do C7, com
esta reestruturação e com a abertura (próxima) do novo bar vai ser possível aos estudantes terem
acesso a mais um local de refeição onde podem aquecer e comer as suas refeições trazidas de casa.

Produção do Guia do Estudante
Em cooperação com o Departamento Pedagógico e de Política Educativa foram produzidos e
posteriormente impressos cerca de 1000 exemplares deste guia, que contempla informações que
consideramos necessárias aos novos estudantes da Faculdade de Ciências, distribuídos nos “kits de
caloiro” da AEFCL.

Departamento Cultural
O Departamento Cultural voltou a existir para que se combatesse a falta de atividades culturais
proporcionadas aos estudantes pela AEFCL. Deste modo, pensou-se em agradar os colegas que não se
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revêem nos grandes eventos e realizar momentos de descontração para um público mais pequeno
mas muito atento a este tipo de iniciativas.

Noites de Cultura
Nas Noites de Cultura realizaram-se noites de cinema, um torneio de sueca, um torneio de
Super Mario. Estas atividades foram realizadas no Espaço Multiusos Eduardo Matos e tiveram a
adesão esperada por parte dos nossos colegas. Nas noites de cinema para além dos filmes é também
proporcionado um momento de debate de cerca de 45 minutos para se se possam trocar ideias sobre
os filmes visionados. Houve ainda a colaboração com os Núcleos de Estudantes, para que estes
fizessem atividades do mesmo género mas abordando temas mais concretos e de acordo com a
natureza da sua área de estudo.

fc-Acto
O grupo de teatro da AEFCL, fc-Acto, esteve presente, pela 12ª vez, no Ciclo de Teatro da Beira
Interior, no dia 21 de março, naquele que é o festival de teatro académico mais antigo do país, onde
estreou o espetáculo “nesse julho em que não cheirava a verão”. Também este espetáculo voltou a
estar em cena no mês de maio no FATAL, o festival de teatro académico da Universidade de Lisboa.
Com o início do ano letivo, houve uma forte divulgação do grupo de teatro, tanto da AEFCL como da
faculdade, o que fez com que o número de interessados aumentasse, especialmente alunos do
primeiro ano.

Street Food
Realizado pela primeira vez na Faculdade de Ciências, um festival de street food onde os
alunos, professores e funcionários puderam contar com uma oferta variada e diferente daquilo a que
estão acostumados todos os dias. Este festival teve a duração de dois dias.

Improp
Renovada e em versão de revista, a revista improp teve uma edição no segundo semestre de
2017/2018 onde se abordaram temas relacionados com as atividades da AEFCL, o incêndio em
ciências 1978 e ainda e ainda uma entrevista com um investigador conceituado que estudou em
Ciências. Neste mês de setembro, saiu a última edição da revista, onde se imortalizou os excelentes
resultados desportivos da última época, passando pela divulgação, em entrevista, da Associação
Ciências Solidária, assim como o tema mais abordado do início das aulas: a praxe.

Feira do Livro
A edição deste mandato da feira do livro, com a duração de dois dias, contou com a venda de
livros de uma livraria, assim como a venda de livros doados à AEFCL por professores de Ciências, cuja
parte do lucro reverteu para a Ciências Solidária e ainda a venda de livros de alunos, que faz com que
os mesmos conseguissem um rendimento extra com os livros que já não necessitam.

Lan Party
No semestre passado houve um torneio universitário de FIFA 18 organizado na AEFCL, O
OMEN by HP University Challenge contou com a presença de muitos estudantes, amantes dos
videojogos.

Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa | Rua Ernesto Vasconcelos - Bloco C7, Piso 1 | 1749-016 Lisboa
NIPC 500 963 061 | Tel.: 217 500 094 | geral@aefcl.pt | http://aefcl.ciencias.ulisboa.pt

Departamento Recreativo
Todas as atividades assumidas pelo Departamento Recreativo foram planeadas mas nem
todas foram realizadas. Foi planeado um concurso de talentos que foi cancelado devido à fraca adesão
dos alunos. O objetivo deste departamento é dar aos estudantes de Ciências a oportunidade de se
relacionarem com os seus colegas, em ambientes mais descontraídos, fomentando assim o espírito
académico da nossa faculdade.

Apoio logístico a vários núcleos e comissões
A AEFCL apoiou os vários núcleos e comissões de alunos na realização das suas atividades
culturais e recreativas, assim como entidades externas, como tunas da Universidade de Lisboa. Estes
são apoios logísticos sem o qual seria impossível a realização deste tipo de eventos.

Convívios
Realizados pela AEFCL, houve durante este mandato 4 convívios no Espaço Multiusos Eduardo
Matos que junta os estudantes num ambiente mais descontraído. Na época de exames, também foi
possível que os nossos colegas vissem os jogos de Portugal no Mundial na sede da AEFCL, sem que
perdessem tempo em transportes para sair da Faculdade para ver os jogos. Esta iniciativa foi muito
apreciada pelos alunos que encheram a sede da AEFCL nestes momentos.

VII Arraial do Cientista
Realizou-se no dia 16 de março, na Praça Garcia de Horta, no edifício C6. Este evento contou
com a presença dos artistas: Mc Zuca, Dj Ride, Alpha Heroes e Grog Nation para animar as cerca de
1000 pessoas que marcaram presença. O evento contou com o apoio de vários parceiros de
divulgação entre os quais a rádio Mega Hits, a Moche, a Mais Superior, o Canal Superior e a Rede
UniverCidade.
O Arraial do Cientista é um evento que cada vez mais ganha visibilidade entre as festas
realizadas na Cidade Universitária, devido, principalmente, às últimas duas edições, sendo que a
direção atual espera que em mandatos futuros se dê continuidade ao trabalho realizado até aqui. Com
uma organização mais cuidada, somos um exemplo de segurança nas festas universitárias de Lisboa.

Representação em Festivais Académicos
Durante este mandato, a AEFCL este representada em três festivais, o Arraial do Finalista,
realizado na Alameda da Reitoria, na Semana Académica de Lisboa, organizada pela Associação
Académica de Lisboa, e no Festival Académico de Lisboa, nos dias 28 e 29 de setembro. A participação
nestas últimas duas festas é muito positiva, devido ao número de estudantes de Ciências no evento.
Batendo recordes de bilhetes vendidos para este tipo de eventos com o Festival Académico de Lisboa,
realizado na Cidade Universitária.

Receção ao Caloiro de Ciências
O último evento recreativo do ano foi a Receção ao Caloiro de Ciências, uma festa que conta já
com várias edições com o objetivo de dar a oportunidade aos nossos novos alunos de partilharem
momentos de diversão e convívio antes da época de avaliação. Este ano contamos com a Vicentuna,
como já é habitual, dois Dj, Mike Pi e Kalash, e uma dupla intitulada Rambóia Total. Tal como no Arraial
do Cientista, a AEFCL preza a segurança dos estudantes no evento acima de tudo. Houve ainda o
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concurso Mister e Miss Caloiros 2018 com a participação de alunos de quase todos os departamentos,
apenas os alunos de primeiro ano do DEIO faltaram.
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Departamento Desportivo
O Departamento Desportivo tem uma atividade diária e constante, o que impossibilitou a realização de
todas as atividades a que se comprometeu, como o fim de semana desportivo, por ter custos muito
elevados, e um workshop de alimentação saudável por falta de meios. Este é um departamento com
despesas muito elevadas, mas que faz com que o nome da AEFCL e da Faculdade de Ciências seja
levado por Portugal inteiro.

Apoio aos atletas de modalidades individuais
Durante este ano foi possível apoiar todos os atletas de modalidades individuais que nos
fizeram esse pedido em modalidades como: orientação, natação, judo, esgrima, equitação, entre
outras. Além deste apoio facilitar e possibilitar a ida destes atletas a competições nacionais e
internacionais, onde já muitos foram medalhados, aumenta tanto a visibilidade da AEFCL como o
número de praticantes ativos de desporto, prática essencial a um estilo de vida saudável. Neste
mandato já contamos com cerca 35 alunos inscritos em competições individuais. Contamos com
medalhas de Ouro em judo e esgrima em arma de sabre, assim como outras posições no pódio, em
Orientação, por exemplo.

Apoio e manutenção das modalidades coletivas
Desde o início do mandato que tem sido possível manter apoiar as modalidades coletivas já
existentes: futebol 11 masculino, futsal feminino e masculino e voleibol feminino e basquetebol
masculino, prestando ainda apoio aos atletas de Ciências que pertencem às equipas da ULisboa, no
caso o voleibol masculino e feminino, assim como o basquetebol feminino.
Na época passada, na primeira divisão dos campeonatos universitários de Lisboa, a equipa de
futsal feminino conseguiu lugar na fases finais, já para o futebol 11 a história não foi tão feliz, tendo
descido de divisão
Quanto à segunda divisão, a equipa de basquetebol sagrou-se campeã e a de futsal masculino
vice-campeã. Ambas as equipas estão assim na primeira divisão nesta época desportiva 2018/19, o
que requer um cuidado maior com a organização destas equipas.
Contamos assim com cerca de 85 atletas inscritos nas equipas, um número que tem vindo a
crescer nos últimos anos.
A prática desportiva tem vindo a crescer em Ciências e desde o início do ano letivo que o
número de atletas a participar nos treinos aumentou consideravelmente. Consideramos assim esta
uma das atividades mais importante da AEFCL, sendo também um departamento trabalhoso que
precisa de mais recursos humanos a colaborar.

Torneio de Futsal
Realizou-se um torneio de futsal no mês de maio, de forma a incentivar a prática de desportos aos
alunos que não o praticam regularmente, este torneio aconteceu no Estádio Universitário de Lisboa e
contou com 6 equipas.

Recolha de Sangue
De forma a incentivar os estudantes para a participação cívica, foi realizada uma colheita de sangue
pelo Centro de Sangue e Transplantação.
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Departamento Pedagógico e de Política Educativa
O Departamento Pedagógico e de Política Educativa tem cumprido todas as atividades a que se tinha
proposto no Plano de Atividades.

Apoio e manutenção dos Núcleos
A AEFCL tem incentivado e apoiado a criação de novos núcleos e a manutenção dos já
existentes. Até à data os seguintes Núcleos assinaram o protocolo de colaboração com a AEFCL:
NEBFCUL, NFEF-FCUL, NE2B2, NEQ-FCUL, NEG FCUL, CADI e bioqUL.
Foi feita uma revisão do protocolo entre os Núcleos e a AEFCL, onde se adicionou um ponto à
cláusula 3ª, onde é pedido aos Núcleos a presença de um dos seus membros nas RGAs.

Representação Ativa nos Centros de Decisão
Desde o início do mandato que um dos focos fundamentais tem sido a representação ativa e
interventiva dos estudantes, junto de todos os decisores da vida académica, zelando pela qualidade
pedagógica, apoiando todos e garantindo a qualidade que os princípios orientadores de um ensino de
qualidade são cumpridos. Neste foro, a AEFCL esteve presente nas reuniões de Ciências, da ULisboa,
da Associação Académica de Lisboa e de outros intervenientes, a nível local, regional e nacional.

ENDA Lisboa, ENDA Covilhã, ENDA Setubal e ENDA Cascais
A AEFCL marcou presença nos quatro Encontros Nacionais de Direções Associativas, em
Lisboa, no mês de dezembro, na Covilhã, no mês de março, Setúbal no mês de junho e em Cascais, no
mês de setembro. A participação neste tipo de encontros é de extrema importância como a redução da
propina que vemos contemplada no OE 2019.

Jobshop Ciências 2018
Decorreu numa tenda no relvado em frente ao edifício C8 e em duas salas do edifício já
referido, com o propósito de preparar e permitir aos estudantes o contacto com o tecido empresarial.
No 1º dia, 10 de abril, realizaram-se workshops de preparação para o futuro profissional dos
estudantes, com o apoio do Tec Labs - Centro de Inovação e do Gabinete de Apoio Psicopedagógico,
do Gabinete de Empregabilidade.
Nos 2º e 3º dias, 11 e 12 de abril, foi possível contar com mais de cinco dezenas de empresas
no Espaço Empresas e no Espaço Recrutamento, tendo estas também realizado workshops mais
direcionados para as competências específicas que procuravam num futuro colaborador.
Este ano estiveram presentes Centros/Institutos de Investigação com ligações à Faculdade
que tinham como objetivo demonstrar aos alunos que outras vias poderiam seguir, para além da
empresarial.
Os Núcleos de Estudantes também marcaram presença para estabelecerem contacto com as
empresas, demonstrando não só o que o curso que representam oferece, como também o perfil de
alunos que de lá saem formados.

Scientist’s Evolution Week
Na semana de 26 de fevereiro a 1 de março, a AEFCL pela primeira vez e em parceria com a
Unlimited Future desenvolveu a Scientists' Evolution Week. Uma semana de formação a nível de soft
skills que este ano teve como foco o desenvolvimento da capacidade de vendas, pitch, comunicação,
construção de feedback e inteligência emocional dos estudantes de Ciências.
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Sensibilizar os estudantes para a responsabilidade social, promovendo
atividades na comunidade
Na época de exames do 2º semestre a AEFCL realizou uma campanha de recolha de papel,
intitulada “Papel por Alimentos”, em parceria com a Federação Portuguesa dos Bancos alimentares
contra a fome. Esta campanha visava recolher a maior quantidade de papel possível para ser entregue
na sede da referida Federação para que fosse trocado por alimentos. Também nesta época, foi feita
uma recolha de alimentos, que foi entregue no GMASA, um grupo de apoio a sem abrigos na grande
Lisboa.

Apoio às Matrículas
Com a chegada de cerca de 1000 alunos à Faculdade a AEFCL mostrou-se prontamente
disponível e proativa no acolhimento dos alunos em parceria com a FCUL, mobilizando dezenas de
alunos de outros anos para acompanhar e orientar os recém-chegados.

Relatório de Contas
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Despesa e Receita Corrente
Despesa
Descrição

€ Real
€1.600,00

Advogada

€450,00

Alimentação
Creditex

€1.400,02

Contabilista

€2.029,50

Correios

€35,33

Despesas Bancárias

€85,80

Deslocações

€200,00

G Suite

€853,11
€1.289,25

IMI
JODRAX

€863,87

Material de Escritório

€126,83

Programa Faturação

€72,57

Dominio

€19,99
€228,14

IVA Fevereiro
Segurança Social

€2.320,99

António Branco

€4.800,00
€94,47

Seguros
Apoio aos núcleos

€1.087,40

IPDJ - PAE 17

€4.770,81
€10.472,41

IPDJ - PAE 15-16

€3.217,81

Vicentuna

€783,52

Camâra de Lisboa

€8.348,79

Teresa Varela

€45.150,61

Total
Receita
Descrição

€ Real

Apoio Reitoria

€9.380,00

Cheque

€1.656,24

Cacifos

€2.555,00

Estratosfera

€6.510,00
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€1.878,02

Vending
IPDJ - 2017/18

€818,84

Vicentuna
Apoio FCUL

€47.499,00
€2.962,00

Sócios
Total
Balanço

€25.305,15

€98.564,25
€53.413,64
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Departamento Recreativo
Despesa
€ Real

Descrição

VII Arraial do
Cientista

Alimentação

€ 490,63

Policia

€ 685,47

Artistas

€ 7.630,00

Bebida

€ 1.668,33

Licenças

€ 1.306,28

Limpeza

€ 300,00

POS

€ 369,00

Material diverso

€ 18,52

Meios Logísticos

€ 4.732,46

Pulseiras
Segurança
Convívios
Tomada de
Posse

FAL 2018

SAL 2018

Alimentação

€ 87,50
€ 1.184,49
€ 100,00
€ 1.600,00

Bebida
Alimentação

€ 105,00
€ 50,18

Bebida
Licitação

€ 600,00

Kit

€ 450,00

POS

€ 61,50

Transporte

€ 10,00

Alimentação

€ 50,00

Alimentação

€ 101,99

Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa | Rua Ernesto Vasconcelos - Bloco C7, Piso 1 | 1749-016 Lisboa
NIPC 500 963 061 | Tel.: 217 500 094 | geral@aefcl.pt | http://aefcl.ciencias.ulisboa.pt

Kit

€ 745,00

POS

€ 61,50

Licitação

€200,00

Material

€200,00
€63,30

Transporte

€ 60,00

Ryder
Artistas

€ 900,00

Bebida

€ 1.170,00
€ 20,00

Credenciais

RAC Ciências

Licenças

€ 450,00

POS

€ 246,00

Limpeza

€ 400,00

Gasóleo

€ 105,00

Alimentação
Artistas
Meios Logísticos

€ 240,00
€ 3.505,05
€ 154,89

Seguros
Segurança

€ 1.090,00

Alimentação

€ 150,00

Deslocações

€ 150,00

Holofotes

€ 130,00
€ 31.642,09

Total
Receita
Descrição

VII Arraial do
Cientista

€ Real

Bares

€ 2.513,00

Bilheteira

€ 5.641,50

Concessões

€ 450,00

SAL 2018

€ 1.747,00

AAA 2018

€ 560,00

RAC Ciências

Bares

€ 1.399,65

Bilheteira

€ 1.740,00

Concessões

€ 75,00

FAL 2018

€ 1.306,55

Bares

€ 500,00

Convívios
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Venda Barris
Total
Balanço

€ 3.000,00
€ 18.932,70
-€ 12.709,39
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Estado das contas
Departamentos
Comunicação e Imagem

-€6.879,11

Desporto

-€16.754,10

Cultural

€16,68

Recreativo

-€12.709,39

Pedagógico

-€13.259,89

Estado Inicial

€77.183,08

Contas Gerais

€53.413,64

Total

€81.010,91
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Informamos que falta ainda receber 11 788.92€ por parte da Faculdade relativos à Jobshop Ciências
2018.
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