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SIGLAS E ABREVIATURAS
AEENSP-NOVA

Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública da
Universidade NOVA de Lisboa

ENSP-NOVA

Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa

LNE

Levantamento de Necessidades dos Estudantes

PAO

Plano de Atividades e Orçamento
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA DIREÇÃO
Caros colegas,
A Direção da Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade
NOVA de Lisboa (AEENSP-NOVA) 2021-2022 elaborou o presente plano de atividades e
orçamento (PAO), no qual se enunciam os projetos, as iniciativas e as atividades a executar
durante este mandato, não só para dar cumprimento aos estatutos da AEENSP-NOVA, mas
principalmente para satisfazer as necessidades daqueles que são a nossa prioridade: os
estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública. Refletimos neste PAO a missão, visão e valores,
e ainda a sua natureza, atribuições e propósito, enquanto associação de estudantes do ensino
superior.
O PAO para o mandato 2021-2022 que aqui apresentamos concretiza por isso o nosso
compromisso enquanto AEENSP-NOVA na contribuição para a melhoria da experiência dos
estudantes da ENSP-NOVA, através de atividades diversificadas, desde as habituais a algumas
novas iniciativas. Nesse sentido, partilhamos os resultados do levantamento de necessidades,
que servirão para moldar as atividades propostas para o nosso mandato. Iremos promover uma
forte intervenção dos membros e sócios da AEENSP-NOVA, bem como apostar na melhoria do
acolhimento, integração e apoio aos estudantes recém-chegados à ENSP-NOVA.
Pretendemos contribuir para a melhoria da eficiência da intervenção da AEENSP-NOVA, de
modo a aumentar a satisfação dos sócios e membros da AEENSP-NOVA, para a promoção da sua
integração académica e socioprofissional e para a projeção da imagem da ENSP-NOVA e dos
seus estudantes no mercado e sociedade. Para além disso, apostamos ainda em melhorar a
governação interna da Associação, de modo a torná-la mais sustentável face aos recursos
disponíveis – humanos, financeiros e organizacionais.
O trabalho da Associação passa também pela representação. Ao envolver os estudantes nas
várias temáticas do seu interesse, conseguimos melhor representar os colegas junto da Escola
Nacional de Saúde Pública, da Universidade NOVA de Lisboa, e os demais parceiros da AEEENSPNOVA. Iremos expandir as colaborações de modo a integrar os estudantes nas várias
oportunidades que a Universidade NOVA fornece aos estudantes, e ainda aliar a causas comuns
de outros estudantes de saúde.
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Sabemos que um plano de atividades é uma ferramenta de planeamento flexível, e por isso,
ajustável à diferentes condições internas e externas que afetarem a pertinência e a
exequibilidade das atividades, e que sejam evidenciadas no âmbito do contínuo
acompanhamento da execução das atividades previstas, para além das adversidades com que
nos poderemos confrontar devido ao contexto pandémico, que poderão obrigar à
transformação de algumas das atividades pensadas.
Por fim, deixo uma última palavra de agradecimento ao trabalho de excelência desenvolvido
pelos ex-elementos dos órgãos sociais da AEENSP-NOVA, e dos sócios fundadores, por todo a
dedicação e contributo dado na construção da Associação de Estudantes da Escola Nacional de
Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa, uma Associação de Estudantes única no
panorama nacional pelas suas características, refletidas nos órgãos sociais deste mandato que
se inicia.
O Presidente da Direção da AEENSP-NOVA

José Chen
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ÓRGÃOS SOCIAIS ELEITOS
MESA DE ASSEMBLEIA GERAL 2021-2022
Presidente

Vice-Presidente

Secretária

NUNO AUGUSTO FERREIRA SIMÕES

TIAGO FERREIRA SANTOS

CARLA SOFIA MAIA DIAS

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM
SAÚDE PÚBLICA
(8.ª EDIÇÃO)

CURSO DE MESTRADO EM
PROMOÇÃO DA SAÚDE
(2.ª EDIÇÃO)

CURSO DE MESTRADO EM
GESTÃO DA SAÚDE
(16.ª EDIÇÃO)

CONSELHO FISCAL 2021-2022
Presidente

Vice-Presidente

Secretária

LEONOR MASCARENHAS NETO DE MELO
SOARES

SARA RAQUEL ARAÚJO BASTO
MACHADO MESQUITA

CONSTANÇA PINTO DE CARVALHO
LAGE

CURSO DE MESTRADO EM
SAÚDE PÚBLICA
(23.ª EDIÇÃO)

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM
SAÚDE PÚBLICA GLOBAL
(4.ª EDIÇÃO)

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
SAÚDE PÚBLICA
(60.ª EDIÇÃO)

DIREÇÃO 2021-2022
Presidente

Vice-Presidente

Secretário

JOSÉ CHEN XU

CRISTIANO EMANUEL MARTA DE
FIGUEIREDO

DIOGO FILIPE OLIVEIRA DOS
SANTOS

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM
SAÚDE PÚBLICA GLOBAL
(4.ª EDIÇÃO)

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM
SAÚDE PÚBLICA
(12.ª EDIÇÃO)

CURSO DE MESTRADO EM
SAÚDE PÚBLICA
(23.ª EDIÇÃO)
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Tesoureiro

Vogal

Vogal

RUI MIGUEL NEVES CORTES

CHRISTIANE APARECIDA BRAGA OLLO
DE CASTRO

INÊS ALEXANDRA MATIAS SAMPAIO

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM
SAÚDE PÚBLICA
(12.ª EDIÇÃO)

CURSO DE MESTRADO EM
PROMOÇÃO DA SAÚDE
(4.ª EDIÇÃO)

CURSO DE MESTRADO EM
PROMOÇÃO DA SAÚDE
(4.ª EDIÇÃO)

Vogal

BEATRIZ JERONIMO JOSÉ MARIA
CURSO DE MESTRADO EM
SAÚDE PÚBLICA
(23.ª EDIÇÃO)
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NOTA INTRODUTÓRIA
A análise do levantamento de necessidades dos estudantes (LNE) da ENSP-NOVA realizada no
mandato transato permitiu definir três objetivos estratégicos dos quais se ramificam as
principais atividades, projetos e iniciativas. De modo a garantir a continuidade do trabalho e a
estabilidade, esta Direção optou por manter estes objetivos estratégicos com sentido de
inovação.
Estruturalmente o PAO encontra-se dividido em quatro partes:
Parte A
(enquadra o contexto legal, estatutário e organizacional da AEENSP-NOVA)

Parte B
(analisa a nível estratégico o contexto da AEENSP-NOVA)

Parte C
(detalha as principais atividades por cada objetivo estratégico)

Parte D
(apresenta as contas previsionais para o mandato)

Página 8 de 22

A AEENSP-NOVA
A AEENSP-NOVA é uma associação de estudantes do ensino superior, sem fins lucrativos,
reconhecida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através do Despacho n.º
4244/2019, de 16 de abril, e pelo Instituto Português para o Desporto e Juventude, IP.
A AEENSP-NOVA rege-se por estatutos, que fazem parte integrante da escritura pública da sua
constituição, a 22 de novembro de 2018, e pela Lei. N.º 57/2019 de 7 de agosto, que procedeu
à primeira alteração da Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, e na qual se define o regime jurídico do
associativismo jovem.
A AEENSP-NOVA celebrou protocolo de cedência de espaços e de apoio financeiro com os órgãos
diretivos da ENSP-NOVA a 31 de julho de 2019.
MISSÃO
 Promover a integração e o envolvimento dos estudantes na ENSP-NOVA, representando-os
nas atividades académicas, na definição da política e ação educativa, bem como no
estabelecimento de parcerias e sinergias com organizações científico-profissionais, com fim
à valorização profissional e académica dos estudantes e à melhoria do sistema de saúde
português.
VISÃO
 Ser uma associação de estudantes de referência no âmbito nacional e internacional,
contribuindo para o desenvolvimento pessoal, profissional e académico dos estudantes.
VALORES
Ética

Transparência

Inovação

Interdisciplinaridade

Humanismo

Responsabilidade

Solidariedade

Excelência técnico-profissional

Promoção da igualdade e da não

Cultura do mérito, integridade e rigor

discriminação
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EM NÚMEROS

O número de sócios efetivos continua a ser uma grande preocupação, dado que apenas 16,6%
dos estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública se associaram. Continuaremos a apostar
em fornecer benefícios aos sócios da AEENSP-NOVA.

Seguidores em canais de comunicação
1500
1000

1150
877

500

176

0
Facebook

510

353

LinkedIn

214

13 61

103

Twitter

Instagram

Final 2019-20

9

12

YouTube

Newsletter

Final 2020-21

Verificou-se uma ligeira melhoria na comunicação através das redes sociais, pelo que se deve
continuar nestes meios de ligação tanto com os estudantes, como com os parceiros externos.
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ANÁLISE ESTRATÉGICA
A AEENSP-NOVA almeja ser uma associação próxima dos sócios (fundadores, efetivos e
honorários), dos membros, dos ex-membros e embaixadores da AEENSP-NOVA e contribuir para
a melhoria da qualidade da experiência académica e bem-estar dos seus membros.
No desenvolvimento da sua atividade existem diversos fatores que podem influenciar o seu
desempenho. A sua análise permite definir um PAO de forma mais clara e eficiente.
Para este efeito, efetuou-se o levantamento de necessidades dos estudantes (LNE) da ENSPNOVA durante a primeira quinzena deste mandato, posteriormente a sua análise e diagnóstico
que se apresenta de seguida.
Uma vez que se mantém relevante, optou-se por manter e/ou adaptar a análise do seu contexto
Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental e Legal (análise PESTAL), e a análise das
Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (análise SWOT), realizadas no mandato anterior.

ANÁLISE DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA ENSP-NOVA

Apresentamos os resultados do LNE da ENSP-NOVA, efetuado entre 07 e 13 de junho de 2021,
e a sua respetiva análise.
Recebemos 50 respostas, ou seja, de cerca de 10,2% dos estudantes. Damos nota que este
questionário foi realizado em apenas uma semana e perto do final do semestre, sendo uma
época complicada para os estudantes devido a exames e trabalhos. Consideramos positiva a
adesão a este segundo questionário de LNE da ENSP-NOVA.

Do ponto de vista global do envolvimento na dinâmica da ENSP-NOVA, o resultado é negativo,
com 42% dos estudantes a discordarem sobre o seu envolvimento na ENSP-NOVA, que poderá
ter sido agravado pelo contexto pandémico. Cabe à ENSP-NOVA, em convergência com a
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AEENSP-NOVA, promoverem em conjunto a melhoria do sentimento de envolvimento dos
estudantes na dinâmica académica da ENSP-NOVA, alavancando o valor da experiência do
estudante e a sua satisfação.

Uma esmagadora maioria (96% dos estudantes) concorda com a importância da existência da
AEENSP-NOVA.

Cerca de 76% dos estudantes, encontram-se satisfeitos com o trabalho desenvolvido pela
AEENSP-NOVA. De registar que, cerca de 8% dos estudantes encontram-se muito insatisfeitos.

Cerca de 80% dos membros desconhece as vantagens de ser sócio da AEENSP-NOVA, o que
justifica a reduzida adesão a sócios efetivos da AEENSP-NOVA ao longo dos mandatos passados.
Apesar da melhoria em relação ao ano passado, é certamente uma área a investir. Os elementos

Página 12 de 22

e ex-elementos dos órgãos sociais da AEENSP-NOVA são por obrigação estatutária, sócios
efetivos da AEENSP-NOVA.

A Direção 2021-2022 da AEENSP-NOVA pretende aumentar o envolvimento de todos os
membros e sócios. Os membros que assim o indicaram, cerca de 26%, serão integrados no
desenvolvimento das atividades e Comissões Organizadoras da AEENSP-NOVA e sempre que
possível, em reuniões alargadas de Direção. Alguns membros que referiram querer colaborar de
forma mais próxima com a Direção da AEENSP-NOVA não indicaram o correio eletrónico de
contacto, sendo um questionário anónimo, será impossível contactá-los.

Em relação às questões, “Que atividades gostarias que a Associação de Estudantes te
proporcionasse?”, as respostas foram de extrema importância, registando a Direção da AEENSPNOVA, as atividades que os estudantes consideram preponderantes para este mandato, e que
surgirão vertidas mais à frente no plano de atividades. Para além disso, as sugestões efetuadas
pelos estudantes serão igualmente enquadradas nas atividades do PAO.
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Ao nível dos canais de comunicação, os três mais indicados já são canais utilizados pela AEENSPNOVA. A Direção irá fortalecer os canais de comunicação pré-existentes, em conformidade com
o resultado do LNE.
A Direção da AEENSP-NOVA, considera muito positivo o resultado deste LNE da ENSP-NOVA, que
indica o caminho, pontos fortes e oportunidades para este mandato. O sucesso depende do
envolvimento de todos em prol de todos.
ANÁLISE PESTAL

A análise relativa ao contexto Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental e Legal
(análise PESTAL) da AEENSP-NOVA, realizada no mandato transato, mantém-se atual, dada a
manutenção do contexto da pandemia COVID-19.
 Políticas de educação no ensino superior centradas no ensino pré-graduado;
 Avaliação dos professores geralmente associada à produção científica lesa o
objetivo do ensino superior de ensinar;

POLÍTICA

 Estrutura de ensino pós-graduado centrado no estudante e promoção da
autonomia;

 Alterações decorrentes da crise associada à Pandemia COVID-19 e
restruturação de modelos de ensino.

 Aumento do desemprego e possível redução do número de estudantes no
ensino superior, tanto pré como pós-graduado, associado à crise associada à
Pandemia COVID-19;

 Contexto económico provavelmente desfavorável, intra e pós crise associada à
ECONÓMICA

Pandemia COVID-19;

 O apoio a associações de estudantes do ensino superior pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude, IP pode favorecer o desenvolvimento de
projetos e iniciativas;

 Oportunidades relacionadas com os orçamentos participativos em diversas
áreas e mecenato.

SOCIAL

 Envelhecimento da população e aumento dos fluxos migratórios;
 Crises humanitárias têm revelado uma forte ação solidária pela sociedade;
 A área de ação social da Universidade NOVA de Lisboa pode facilitar processos
de apoio a estudantes.

Página 14 de 22

 A tecnologia informática e o marketing digital permitem a divulgação e o
TECNOLÓGICA

AMBIENTAL



reconhecimento das marcas associadas à AEENSP-NOVA e da AEENSP-NOVA;
A utilização de sistemas de informação e comunicação digitais contribui para
maior agilização de processos, sendo a transformação digital um objetivo
nacional, assim como, aumento das competências digitais dos cidadãos.

 A rede de cidades saudáveis, incentiva o trabalho na área da saúde pública;
 Utilização do digital na gestão dos processos.
 Obrigações legais e estatutárias das associações sem fins lucrativos;
 Deveres das associações de estudantes do ensino superior;
 Direitos das associações de estudantes do ensino superior.

LEGAL

ANÁLISE SWOT
PONTOS FORTES:

PONTOS FRACOS:

 Diversidade dos membros da AEENSP-NOVA e

 Associação de estudantes recém-criada.
 Elementos dos órgãos sociais trabalhadores-

PERSPETIVA INTERNA

elementos dos órgãos sociais, em termos de
experiência profissional e académica.

estudantes, e possíveis dificuldades de
logística e organização da equipa.

 Boa representatividade dos cursos da ENSP-

 Reduzido

NOVA na AEENSP-NOVA.

tempo de frequência do
estabelecimento de ensino superior por
estudos pós-graduados com apenas um ano de
aulas presenciais.

 Bom acolhimento da AEENSP-NOVA pela
ENSP-NOVA e antigos estudantes.

 Experiência associativa dos membros dos

 Dependência financeira total de fundos

órgãos sociais.

 Conhecimento das principais necessidades e

negociados com a ENSP-NOVA.

 Equipa recente cujos elementos ainda têm

expectativas dos estudantes.

 Experiência

enquanto estudantes pósgraduados que permite reconhecer as
situações problemáticas e procurar as
melhores soluções para as resolver.

OPORTUNIDADES:

PERSPETIVA EXTERNA

AEENSP-NOVA

 Escassa angariação de sócios efetivos que


deem continuidade à AEENSP-NOVA.
Menor conhecimento da ENSP-NOVA devido
ao contexto de pandemia.
AMEAÇAS:

 Notoriedade da ENSP-NOVA e efeito positivo
na aproximação da
potenciais parceiros.

pouco muito conhecimento entre si.

a

 Possível mobilização dos estudantes da ENSP-

 Não atratividade da AEENSP-NOVA para
adesão de sócios efetivos.

 Inexistência de linhas de financiamento
suplementares à ENSP-NOVA.

NOVA e envolvimento com a AEENSP-NOVA.

 Ligações a organizações externas facilitadoras
de protocolos.

 Primeira Associação de Estudantes do Ensino
Superior, constituída apenas por estudantes
pós-graduados na área da Saúde Pública.

 Relação próspera com a Direção da ENSPNOVA.
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PLANO DE ATIVIDADES
O plano de atividades organiza-se através de três objetivos estratégicos: i) Promover a
valorização académica, profissional e sociocultural dos membros da AEENSP-NOVA; ii) Promover
o bem-estar, a integração e representatividade dos membros da AEENSP-NOVA; iii) Promover a
qualidade e transparência da governança interna da AEENSP-NOVA. Estes procuram dar
resposta às necessidades identificadas pelos membros da AEENSP-NOVA, e ao cumprimento
com os estatutos da AEENSP-NOVA, à sua missão, visão e valores, e refletindo a sua natureza,
atribuições e propósito, enquanto associação de estudantes do ensino superior.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PROMOVER A VALORIZAÇÃO ACADÉMICA,
PROFISSIONAL E SOCIOCULTURAL DOS MEMBROS DA AEENSP-NOVA
Atividades 1-4: AEENSP-NOVA Comunica+

AEENSP-NOVA
Dá Voz!

AEENSP-NOVA
à
conversa
com…

Descrição da Atividade

Investimento
previsto

Manutenção da participação ativa dos sócios, membros e ex-membros da
AEENSP-NOVA, através da redação de artigos de opinião sobre temáticas
da atualidade e efemérides, com a respetiva publicação nos canais de
comunicação da AEENSP-NOVA.

-€

Indicadores

Meta

Número de artigos de opinião publicados até ao fim do mandato.

10

Realização de entrevistas por via digital e streaming nos canais de
comunicação da AEENSP-NOVA, sobre temáticas da atualidade e
efemérides, com a respetiva publicação nos canais de comunicação da
emissão em diferido.

-€

Indicadores

Meta

Número de edições publicadas até ao fim do mandato.

Podcast AEENSPNOVA

2

Realização de entrevistas por via digital e streaming nos canais de
comunicação da AEENSP-NOVA, sobre temáticas da atualidade e
efemérides, com a respetiva publicação nos canais de comunicação da
emissão em diferido.

60 €

Indicadores

Meta

Número de episódios de podcast efetuados até ao fim do mandato.

2

Consulta prévia: material de gravação de voz = 60 €.

AEENSP-NOVA
News

Newsletter de periodicidade regular, para manutenção de comunicação
com os sócios, membros e ex-membros da AEENSP-NOVA.

60 €
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Indicadores

Número de edições da newsletter até ao fim do mandato.

Meta
4

Consulta prévia: mc4wp (Mailchimp for WordPress) = 60 €

Atividade 5: Bolsa de Formação AEENSP-NOVA
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Criação de bolsas de formação para frequência de eventos científicos internacionais ou
nacionais de interesse reconhecido pela AEENSP-NOVA, para os sócios da AEENSP-NOVA.

500 €

Indicadores

Meta

Número de bolsas de formação atribuídas até ao fim do mandato.

1

*A criação desta atividade encontra-se dependente da efetivação de apoios e parcerias para a sua concretização.

Atividade 6: Estágios AEENSP-NOVA
Descrição da Atividade
Criação de programa de estágios extracurriculares profissionais de curta duração para
sócios da AEENSP-NOVA, em períodos de férias escolares, promovendo a aproximação dos
estudantes à realidade de um serviço clínico, serviço de apoio, centro de investigação,
instituição de cariz solidário, entre outros.

Investimento
Previsto

-€

Estabelecimento de parcerias para estágios; promover a acreditação dos estágios pela sua
menção no Suplemento ao Diploma; trabalhar com a ENSP-NOVA para assegurar a
extensão do seguro escolar.
Indicadores
Número de sócios que realizaram estágios ao abrigo do programa.

Meta
2

*A criação desta atividade encontra-se dependente da efetivação de parcerias para a sua concretização.

Atividade 7: AEENSP-NOVA Voluntaria-te
Descrição da Atividade
Colaboração e participação em iniciativas de voluntariado, promovidas pelos membros e
sócios da AEENSP-NOVA, ENSP-NOVA e Universidade NOVA de Lisboa.
Colaboração com a ENSP-NOVA e órgãos locais (Junta de Freguesia - após contacto) para o
desenvolvimento de iniciativas neste âmbito.

Investimento
Previsto

100* €

Indicadores

Meta

Número de participações da AEENSP-NOVA, os seus sócios e membros em atividades de
voluntariado, até ao fim do mandato.

1

*Verbas alocadas para material logístico das atividades de voluntariado.
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Atividade 8: Prémio AEENSP-NOVA Idealiza
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Prémio de inovação e empreendedorismo social, de intervenção em saúde pública e
alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

500 €

Indicadores

Meta

Concretização do «Prémio AEENSP-NOVA Idealiza» até ao fim do mandato.

Abril/2022

*A criação desta atividade encontra-se dependente da efetivação de apoios e parcerias para a sua concretização.

Atividade 9: AEENSP-NOVA Congress 2022
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Esta atividade, na sua segunda edição, tem como objetivo fornecer perspetivas diferentes
da saúde pública e tendências atuais e futuras, tendo em conta o interesse e a necessidade
dos membros e sócios da AEENSP-NOVA.
Pretende-se a promoção de partilha de conhecimento e espaço de debate com oradores
de renome a nível nacional e internacional.

4500 €*

De forma a existir uma maior representatividade da esfera da ENSP será aberta uma open
call para uma Comissão Organizadora do AEENSP-NOVA Congress 2022. Privilegia-se a
realização do evento em formato misto.
Indicadores

Meta

Concretização do AEENSP-NOVA Congress 2022 até ao fim do mandato.

Abril/2022

*A atividade contará com apoios e parcerias para a sua concretização, com uma equipa de fundraising própria para o evento.

Atividade 10: AEENSP-NOVA Formação
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Cursos de formação complementar que têm como objetivo colmatar necessidades dos
estudantes da ENSP. Será necessário encontrar formadores externos, ou ainda colaborar
com outras associações de estudantes, e potencialmente contar com a experiência de
colegas da ENSP.
Tópicos sugeridos: Sistemas de Informação Geográfica - ArcGIS; Power BI; Análise em R;
LaTeX; Data Visualization; Design Thinking; Modelos preditivos; Machine learning; entre
outros.

100 €

Cursos temáticos: Aleitamento materno, Value-Based Healthcare, Lean Healthcare, outros
tópicos sugeridos pelos estudantes.
Indicadores
Número de formações complementares realizadas até ao fim do mandato.

Meta
2

*A criação desta atividade encontra-se dependente da efetivação de parcerias para a sua concretização.
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Atividade 11: AEENSP-NOVA Debate
Descrição da Atividade
Realização de sessões de debate, com duração de 45-60 minutos, com o convite de 2 a 3
oradores adequados ao tema em discussão. Possibilidade de colaborar com parceiros
externos.

Investimento
Previsto

100 €

*Verbas alocadas a transporte de oradores, se aplicável.

Indicadores
Número de sessões de debates realizados até ao fim do mandato.

Meta
2

*A criação desta atividade encontra-se dependente da efetivação de apoios e parcerias para a sua concretização.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: PROMOVER O BEM ESTAR, A INTEGRAÇÃO E
REPRESENTATIVIDADE DOS MEMBROS DA AEENSP-NOVA
Atividade 12: AEENSP-NOVA Valoriza
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Criação de modelo que valorize a participação dos sócios e membros junto da Direção da
AEENSP-NOVA. Nomeadamente, através da identificação e levantamento das necessidades
dos estudantes da ENSP-NOVA e da sua satisfação, que permita o desenvolvimento de
atividades mais alinhadas com as necessidades dos membros da AEENSP-NOVA.

-€

Indicadores

Meta

Número de iniciativas que promovam a identificação e levantamento das necessidades dos
estudantes da ENSP-NOVA e avaliação da sua satisfação, até ao fim do mandato.

1

Atividade 13: AEENSP-NOVA Integra
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Desenvolvimento de iniciativas que promovam o acolhimento e integração dos estudantes
recém-admitidos na ENSP-NOVA. Promoção ainda de atividades de integração ao longo do
ano. Iniciativas sugeridas: convívios e networking; buddys para estudantes estrangeiros; kit
de receção; atividades lúdicas e desportivas, equipa de corrida ENSP; entre outros.

300 €

Indicadores

Meta

Número de iniciativas promovidas até ao fim do mandato.

4

Atividade 14: AEENSP-NOVA Associa-te
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Programa de captação de sócios efetivos para a AEENSP-NOVA que permita a sua
continuidade nos próximos mandatos. Associado a este programa, iremos procurar realizar
protocolos com parceiros estratégicos que permitam trazer mais benefícios aos sócios.

-€

Indicadores

Meta

Aumento do número de sócios efetivos da AEENSP-NOVA até ao fim do mandato.

10%
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Atividade 15: Conselho AEENSP-NOVA
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

O Conselho AEENSP-NOVA decorre do compromisso firmado pela Direção da AEENSPNOVA de maior proximidade com os seus membros (estudantes da ENSP-NOVA). Este
conselho é composto pelos elementos eleitos que representam cada turma dos cursos
ativos na ENSP-NOVA, representante no conselho de escola, representantes no conselho
pedagógico. Tem por missão, dar voz aos estudantes nas suas problemáticas e desafios, e
encontrar soluções que possam ser colocadas à Direção da ENSP-NOVA, Direção de curso,
ou efetivadas através da AEENSP-NOVA, ou outros órgãos da Universidade NOVA de Lisboa.

-€

Indicadores

Meta

Número de reuniões do conselho AEENSP-NOVA.

2

Atividade 16: AEENSP-NOVA Coopera
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Ajudas de custo para representação da AEENSP-NOVA no Conselho de Estudantes da
Universidade NOVA de Lisboa e em outras atividades e reuniões, e na efetivação de
protocolos de cooperação com outras associações de estudantes, federações de
associações de estudantes, associações profissionais, entre outros, quer a nível nacional
quer internacional, que promovam e valorizem a AEENSP-NOVA e os seus sócios;
Colaboração em atividades das associações parceiras na organização e/ou concretização.

200 €

Indicadores

Meta

Número de protocolos de cooperação firmados, até ao fim do mandato.

2

Número de atividades realizadas com a colaboração da AEENSP-NOVA.

1

Atividade 17: «AEENSP-NOVA +Imagem»
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Criação de concurso para a criação de logotipo e imagem da AEENSP-NOVA junto dos
membros e sócios da AEENSP-NOVA, no sentido de existir uma maior proximidade à
comunidade ENSP-NOVA

-€

Indicadores

Meta

Concretização do concurso até ao fim do mandato.

abril/2021

Atividade 18: «AEENSP-NOVA +Verde»
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Criação e colaboração em iniciativas que promovam uma ENSP-NOVA mais verde e o
desenvolvimento sustentável.

-€

Indicadores

Meta

Número de iniciativas para uma ENSP-NOVA mais verde, até ao fim do mandato.

1
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PROMOVER A QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA DA
GOVERNANÇA INTERNA DA AEENSP-NOVA
Atividade 19: «AEENSP-NOVA Bens e Património»
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Criação de mecanismos de preservação e valorização dos bens e património da AEENSPNOVA, em cumprimento com as determinações legais e estatutárias.

65 €

Indicadores

Meta

Número de materiais e equipamentos adquiridos

1

Consulta prévia: Carimbo e almofada de tinta = 35 € + Livro de atas = 30 €

Atividade 20: «Manutenção dos meios digitais da AEENSP-NOVA»
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Manutenção dos canais de comunicação: website, canva, creative cloud; com os sócios e
membros da AEENSP-NOVA e manutenção e melhoria dos canais de comunicação
existentes.

1250 €

Indicadores

Meta

Número de canais de comunicação com implementação de melhorias até ao fim do
mandato.

1

Consulta prévia: Elementor Pro = 55 € + Domínio = 30 € + Hosting Linux Smart Pack = 65 € + SiteLock Premium = 75 € + Blog2social= 125 € +
Essential-addons = = 50 € + Smush Pro = 75 € + Canva Pro = 110 € + Creative Cloud = 240 € + telemóvel = 200 € + tarifário = 150 €;
* inclui margem de manobra (75€) para problemas técnicos que poderão necessitar de apoio mais especializado.

Atividade 21: «AEENSP-NOVA Regulariza»
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Criação e atualização dos documentos de organização interna que regulam e alicerçam o
desenvolvimento das atividades e iniciativas da AEENSP-NOVA.

-€

Indicadores

Meta

Número de regulamentos aprovados em reunião de Direção, até ao fim do mandato.

1

Atividade 22: «AEENSP-NOVA Tesouraria e Gestão Financeira»
Descrição da Atividade

Investimento
Previsto

Criação e manutenção dos meios necessários ao cumprimento das determinações legais e
estatutárias na área de tesouraria e gestão financeira.

900 €

Indicadores

Meta

Número de meios criados e/ou mantidos até ao fim do mandato.

-

Consulta prévia: TOC = 660 € + TOC Online = 80 € + Informação Empresarial Simplificada = 80 €
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ORÇAMENTO GERAL ESTIMADO
Unidade monetária: euro (€)
SALDOS
Saldo bancário transitado

€ 2600,68

Saldos de caixa transitado

€ 0,00
TOTAL

DÍVIDAS A TERCEIROS

€ 2600,68

DÍVIDAS DE TERCEIROS

Prémio AEENSP-NOVA |dealiza 2021

€ 500,00
€ 500,00

DESPESAS

RECEITAS

QUOTAS

QUOTAS
AEENSP-NOVA

€ 120,00
Subtotal

ATIVIDADES

€ 120,00

SUBSÍDIOS E APOIOS ANUAIS

AEENSP-NOVA Dá Voz!

-

AEENSP-NOVA à conversa com…

-

AEENSP-NOVA Podcast

€ 60,00

AEENSP-NOVA News

€ 60,00

Bolsa de Formação AEENSP-NOVA*
Estágios AEENSP-NOVA

AEENSP-NOVA Voluntaria-te

€ 100,00

€ 100,00

AEENSP-NOVA Debate*

€ 100,00

Subtotal do Objetivo Estratégico 1

AEENSP-NOVA Congress 2022
- Inscrições

€ 600,00

€ 5 920,00

€ 300,00
-

Conselho AEENSP-NOVA

€ 200,00

AEENSP-NOVA + Imagem

-

AEENSP-NOVA + Verde

-

Subtotal do Objetivo Estratégico 2
Bens e Património

Subtotal

ATIVIDADES

-

AEENSP-NOVA Associa-te

AEENSP-NOVA Coopera

SUBSÍDIOS E APOIOS PONTUAIS

€ 4500,00

AEENSP-NOVA Formação*

AEENSP-NOVA Integra

€ 2 500,00

-

Prémio AEENSP-NOVA Idealiza*

AEENSP-NOVA Valoriza

Subtotal

€ 500,00

€ 500,00

AEENSP-NOVA Congress 2022*

€ 2 500,00

ENSP-NOVA

€ 500,00

€ 65,00

Manutenção dos meios digitais
Regulariza

€ 1250,00
-

Tesouraria e Gestão Financeira

€ 900,00

Subtotal do Objetivo Estratégico 3

€ 2 215,00

Subtotal

€ 600,00

TOTAL DESPESAS

€ 8 635,00

TOTAL RECEITAS

€ 3 220,00

* Observações: candidatura a apoios do IPDJ; equipa de fundraising específica para o Congresso; realização de parcerias e apoios.
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