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MENSAGEM DA PRESIDENTE DA DIREÇÃO 

Caros colegas,  

A Direção da Associação de Estudantes da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade 

NOVA de Lisboa (AEENSP-NOVA) 2022-2023 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.  

A AE tem exatamente como missão promover a integração dos estudantes na ENSP-NOVA. 

Neste sentido, durante o próximo mandato queremos não só ouvir as necessidades dos 

estudantes como podê-las fazer representar e concretizar, esperando conseguir dar 

continuidade ao excelente trabalho da antiga direção. Queremos perpetuar e criar tradições 

como o momento de encerramento do ano letivo e a receção de estudantes para que possamos 

fomentar mais momentos de partilha e interação entre todos. Esta escola é composta apenas 

por ensino pós-graduado o que indica que a maior parte de nós trabalha e estuda em 

simultâneo, existindo poucos momentos em que possamos conhecermo-nos entre cursos e 

perceber a riqueza de cada um dos estudantes que a constitui. É por reconhecimento do 

potencial de cada estudante nesta escola que queremos apelar também à contribuição com 

ideias e participação.  

Queremos também dar continuidade às parcerias existentes, e criar novas, bem como fomentar 

a introdução de formação que possam considerar relevante no percurso da saúde pública em 

Portugal. 

Partilhamos ainda neste plano de atividades os resultados do levantamento de necessidades 

divulgado, ao qual tentamos ir ao encontro de acordo com as atividades propostas. 

O plano de atividades é uma ferramenta de planeamento flexível, pedindo a vossa compreensão 

para que possa ser alterado, quer seja por acrescento ou eliminação de algumas das atividades 

que com o decorrer do ano letivo possam fazer mais sentido.  

Não me é possível deixar de agradecer o 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. 

E por fim, um especial agradecimento à equipa que aceitou este desafio, de nos fazer 

representar enquanto estudantes no próximo ano letivo – Hugo Vizinha, Ana Mirco, Rui Cortes, 

Ewa Veiga, Pedro Carvalho, Joana Ferreira – obrigada a cada um de vós.   

A Presidente da Direção da AEENSP-NOVA 

Elisabete Vaz 
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ÓRGÃOS SOCIAIS ELEITOS 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

Definimos para o próximo mandato cinco objetivos estratégicos dos quais se ramificam as 

principais atividades, projetos e iniciativas.  

Estruturalmente o PAO encontra-se dividido em quatro partes: 

 

 

Na parte C, dos objetivos estratégicos, foram definidos de forma a estabelecer a ligação entre 

as entidades que consideramos importante definir interações no próximo mandato. O objetivo 

estratégico 4 e 5 fazem parte da boa governança e da melhoria da qualidade e ensino e da 

integração no mercado de trabalho.  

 

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)

AEENSP

Alunos

ExteriorENSP

OE3 

OE1 

OE2 
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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 

Inovação 

Humanismo 

Solidariedade 

Promoção da igualdade e da não 

discriminação 

Transparência 

Interdisciplinaridade 

Responsabilidade 

Excelência técnico-profissional 

Cultura do mérito, integridade e rigor 
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NÚMEROS NO FINAL DO MANDATO 2022-2023 

 

Figura 1 - Levantamento do número de sócios ao longo dos mandatos anteriores 

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.  

 

Figura 2 - Levantamento da evolução do número de seguidores das redes sociais 

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 quer 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 ENSP-

NOVA, através de um questionário, durante os primeiros quinze dias deste mandato, 

posteriormente realizou-se a análise e diagnóstico do mesmo, 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 08 a 24 de junho de 2022, 

e a sua respetiva análise.  

Recebemos 31 respostas, ou seja, de cerca de 6,86% dos estudantes (total=452). Apesar do 

questionário estar aberto durante quase 3 semanas, damos nota que este foi realizado perto do 

final do semestre, sendo uma época complicada para os estudantes devido a exames e 

trabalhos. No entanto, foi uma adesão inferior comparativamente ao ano passado onde se 

conseguiu recolher 50 respostas. 

 

➢ Análise e diagnóstico 
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Do ponto de vista global, as respostas à pergunta relativa ao reconhecimento da existência da 

AEENSP-NOVA foram positivas, onde apenas 1 pessoa, das 31, respondeu não saber da 

existência. Consideramos ser um indicador positivo relativamente à divulgação da Associação 

de Estudantes que se presente dar continuidade e reforçar. 

 

Relativamente à importância da existência da AEENSP-NOVA, o levantamento de respostas 

também foi positivo, com o total dos estudantes que responderam ao questionário a 

concordar/concordar totalmente com a importância de existir a Associação. 
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A maioria dos estudantes (n=31) responderam que reconheciam as vantagens de ser sócio da 

AEENSP-NOVA. No entanto houve um total de 9 que desconhecem as mesmas. Em comparação 

ao questionário no ano passado houve uma total mudança nas respostas onde a maioria anterior 

foram “discordo/discordo totalmente”. Revela o bom trabalho que a AEENSP-NOVA teve em 

divulgar as vantagens de se ser sócio durante a ano letivo de 21/22 e que se espera dar 

continuidade no ano letivo 22/23. 

 

No que concerne ao envolvimento dos estudantes na dinâmica académica da ENSP-NOVA, a 

maioria respondeu “discordo”. O que revela a necessidade de existir a Associação de Estudantes, 

e que esta consiga reconhecer as necessidades dos estudantes de modo a que se sintam 

representados, envolvendo-os mais na dinâmica académica.  
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A maioria dos estudantes encontram-se satisfeitos com o trabalho desenvolvido pela AEENSP-

NOVA. De registar que ainda assim, 7 estudantes encontram-se muito insatisfeitos, algo a ser 

considerado nas atividades a desenvolver no próximo ano letivo. 

 

 

 

A Direção 2022-2023 da AEENSP-NOVA pretende aumentar o envolvimento de todos os 

membros e sócios. Apesar da maioria ter respondido que não se queriam envolver, os 

estudantes que indicaram querer colaborar serão integrados no desenvolvimento das atividades 

e Comissões Organizadoras da AEENSP-NOVA, e sempre que possível em reuniões alargadas de 

Direção. Apesar de só terem havido 8 estudantes a responder que “Sim”, foram apenas 



 

P
ág

in
a1

3
 

recolhidos 6 correios eletrónicos para contacto, ficando a faltar 2, não sendo possível envolver 

os 8 estudantes. 

 

 

Em relação à questão “Que atividades gostarias que a Associação de Estudantes te 

proporcionasse?”, as respostas foram de extrema importância pois permitem que a Direção 

2022-2023 desenvolva atividades que os estudantes considerem preponderantes para este 

mandato, e que surgirão vertidas mais à frente no Plano de Atividades. Nenhuma atividade ficou 

sem respostas, o que se revela positivo pois todas as atividades sugeridas são consideradas 

relevantes pelos estudantes. Mantiveram-se como as mais indicadas as mesmas atividades que 

no questionário do ano passado. 

Para as atividades de Formação, Estágios e Eventos/Workshops foram recolhidas as áreas de 

maior interesse para os estudantes. 
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Observou-se um grande interesse nas áreas mencionadas no questionário o que permite a 

Direção 2022-2023 da AEENSP-NOVA ter uma grande diversidade de áreas de interesse para os 

estudantes no desenvolvimento de atividades. 
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Ao nível dos canais de comunicação, os três mais indicados já são canais utilizados pela AEENSP-

NOVA. A Direção irá fortalecer os canais de comunicação pré-existentes, de modo a envolver 

mais a comunidade. 

Apesar da fraca adesão comparativamente ao ano passado, a Direção da AEENSP-NOVA 

considerou positivo o resultado deste LNE da ENSP-NOVA, que permitiu indicar o caminho, os 

pontos fortes e as oportunidades a considerar para este mandato. Espera-se trabalhar para um 

maior envolvimento da comunidade da ENSP-NOVA de modo a que se sintam representados e 

integrados pela mesma. O sucesso depende do envolvimento de todos. 
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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. 

POLÍTICA 

 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; 

 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. 

ECONÓMICA 

 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 

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. 

TECNOLÓGICA 

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

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. 

AMBIENTAL 
 A rede de cidades saudáveis, incentiva o trabalho na área da saúde pública; 

 Utilização do digital na gestão dos processos. 

LEGAL 

 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. 
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ANÁLISE SWOT 
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PONTOS FORTES: 

 

 Diversidade dos membros da AEENSP-NOVA e 

elementos dos órgãos sociais, em termos de 

experiência profissional e académica. 

 Representatividade dos cursos da ENSP-NOVA 

na AEENSP-NOVA. 

 Bom acolhimento da AEENSP-NOVA pela 

ENSP-NOVA e antigos estudantes. 

 Experiência associativa dos membros dos 

órgãos sociais. 

 Conhecimento intrínseco da ENSP-NOVA, 

reconhecendo pontos fracos e fortes da 

instituição de ensino superior e principais 

necessidades e expectativas dos estudantes. 

 Experiência enquanto estudantes pós-

graduados que permite reconhecer as 

situações problemáticas e procurar as 

melhores soluções para as resolver. 

 
 

PONTOS FRACOS: 
 

 Associação de estudantes recém-criada. 

 Elementos dos órgãos sociais trabalhadores-

estudantes, e possíveis dificuldades de 

logística e organização da equipa. 

 Reduzido tempo de frequência do 

estabelecimento de ensino superior por 

estudos pós-graduados com apenas um ano de 

aulas presenciais. 

 Dependência financeira total de fundos 

negociados com a ENSP-NOVA. 

 Equipa recente cujos elementos ainda têm 

pouco muito conhecimento entre si.  

 Escassa angariação de sócios efetivos, no 

mandato anterior, que deem continuidade à 

AEENSP-NOVA. 

 Não estabelecimento de protolocos de 

cooperação no mandato anterior, que 

efetivem mais valias para os sócios da AEENSP-

NOVA. 

 
   

P
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OPORTUNIDADES: 

 

 Notoriedade da ENSP-NOVA e efeito positivo 

na aproximação da AEENSP-NOVA a 

potenciais parceiros. 

 Possível mobilização dos estudantes da ENSP-

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 ENSP-

NOVA. 

 
 

AMEAÇAS: 
 

 Não atratividade da AEENSP-NOVA para 

adesão de sócios efetivos. 

 Inexistência de linhas de financiamento 

suplementares à ENSP-NOVA. 
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PLANO DE ATIVIDADES 

O plano de atividades organiza-se através de cinco objetivos estratégicos:  

i) Aumentar a ligação entre alunos; 

ii) Promover a ligação dos alunos com a escola; 

iii) Difundir a representatividade da escola e da AEENSP com o exterior; 

iv) Melhorar a qualidade de ensino e as oportunidades no mercado de trabalho. 

v) 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: AEENSP ↔ ALUNOS 

Atividades 1-3: AEENSP-NOVA INTEGRA 

 Descrição da Atividade 
Investimento 

previsto 

AEENSP-NOVA 

INTEGRA – 

ENCERRAMENTO 

ANO LETIVO 

Sunset de Encerramento do Ano Letivo  250€ 

Indicadores Meta 

Número estudantes envolvido 50 

AEENSP-NOVA 

INTEGRA – 

INICIO ANO 

LETIVO 

Receção de alunos + Guia de Acolhimento 250€ 

  

Número de alunos envolvidos 150 

AEENSP-NOVA 
INTEGRA – 
DURANTE ANO 
LETIVO 

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. 

100€ 

 

Indicadores Meta 

Número de iniciativas promovidas até ao fim do mandato. 1 
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Atividade 4 «AEENSP-NOVA Associa-te» 

Descrição da Atividade 
Investimento 

Previsto 

Criação de 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% 

 

Atividade 5: «AENSP-NOVA Formação» 

Descrição da Atividade 
Investimento 

Previsto 

Cursos de formação complementar que têm como objetivo colmatar as necessidades dos 

estudantes da ENSP. Desta forma, existe o objetivo de encontrar formadores/entidades 

externas, bem como realizar sinergias com outras AE que potenciem a criação de 

oportunidades de formação e aprendizagem dos alunos da ENSP.  

Tópicos sugeridos:  

• Sistemas de Informação Geográfica; 

• Liderança; 

• Data Science; 

• Medical Writting, 

• Entre outros, 

• . … 

2000€ 

Indicadores Meta 

Número de formações complementares realizadas até ao fim do mandato. 3 

Número de formações complementares a realizar pré-congresso. 1 

 

Atividade 6: Podcast – “Future of Public Health Talks” 

Descrição da Atividade 
Investimento 

Previsto 

Terão lugar cinco momentos em formato misto (presencial e webinar) de discussão de 

temáticas, tanto do futuro da Saúde em Portugal como da própria Saúde Global. Existirá 

uma pequena apresentação de 35 minutos dos palestrantes (2 palestrantes no máximo por 

sessão), seguido de um breve momento não mais de 15 minutos de discussão e de troca de 

ideias. Datas sugeridas: 1º Quarta-feira do mês, sendo realizada de 2 em 2 meses: 

5/10/2022, 14/12/2022, 01/02/2022, 5/04/2022, 7/06/2022, podendo as datas poderem 

ser ajustadas ao calendário escolar.  

Tentaremos reunir no leque de palestrantes, alunos e antigos alunos da ENSP como 

personalidades e especialistas das áreas. Iremos focar em temas como: Green Hospitals, 

500€  
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Sustentabilidade, Data Science na Saúde Pública, Liderança, Gestão de Operações, Lean, 

Saúde Personalizada, Saúde Digital, Cibersegurança, etc.  

Indicadores Meta 

Número de sessões “Future of Public Health Talks” 5 

Número de participantes (por sessão) 30  

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

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: AEENSP ↔ ENSP 

 

Atividade 7: «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 

Criação de um formulário de identificação e levantamento das necessidades dos 

estudantes da ENSP-NOVA e avaliação da sua satisfação, até ao fim do mandato. 
1 

 

Atividade 8: «Conselho AEENSP-NOVA» 

Descrição da Atividade 
Investimento 

Previsto 

O Conselho AEENSP-NOVA decorre do compromisso firmado pela Direção da AEENSP-

NOVA 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 9: «AEENSP – Sala de Alunos» 

Descrição da Atividade 
Investimento 

Previsto 

Implantação de melhorias na Sala de Alunos, nomeadamente de organização e design.  200€ 



 

P
ág

in
a2

1
 

Indicadores Meta 

Número de melhorias realizadas na sala de alunos 1 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: AEENSP ↔ EXTERIOR 

 

 

Atividade 10: «AEENSP-NOVA Future Public Health Congress 2023» 

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. 

De forma a existir uma maior representatividade da esfera da ENSP será aberta uma open 

call para uma Comissão Organizadora do Congresso 2023. Privilegia-se a realização do 

evento em formato misto. 

4000 €* 

Indicadores Meta 

Concretização até ao fim do mandato. Abril/2023 

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

 

Atividade 11: «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, fóruns 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. 

Participação em atividades das referidas associações na sua organização e/ou 

concretização. 

500 € 

Indicadores Meta 

Número de atividades realizadas com de representação externa. 3 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER A INTEGRAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A QUALIDADE 

DE ENSINO  
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Atividade 12: «AEENSP-NOVA Estágios» 

Descrição da Atividade 
Investimento 

Previsto 

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.  

Estabelecimento de parcerias para estágios; promover a creditação dos estágios pela sua 

menção no Suplemento ao Diploma; trabalhar com a ENSP-NOVA para assegurar a 

extensão do seguro escolar. 

- 

Indicadores Meta 

Número de sócios que realizaram estágios ao abrigo do programa. 2 

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

 

Atividade 13: «AEENSP-NOVA Parcerias» 

Descrição da Atividade 
Investimento 

Previsto 

Procurar novas oportunidades de apoio através de acordos e parcerias com entidades 

externas que permitam expandir e apoiar o desenvolvimento das atividades definidas ou 

de novas atividades: 

- entidades de formação para realização de cursos especializados de interesse transversal 

a todos os alunos (ex. inteligência emocional, public speaking, etc.); 

- estabelecer protocolo com o Instituto Superior Técnico ou outras entidades idênticas; 

- aumento da rede de apoio e patrocínios para os eventos da AEENSP; 

- estabelecer parcerias para melhoria de infraestruturas (sala de aluno, espaços AEENSP, 

etc.); 

300€ 

Indicadores Meta 

Número de protocolos de parcerias firmados, até ao fim do mandato. 2 

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

 

Atividade 14: «Unidades Curriculares Opcionais» 

Descrição da Atividade 
Investimento 

Previsto 

Aula aberta no início do ano com esclarecimentos e estrutura das unidades curriculares 

opcionais 
50€ 

Indicadores Meta 

Número de estudantes envolvidos 50 
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Atividade 15: «Áreas de investigação dos docentes» 

Descrição da Atividade 
Investimento 

Previsto 

Aula aberta no início do ano com esclarecimentos e estrutura das unidades curriculares de 

investigação dos docentes. 
50€ 

Indicadores Meta 

Número de sessões  1 

 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: PROMOVER A QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA DA GOVERNANÇA INTERNA 

DA AEENSP-NOVA   

Atividade 16: «AEENSP-NOVA Bens e Património» 

Descrição da Atividade 
Investimento 

Previsto 

Criação de mecanismos de preservação e valorização dos bens e património da AEENSP-

NOVA, em cumprimento com as determinações legais e estatutárias.  
85 € 

Indicadores Meta 

Número de materiais e equipamentos adquiridos  1 

Consulta prévia: Carimbo e almofada de tinta = 35 € + Material de escritório 50€ 

 

 

Atividade 17: «Manutenção dos meios digitais da AEENSP-NOVA» 

Descrição da Atividade 
Investimento 

Previsto 

Manutenção e melhoria dos canais de comunicação: website, canva, creative cloud, redes 

sociais; com os sócios e membros da AEENSP-NOVA 
1175 € 

Indicadores Meta 

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

mandato. 
5 

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 € 

 

Atividade 18: «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.  
50 € 

Indicadores Meta 
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Número de regulamentos aprovados em reunião de Direção, até ao fim do mandato. 1 

 

Atividade 19: «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. 
1000 € 

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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PLANEAMENTO   

 Planeamento 

OE 
Atividades 

Coordenador 

da atividade 

2022 2023 

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

OE1 

1 –  AEESNP-NOVA INTEGRA 

– final ano letivo 
Ewa Veiga 

            

2 –  AEESNP-NOVA INTEGRA 

– início ano letivo 
Ewa Veiga 

            

3 –  AEESNP-NOVA INTEGRA 

– durante ano letivo 
Ewa Veiga 

            

4 - AEESNP-NOVA Associa-te Ewa Veiga             

5- AEENSP-NOVA Formação Pedro Carvalho             

6- AEENSP-NOVA Podcast Hugo Vizinha           x  

OE 2 

7- AEENSP-NOVA Valoriza Hugo Vizinha             

8 - Conselho AEENSP-NOVA Hugo Vizinha             

9 – Sala de Alunos Elisabete Vaz             

OE 3 

10 – AEENSP-NOVA 

Congress 
Elisabete Vaz 

            

11 - AEENSP-NOVA Coopera Elisabete Vaz             

OE 4 

12 - AEENSP-NOVA Estágios Ana Mirco             

13 - AEENSP-NOVA 

Parcerias 
Ana Mirco 

            

14 – Unidades Curriculares 

Opcionais 
Ewa Veiga            

 

15 – Áreas de investigação 

dos docentes 
Pedro Carvalho            

 

OE 4 

16 - AEENSP-NOVA Bens e 

Património 
Elisabete Vaz            

 

17 - Manutenção dos meios 

digitais da AEENSP-NOVA 
Joana Ferreira            

 

18 - AEENSP-NOVA 

Regulariza 
Elisabete Vaz            

 

19 - AEENSP-NOVA 

Tesouraria e Gestão 

Financeira» 

Rui Cortes            

 

 

Legenda 

 Preparação 

 Concretização 

 Contínuo 
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ORÇAMENTO GERAL ESTIMADO 
Unidade monetária: euro (€) 

SALDOS 

Saldo bancário transitado  6334,42€ 

Saldos de caixa transitado € 0,00  

 TOTAL  

DÍVIDAS A TERCEIROS  DÍVIDAS DE TERCEIROS 

       

       

DESPESAS    RECEITAS   

QUOTAS  QUOTAS 

    AEENSP-NOVA   600,00€ 

    Subtotal  

ATIVIDADES  SUBSÍDIOS E APOIOS ANUAIS 

1 –  AEESNP-NOVA INTEGRA – final ano 

letivo 
250€  

 
ENSP-NOVA 

2500€ 
 

2 –  AEESNP-NOVA INTEGRA – início ano 

letivo 
250€  

 
IPDJ 5000€  

3 –  AEESNP-NOVA INTEGRA – durante 

ano letivo 
100€  

 
Subtotal 

7500€ 

4 - AEESNP-NOVA Associa-te -   SUBSÍDIOS E APOIOS PONTUAIS 

5- AEENSP-NOVA Formação 2000€      

6- AEENSP-NOVA Poadcast 500€      

Subtotal do Objetivo Estratégico 1 3100€  Subtotal  

7- AEENSP-NOVA Valoriza -   ATIVIDADES 

8 - Conselho AEENSP-NOVA -  
 AEENSP-NOVA Congress 2023- 

Inscrições 
 750€ 

9 – Sala de Alunos 200€      

Subtotal do Objetivo Estratégico 2 200€     

10 – AEENSP-NOVA Congress 4000€      

11 - AEENSP-NOVA Coopera 500€      

Subtotal do Objetivo Estratégico 3 4500€     

12 - AEENSP-NOVA Estágios -      

13 - AEENSP-NOVA Parcerias 300€      

14 –  Unidades Curriculares Opcionais 50€      

15 – Áreas de investigação dos docentes 50€      

Subtotal do Objetivo Estratégico 4 400€     

16 - AEENSP-NOVA Bens e Património 85€      

17 - Manutenção dos meios digitais da 

AEENSP-NOVA 
1175€  

 
   

18 - AEENSP-NOVA Regulariza 50€      

19 - AEENSP-NOVA Tesouraria e Gestão 

Financeira» 
1000€  

 
   

Subtotal do Objetivo Estratégico 5 2310€  Subtotal 750€ 

TOTAL DESPESAS 10510€  TOTAL RECEITAS 8850€ 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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