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Siglas

A3ES Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

AAEE Associações de Estudantes/Académicas / Estruturas Estudantis

CCISP Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos

CCJ Conselho Consultivo da Juventude

CNE Conselho Nacional de Educação

CNJ Conselho Nacional da Juventude

DGES Direção Geral do Ensino Superior

ENDA Encontro Nacional de Direções Associativas

FAIRe Federação Académica para a Informação e Representação Externa

IES Instituições de Ensino Superior

IP Instituto(s) Politécnico(s)

MEC Ministério da Educação e Ciência

RJIES Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior

SEDJ Secretaria de Estado do Desporto e juventude

SEES Secretaria de Estado do Ensino Superior
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Informação institucional

Criada em 1989, a Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP) é uma estrutura 
federativa, de direito privado e sem fins lucrativos, representando através dos seus associados mais de cem mil estudantes. Esta 
foi criada para assegurar a representação das associações académicas e de estudantes federadas e, consequentemente, dos es-
tudantes do Ensino Superior Politécnico por elas representados, tendo tido ao longo dos anos um papel fundamental na defesa 
do Ensino Superior Politécnico, participando ativa e criteriosamente na evolução do sistema educativo português.

A Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico apresenta, estatutariamente, os seguintes 
princípios:

a) Democraticidade - é da própria natureza do movimento associativo a sua democraticidade, que assegura a eleição de todos os 
cargos dirigentes e que implica a participação ativa de todas as Associações de Estudantes federadas nas atividades federativas; 

b) Independência - implica o apartidarismo e a religiosidade, não podendo a FNAEESP submeter-se a qualquer programa de 
partidos políticos ou crenças religiosas, organizações estatais ou a quaisquer outras organizações que, pelo seu carácter, possam 
implicar a perda de independência dos Estudantes ou dos seus órgãos representativos, sem prejuízo de poder vir a FNAEESP a 
tomar posição sobre quaisquer problemas políticos do País, em especial problemas de política educacional; 

c) Representatividade - a FNAEESP representa os estudantes matriculados em cursos do Ensino Superior Politécnico e defende 
os interesses das Associações de Estudantes nela federadas de acordo com o previsto nestes estatutos; 

d) Autonomia - a FNAEESP goza de autonomia na elaboração dos respetivos estatutos e demais normas internas, na eleição dos 
seus órgãos dirigentes, na gestão e administração do respetivo património e na elaboração e aplicação dos planos de atividades; 

e) A FNAEESP promove o estabelecimento de consensos alargados em todas as suas decisões; 

f) A FNAEESP respeita em absoluto a soberania própria de cada Associação de Estudantes federada.

 
Estatutariamente, e com base nas suas áreas de atuação e influência, a FNAEESP tem como objetivos:

a) Representar os seus membros e defender os interesses que estes definam como seus; 

b) Pronunciar-se sobre a política educativa e de juventude, promovendo a discussão de temas de interesse estudantil; 

c) Fomentar o espírito de união, solidariedade e convívo entre as Associações de Estudantes federadas e entre os estudantes a 
elas associados, promovendo a realização das atividades culturais, desportivas e recreativas, entre outras; 

d) Fomentar o desenvolvimento das Associações de Estudantes federadas, nomeadamente de meios técnicos de que estas dis-
põem, proporcionando desta forma, um maior equilíbrio entre as várias Associações de Estudantes contribuindo, decisivamente, 
para o desenvolvimento do movimento associativo. 
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Órgãos sociais

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Paulo Jorge Tomás dos Santos (aeISEP - I. Politécnico do Porto)

1º Secretário: Rafael Gama Pereira (AEISEC - I. Politécnico de Coimbra)

2º Secretário: Raphael da Costa Oliveira (AEESEIG - I. Politécnico do Porto)

 
Direção

Presidente: Daniel Alexandre Pires Monteiro (AEISCAL – I. Politécnico de Lisboa)

Vice-Presidente: Élia Cristina Dias Batista (AEESTeSC - I. Politécnico de Coimbra)

Vice- Presidente: Sónia Cláudia Silva Ribeiro (aeESTSP - I. Politécnico do Porto)

Tesoureiro: Artur Virgílio Gonçalves Rodrigues Soares (aeISEP - I. Politécnico do Porto)

Secretário-geral: Ricardo Xavier Ferreira Lopes Martins Neto (AEISEC - I. Politécnico de Coimbra)

Vogal: Pedro Filipe Queiroga de Castro (AEISCAP - I. Politécnico do Porto)

Vogal: José Francisco Neves Alves Castela (AEESML - I. Politécnico de Lisboa)

 
Conselho Fiscal

Presidente: Marco André Santiago Eliseu (AEESEC - I. Politécnico de Coimbra)

Secretário: Ricardo João Nobre Pinto (AEISCAC - I. Politécnico de Coimbra)

Relator: Nuno Filipe Pina (AEESTeSL - I. Politécnico de Lisboa)
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Composição

A FNAEESP é atualmente composta por 49 AAEE federadas, à data de 28 de fevereiro de 2015.

Sigla Nome Localidade

AE ESECB Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Castelo Branco Castelo Branco

AE ESECS Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Lei-
ria

Leiria

AE ESE-IPVC Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Viana do Castelo Viana do Castelo

AE ESEV Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Viseu Viseu

AE ESEP Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação do Porto Porto

AE ESES Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Santarém Santarém

AE ESEB Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Beja Beja

AE ESEC Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Coimbra Coimbra

AE ESP Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Portalegre Portalegre

AE ESELx Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Lisboa Lisboa

AE ESACB Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Castelo Branco Castelo Branco

AE ESAC Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra Coimbra

AE ESAB Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Beja Beja

AE ESAS Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Santarém Santarém

AE ESAV Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Viseu Viseu

in
fo

rm
aç

ão
 in

st
itu

ci
on

al



10 Relatório de Atividades e Contas 2014

AE ISCAL

AE ISCAP

AE ISCAC

Associação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 
Lisboa

Associação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do 
Porto

Associação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 
Coimbra

Lisboa

Porto

Coimbra

AE ESTGP

AE ESTGV

AE ESTGL

AE ESTG-IPVC

AE ESTCB

AE ESTGB

AE ESTGF

AE ESGIN

AE ESGT

AE ESTT

AE ESTGL

AE ESGTS

AE ISEL

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viana do 
Castelo

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras

Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova

Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Tomar

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego

Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém

Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Portalegre

Viseu

Leiria

Viana do Castelo

Castelo Branco

Beja

Felgueiras

Idanha-a-Nova

Tomar

Tomar

Lamego

Santarém
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Porto

Coimbra

Lisboa

Porto

Coimbra

Vila do Conde

Barcelos

Caldas da Rainha

Castelo Branco

Setúbal

Bragança

Lisboa

Lisboa

Viseu

Lisboa

Melgaço

Viana do Castelo

Viana do Castelo

AE ISEP

AE ISEC

AE ESTeSL

AE ESTeSP

AE ESTSC

AE ESEIG

AE IPCA

AE ESAD

AE ESART

AA IPS

AA IPB

AE ESML

AE ESCS

AE ESSV

AE ISTEC

AE ESDL-IPVC

AE ESCE-IPVC

AE ESS-IPVC 

Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto

Associação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Adminis-
tração de Coimbra

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coim-
bra

Associação de Estudantes da Escola Superior de Estudos Industriais e de 
Gestão de Vila do Conde

Associação de Estudantes do Instituto Politécnico do Cávado e Ave

Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da 
Rainha

Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo 
Branco

Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal

Associação de Estudantes do Instituto Politécnico de Bragança

Associação de Estudantes da Escola Superior de Música de Lisboa

Associação de Estudantes da Escola Superior de Comunicação Social

Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Viseu

Associação de Estudantes do Instituto Superior de Tecnologias Avançadas

Associação de Estudantes da Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo

Associação de Estudantes da Escola Superior de Ciências Empresariais do Insti-
tuto Politécnico de Viana do Castelo

Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo
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Assembleias Gerais realizadas

Data Localidade Local Ordem de Trabalhos

07-03-2014

Extraordinária

Leiria Auditório da Escola 
Superior de Tecnologia 
e Gestão do Instituto 
Politécnico de Leiria

1. Aprovação das atas;

2. Informações;

3. Nova imagem da FNAEESP;

4. ENDA Leiria;

5. Outros Assuntos

26-03-2014

Extraordinária

Santarém Auditório da Escola Su-
perior de Gestão e Tec-
nologia de Santarém

1. Aprovação das atas anteriores;

2. Informações;

3. Dia do Estudante;

4. Cursos Técnicos Superiores Profissionais;

5. Admissão de novos associados;

6. Outros assuntos.

16-04-2014

Ordinária

Coimbra Auditório do Instituto 
Superior de Engenharia 
de Coimbra

1. Aprovação das atas;

2. Informações;

3. Plano de Atividades e Orçamento 2014;

4. Admissão de novos associados;

5. Outros assuntos.

21-05-2014

Extraordinária

Porto Auditório do Instituto 
Superior de Engenharia 
do Porto

1. Aprovação das atas das assembleias gerais anteriores;

2. Informações;

3. Linhas de Orientação Estratégica para o Ensino Superior;

4. Nova imagem da FNAEESP;

5. Outros assuntos.

10-06-2014

Extraordinária

Portalegre Auditório da Escola Su-
perior de Educação do 
Instituto Politécnico de 
Portalegre

1. Aprovação das atas anteriores;

2. Informações;

3. Internacionalização da FNAEESP;

4. Encontro Nacional de Politécnicos 2014;

5. ENDA Covilhã 2014;

6. Outros assuntos.

14-06-2014

Extraordinária

Covilhã Auditório da Universida-
de da Beira Interior

1. Informações;

2. Internacionalização da FNAEESP;

3. Outros assuntos.
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30-08-2014

Extraordinária

Lisboa Auditório do Instituto 
Superior de Contabili-
dade e Administração 
de Lisboa

1. Aprovação das atas anteriores;

2. Informações;

3. Encontro Nacional de Politécnicos 2014;

4. Forma-te 2014;

5. ENDA IPL 2014;

6. Alteração do Regimento da Assembleia Geral da 
FNAEESP;

7. Outros Assuntos

07-11-2014

Ordinária

Coimbra Auditório do Instituto 
Superior de Engenharia 
de Coimbra

1. Aprovação das atas anteriores;

2. Informações;

3. Encontro Nacional de Politécnicos 2014;

4. Forma-te 2014;

5. 25º Aniversário da FNAEESP;

6. Internacionalização do Ensino Superior; 

7. Outros Assuntos

16-12-2014

Extraordinária

Viseu Auditório da Escola 
Superior de Tecnolo-
gia e Gestão do Institu-
to Politécnico de Viseu

1. Aprovação das atas anteriores;

2. Informações;

3. Gala de comemoração do 25º aniversário da FNAEESP;

4. ENDA Coimbra;

5. Demissão e cooptação de elementos da direção;

6. Outros assuntos.

29-01-2015

Extraordinária

Porto Auditório do Instituto 
Superior de Engenharia 
do Porto

1. Aprovação das atas anteriores;

2. Informações;

3. Processo de atribuição de bolsas de estudo a estudantes 
do ensino superior;

4. Eleição do representante dos estudantes do Ensino Su-
perior Politécnico no Conselho Nacional de Educação;

5. Calendário Eleitoral;

6. Outros assuntos.

28-02-2015

Ordinária

Lisboa Auditório da Escola 
Superior de Música de 
Lisboa

1. Aprovação das atas anteriores;

2. Apresentação e aprovação do Relatório de Atividades e 
Contas da FNAEESP; 

3. Outros assuntos.

28-02-2015

Ordinária

Lisboa Auditório da Escola 
Superior de Música de 
Lisboa

1. Aprovação das atas anteriores;

2. Debate eleitoral;

3. Outros assuntos.
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Apresentação

Caros(as) colegas,

Em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 31º dos estatutos da FNAEESP, vem a atual direção apresentar o Re-
latório de Atividades e Contas respeitante ao período do exercício para o qual foi eleita e empossada, a 26 de fevereiro de 2015. 
O mesmo pretende apresentar o balanço das atividades desenvolvidas, relatar a representação política realizada, as relações 
institucionais ocorridas e a situação contabilístico-financeira da estrutura. 

Sob o desígnio da afirmação e credibilização da federação, a atual direção apresentou e fez aprovar o Plano de Atividades e 
Orçamento, em Assembleia Geral Ordinária, a 16 de abril de 2014. Um documento que escrupulosamente apresentava as inten-
ções e ambições para o mandato que se iniciava, assentes na criação de um novo plano de comunicação com as associações 
académicas e de estudantes federadas, com o intuito de aproximar os associados da federação e a federação dos associados, na 
renovação da imagem da federação, na oferta de serviços e mais-valias às estruturas associadas da FNAEESP, na criação de uns 
e na reestruturação de outros meios de comunicação institucionais, na realização de mais tomadas de posição e na construção 
de mais posições políticas, que fizessem desta, que é a estrutura de representação estudantil que mais estudantes representa, 
uma organização mais forte, sólida e reconhecidamente de qualidade no que toca à discussão de políticas de juventude e de 
educação, mais concretamente no que concerne ao ensino superior.

Balanceando este ano de atividade, fazemo-lo com a certeza de que a FNAEESP é hoje uma estrutura mais credível, organizada 
e estruturada do que era há um ano atrás. Com base em alguns alicerces deixados, afirmámos a FNAEESP no panorama do mo-
vimento associativo estudantil nacional, reforçando a capacidade de dialogar, discutir e construir propostas sérias e de qualidade 
para a melhoria do sistema de educação superior em Portugal. 

Ainda assim, o desafio da maior participação das associações académicas e de estudantes federadas ao nível da discussão inter-
na da federação é uma preocupação que se mantém bem atual. É crucial que se idealizem novas metodologias que permitam 
uma maior presença de todas as associações académicas e de estudantes associadas, nos momentos de discussão e nos eventos 
organizados pela federação, seja do ponto de vista da necessária motivação que é necessária incutir nas AAEE mais afastadas, 
numa clara lógica de sensibilização para a importância do papel da FNAEESP na participação ativa e reivindicativa diariamente 
realizada em prol de uma melhoria contínua do sistema educativo português e da intrínseca defesa dos interesses dos estudan-
tes do ensino superior politécnico; seja do ponto de vista financeiro, capacitando e proporcionando às AAEE financeiramente 
mais debilitadas as condições mínimas para a presença das referidas nas atividades da federação.

 
Saudações Académicas,

 
Daniel Monteiro

Presidente da FNAEESP
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Política Educativa

Sendo a FNAEESP, principalmente, uma estrutura de representação política dos interesses dos estudantes do ensino superior 
politécnico, a participação e atividade em torno da discussão de temas referentes à política educativa do ensino superior ganha 
especial dimensão quando o objetivo de uma direção passa por assumir e recolocar a FNAEESP num patamar de qualidade ine-
gavelmente reconhecida não só pelo restante movimento associativo estudantil nacional, como pelas demais individualidades e 
coletividades da sociedade civil, tenham elas responsabilidades governativas ou não. 

O desafio, ambicioso e ousado, foi encarado como a meta a atingir na altura de efetuar um balanço ao ano de mandato que agora 
finda. Assim, importa destacar: 

•	 A realização de tomadas de posição mais regulares e a constante construção de comunicados, pareceres e 
propostas, construtivas e reconhecidamente de qualidade, para a melhoria do sistema de educação superior 
em Portugal;

•	 A recolocação da FNAEESP como uma das estruturas mais ativas, participativas e reconhecidas, de entre as que 
compõe o movimento associativo estudantil nacional;

•	 A proatividade denotada e o constante diálogo com os demais agentes do ensino superior, sejam representan-
tes do MEC, SEES, DGES, CNE, CCISP, CRUP, deputados à Assembleia da República, juventudes partidárias ou 
dirigentes das IES.

Financiamento do ensino superior

O financiamento das instituições de ensino superior é um dos temas da agenda, quer do atual Governo quer da FNAEESP, na 
discussão sobre a atual realidade do ensino superior português. 

Alertou a FNAEESP para a premência da aplicação de uma fórmula de financiamento, gradualmente aplicada de ano para ano, 
com critérios, valores padrão e indicadores de desempenho bem definidos, tal e qual o previsto na Lei n.º 37/2003, que define as 
bases do financiamento para o ensino superior. A verdade é que a distribuição do financiamento estatal a atribuir às instituições 
de ensino superior para o ano de 2015 foi, uma vez mais, marcada pela total ausência de critérios objetivos que trouxessem jus-
tiça e transparência à afetação do dinheiro público ao ensino superior. Apesar de por diversas vezes ter sido assumido pelo atual 
Governo que o financiamento do ensino superior para 2015 seria marcado pela aplicação de uma fórmula de financiamento 
justa e transparente, a realidade é que foi novamente o fator histórico, completamente irrealista e descontextualizado, a definir 
quanto cada instituição iria receber da dotação orçamental do Estado para o ano de 2015. Aliado a isso, anunciou o MEC em 
agosto de 2014 a redução global de 1,5% no orçamento das instituições de ensino superior para o ano de 2015, merecendo forte 
repúdio da FNAEESP, que criticou o caminho seguido, por parte do Governo, em mais uma medida reveladora de um completo 
desprezo pela educação.

Já no presente ano sensibilizou a FNAEESP a SEES para a necessidade urgente de preparar o financiamento do ensino superior 
para 2016, através do início atempado da discussão em torno da fórmula de financiamento para o ensino superior, tanto ao 
nível do ensino como da ação social, a aplicar gradualmente de ano para ano, entre MEC, CCISP, CRUP e movimento associativo 
estudantil nacional, de forma a que atempadamente as instituições de ensino superior conheçam o modelo e a fórmula que 
financiará o ensino superior em 2016.
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Assim, e no que concerne ao financiamento do ensino superior, destacam-se as seguintes ações durante o mandato:

•	 Realização de um comunicado, em agosto de 2014, como forma de repúdio ao anunciado corte de 1,5% no orça-
mento das instituições de ensino superior para o ano de 2015;

•	 Apresentação e aprovação, por parte do movimento associativo estudantil nacional, de uma moção intitulada 
“Inexistência de critérios na distribuição do financiamento para o ensino superior”, no ENDA IPL, em setembro 
de 2014;

•	 Apresentação e aprovação, por parte do movimento associativo estudantil nacional, de uma moção intitulada 
“Financiamento do Ensino Superior: Preparar 2016”, no ENDA Coimbra, em dezembro de 2014.

Ação Social e Abandono Escolar

No que à ação social diz respeito, denunciou a FNAEESP a inexistência de um sistema de ação social com a dimensão suficiente 
para acautelar todas as necessidades socioeconómicas da sociedade portuguesa, que garanta uma igualdade de oportunidade à 
Educação, e ao ensino superior em particular, entre todos os indivíduos. Como tal, e na senda do que tem sido a posição do mo-
mento associativo estudantil nacional, reivindicou a FNAEESP uma revisão geral do Regulamento de Atribuição de Bolsas 
de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, de forma a que mais estudantes possam ser abrangidos pela ação social escolar, 
evitando assim que mais estudantes abandonem o ensino superior por falta de capacidade financeira. 

Sobre a temática do abandono escolar, levou a FNAEESP a cabo ações de sensibilização junto das demais Instituições de Ensino 
Superior, para que o fenómeno seja seriamente estudado e para que possam ser compilados relatórios anuais por instituição, 
com a indicação dos principais motivos de abandono e do número de estudantes que o fizeram. Junto da SEES foi ainda exer-
cida pressão para que a resolução que recomenda ao Governo a apresentação anual à Assembleia da República de um 
“relatório profundo e rigoroso sobre o abandono escolar”, aprovada por unanimidade por todos os Deputados com assento 
parlamentar em março de 2013, seja urgentemente cumprida.

Criado em julho de 2014, o programa “Retomar” permite o regresso à educação e formação, em contexto de ensino superior, 
de estudantes que pretendam completar formações anteriormente iniciadas ou realizar uma formação diferente, nomeada-
mente incentivando o regresso de antigos estudantes que abandonaram o ciclo de estudos antes da sua conclusão. Também 
na regulamentação e criação do programa a FNAEESP participou ativamente, através da apresentação de sugestões e 
recomendações à comissão de trabalho constituída pelo Governo para o efeito.

Lecionação do 3º ciclo no Ensino Superior Politécnico

Diz-nos a teoria, baseada nos objetivos que levaram à criação do ensino superior politécnico, que este deve orientar o seu papel 
formador para o contexto empresarial, com o “saber fazer” bem vincado, mantendo intactos os padrões de qualidade e excelên-
cia desejados. Ora, é com base na sua componente empresarial, com uma ligação forte ao mercado de trabalho, que a FNAEESP 
defende e reivindica a ministração de formações com esta matriz, do 1º ao 3º ciclo, passando pelos cursos não conferentes de 
grau, nas instituições de ensino superior politécnicas.

Assim, e no que a este assunto diz respeito, a FNAEESP: que a este assunto diz respeito, a FNAEESP:

•	 Apresentou e fez aprovar, por todo o movimento associativo estudantil nacional, uma moção intitulada “Urge 
uma maior aposta na investigação aplicada!”, no ENDA IPL, em setembro de 2014.
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Rede de ensino superior e oferta formativa

A discussão em torno da reorganização da rede de ensino superior e da racionalização da oferta formativa, apesar de sucessi-
vamente, ano após ano, continuar a ser “discussão” e não “realidade”, foi uma das temáticas que esteve na agenda da FNAEESP 
ao longo deste mandato. 

Internamente, foi levado a cabo um processo de discussão e maturação de opinião, culminado com a realização de um ciclo 
de conferências, intitulado: “Ensino Superior: O Futuro!”, que permitiu aos associados conhecerem a opinião de personalidades 
que, assumem ou assumiram, responsabilidades no âmbito do ensino superior português e, também assim, formalizarem a sua 
própria opinião sobre o tema.

Assim, no que a esta temática diz respeito, a FNAEESP:

•	 Apresentou e fez aprovar, por todo o movimento associativo estudantil nacional, uma moção intitulada: “Rede 
de ensino superior e oferta formativa: O caminho de coragem!”, no ENDA Covilhã, em março de 2014, que de-
fende a definição da binariedade do ensino superior ao nível da oferta formativa, a fusão de instituições de 
ensino superior, próximas geograficamente, que daí advenham ganhos de escala, a coordenação e articulação 
da oferta formativa, de forma a garantir-se uma predominante adaptação da oferta formativa às necessidades 
regionais e a inexistência de repetições da oferta formativa em IES próximas geograficamente, a criação de 
uma lista de nomenclaturas da oferta formativa existente no ensino superior português e a revisão do Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Superior, para que o enquadramento legal não inviabilize as necessárias 
tomadas de decisão.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais

É a 18 de março de 2014 promulgado o Decreto-Lei n.º43/2014, que cria e regulamenta os cursos técnicos superiores profissio-
nais, como formação superior de curta duração não conferente de grau, a ministrar no âmbito do ensino superior politécnico. 

Dada a inexistência de qualquer draft ou proposta prévia para análise, dada a conhecer à FNAEESP, toma a federação posição, 
através de comunicado público, a 28 de março de 2014, sobre a regulamentação constante do Decreto-Lei já mencionado. São 
assim denunciadas as seguintes problemáticas, que ainda carecem de resolução: 

•	 O modelo definido para os novos cursos nada acrescenta aos atuais CET, constituindo-se uma incoerente so-
breposição de competências e de oferta formativa, de nível 5 (com base no QNQ), uma vez manterem-se em 
funcionamento os atuais CET no ensino não superior;

•	 A criação de uma nova via de acesso ao ensino superior, acessível a estudantes com o ensino secundário incom-
pleto (n.º2 do artigo 9º do Decreto Lei n.º43/2014), não prevista na Lei de Bases do Sistema Educativo;

•	 O facto de não estar incluído qualquer estudante na comissão de acompanhamento dos CTSP (de acordo com 
o n.º2 do artigo 38º do Decreto-Lei n.º43/2014).
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Revisão do RJIES

O Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior prevê, na sua constituição, uma avaliação da Lei 5 anos após a sua intro-
dução. A verdade é que passados 8 anos após a sua criação, a Lei que veio regular o funcionamento e organização das institui-
ções de ensino superior carece ainda de avaliação. Como tal, reivindicou a FNAEESP ao longo deste mandato a realização 
de uma avaliação séria aos 8 anos de vigência da referida Lei e, consequentemente, uma (re)abertura do processo de 
discussão em torno da revisão do RJIES, entre SEES, CCISP, CRUP, federações e associações académicas e de estudantes e 
demais agentes do ensino superior. 

Internacionalização do Ensino Superior

Apresentou o MEC a 23 de setembro de 2014 o relatório “Uma estratégia para a internacionalização do ensino superior”, visando 
a delineação estratégica para a potenciação e afirmação do ensino superior português a nível internacional. Dada a importância 
estratégica que o documento apresenta e cumprindo o prazo definido pelo MEC para a apresentação de pareceres: 

•	 Apresentou a FNAEESP, junto da SEES, um parecer ao referido relatório, no dia 31 de outubro de 2014, disponi-
bilizando-o posteriormente às IES politécnicas e aos organismos de comunicação social.
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Relações institucionais
O reforço das relações institucionais foi outra das prioridades assumidas, no sentido de ver reforçada a posição da FNAEESP 
ao nível da discussão, proporcionando assim a maior valorização das posições políticas, seja por organismos governamentais, 
instituições de ensino superior ou organismos de comunicação social.   

Secretaria de Estado do Ensino Superior

Ao longo do mandato beneficiou a FNAEESP de uma relação de proximidade com a SEES, reunindo periodicamente, juntamente 
com outras federações e associações académicas e de estudantes, com o Secretário de Estado do Ensino Superior. 

A apresentação das demais posições da FNAEESP e a discussão em torno das matérias da agenda política respeitantes ao ensino 
superior, foram uma constante ainda que na maioria das vezes não com os efeitos desejados.

Ainda assim, há a destacar:

•	 A criação do programa “Retomar” em julho de 2014, que contou com os vários contributos da FNAEESP, apre-
sentados à comissão de trabalho coordenada pela SEES para a regulamentação do programa;

•	 A revisão do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, em agosto de 
2014, que passou a incluir os estudantes dos recém-criados Cursos Técnicos Superiores Profissionais na ação 
social escolar e regulou a existência de um escalão “zero”, ao nível do património mobiliário das famílias, des-
penalizando assim os agregados familiares com um património mobiliário mais reduzido;

•	 A criação do programa “+Superior”, em setembro de 2014, que contou com os contributos da FNAEESP na dis-
cussão em torno da regulamentação do programa;

•	 A criação de uma comissão de trabalho coordenada pela SEES, em março de 2015, para a revisão do Regulamen-
to de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior e que conta com a presença de Daniel 
Monteiro, presidente da FNAEESP, indicado por várias federações e associações académicas e de estudantes;

•	 O início da discussão em torno do modelo de financiamento do ensino superior para 2016, já em fevereiro de 
2015, entre SEES, CCISP, CRUP e movimento associativo estudantil nacional, no seguimento da proposta apre-
sentada pela FNAEESP no ENDA Coimbra e aprovada por todo o movimento associativo estudantil nacional.

Direção Geral do Ensino Superior

Sendo a DGES um serviço central do MEC que tem por missão assegurar a conceção, a execução e a coordenação das políticas 
que, no âmbito do ensino superior, cabem àquele ministério, apresentou-se a FNAEESP disponível para assumir uma postura de 
proximidade com o diretor geral do ensino superior. 

Com a nomeação de João Queiroz para diretor geral, em novembro de 2014, foram estreitadas as relações institucionais, desta-
cando-se:

•	 A reunião entre federações e associações académicas e de estudantes, entre as quais a FNAEESP, em janeiro de 
2015, a fim de discutir o “apagão” informático verificado na plataforma de análise de bolsas de estudo, verifica-
do em dezembro de 2014;

•	 A reunião realizada, em fevereiro de 2015, entre o presidente da FNAEESP, Daniel Monteiro, e o Diretor Geral 
do Ensino Superior, João Queiroz, a pedido deste, com o propósito de discutir as alterações pretendidas ao RA-
BEEES e à regulamentação dos programas “Retomar” e “+Superior”.
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Secretaria de Estado do Desporto e Juventude / Conselho Consultivo da Juventude

Reuniu o Conselho Consultivo da Juventude, em outubro de 2014, contando com a presença e participação da FNAEESP. Esteve 
em discussão o Orçamento de Estado para 2015 para a área da Juventude, os programas de apoio ao associativismo jovem, o 
programa Erasmus +, o programa Garantia Jovem e a composição e funcionamento do Conselho Consultivo da Juventude. 

Em fevereiro de 2014 decorreu ainda um período de auscultação e de recolha de contributos relativo à composição do CCJ, no 
qual a FNAEESP apresentou as suas recomendações para o melhor funcionamento do conselho e para ser assegurada a maior 
representatividade das organizações de juventude portuguesas.

Conselho Nacional de Educação

Através da cooperação e de uma relação de proximidade com o representante dos estudantes do ensino superior politécnico 
no CNE, Paulo Neto, eleito em Assembleia Geral da FNAEESP, manteve a federação um conhecimento efetivo das propostas, 
posições e deliberações deste que é o conselho consultivo do Governo para a área da Educação, que promove a participação das 
várias forças sociais, culturais e económicas. 

Importa ainda destacar os contributos apresentados pela FNAEESP, via representante dos estudantes do ensino superior poli-
técnico no conselho, em matéria dos recém-criados Cursos Técnicos Superiores Profissionais, que mereceram a melhor consi-
deração para a compilação do relatório anual levado a cabo pelo CNE, intitulado “Estado da Educação”. 

Dada a demissão apresentada pelo colega Paulo Neto, do lugar de representante dos estudantes do ensino superior politécnico 
no CNE, decorreu a 29 de janeiro de 2015 a eleição do novo representante. Foi assim eleito Paulo Santos, estudante do Instituto 
Superior de Engenharia do Porto e atual presidente da mesa da assembleia geral da FNAEESP.

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

Manteve a FNAEESP um contacto frequente com o representante dos estudantes do ensino superior politécnico no conselho 
consultivo da A3ES, que possibilitou a recolha de informações da atividade da Agência e uma maior informação ao nível do 
trabalho desenvolvido pela referida nos processos de avaliação e acreditação dos ciclos de estudo, que decorrem atualmente.

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos

Manteve a FNAEESP uma estreita relação com o CCISP, ao nível da apresentação e discussão das posições de ambas as institui-
ções, de forma a serem medidas as sensibilidades e preocupações colocadas na agenda da discussão, ao nível das políticas de 
ensino superior, de parte a parte.

Além das reuniões ocorridas entre a federação e a comissão permanente do CCISP, com relativa periodicidade, por solicitação 
da FNAEESP decorreram ainda duas reuniões de trabalho entre o CCISP e várias federações e associações académicas e de 
estudantes, nomeadamente a 5 de novembro de 2014 e a 26 de fevereiro de 2015.
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Conselho Nacional de Juventude

Sendo o CNJ a plataforma representativa das organizações de juventude de âmbito nacional, abrangendo as mais diversas ex-
pressões do associativismo juvenil (culturais, ambientais, escutistas, partidárias, estudantis, sindicalistas e confessionais), apre-
sentou-se a FNAEESP participativa nos momentos de discussão e trabalho, ao nível dos temas da agenda política de juventude 
e de educação. 

Assim, importa destacar:

•	 A participação da FNAEESP nas Assembleias Gerais do CNJ convocadas ao longo do mandato;

•	 A representação da federação nas reuniões da comissão de educação do CNJ;

•	 A ativa presença e colaboração no projeto “comSUMOS Académicos”, integrando a FNAEESP o grupo de traba-
lho da comunicação do projeto.

Federação Académica para a Informação e Representação Externa

Ao longo do mandato acompanhou a FNAEESP o trabalho desenvolvido pela FAIRe, ao nível da participação nas assembleias 
gerais da estrutura, participando e dando o seu contributo para uma melhoria efetiva do funcionamento da estrutura. 

De referir que decorre neste momento o processo de revisão estatutária da estrutura, contando com a presença de Daniel Mon-
teiro, presidente da FNAEESP, na comissão de revisão estatutária.

Comunicação e Imagem

A potenciação e afirmação da marca FNAEESP foi um dos desígnios base, levado em conta durante o mandato, não só ao nível da 
comunicação institucional da estrutura com as AAEE federadas e não federadas e demais instituições ou personalidades, como 
ao nível da renovação gráfica e na aposta numa nova imagem para a FNAEESP. 

Estratégia de comunicação

A criação de uma estratégia de comunicação de maior proximidade com as AAEE federadas, que passasse pelo envio via email, 
em tempo útil, dos resumos das iniciativas e atividades nas quais a FNAEESP se ia fazendo representar, fez com que todos os 
associados ficassem a par do trabalho desenvolvido pela federação, da agenda que ia tendo e das relações institucionais que iam 
sendo concretizadas. Ainda ao nível da comunicação com as AAEE federadas, importa relevar a grande utilização dada ao grupo 
privado de Facebook, onde os dirigentes das AAEE eram informados da “vida” quotidiana da federação.

No que à comunicação externa diz respeito, tanto por carta como por email, a mesma foi desenvolvida com o maior dos critérios, 
dando a conhecer uma estrutura profissionalizada e consciente com a importância que a comunicação apresenta nos dias de 
hoje.
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Nova imagem corporativa 

Assumindo consciência da importância que a vertente gráfica e comunicativa tem para as organizações, a FNAEESP aprovou a 
sua nova imagem a 21 de maio de 2014, em assembleia geral.

Uma imagem rejuvenescida, dinâmica e atual, permitindo-lhe estar lado a lado com outras estruturas de referência ao nível da 
política educativa do ensino superior.

A nova imagem foi inspirada na definição de Federação (do latim: foedus, foedera, “aliança”, “união”), pretendendo-se criar algo 
que traduzisse a união, a força e a coesão das AAEE federadas da FNAEESP, fundamentais para se tingirem todos os objetivos. 
Nesse contexto, e porque na natureza o composto mais duro é o diamante, uma vez que as ligações do átomo de carbono são as 
mais perfeitas e inigualáveis, o desdobramento desse composto foi a base da criação desta nova imagem.

Página oficial da FNAEESP

A aposta num novo site, dinâmico e de fácil acesso à informação, com um layout apelativo e atual, que permitisse a todos os 
visitantes ficar a par de todas as notícias acerca do ensino superior politécnico, agenda da federação e tomadas de posição da 
estrutura, foram as bases para a construção do atual site, lançado no dia 13 de agosto de 2014.
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Redes Sociais

A importância das redes sociais nos dias de hoje é inegável, pelo que o dinamismo dado às redes sociais é verdadeiramente 
fundamental para toda a comunicação institucional chegar aos estudantes do ensino superior, assim como aos demais agentes 
da sociedade portuguesa. 

Deste modo, a FNAEESP efetuou uma reestruturação na comunicação efetuada através da rede social Facebook e criou uma 
conta de Twitter e de Youtube. 

Material produzido

A produção de material gráfico foi outra das estratégias adotadas para a afirmação e divulgação da marca FNAEESP, junto das 
demais individualidades e coletividades da sociedade civil.

Assim, destaca-se:

•	 A produção de dois roll-ups. Um baseado na imagem geral da federação e outro tendo por base a comemora-
ção do 25º aniversário da FNAEESP.

•	 A produção de papel timbrado, envelopes, capas plásticas, pastas e pins da federação.
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Comunicação Social

A concretização e apresentação regular de pareceres, tomadas de posição e propostas responsáveis, com reconhecida qualida-
de, por uma melhoria do sistema de educação superior em Portugal, fez com que o impacto da FNAEESP na imprensa nacional 
tenha superado o atingido em anos anteriores. 

Data Organismo de

Comunicação Social

Tipo de peça Título da peça

27-03-2014 Canal Superior Online «Estudantes do Politécnico rejeitam moldes dos novos cur-
sos técnicos superiores»

26-06-2014 Agência Lusa Online e papel «Alunos defendem fusão de cursos»

31-07-2014 Canal Superior Online «Governo mostra-se indisponível para alterar regula-
mento de bolsas»

14-08-2014 Agência Lusa Online e papel «Estudantes alertam para perigo de abandono escolar 
no ensino superior»

31-10-2014 Canal Superior Online «Internacionalização não deve constituir “movimento de 
sobrevivência” das Instituições»

06-11-2014 Canal Superior Online «Ensino Politécnico em debate este fim de semana»

13-11-2014 Canal Superior Online «FNAEESP exige ser recebida pelo Secretário de Esta-
do»

09-01-2015 Agência Lusa Online e papel «Alunos queixam-se de atrasos na atribuição de bolsas 
por problemas informáticos»

18-01-2015 Record TV Televisiva Programa «Fala Portugal»

20-01-2015 Agência Lusa Online e papel «Alunos do superior à espera de bolsas chamados a entre-
gar documentos pela segunda vez»
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Atividades / Projetos / Iniciativas

Captação de mais associados / Reaproximar AAEE afastadas

Sendo esta uma estrutura nacional, representativa do subsistema de ensino politécnico, foi durante este mandato encara-
da como prioridade a participação cada vez mais ativa das AAEE na vida da federação. Fazer com que as AAEE afastadas da 
FNAEESP regressassem e federar novos membros foi um dos grandes desafios que esta direção traçou.

Assim, há a destacar:

•	 A federação de 8 novas AAEE (AE ESELx, AE ESCS, AE ISTEC, AE ESTG Lamego, AE ESS Viseu, AE ESS-IPVC, AE 
ESCE-IPVC e AE ESDL-IPVC);

•	 A reaproximação a algumas AAEE afastadas e a criação de um contacto de proximidade com algumas AAEE 
não federadas.

Visitas periódicas aos Institutos Politécnicos

A aproximação das AAEE à FNAEESP e da FNAEESP às AAEE é fulcral para a existência de uma estrutura forte, com alicerces e 
que consiga efetuar a sua atuação a nível da política educativa de forma capaz. Assim, foram levados a cabo encontros entre a 
federação, a(s) AAEE e o respetivo IP, através de visitas periódicas da direção da FNAEESP a cada IP, com o intuito de reunir com 
a(s) AAEE e a presidência do referido IP, e assim perceber as reivindicações, os problemas detetados pelas associações legal-
mente mandatadas para assegurar a representação dos estudantes e de verificarmos as sensibilidades, reações e propostas de 
resolução apresentadas pela presidência do IP, para cada problema. Com estas visitas/reuniões periódicas procurou-se perceber 
as diferentes realidades e problemas existentes em cada IP, assim como apresentar as demais posições políticas da FNAEESP.

Instituto Politécnico Ponto de situação

Instituto Politécnico de Beja Visita realizada a 04-06-2014

Instituto Politécnico de Coimbra Visita realizada a 24-07-2014

Instituto Politécnico de Castelo Branco Visita realizada a 29-09-2014

Instituto Politécnico do Porto Visita realizada a 01-10-2014

Instituto Politécnico de Viseu Visita realizada a 09-10-2014

Instituto Politécnico de Bragança Visita realizada a 20-10-2014

Instituto Politécnico de Lisboa Visita realizada a 23-10-2014

Instituto Politécnico de Santarém Visita realizada a 11-11-2014

Instituto Politécnico da Guarda Visita realizada a 27-01-2015
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Instituto Politécnico do Cávado e do Ave Reunião solicitada a 22-07-2014. Ainda a aguardar resposta.

Instituto Politécnico de Viana do Castelo Reunião solicitada a 22-07-2014. Ainda a aguardar resposta.

Instituto Politécnico de Tomar Reunião solicitada a 22-07-2014. Ainda a aguardar resposta.

Instituto Politécnico de Portalegre Reunião solicitada a 22-07-2014. Ainda a aguardar resposta.

Instituto Politécnico de Setúbal Reunião solicitada a 22-07-2014. Ainda a aguardar resposta.

Instituto Politécnico de Leiria Reunião solicitada a 22-07-2014. Ainda a aguardar resposta.

 

Ordens Profissionais

Durante o mandato proporcionou a FNAEESP a realização de reuniões de trabalho com algumas Ordens Profissionais, que con-
templem no seu acesso licenciaturas lecionadas no ensino superior politécnico, convidando as AAEE federadas da FNAEESP, 
representativas de estudantes das áreas de saber com acesso à referida Ordem, a presenciarem à reunião.

O objetivo foi o de proporcionar a todas as AAEE federadas o contacto com as Ordens Profissionais, para que possam transmitir 
as preocupações dos estudantes que representam e possam também aceder aos resultados dos estudantes da instituição que 
representam nos exames de ingresso às referidas Ordens, pelo menos naquelas que consagrem exame de admissão.

Associação / Ordem Profissional Ponto de situação

Ordem dos Enfermeiros Reunião realizada a 16-09-2014

Câmara dos Solicitadores Reunião realizada a 10-11-2014

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas Reunião realizada a 25-02-2015

Ordem dos Engenheiros Reunião solicitada. Aguarda-se agendamento.

Ordem dos Engenheiros Técnicos Reunião solicitada. Aguarda-se agendamento.
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Ciclo de conferências 2014 – “Ensino Superior: O futuro!”

Decorreu nos dias 31 de maio e 1 de junho de 2014, no auditório do Conselho Nacional de Educação, o ciclo de conferências in-
titulado “Ensino Superior: O futuro!”.

Com o propósito de proporcionar aos associados da FNAEESP a auscultação de opiniões, a proferir por personalidades que direta 
ou indiretamente exercem ou exerceram funções de responsabilidade, relativamente à política educativa do ensino superior, 
o evento contou com a presença dos oradores Ricardo Morgado, da Secretaria de Estado do Ensino Superior, Maria da Graça 
Carvalho, ex-Ministra da Ciência e do Ensino Superior do XV Governo Constitucional e ex-Ministra da Ciência, Inovação e Ensino 
Superior do XVI Governo Constitucional, e Luís Rebelo, ex-presidente da Federação Académica do Porto.

V Encontro Nacional de Politécnicos

Decorreu entre os dias 7 e 9 de novembro de 2014, no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, a V edição do Encontro 
Nacional de Politécnicos.

Subordinado aos temas “Financiamento do Ensino Superior”, “Investigação no Ensino Superior Politécnico”, “Impacto dos Insti-
tutos Politécnicos no Desenvolvimento Socioeconómico das Regiões” e “Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior”, o 
evento contou com a presença de diversas personalidades de renome ao nível dos(as) oradores(as) convidados. 

Importa igualmente destacar a presença do Secretário de Estado do Ensino Superior, José Ferreira Gomes, no evento. 

At
iv

id
ad

es
/P

ro
je

to
s/

In
ic

ia
tiv

as



30 Relatório de Atividades e Contas 2014

Forma-te 2014

O Forma-te 2014 decorreu entre os dias 10 e 12 de outubro na Pousada da Juventude de São Pedro do Sul. Este tratou-se de um 
evento de caráter formativo que contou com formações formais e informais, com palestras e workshop’s sobre os mais diversos 
assuntos de atuação do movimento associativo estudantil. 
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Gala de comemoração do 25º aniversário

Organizou a FNAEESP a 29 de novembro de 2014, na Quinta do Mourão, em Tentúgal, a gala de comemoração do 25º aniversário 
da federação. Um evento que contou com a presença de mais de 100 convidados, entre ex-dirigentes e dirigentes da estrutura, 
atuais dirigentes das AAEE federadas, presidentes de IES, administradores(as) dos serviços de ação social e representantes da 
Secretaria de Estado do Ensino Superior e da Secretaria de Estado do Desporto e Juventude.

O momento foi ainda aproveitado para serem homenageados todos os dirigentes que contribuíram para a edificação da 
FNAEESP, recebendo os ex-presidentes, em representação das respetivas direções, uma lembrança alusiva ao 25º aniversário 
da federação.
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Apreciação global

A nível contabilístico-financeiro, o ano de 2013 apresenta um ano de viragem comparativamente com os últimos anos da fe-
deração. Em primeiro lugar, numa lógica financeira, porque foi a FNAEESP a assegurar todos os custos de representação dos 
seus dirigentes, por outro, numa lógica contabilística, já que todos os procedimentos contabilísticos foram da responsabilidade 
e geridos por uma Técnica Oficial de Contas, com o objetivo de apresentar uma total transparência e rigor nas demonstrações 
financeiras apresentadas.

No que ao resultado líquido do exercício diz respeito, é apresentado um resultado de -2.592,20€, muito em função dos eleva-
dos custos inerentes à organização da gala de comemoração do 25º aniversário da FNAEESP, que mereceu um grande esforço 
financeiro por parte da federação dada a importância que a data apresentava. 

Importa ainda destacar a preocupação da FNAEESP com a total transparência das despesas apresentadas, pelo que se destaca:

•	 A implementação de um registo de faturas, em que todas as despesas pagas por MB da FNAEESP ou por trans-
ferência bancária foram registadas, com a indicação da descrição, do valor, da data e da forma de pagamento;

•	 A criação de um relatório de despesas a preencher por cada dirigente que apresente despesas pagas em pri-
meira mão pelo próprio, com a indicação da data, atividade/ação, descrição, número de quilómetros percorri-
dos, no caso de se tratar de uma despesa praticada em viatura própria, e valor.

Por fim, há a destacar a existência de um elevado valor em dívida por parte de algumas AAEE federadas, referente a quotas. 
Importa assim fazer uma reflexão profunda na definição do caminho estratégico de crescimento e sustentabilidade, na procu-
ra de alternativas e de novas vias de financiamento.  

O tesoureiro da FNAEESP, 

 
Artur Soares
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Balanço
 

Coimbra, 28 de fevereiro de 2015

      A Técnica Oficial de Contas,                                                           A direção,

 
 
    _____________________________________________________   _____________________________________________________                    
                                                                                                                                
        

 

                                                                                                                                                                                                                                  
        _____________________________________________________

31-12-2014 31-12-2013
Ativo

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 2 626,65 0,00

Subtotal 626,65 0,00
Ativo corrente
Fundadores/associados/membros 3 12 911,96 9 516,28
Outras contas a receber 4 1 000,00
Caixa e depósitos bancários 5 14 517,93 20 568,96

Subtotal 28 429,89 30 085,24
Total do Ativo 29 056,54 30 085,24

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos 6 28 508,80 17 395,39

Resultado l íquido do período 6 (2 592,20) 11 113,41
Total do fundo do capital 25 916,60 28 508,80

Passivo
Passivo não corrente

Subtotal 0,00 0,00
Passivo corrente
Fornecedores 7 1 662,52 1 455,00
Estado e outros entes públicos 8 299,50 121,44
Outras contas a pagar 9 1 177,92

Subtotal 3 139,94 1 576,44
Total do passivo 3 139,94 1 576,44
Total dos fundos patrimoniais e do passivo 29 056,54 30 085,24

DatasNotasRUBRICAS
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Artur Soares
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Demonstração dos resultados por naturezas

 

2014 2013
Vendas e serviços prestados 10 8 767,17 6 105,43
Subsídios, doações e legados à exploração 11 6 000,00 6 000,00
Fornecimentos e serviços externos 12 (6 758,57) (307,50)
Outros gastos e perdas 13 (10 287,48) (684,52)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (2 278,88) 11 113,41

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 2 (313,32) 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (2 592,20) 11 113,41

Resultados antes de impostos (2 592,20) 11 113,41

Resultado líquido do período (2 592,20) 11 113,41

Notas PERÍODOSRENDIMENTOS E GASTOS
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Identificação da Identidade

A Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, criada em 1989, é uma instituição sem fins 
lucrativos, constituída sob a forma de federação com estatutos publicados no Diário da República, com sede na Rua Pedro Nunes 
- Quinta da Nora, 3030-199 Coimbra.

Ativos fixos tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos 
de 2014 e de 2013, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de 
acordo com o seguinte quadro:

Descrição Saldo em 
31-dez-2013 Aquisições Abates Saldo em 

31-dez-2014

 Custo 

Equipamento administrativo 0,00 939,97 0,00 939,97

 Total 0,00 939,97 0,00 939,97

 Depreciações acumuladas 

Equipamento administrativo 0,00 313,32 0,00 313,32

 Total - 313,32 - 313,32

 Quantia escriturada 626,65

Foi estimada uma vida útil de 3 anos para o equipamento administrativo (PC portátil). 

Ativos intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos 
de 2014 e de 2013, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de 
acordo com o seguinte quadro:

Descrição Saldo em 
01-jan-2014 Aquisições Saldo em 

31-dez-2014

 Custo 

Programas de computador - 295,00 295,00

 Total - 295,00 295,00

 Depreciações acumuladas 

Programas de computador - 98,33 98,33

 Total - 98,33 98,33

 Quantia escriturada 196,67

Foi estimada uma vida útil de 3 anos para o software de faturação Invoicexpress. De
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Fundadores / associados / membros

A rubrica “Fundadores/associados/membros”, em 31 de dezembro de 2014 e 2013, desdobra-se da seguinte forma:

Descrição 2014 2013

Ativo

Fundadores/associados/membros 12 600,07 9 204,39

Total 12 600,07 9 204,39

Descrição Valor

AEESECB - Associação de Estudantes Escola Superior de Educação de Castelo Branco 462,45

AEESE-IPVC - Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação- IPVC 92,30

AEESEP - Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação do Porto 630,03

AEESES - Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Santarém 965,79

AEESEB - Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Beja 99,76

AEESE Portalegre - Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Portalegre 86,12

AEESACB - Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Castelo Branco 926,22

AEESAB - Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Beja 78,17

AEESAS - Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Santarém 93,52

AEISCAP - Associação de Estudantes Instituto Superior de Contabilidade e Administração Porto 105,00

AEESTG Portalegre - Associação Estudantes Escola Superior de Tecnologia e Gestão Portalegre 99,29

AEESTGL - Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria 321,32

AEESTG-IPVC - Associação de Estudantes Escola Superior Tecnologia e Gestão de Viana do Castelo 184,30

AEESTCB - Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco 949,07

AEESTIGB - Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja 1 055,28

AEESTGF - Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras 306,48

AEESGIN - Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 630,02

AEESG - Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Tomar 1 017,87

AEESTT - Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Tomar 1 186,78

AEESTGS - Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Santarém 114,70

AEISEC - Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 91,64

AEESTeSL - Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 30,00

AEESART- Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco 623,16

AAIPB - Associação Académica do Instituto Politécnico de Bragança 951,40

AEISTEC - Associação de estudantes do Instituto Superior de Tecnologias Avançadas 68,67

AEESCE-IPVC - Associação de Estudantes da Escola Superior de Ciências Empresariais 70,57

AEESDL-IPVC - Associação de Estudantes da Escola Superior de Desporto e Lazer - IPVC 58,48

AEESECS - Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais Leiria 1 301,68

Total 12 600,07
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Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber”, em 31 de dezembro de 2014 e 2013, desdobra-se da seguinte forma:

Descrição 2014 2013

Entidades Devedores por Subsídios 1 000,00 -

Total 1 000,00 -

 
A entidade devedora do subsídio trata-se do IPC – Instituto Politécnico de Coimbra.

Caixa e depósitos bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013, encontrava-se com os seguin-
tes saldos: 

   

Descrição 2014 2013

Caixa 0,00 0,00

Depósitos à ordem 14 517,93 20 568,96

Total 14 517,93 20 568,96

 
Em abril de 2014 foi encerrada a conta bancária que a FNAEESP tinha no Millennium BCP, sendo o saldo transferido na totali-

dade para uma conta entretanto aberta na CGD - Caixa Geral de Depósitos.

Fundos patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Descrição Saldo em 
31-dez-2013 Aumentos Diminuições Saldo em 

31-dez-2014

Fundos 17 083,50 11 113,41 0,00 28 196,91

Resultado líquido do período 11 113,41 0,00 13 508,94 (2 395,53)

 Total 28 196,91 11 113,41 13 508,94 25 801,38

Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores”, em 31 de dezembro de 2014 e 2013, é discriminado da seguinte forma:

Descrição 2014 2013

Fornecedores c/c 1 662,52 1 455,00

Total 1 662,52 1 455,00

 
Em 2013 o valor registado nesta rúbrica referia-se exclusivamente à divida à FAIRe dos anos 2011, 2012 e 2013. Em 2014 acresce 

a quota de associado de 2014 ao CNJ- Conselho Nacional da Juventude.
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Estado e outros entes públicos

O saldo da rubrica de “Estado e outros entes públicos”, em 31 de dezembro de 2014 e 2013, é discriminado da seguinte forma:

Descrição 2014 2013

Passivo

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares 299,50 121,44

Total 299,50 121,44

 
O saldo de 2014 refere-se a retenções na fonte de honorários e foi entregue e pago ao Estado até 20 de janeiro de 2015.

Outras contas a pagar

O saldo da rubrica de “Outras contas a pagar”, em 31 de dezembro de 2014 e 2013, é discriminado da seguinte forma:

Descrição
2014 2013

Corrente Corrente

Credores por acréscimos de gastos 1 177,92 0,00

Total 1 177,92 0,00

 
O saldo da rúbrica de “Outras contas a pagar” refere-se à dívida aos apresentadores (100€) e fotógrafo (125€) da Gala do 25.º 
aniversário e ao roll up, lonas e pastas produzidas para o ENP – Encontro Nacional de Politécnicos 2014 (952,64€). De referir 

que as referidas dívidas já foram liquidadas em janeiro de 2015.

Vendas e serviços prestados

Em 2014 e 2013 foram reconhecidos os seguintes valores relativos a “Serviços Prestados”:

Descrição 2014 2013

Quotas dos associados/AAEE Federadas 7 785,53 6 105,43

Quotizações atividades 981,64 0,00

Total 8 767,17 6 105,43

 
As quotizações dos sócios foram recebidas no âmbito da atividade “Forma-te” (800€), ENP (91,64€) e Gala do 25.º aniversário 

(90€).

Subsídios, doações e legados à exploração

Em 2014 e 2013, a entidade tinha os seguintes saldos nas rúbricas de “Subsídios, doações e legados à exploração”:

Descrição 2014 2013

Subsídios de outras entidades 6 000,00 6 000,00

Total 6 000,00 6 000,00
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Os subsídios foram atribuídos pelas seguintes entidades:

Descrição 2014 2013

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 5 000,00 5 000,00

Instituto Politécnico de Coimbra 1 000,00 1 000,00

Total 6 000,00 6 000,00

Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” em 2014 e 2013 foi a seguinte:

Descrição 2014 2013

Serviços especializados 2 973,47 307,50

Materiais 64,46 0,00

Deslocações, estadas e transportes 3 067,52 0,00

Serviços diversos (*) 144,80 0,00

Comunicação 144,80 0,00

Total 6 250,25 307,50
(*) Discriminadas as rúbricas de maior valor por ordem decrescente

Outros gastos e perdas 

A rúbrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida, em 2014 e 2013, da seguinte forma:

Descrição 2014 2013

Outros Gastos e Perdas (*) 10 500,80 684,52

Atividades 10 301,28 0,00

Quotizações 199,52 684,52

Total 10 500,80 684,52

(*) Discriminadas as rubricas de maior valor por ordem decrescente

 
Na rubrica “Fornecimentos e serviços externos” os honorários relativos à Gala foram afetos a essa atividade da seguinte forma:

Descrição 2014 2013

Atividades - Honorários Gala 1 230,00 0,00

Total 1 230,00 0,00

 
Seguidamente discrimina-se o valor das “Atividades”:

Descrição 2014

V Encontro Nacional de Politécnicos 1 453,75

Forma-te 2014 1 958,02

Gala 25.º aniversário da FNAESSP 7 906,19

Ciclo de Conferências 2014 213,32

Total 11 531,28
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Mapa de receitas e despesas

Mapa de Receitas e Despesas 2013 2014

1- Transitou do mandato anterior 2 383,38 20 568,96

2- Receitas (Recebimentos):    

   

  2.1 - Quotas AE’s federadas referente ao ano 2010 1 697,16 0,00

  2.2 - Quotas AE’s federadas referente ao ano 2011 1 683,83 0,00

  2.3 - Quotas AE’s federadas referente ao ano 2012 2 892,93 0,00

  2.4 - Quotas AE’s federadas referente ao ano 2013 6 105,43 0,00

  2.5 - Quotas AE’s federadas referente ao ano 2014 0,00 4 414,33

  2.6 - Quotizações para atividades referente ao ano 2014 0,00 755,00

  2.7 - Donativo IPC 1 000,00 0,00

  2.8 - Donativo CCISP 5 000,00 5 000,00

  TOTAL 18 379,35 10 169,33

3- Despesas    

   

  3.1 - Comunicações & Imagem e Site  

   

  3.1.1. - Telefones 0,00 50,00

  3.1.2. - Fax 0,00 0,00

  3.1.3. - Correios 0,00 94,80

  3.1.4. - Design Site FNAEESP 0,00 600,00

  3.1.5. - Design Logo + Manual FNAEESP 0,00 250,00

  3.1.6. - Merchandising FNAEESP 0,00 608,85

  TOTAL: 0,00 1 603,65

   

  3.2 - Secretaria  

   

  3.2.1. - Material de Escritório 0,00 164,82

  3.2.2. - Material de Secretaria 0,00 64,46

  3.2.3. - Despesas de Banco 0,00 0,00

  3.2.4. - Domínio FNAEESP 0,00 0,00

  3.2.5. - Contabilista 307,50 0,00

  TOTAL: 307,50 229,28

   

  3.3 - Representações externas  
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  3.3.1 - Despesas de representação, deslocação e participação 0,00 3 059,24

  TOTAL: 0,00 3 059,24

   

  3.4 - Quotizações  

   

  3.4.1 - Quotas do CNJ 199,52 0,00

 3.4.2 - Quotas FAIRe 0,00 0,00

 TOTAL: 199,52 0,00

  

 3.5 - Atividades  

  

 3.5.1 - Encontro Nacional de Politécnicos (ENP) 0,00 492,83

 3.5.2 - Forma-te 2014 0,00 1 958,02

 3.5.3 - Gala do 25.º aniversário da FNAEESP 0,00 7 429,05

 3.5.4 - Ciclo de Conferências 2014 0,00 213,32

 TOTAL: 0,00 10 093,22

  

 3.6 - Investimentos 0,00 1 234,97

  

 3.7 - TOTAL 507,02 16 220,36

4- Transita para o próximo mandato/ano (1+2.7-3.5) 20 255,71 14 517,93

Mapa de direitos e obrigações

Mapa de Direitos e Obrigações 2013 2014

5 - Dívidas a Terceiros    

   

  5.1 - FAIRe (Referente a 2011 a 2013) 1 455,00 1 455,00

  5.2 - FAIRe (Referente a 2014) 0,00 0,00

  5.3 - CNJ (Referente a 2014) 0,00 199,52

  5.4 - Retenções na Fonte (Referentes a 2014) 0,00 299,50

  5.5 - Dívida do ENP (Referente a 2014) 0,00 960,92

  5.6- Dívida da Gala (Referente a 2014) 0,00 225,00

  TOTAL 1 455,00 3 139,94
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6 – Dívidas de Terceiros    

   

  6.1 - Quotas AE’s federadas referentes ao ano 2010 2 543,91 2 226,21

  6.2 - Quotas AE’s federadas referentes ao ano 2011 2 322,99 2 086,21

  6.3 - Quotas AE’s federadas referentes ao ano 2012 2 996,12 2 557,29

  6.4 - Quotas AE’s federadas referentes ao ano 2013 2 597,22 2 334,39

  6.5 - Quotas AE’s federadas referentes ao ano 2014 0,00 3 169,33

  6.6- Quotizações para atividades referentes ao ano 2014 0,00 226,64

  6.7-Entidades Devedores por Subsídios 0,00 1 000,00

   

  TOTAL 10 460,24 13 600,07

Execução Orçamental

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2014

         

Descrição Orçamentado Executado Desvio Descrição Orçamentado Executado Desvio

               

SALDOS              

               

DISPONIBILIDADES              

Saldo bancário transitado 20 255,71 14 517,93 (5 737,78)

Saldo de caixa transitado 0,00 0,00 0,00

Total 20 255,71 14 517,93 (5 737,78)

               

DIVIDAS A TERCEIROS       DIVIDAS DE TERCEIROS      

QUOTAS QUOTAS

Quotas FAIRe (2011 a 2013) 1 455,00   Quotas AAEE federadas - 2010 2 226,21 2 226,21  

    Quotas AAEE federadas - 2011 2 086,50 2 086,50  

    Quotas AAEE federadas - 2012 2 755,35 2 755,35  

    Quotas AAEE federadas - 2013 2 448,22 2 448,22  

Total 1 455,00     Total 9 516,28 9 516,28  

               

DESPESAS       RECEITAS      

QUOTAS QUOTAS

Quotas CNJ 199,52 199,52 0,00 Quotas AAEE federadas - 2014 7 217,07 7 785,53 568,46

Quotas FAIRe 800,00 0,00 (800,00)  

Total 999,52 199,52 (800,00) Total 7 217,07 7 785,53 568,46
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ATIVIDADES SUBSÍDIOS

V Encontro Nacional de Politécnicos 2 000,00 1 453,75 (546,25) Subsidio CCISP 5 000,00 5 000,00 0,00

Forma-te 2014 2 000,00 1 958,02 (41,98) Subsidio IPC 1 000,00 1 000,00 0,00

Gala 25.º aniversário da FNAESSP 2 000,00 7 906,19 5 906,19  

Ciclo de Conferências 2014 0,00 213,32 213,32  

Total 6 000,00 11 531,28 5 531,28 Total 6 000,00 6 000,00 0,00

     

REPRESENTAÇÃO QUOTIZAÇÕES ATIVIDADES

Despesas de representação 9 000,00 3 067,52 (5 932,48) V Encontro Nacional de Poli-
técnicos 0,00 91,64 91,64

Total 9 000,00 3 067,52 (5 932,48) Forma-te 2014 0,00 800,00 800,00

    Gala 25.º aniversário da 
FNAESSP 0,00 90,00 90,00

COMUNICAÇÃO E IMAGEM Total 0,00 981,64 981,64

Nova imagem FNAEESP 250,00 1 023,67 773,67  

Site FNAEESP 600,00 699,00 99,00  

Estacionário 500,00 144,26 (355,74)  

Total 1 350,00 1 866,93 516,93  

     

OUTRAS DESPESAS        

Melhoramento da Sede 1 200,00 0,00 (1 200,00)  

Domínio do Site 50,00 20,00 (30,00)  

Alojamento do Site 150,00 0,00 (150,00)  

Contabilista 0,00 0,00 0,00  

Outras despesas 0,00 65,80 65,80  

Total 1 400,00 85,80 (1 314,20)  

     

INVESTIMENTO        

Equipamento Administrativo 0,00 313,32 313,32  

Programas de computador 0,00 98,33 98,33  

Total 0,00 411,66 411,66        

               

  18 749,52 17 162,71 (1 586,81)   22 733,35 24 283,45 1 550,10

Pelo Mapa de Execução Orçamental pode-se constatar, no que concerne a despesas, que foram realizadas menos do que aque-
las que estavam previstas em sede de orçamento para o ano de 2014, no montante de 1.586,81€. Pode-se verificar ainda que a 
FNAEESP conseguiu obter mais rendimentos dos que se propôs obter durante 2014, no montante de 1.550,10€.

Conclui-se portanto uma execução equilibrada durante o ano de 2014, conseguindo uma redução superior dos gastos orçamen-
tados face aos rendimentos efetivamente alcançados, no montante de 36,71€. 

Pelo Mapa de Execução Orçamental pode-se ainda constatar que a atividade em que se verificou um maior desvio foi na gala de 
comemoração do 25º aniversário da FNAEESP (5.906,19€), tendo sido compensado essencialmente com a redução na execução 
de despesas de representação.
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Parecer do Conselho Fiscal


