
Reunião Direção AAIEP: 22/12/20 
 
Reunião com o Professor João Carlos Espada: 
 

→ Provedor de estudante, o Professor João Carlos Espada concordou com a ideia, 
questionando se apenas se seria exclusivo ao IEP ou para a universidade inteira. 

→ O orçamento está a rondar os 129 euros para uma mesa na sala física da associação 
de estudantes. A mesa será inclusive para os próximos mandatos. 

→ Outra opinião que foi discutida na reunião, e cujo um protótipo foi já pedido, das 
sweats, polos e das t-shirts do IEP. Quanto maior for a encomenda maior é o nosso 
lucro mas teremos de ter em atenção que não podemos encomendar demasiadas, 
de modo a ter prejuízo. 

→ As atividades da associação também foram discutidas e apreciadas pelo Professor 
João Carlos Espada. 

→ Em relação ao nosso eventos de conversas entre presidentes, ainda não obtivemos 
qualquer resposta, infelizmente. O Professor João Carlos Espada irá tentar-nos 
auxiliar de modo a que alguns dos seus contactos mais próximos estejam talvez mais 
dispostos a entrar nesta iniciativa. 

 
 
Atividades já realizadas pela Associação: 
 

→ Atividade indispensável do estudante, acabou na quinta feira, as pessoas da 
faculdade de direito e alunos da universidade doaram, mas nenhum aluno do IEP 
doou. Não iremos poder partilhar o progresso porque a AAIEP não foi mencionada, 
mas a AE Católica. Os sacos seguiram para a associação do pragal. Com as 
condicionantes, foi uma iniciativa razoável, tendo em conta que tivemos algumas 
doações positivas. O voluntariado será um ponto forte do nosso mandato, dentro 
das condições possíveis. 

→ As entrevistas estão a decorrer, no âmbito do voluntariado, já foram selecionadas 4 
raparigas, embora ajam mais candidatos, tendo mais candidatos para futuras 
parcerias. As pessoas estão motivadas para participar. 

→ No âmbito do voluntariado, iremos talvez fazer palestras com pessoas influentes 
(chefes gerais) no âmbito da missão pais, para apresentação ao IEP. 

→ No jornal irá haver uma equipa que irá recrutar e organizar o jornal em si (membros 
da associação), depois irá haver uma equipa de redação, a qual está atualmente a 
ser recrutada, até dia 28 cada um dos candidatos irá submeter o seu texto, que se 
for selecionado irá fazer parte da primeira edição em Janeiro. 

 
 
Assuntos do Jornal IEP: (edições de 15 em 15 dias) 
 

→ Assuntos Nacionais; 

→ Assuntos Internacionais; 

→ Comunicados/Notícias IEP; 

→ Cartas e Sugestões dos Alunos Associados; 



→ Publicidade Criativa/Passatempos,  

→ Mensais: Portugueses (entrevistas); Direitos Humanos (investigação). 

 
 
Poderíamos publicar as várias áreas através das plataformas digitais, de modo a conseguir 
recrutar o resto da equipa. De modo a não causar qualquer tipo de atraso seria melhor 
recrutarmos 2 pessoas por “área”. 
 
Os recrutamentos de marketing, fora os do jornal é quele onde já temos mais candidatos. 
No manual de CPRI, também estamos a avançar, mas em desporto ainda não temos 
nenhum candidato. Iremos começar também um grupo de cinema, com candidatos 
externos e internos ao IEP. A ideia consiste também por um filme cuja matéria seja 
relacionadas com aquilo que os alunos do 1º ano estão a estudar, com um comentador 
como o Professor Sardica. O melhor será talvez fazer algum tipo de sondagem para escolher 
uma data, mas convém não o fazermos durante a época de frequências, mas antes, de 
modo a criarmos alguma dinâmica entre os novos alunos e os professores. Iremos ter um 
número “X” de vagas presenciais e outras por Zoom. O Sardica será o primeiro convidado. 
 
Falamos brevemente sobre ser redigido um email para a Herbalife, de modo a criar uma 
parceria, conseguindo algum dinheiro para o orçamento da associação. A ideia não foi 
passada por voto de maioria. 
 
Teremos de conseguir mais parcerias de modo a conseguir mais dinheiro para a associação 
através de rifas por exemplo. Poderemos por sua vez colocar artigos extra dos professores 
no jornal de modo a conseguir mais dinheiro, uma espécie de subscrição premium. Temos 
uma parceria com o jornal “Público”, que poderemos divulgar e dar a conhecer aos alunos. 
 
Ao fazer um kit caloiro com o manual de CPRI, parceria com a FAL, powerbank entre outras 
regalias, poderíamos facilmente vendê-los a um preço base de 15€, ajudando a nossa 
associação a fazer algum dinheiro. 
 

 
22/12/2020  
Secretária Geral da AAIEP, 
Inês Santareno. 
 

 
 


