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Introdução 
    

A presente direção da Associação de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro (AEGIA) vem, por 

este meio apresentar o seu Plano de Atividades e Orçamento para o ano letivo de 2017/2018. 

     Neste documento são apresentadas as principais atividades que a Direção se propôs a 

desenvolver ao longo do mandato, sendo fiel ao projeto divulgado durante o período eleitoral.  

     Outras atividades poderão vir a ser desenvolvidas, com vista às necessidades para a formação 

académica, social e individual dos nossos associados, mesmo não estando contemplados neste PAO. 

Assim, a AEGIA irá focar-se no acompanhamento contínuo dos sócios com o intuito de desenvolver 

atividades que sejam do interesse de todos, estreitando laços com os mesmos.  

     Neste sentido, consideramos inevitável o contacto com organismos externos com vista a criar 

oportunidades enriquecedoras, acrescentar valor aos sócios e à instituição e continuar com o mote que 

tanto nos carateriza: formar através do Associativismo.   
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Atividades  
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Presidência 
    

A melhoria contínua e o equilíbrio interno são segmentos que acompanham toda e qualquer 

presidência num caminho em direção ao sucesso. Deste modo, toda a administração interna e constante 

apoio aos pelouros serão o foco para a gestão da equipa. 

   De extrema importância consideramos também que o desenvolvimento da AEGIA deve ser feito 

de forma sustentável e, portanto, é ponto assente que manter a sua estabilidade financeira é nossa 

prioridade. 

    A relação com todas as entidades externas à associação será também coordenada por este 

órgão.  

 

• Colaboração e Comunicação interna 

Que o nosso propósito seja o mesmo que o daqueles que nos envolvem! 

Que a AEGIA, ESTIEM, JELA e Comissão de Faina estejam em constante cooperação e união para 

que se torne mais fácil atingir todos os objetivos a que estas entidades se propõem, “sozinhos chegaremos 

mais rápido, mas apenas juntos chegaremos longe”. 

Assegurar também o bom relacionamento entre Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e 

Direção, de forma a manter o funcionamento e cumprimento das boas normas da associação, 

aproximando estes órgãos de uma forma constante. 

 

• Colaboração e Comunicação Externa  

É nosso objetivo estreitar as relações entre todas as associações, núcleos e tecido empresarial 

que do mundo EGI façam parte e lutar para que o objetivo entre estes seja comum, elevar o nome e o 

prestígio do curso de Engenharia e Gestão Industrial tanto a nível local, como nacional e também 

internacional. 

A constante colaboração e comunicação entre todas as instituições que deste meio façam parte 

facilitará imenso este trabalho. 
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• Aproximação aos Associados e Comunidade Académica 

Os sócios são quem dão sentido ao nosso trabalho e para tal temos o compromisso de insistir 

numa maior aproximação dos mesmos às atividades e decisões que a Associação levará a cabo, sendo 

também presença visível e audível nos principais problemas que os afetam. 

É nossa ambição a existência de um contacto e uma colaboração saudável com toda a comunidade 

académica fazendo parte desta todas as entidades presentes no campus universitário, estaremos sempre 

disponíveis a partilhar e a concretizar dinâmicas em conjunto com as mesmas. 
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Apoio ao aluno 
 

Pensando no futuro e no presente de todos os estudantes de Engenharia e Gestão Industrial, a 

AEGIA, através do Apoio ao Aluno, tem, como principal intuito, proporcionar-lhes o bom funcionamento 

da Associação, satisfazendo as necessidades logísticas do espaço, assegurando uma melhor gestão dos 

recursos disponíveis, e fornecer todas as oportunidades que estes necessitam para enriquecer a sua 

formação enquanto cidadãos profissionais. 

• Valorização do sócio 

Agindo como um apoio e uma porta aberta tanto àqueles que chegam cheios de expetativas, 

como àqueles que partem para a aventura da sua vida, partimos da perspetiva que, para além da 

elaboração de um guia do novo aluno, onde será disponibilizada informação não só acerca do curso em 

geral e das atividades realizadas no ano anterior, mas também de alguns pontos de interesse cultural e 

académico da cidade de Aveiro, é também fundamental oferecer informação realmente útil aos alunos 

interessados no programa Erasmus, dando assim continuidade ao projeto “Conversas Erasmus”.  

• Workshops 

Nos dias que correm, é notória uma competitividade cada vez maior no mercado de trabalho onde 

apenas os melhores, os que se destacam ou marcam a diferença, conseguem perfilar-se para enveredar 

numa carreira de sucesso. Bem cientes deste facto, pretendemos realizar workshops que enriqueçam e 

completem a formação académica dos alunos EGI, de forma a estarem um passo à frente no que diz 

respeito ao conhecimento e preparação do seu futuro profissional.  

 

• Talks  

O futuro profissional continua, muitas vezes, a ser uma incógnita para muitos estudantes. Sendo 

uma altura de escolhas, estas devem ser ponderadas e tomadas da forma que mais reflete a vontade de 

cada um. Nesse sentido, a partilha de experiências com alumnis e profissionais de diversas áreas é, neste 

momento, a melhor forma de conseguir esclarecer na maioria todas essas dúvidas e também uma forma 

de enriquecer o conhecimento de cada um através da partilha da experiência daqueles que por aqui já 

passaram e estão no auge, ou lutando por ele, da sua carreira. 

 

• Restruturação da biblioteca e base de apontamentos online 

De modo a continuar a desenvolver um trabalho de apoio e garantir as melhores condições de 

estudo aos nossos associados, restruturemos a biblioteca presente na AEGIA e atualizaremos a base de 

apontamentos online, no sentido de a tornar mais completa e organizada, colmatando algumas lacunas 

que possam existir.   
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Comunicação e Divulgação 

 

Pretendemos chegar a toda a comunidade académica, tendo em mente uma comunicação direta, 

apelativa, completa e organizada, de modo a transparecer uma forte imagem da AEGIA, quer a nível 

interno, quer a nível externo à academia. A nossa missão assenta na divulgação das atividades 

desenvolvidas pela associação, criando um elo de ligação entre a AEGIA, os estudantes e o corpo docente. 

 

• Elaboração de newsletter mensal 

Com o objetivo de otimizar e dinamizar a transmissão e organização da informação, pretendemos 

elaborar uma newsletter mensal que permitirá, aos alunos e ao corpo docente, dar a conhecer e a 

organizarem a sua agenda, para os eventos que a AEGIA realizará nesse respetivo mês subsequente. 

 

• Criação do “Mundo EGI” 

De modo a aproveitar as parcerias existentes entre as empresas e a Universidade, propomos 

aumentar o conhecimento dos alunos de EGI, em particular, sobre o mundo empresarial que os rodeia. 

Por isso, pretendemos partilhar o saber das empresas e de antigos alunos através de uma conversa com 

os mesmos. Para isto, pretendemos disponibilizar entrevistas com os anteriores no website ou criando 

um blogue para o efeito anterior. 

 

• Dinamização das atividades 

Pretendemos dar um bom acompanhamento divulgativo dos eventos realizados pela AEGIA. 

Neste sentido, além da criação da newsletter, pretende-se dar um foco exclusivo a cada evento, 

disponibilizando toda a informação necessária e apelando à participação no mesmo. 

Para os eventos considerados mais relevantes pela AEGIA, numa fase posterior ao evento, 

pretende-se disponibilizar um feedback (através do nosso website ou de outro meio) de alguém que 

participou no respetivo evento. Desta forma, queremos fazer uma aproximação da associação aos agentes 

externos, potenciando uma crescente participação futura nesse mesmo evento.   
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Atividades Académicas e Culturais 
 

As Atividades Académicas e Culturais desenvolvem os principais fatores responsáveis pela 

integração dos sócios no espírito universitário e cultural da cidade de Aveiro. Este pelouro compromete-

se a criar valores que contribuam para o enriquecimento cultural e social, através da elaboração de 

atividades que fomentem a ligação entre os diferentes associados, de modo a sobressair o verdadeiro 

espírito que move o curso de Engenharia e Gestão Industrial. Posto isto, tencionamos criar e reestruturar 

eventos e atividades, de forma rigorosa e cativante, que promovam esses princípios. 

Através do nosso dinamismo queremos estimular o espírito de união dos nossos associados. 

Com todo o esforço que nos comprometemos prestar, almejamos elevar a “marca” AEGIA a novos 

patamares. 

 

• Receção aos Novos Alunos: 

 O primeiro contacto com a universidade é um marco importantíssimo para todos os novos alunos 

e, como tal, sentimos a obrigação de realizar atividades que facilitam a sua integração. Essas atividades 

irão ao encontro de objetivos como fortalecer as ligações entre todos os alunos de Engenharia e Gestão 

Industrial e dar a conhecer a cidade de Aveiro que será a nova casa dos recém-chegados.  

 

• Participação nas semanas académicas: 

Estas semanas são o auge da vida universitária e para não descurar na excelência a que os sócios 

de Engenharia e Gestão Industrial estão habituados, a AEGIA compromete-se a manter o nível da 

participação a que estamos acostumados, garantido a construção do espaço que irá acolher os 

estudantes, de modo a contribuir para duas semanas memoráveis. 

 

• Rally Casas: 

Este acontecimento tem melhorado de ano para ano, tornando-se único e característico no nosso 

calendário. Por isso não podemos faltar à responsabilidade de continuar a melhorar todos os aspetos 

desta atividade, realizando a 5ª edição deste evento carismático que já se tornou tradição entre os 

corajosos e aventureiros sócios de Engenharia e Gestão Industrial. 
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• Festas Temáticas:  

De forma a dar uma introspetiva mais dinâmica além das “comuns” comemorações académicas, 

queremos oferecer um conjunto de atividades que possibilitam experiências diferentes das habituais. Na 

escolha das temáticas comemorativas, queremos aproximar os sócios das nossas decisões, e torná-los 

assim mais ativos, propondo que escolham, através de uma votação antecipada, quais os temas a abordar 

em cada festa. 

 

• Semana Cultural: 

O percurso de um estudante não se baseia apenas na sua vida académica. A AEGIA sente o dever 

de oferecer mais aos nossos sócios, de forma a viverem momentos que deem um sentido especial ao seu 

trajeto. A realização de uma semana direcionada a um enriquecimento cultural consegue dar um sabor 

diferente à rotina a que um estudante é sujeito. Atividades lúdicas como o Bingo e “Doctor Why”, 

Workshops que asseguram o conhecimento de novas culturas, e o famoso “Comboio do Caloiro”, que leva 

os recém-chegados a um território diferente onde possam gritar e mostrar a paixão pelo curso de 

Engenharia e Gestão Industrial e pela Universidade de Aveiro, enquanto desfrutam e apreciam as 

tradições de uma academia diferente da nossa.  

 

 

• Jantar de Gala AEGIA, ESTIEM LG Aveiro, JELA: 

Queremos dedicar uma noite incrível e inesquecível onde serão celebrados os aniversários da 

AEGIA, da ESTIEM LG Aveiro e da JELA. Também serão recordados e celebrados todos os feitos realizados 

pela Associação que pertence ao nosso curso. Os elementos integrantes destes órgãos serão 

recompensados por todo o esforço e dedicação ao curso, e tudo o que esteja interligado diretamente a 

ele, desde eventos até às medidas realizadas. Com a presença de todos os nossos sócios, alunos, 

professores e de toda a comunidade de Engenharia e Gestão Industrial, contamos realizar um grandioso 

jantar que ditará mais um ano na história da Associação de Estudantes de Engenharia e Gestão Industrial. 

 

• Bar de Curso: 

Este é, de longe, um dos locais mais simbólicos para todos os estudantes universitários. Com a 

utilidade para se realizar festas e convívios informais, este lugar é o principal ponto de referência para 

todos os estudantes de Engenharia e Gestão Industrial. Pretendemos criar condições vantajosas para 

grandes momentos de convívio, que ficarão certamente marcados para sempre na vida dos “nossos” 

estudantes, que se recordarão deste espaço com saudade por terem vivenciado momentos recheados de 

boas conversas e diversão. 
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• Assegurar o “Kit Aluvião” 

Pretendemos continuar a dar oportunidade aos associados de adquirirem merchandising sobre a 

nossa marca, com o intuito de disseminar a imagem do curso de Engenharia e Gestão Industrial em todo 

o lado. 
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Desporto e Saúde 
 

Para este novo mandato, a AEGIA tem como objetivo continuar um processo de desenvolvimento 

desportivo visando também a Saúde. O exercício físico é por todos reconhecido como essencial à 

promoção da saúde. O desporto, como atividade física competitiva organizada, acarreta benefícios na 

saúde mental e física. Assim sendo, a AEGIA pretende unir os seus associados para trabalharem em equipa 

e promover vários momentos de diversão. 

• Captações Desportivas:  

No início do ano letivo, a AEGIA irá realizar as normais Captações desportivas. Estas captações são 

cruciais para que os responsáveis das equipas enquadrem os novos alunos, consoante as suas capacidades 

e habilidades, nas respetivas equipas. Estas captações desportivas tem o papel fundamental de integrar 

os novos alunos na parte desportiva, para que todos tenham oportunidade de participar e garantir um 

bom funcionamento de todas as modalidades da Taça UA. 

• Participação da Taça UA:  

A taça UA é a competição com maior destaque na Universidade de Aveiro, é ela que revela maior 

importância para o nosso curso devido à conquista desta por vários anos consecutivos. Cabe à AEGIA 

realizar a inscrição e organização das diferentes equipas para cada modalidade, a fim de alcançar os bons 

resultados.  

• Intra-EGI:  

Iremos realizar este torneio que consiste na prática de variados desportos coletivos para 

fortalecer as boas relações dos nossos associados e dinamizar as mesmas. 

• Workshops:  

A AEGIA está sempre a pensar no bem-estar dos nossos associados, desta forma, iremos realizar 

variados workshops para incentivar e melhorar o conhecimento na área da saúde.  

• Fim de Semana Radical:  

A fim de inovar, a AEGIA irá realizar um fim de semana radical para todos os associados, com o 

objetivo de criar e fortalecer laços. Os nossos associados poderão partilhar desde momentos de diversão 

a momentos de ansiedade pois teremos preparadas várias atividades como slide, rapel e muito mais. 

• Atividade na Praia:  

A AEGIA irá realizar uma panóplia de atividades desportivas na praia. Os nossos associados podem 

disfrutar de variadas opções que irão ser anunciadas mais tarde. 
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• Corrida Solidária:  

Hoje em dia estamos num mundo em que devemos ajudar sempre o próximo. Neste sentido, 

achamos que a prática do desporto pode ser utilizada para contribuir para uma causa de cariz social 

através do envolvimento de todos os alunos da Universidade de Aveiro de uma forma ativa e divertida. 
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Relações Externas 
 

O pelouro das Relações Externas funciona como o principal pilar da ligação entre a AEGIA e as 

entidades externas com as quais a associação colabora.  

Assim, será assegurada a representação da AEGIA para com esses parceiros, mantendo e 

estreitando as boas relações institucionais já existentes, mas também com o intuito da criação de novas 

sinergias, a fim de poder aumentar o seu valor. O desenvolvimento destas sinergias deve ser sempre 

realizado de um modo benéfico para ambas as partes, deste modo, é crucial aproveitar essas vantagens, 

não só como suporte ao trabalho interno da AEGIA, mas também como forma de expor aos estudantes e 

associados, as vantagens dos contactos angariados. 

 

• Contacto com o mundo empresarial: 

Atualmente é crucial dispor de uma vasta preparação profissional para atingir um bom 

desempenho no mundo empresarial. Isto porque é notório o aumento da competitividade no mercado 

de trabalho. Assim sendo, e cientes de que apenas os que se destacam ou marcam pela diferença, têm a 

oportunidade de uma carreira de sucesso, iremos colocar os nossos associados em contacto com as 

empresas.  

 

• Estágios de Verão: 

Tal como referido anteriormente, todas as vantagens obtidas com as parcerias realizadas, são 

para benefícios dos sócios da AEGIA, assim, pretendemos estabelecer parcerias anuais com Empresas e 

Associações de forma a obter benefícios e a oferecer vantagens competitivas como experiências reais no 

mercado de trabalho. Para que deste modo os estudantes de Engenharia e Gestão Industrial possam viver 

uma experiência profissional, e complementar a sua formação e colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos. 

 

• In Touch – Networking Today a Job Tomorrow: 

Nos dias que correm é cada vez mais notório a necessidade de uma vasta preparação profissional 

para atingir um bom desempenho empresarial no futuro. As empresas procuram cada vez mais 

funcionários que se destacam ou marcam pela diferença.  

Com isto, temos como objetivo, que os estudantes e associados possam ter um primeiro contacto 

com empresas de renome, de desenvolverem e aplicarem competências previamente adquiridas e se 

prepararem para um futuro cada vez mais promissor. 
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• Tour empresas:  

Com o intuito de ver toda a logística e produção de várias empresas, proporcionamos a 

oportunidade de os estudantes de Engenharia e Gestão Industrial poderem participar no tour empresas, 

ficando estes a conhecer melhor o mundo empresarial. Esta atividade permite também que os estudantes 

possam explorar empresas fora do seu raio de conforto. 

  

• Open Days:  

Com este evento oferecemos mais uma oportunidade para os alunos poderem conhecer novas 

empresas e de poderem aplicar os conhecimentos adquiridos previamente nas aulas em casos reais 

proporcionados pelas próprias empresas. 
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Responsabilidade Social 
 

Cada vez mais, o tema de Responsabilidade Social é uma preocupação para as empresas e para a 

sociedade. Por isso, este pelouro propõe-se a realizar atividades que tragam valor tanto para a sociedade 

como para os associados. 

 

• Criação da página "AEGIA Social" 

Com a criação desta página é possível valorizar as atividades dinamizadas neste pelouro, desde 

eventos que aconteceram até aos que se vão realizar, nunca se separando da AEGIA. Deste modo 

divulgamos de forma mais fácil a vertente social desta associação. 

 

• Apoio de causas sociais 

Existem diversas formas de ajudarmos quem precisa. Algumas delas passam por apoiarmos causas 

sociais não só como recolhas de alimentos (exemplo: jantar com recolha de alimentos), roupa, 

brinquedos, livros, entre outros que já não nos são uteis, mas servem a outras pessoas, mas também 

causas dinamizadas por associações como a Cruz Vermelha e outras. 

 

• Parcerias para voluntariado 

Uma vez que o voluntariado pode ser feito de muitas maneiras, as parcerias com empresas e 

outras associações são uma boa solução para quem quer ajudar de uma maneira não tão comum. 

 

• Recolhas de sangue 

Como existe a necessidade de fazer transfusões de sangue, entre outros, nos nossos hospitais, é 

de elevada importância a realização de sessões de recolha de sangue.  
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Orçamento  
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Presidência 
 

Atividades Calendarização 
Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Quotas 
1º Semestre/2º 

Semestre     Pagamentos         525,00 €  

Tesouraria 
1º Semestre/2º 

Semestre 

    IPDJ 
     3 300,00 
€  

Finanças         80,00 €  

    Logística         61,36 €  

JELA 1º Semestre Financiamento       250,00 €      

ESTIEM 1º Semestre Financiamento       588,52 €      

  Total       979,88 €  Total 
     3 825,00 
€  

  Balanço Final 
     2 845,12 
€  

 

 

Apoio ao Aluno 

 

Atividades Calendarização 
Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Workshops 
1º Semestre/2º 

Semestre 
Divulgação          20,00 €  

    Logística       180,00 €  

Manual de Apoio ao 
Novo Aluno 

1º Semestre 
Logística       120,00 €      

Merchandising 
1º Semestre/2º 

Semestre Aquisição       400,00 €  Vendas         300,00 €  

Manutenção do Espaço 
1º Semestre/2º 

Semestre Logística       150,00 €      

Base de 
Apontamentos/Aquisição 
de Livros 

1º Semestre/2º 
Semestre 

Manutenção/Impressão 

      120,00 €      

Talks 
1º Semestre/2º 

Semestre 
Divulgação          20,00 €  

    Logística       200,00 €  

  Total    1 210,00 €  Total         300,00 €  

  Balanço Final -      910,00 €  
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Comunicação e Divulgação 
 

Atividades Calendarização 
Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

24ª Edição "EGI em 
Movimento" 

1º Semestre 
Impressão   120,00 €  Patrocínios      50,00 €  

25ª Edição "EGI em 
Movimento" 

2º Semestre 
Impressão   150,00 €  Patrocínios      50,00 €  

Dominio Site 
1ºSemestre/2º 

Semestre Serviço      75,12 €      

  Total   345,12 €  Total   100,00 €  

  Balanço Final - 245,12 €  

 

Desporto e Saúde 
 

Atividades Calendarização 
Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Captações 
Desportivas 

1º Semestre/2º 
Semestre 

Divulgação           2,00 €      

Aluguer         88,00 €      

Taça UA 1º Semestre Inscrição       900,00 €      

Equipamentos 
1º Semestre/2º 

Semestre   
  

Vendas       150,00 €  

Fim de semana 
Radical 

1º Semestre/2º 
Semestre 

Divulgação         15,00 €  

Inscrições       800,00 €  Logística       900,00 €  

Palestras 
Desporto/Saúde 

1º Semestre/2º 
Semestre 

Divulgação         15,00 €  

Inscrições         40,00 €  Logística         20,00 €  

Competições Internas 
do Curso 

1º Semestre/2º 
Semestre 

Divulgação         15,00 €  

Inscrições       105,00 €  Logística       120,00 €  

Material Desportivo 1º Semestre Aquisição       100,00 €      

Apoio aos treinos e 
jogos 

1º Semestre/2º 
Semestre Apoio       300,00 €      

  Total   2 475,00 €  Total   1 095,00 €  

  Balanço Final - 1 380,00 €  
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Relações Externas 
 

 

Atividades Calendarização 
Despesas Receitas 

Designação Valor 
Designaçã

o 
Valor 

In Touch 
2º Semestre 

Logística        900,00 €  
Inscrições         600,00 €  

Divulgação        100,00 €  

Estágios de Verão 2º Semestre Divulgação           10,00 €      

Contacto com 
Empresas 

1º Semestre/2º 
Semestre Transporte           50,00 €  Patrocínio         400,00 €  

Open Day Empresas 
1º Semestre 

Divulgação           20,00 €  

Inscrições         100,00 €  Transporte        125,00 €  

Tour Empresas 

2º Semestre 

Divulgação           20,00 €  

Inscrições         800,00 €  

Transporte        650,00 €  

Alojamento        300,00 €  

  Total     2 175,00 €  Total      1 900,00 €  

  Balanço Final -      275,00 €  

 

Responsabilidade Social  
 

 

Atividades Calendarização 
Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Workshops 

1º Semestre/2º 
Semestre Logística           30,00 €  Inscrições           20,00 €  

Ações de Voluntariado 

1º Semestre/2º 
Semestre Transporte           50,00 €      

Recolha de Donativos 

1º Semestre/2º 
Semestre Divulgação           10,00 €      

Manutenção do Espaço 

1º Semestre/2º 
Semestre Logística           30,00 €      

  Total         120,00 €  Total           20,00 €  

  Balanço Final -      100,00 €  
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Atividades Académicas e Culturais 
 

Atividades Calendarização 
Despesas Receitas 

Designação Valor Designação Valor 

Semanas Académicas 

1º Semestre/2º 
Semestre Logística      9 000,00 €  Vendas      9 150,00 €  

Festas Temáticas 

1º Semestre/2º 
Semestre 

Divulgação           20,00 €  

Inscrição         300,00 €  Logística         350,00 €  

Semana de Integração 1º Semestre Logística         550,00 €  Inscrição         650,00 €  

Remodelação Barraca 1º Semestre Logística         150,00 €      

IV Comboio Caloiro 

2º Semestre 

Divulgação           20,00 €  

Inscrição         800,00 €  

Transporte         250,00 €  

Alimentação         500,00 €  

Rally Casas 3.0 

1º Semestre/2º 
Semestre 

Divulgação           20,00 €  

Inscrição         175,00 €  Logística         150,00 €  

Jantares de Curso 

1º Semestre/2º 
Semestre Logística      3 100,00 €  Inscrição      3 500,00 €  

Kits Aluvião 1º Semestre     Vendas         150,00 €  

Semana Cultural 

1º Semestre/2º 
Semestre Logística         150,00 €  Inscrição         100,00 €  

Jantar de Gala 2º Semestre Logística      2 100,00 €  Inscrição      1 600,00 €  

  Total   16 360,00 €  Total   16 425,00 €  

  Balanço Final           65,00 €  

 

Orçamento Final 
 

Pelouros 
Despesas Receitas Saldo 

Presidência         979,88 €       3 825,00 €    2 845,12 €  

Apoio ao Aluno      1 210,00 €          300,00 €  -    910,00 €  

Desporto e Saúde      2 475,00 €       1 095,00 €  - 1 380,00 €  

Responsabilidade Social         120,00 €            20,00 €  -    100,00 €  

Relações Externas      2 175,00 €       1 900,00 €  -    275,00 €  

Comunicação e Divulgação         345,12 €          100,00 €  -    245,12 €  

Atividades Culturais e Académicas   16 360,00 €    16 425,00 €          65,00 €  

Total   23 665,00 €    23 665,00 €                 -   €  

 


