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Preâmbulo

A Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto apresenta

para 2023 um plano adaptado àquelas que são as necessidades dos Estudantes de hoje,

projetando o futuro dos Profissionais do amanhã. Para 2023, o qual assenta em Objetivos de

Desenvolvimento para a AEFFUP, concretos e coesos, que visam o aproveitamento absoluto da

estrutura, apostando sempre na representação exímia dos estudantes.

Dado o período de crise económica que se vive na Europa, mais que nunca importa garantir

equidade de acesso entre os estudantes, através da promoção de iniciativas como o Programa

de Apoio Social, assegurando que questões económicas não são um entrave à permanência de

estudantes no Ensino Superior. Aliado a estas, procuramos trazer atividades proveitosas e

enriquecedoras para os estudantes, que garantam a sustentabilidade económica da

Associação.

Importa, em 2023, trabalhar temas como a saúde inclusiva e a formação informal dos

estudantes, enquanto parte integrante da sociedade, conseguindo uma aproximação com o

setor farmacêutico, com as diversas saídas profissionais, apresentando novas oportunidades,

como as saídas emergentes e a Residência Farmacêutica. A Inovação Pedagógica deve ser um

dos temas em cima da mesa, dando uso ao recém-criado Conselho de Escolas Farmacêuticas e

às boas relações com a FFUP para advogar por um plano de estudos resiliente, que reflita as

exigências da profissão.

De forma a conseguir projetos que reflitam a excelência e versatilidade da AEFFUP, importa

capacitar os órgãos sociais e os núcleos da AEFFUP, criando espaços para o trabalho, reunião e

discussão, procurando o desenvolvimento de capacidades e liderança, com o fim de conseguir

equipas coesas e qualificadas.

Cientes de um futuro cada vez mais multicultural, global e digital, é necessário estabelecer o

contacto desde cedo com as estruturas internacionais, através da representação da AEFFUP

nessas estruturas, bem como da atribuição de bolsas de mobilidade.

A promoção das artes, da cultura e do desporto é também um objetivo, permitindo que os

estudantes desenvolvam a sua veia artística e criativa, bem como pratiquem estilos de vida

saudáveis, aliados à competição formal e informal, potenciando as equipas desportivas da

AEFFUP e os Núcleos.

É imperativa a aproximação aos estudantes e a auscultação dos mesmos, adequando a ação da

AEFFUP aqueles que são os interesses dos estudantes de hoje, não descurando aquele que

deve ser o principal papel da AEFFUP, enquanto agente de intervenção política e de

representação estudantil, a nível nacional e internacional, representação esta que deve ser

ativa e diligente, com base em estudos e real world data, permitindo uma transmissão

fundamentada dos interesses dos estudantes.

Ana Grandinho
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Representação Estudantil e Institucional e Política Educativa

Com o propósito de ver representados os interesses e as preocupações da Comunidade

Estudantil, procuramos através da representação interna e externa, estabelecer contacto com

os mais diversos Órgãos. A pasta da representação estudantil deve ser encarada com a devida

seriedade, uma vez que nela se encerra a responsabilidade de representação de toda esta

comunidade. Neste sentido, importa ouvir os interesses dos Associados e criar oportunidades

de debate que possibilitem a discussão de ideias e a consciencialização, por parte dos próprios

Estudantes, do papel interventivo que devem ter ao nível das temáticas que com eles se

relacionam direta e indiretamente.

É notável o papel que a AEFFUP pode assumir enquanto órgão de aproximação dos Associados

ao Corpo Docente e Não Docente da FFUP. Deve existir um contacto contínuo e integrado com

os Órgãos de Gestão da Faculdade, contacto este que deve procurar responder aos interesses e

às preocupações dos Estudantes. Cientes do papel da Comissão Diretivo-Pedagógica, enquanto

órgão consultivo para matérias de índole pedagógica e de acompanhamento da evolução das

questões científicas, pedagógicas, curriculares, diretivas e de gestão da FFUP, procuramos

potenciá-la e, assim, apostar numa representação de excelência daquelas que são as

necessidades transversais e específicas da comunidade, incluindo os 2ºs e 3ºs Ciclos de

Estudos.

Enquanto instituição de referência ao nível do ensino e da investigação científica, a

Universidade do Porto também se assume uma entidade com a qual o contacto se dita de

extrema importância. A ligação à Federação Académica do Porto (FAP) e às demais AAEE da

Academia é essencial para o desenvolvimento de projetos, num sentido de colaboração e

cooperação, contribuindo para o bem comum que é a construção de um Ensino Superior mais

rico e adequado a todos os estudantes, abordando temáticas como o alojamento académico, o

sistema de ação social e o acesso ao Ensino Superior.

A estreita comunicação com a Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF) deve

ser mantida e promovida, tendo sempre em vista as melhorias da Política Educativa no que

concerne ao MICF.

A colaboração com a European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA), com a

International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) e com a International Pharmaceutical

Federation (FIP) é fundamental, permitindo-nos, não só, um posicionamento alinhado a nível

internacional no que concerne ao Ensino Farmacêutico, como também na criação de

oportunidades e de promoção de eventos que se possam mostrar essenciais e responsivos aos

interesses dos estudantes.

O Encontro Nacional de Dirigentes Associativos (ENDA), é o maior e mais representativo fórum

de discussão de dirigentes associativos, que se debruça sobre temas inerentes às políticas do

Ensino Superior, a nível nacional, e no qual a AEFFUP deve ter uma voz ativa.

4



Gestão Financeira e de Património

Assumindo como prioridade a formação e a capacitação dos nossos Estudantes, reconhecemos

como imperativo um exercício de administração financeira estratégico e eficiente, não

limitante às ambições da AEFFUP, mas ponderado e equilibrado, nunca colocando em risco a

sua sustentabilidade financeira.

A correta gestão do património financeiro da Associação é um dos alicerces de uma base sólida

para toda a estrutura da AEFFUP e tudo o que lhe é inerente. É necessária a captação de novas

fontes de financiamento e a construção de parcerias estratégicas com entidades condizentes

com as missões e princípios da AEFFUP. É necessária a otimização dos recursos já existentes e a

maximização do proveito da despesa orçamentada.

Para este mandato, propomos a re-introdução do Orçamento Participativo, iniciativa na qual os

Associados terão a oportunidade de contribuírem ativamente para o crescimento e

complemento do Plano de Atividades da Associação, demonstrando uma visão crítica e

construtiva aliada a uma vontade de ser parte ativa da solução.

Tendo a consciência de que uma boa gestão financeira assenta num diligente trabalho de

continuidade, e observando o crescente desenvolvimento da Associação, demonstramos

também a intenção de introdução de uma Conta de Aforro da AEFFUP, que contemple os

fundos não previstos nos Orçamentos Anuais, com vista a colmatar emergências ou imprevistos

financeiros, relativos à ação da AEFFUP a longo prazo.

Para além de uma boa gestão financeira, é também crucial uma gestão sustentável do

património da AEFFUP. Desta forma, pretendemos continuar a fazer uma análise do espaço

pertencente à AEFFUP, localizado no piso 1 do Edifício 2 no Complexo ICBAS/FFUP, para a

criação de uma sala de convívio para os Associados. A criação de uma sala de trabalhos para os

Núcleos AEFFUP é também essencial para o crescimento e desenvolvimento de todos os

membros. Queremos dar a oportunidade aos nossos Associados de deixarem a sua marca

naquele que é também o seu espaço e, por isso, este ano propomos uma atividade que lhes

permite criar um mural na sede da AEFFUP.

A par disso, propomo-nos a investir, de forma consciente e proveitosa, no espaço

anteriormente alocado à Farmacópia. Este investimento passa por encontrar uma solução que

seja, igualmente, benéfica para os Associados e economicamente sustentável e isto passa,

também, por fazer um levantamento, junto da Comunidade da FFUP, daqueles que são os seus

interesses e as suas necessidades.
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Site AEFFUP

É no Site AEFFUP que se centra todo o conteúdo relacionado com a Associação de Estudantes,

desde Núcleos, Órgãos Sociais, Grupos Académicos, entre outros. A sua contínua atualização é

crucial para que os Associados se encontrem sempre a par dos eventos da AEFFUP. A

Reestruturação do Site tem o intuito de oferecer novas ferramentas e de permitir o fácil acesso

a estas, implementando uma nova secção neste mesmo site que permite fazer a divulgação de

opções de alojamento disponíveis nos arredores da Faculdade, considerando que este seja um

tópico de especial atenção para os nossos Associados, uma vez que permite uma procura mais

segura, possibilitando, mais facilmente, o contorno desta situação que é muitas vezes encarada

como uma problemática pelos estudantes do ensino superior.

O Site permite, ainda, uma ligação mais próxima entre a AEFFUP e as mais diversas instituições

externas às quais a Associação pertence e com quem contacta.

Gestão Interna

Considerando a situação em que nos encontramos atualmente, torna-se relevante investir no

desenvolvimento da inteligência emocional e na capacidade de atingir um equilíbrio mental

que possibilite a estabilidade necessária ao quotidiano, enquanto estudantes do ensino

superior. Cientes da importância que o desenvolvimento pessoal e a comunicação têm tanto

para a motivação como para o empenho da nossa equipa, o nosso maior foco passa por criar,

ao longo do mandato, oportunidades para formação e capacitação não só dos dirigentes

associativos, como também dos membros dos núcleos e de todos os demais Associados.
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Departamentos

Ação Social, Educação e Promoção para a Saúde

Workshop Saúde Mental

Depois de uma pandemia, é importante levar em consideração a questão da saúde mental.

Não é demais lembrar que ser saudável não se trata apenas de ter uma alimentação saudável e

praticar exercício físico, mas também apostar no bem-estar mental. Posto isto, uma vez por

semestre, num ambiente em mesa redonda, pretendemos abordar temas como inseguranças

pessoais, estereótipos da sociedade, ansiedade entre outros. Posto isto, uma vez por semestre,

num ambiente em mesa redonda, pretendemos abordar temas como inseguranças pessoais,

estereótipos da sociedade, ansiedade entre outros.

Curso Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros

De maneira a complementar o plano curricular do Mestrado Integrado em Ciências

Farmacêuticas, estes dois cursos surgem como forma de melhorar a prestação do farmacêutico

a intervir de forma mais eficiente em qualquer situação de emergência que possa acontecer no

seu quotidiano. Em parceria com a Cruz Vermelha (Delegação do Porto), estes dois cursos, com

certificação de 5 anos, ocorrem um em cada semestre.

Farmácia Piloto

Aliando a área farmacêutica humana com a veterinária, surge a Farmácia Piloto, que tem como

principal objetivo formar farmacêuticos experientes para conseguirem com sucesso responder

a qualquer questão quer da saúde humana quer da animal. Pretende-se que os futuros

farmacêuticos melhorem a sua comunicação no ambiente profissional e desenvolvam

ferramentas necessárias para um bom desempenho na Farmácia Comunitária. Deste modo,

esta atividade contará com uma componente teórica para contextualização dos temas e uma

componente prática com casos clínicos para aprofundar os mesmos.

Farmácia dos Pequeninos

É crucial a educação das crianças desde cedo relativamente à sua saúde. Assim, em parceria

com AAEE de saúde surge esta atividade que de forma interativa, dinâmica e divertida,

pretende desmistificar certos estereótipos e sensibilizar para a prática saudável juntos dos mais

novos.

Intimamente Falando

A saúde sexual é ainda um tema tabu nos tempos atuais, pelo que é crucial a sua abordagem.

De forma a quebrar os estigmas existentes, surge a atividade Intimamente Falando, que expõe

vários temas relacionados com esta vertente, de uma forma descontraída, mas, ao mesmo

tempo, educativa. Para isso, esta atividade surge como forma de expor temas como infeções

sexualmente transmissíveis e suas causas, violência entre outras, num ambiente aconchegante.
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Núcleo de Ação Social da AEFFUP (NASA)

O Núcleo de Ação Social da AEFFUP conta com cerca de 130 voluntários que contribuem para o

contínuo crescimento e desenvolvimento do Núcleo. Assim, pretendemos que o NASA continue

a evoluir, fortalecendo os seus pilares. Planeamos acompanhar os voluntários, assim como as

suas coordenadoras, para que todos em conjunto consigamos a evolução do Núcleo.

APEF - Coordenação Nacional, Educação e Promoção para a Saúde (CNEPS)

APEF - Coordenação Nacional de Intervenção Cívica e Ação Social (CNICAS)
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Apoio ao Estudante

Programa de Apoio Social (PAS)

Dado o período de crise económica que se vive na Europa, mais do que nunca, é importante

garantir equidade de acesso entre os estudantes através da promoção de iniciativas como o

Programa de Apoio Social. O PAS surge no sentido de combater o abandono e o insucesso

escolar, apresentando-se como uma solução pontual ao nível dos transportes, alimentação,

material de estudo e formação científica de forma sustentável, através de atividades como o

Cinema de Natal Solidário, a Taça AEFFUP Solidária e a FLAMU. É fundamental promover este

programa para que qualquer estudante, que necessite, tenha conhecimento do mesmo.

Feira de Livros e Apontamentos Usados AEFFUP (FLAMU)

A falta de recursos é uma preocupação diária, por isso, torna-se imprescindível agirmos de

forma sustentável. A FLAMU emerge de forma a que todos os Associados, de uma forma

económica e simples, consigam obter e vender materiais de estudo e de laboratório para cada

semestre. Esta serve, também, como vínculo de divulgação do PAS, tendo associada a

possibilidade de angariação de fundos para este programa.

Semana de Matrículas e Acolhimento

Sendo responsabilidade do Departamento de Apoio ao Estudante, a integração e acolhimento

de todos os Estudantes da FFUP, pretendemos, em cooperação com os Serviços de Gestão

Académica e Expediente (SGAE) e os Órgãos de Gestão da FFUP, proporcionar diversas

atividades na Semana de Receção aos Novos Estudantes, bem como auxiliar no processo de

matrículas. Tencionamos, também, reforçar a divulgação nas redes sociais, esclarecendo

dúvidas que possam surgir e criar uma plataforma, no site da AEFFUP, onde os estudantes

possam encontrar alojamentos disponíveis.

Mostra UP

A Mostra da Universidade do Porto representa um momento de particular importância por ser

um espaço aberto ao diálogo entre alunos do ensino básico e secundário e estudantes do

ensino superior, docentes e investigadores. Aqui, o Departamento de Apoio ao Estudante

assume um papel fundamental, uma vez que é responsável por apresentar os diferentes cursos

da FFUP, tanto o MICF como os diversos Mestrados e Doutoramentos, e por prestar apoio

logístico em colaboração com a FFUP, os SGAE e o Gabinete de Comunicação da FFUP.

9



Mentoria Interpares

Em colaboração com os estudantes coordenadores e com as professoras coordenadoras,

pretendemos continuar o bom trabalho dinamizado de forma a integrar os novos estudantes,

tanto nacionais como internacionais. Pretendemos, durante o 1º semestre, fazer novas

atividades que possibilitem aos nossos Associados conhecer tudo o que a faculdade pode

oferecer, tendo um estrito contacto com o seu mentor e dedicar o 2º semestre à formação de

novos mentores. Tencionamos, também, dar continuidade à MentoriaPro, visto que teve

grande sucesso e é essencial para ajudar os nossos estudantes do 4º ano a terem uma visão

mais real da vida profissional.

Gabinete do Apoio ao Aluno

Este projeto surge com o objetivo de providenciar a todos os estudantes a capacidade de gerir

emoções, stress e ansiedade. Posto isto, pretendemos dar continuidade à linha de Apoio

Psicológico e promover sessões que fomentem uma melhor gestão das emoções. Através da

colaboração com o Livre-Mente, queremos explorar uma vertente diferente, para que os

estudantes se sintam confortáveis em partilhar as suas opiniões.

Comissões de Curso

As Comissões de Curso são uma ponte indispensável para o bom funcionamento entre os

estudantes e os professores. Para isso, visamos uniformizar e garantir que a informação

necessária é transmitida através da entidade Comissão Diretivo-Pedagógica e da criação de

pontos de contacto informais, estando também presente na Comissão de Curso do 1º ano.

Plataforma Pedagógica

A Plataforma Pedagógica é uma plataforma online que reúne um conjunto de materiais de

estudo de todos os anos curriculares de Ciências Farmacêuticas. É fundamental mantê-la

atualizada e funcional, em colaboração com as Comissões de Curso, de forma a reunir o melhor

e maior número de materiais de estudo, funcionando como um elemento de referência para os

estudantes da FFUP.
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Comercial

Plano Estratégico Comercial

A elaboração de um Plano Estratégico Comercial é fundamental para a sustentabilidade

económica da AEFFUP. Desta forma, é preciso criar abordagens personalizadas a cada entidade

e ter em consideração as atividades desenvolvidas ao longo do ano pela AEFFUP, de modo a

que sejam vistas como uma oportunidade pelos potenciais patrocinadores.

Utilizando o LinkedIn de forma mais ativa, pretendemos chegar mais perto das entidades

relacionadas com o setor farmacêutico e desenvolver novas parcerias.

Booklet do Patrocinador

O Booklet do Patrocinador é um meio de extrema importância para a comunicação e procura

de entidades com as quais pretendemos estabelecer parcerias e que vão ao encontro dos

objetivos, dos princípios e das necessidades económicas da AEFFUP

A criação de parcerias duradouras e que permitam a sustentabilidade financeira do Plano de

Atividades da AEFFUP é essencial.

Gestão de stock

Para uma correta gestão do stock é necessário um inventário constante, com atualizações

semanais, o que permitirá que as encomendas sejam feitas com a devida antecedência e

evitará rupturas de stock.

Campanhas Promocionais

As Campanhas Promocionais serão realizadas em épocas específicas e que coincidam com a

maior procura por determinados artigos, como, por exemplo, material de laboratório para os

novos estudantes e artigos académicos, permitindo assim aos Associados adquirir artigos a

preços mais acessíveis.

Catálogo AEFFUP

Comprometemo-nos a atualizar o Catálogo AEFFUP, secção do site AEFFUP reservada à

exposição dos itens disponíveis no Atendimento AEFFUP, fazendo referência a preços e

descrições dos artigos. Nesta secção, os Associados terão também a oportunidade de realizar

pré-reservas de artigos incluídos em Campanhas Promocionais, facilitando a posterior

aquisição dos artigos presencialmente.
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Concurso da Camisola AEFFUP

Com o Concurso da Camisola AEFFUP pretendemos estimular a criatividade dos nossos

Associados e envolvê-los mais na Associação, dando a oportunidade para elaborarem

propostas de design da camisola e casaco AEFFUP, que serão depois sujeitas a votação.

Concurso da Garrafa AEFFUP

Com o Concurso da Garrafa AEFFUP, pretendemos aliar a originalidade dos nossos Associados à

sustentabilidade, uma das nossas bandeiras de desenvolvimento. As propostas desenvolvidas

serão posteriormente sujeitas a votação.
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Comunicação e Multimédia

Redes Sociais

O projeto de comunicação tem como principal foco o estabelecimento de uma ligação entre a

AEFFUP e os estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, bem como a

divulgação da AEFFUP aos seus stakeholders. Deste modo, serão usadas redes sociais como

Facebook, Instagram, LinkedIn e Youtube com intuito de manter os Associados a par das

divulgações da Associação. É necessário apostar numa divulgação atrativa e eficiente, de forma

a captar o interesse dos estudantes.

Semanalmente, nas redes sociais, será divulgado um calendário com os eventos que irão

ocorrer, garantindo aos estudantes um plano semanal de atividades.

Newsletter

As Newsletter semanais são fundamentais, pois são uma fonte complementar de informação

sobre a Associação de Estudantes e eventos relevantes de outras entidades, quer nacionais

quer internacionais. Desta forma, é necessário focar na expansão da sua visibilidade, criando

estratégias para captar a curiosidade do leitor como a eventual oferta de vouchers, de carácter

desportivo e cultural.

Núcleo de Comunicação (NC)

O Núcleo de Comunicação conta com cerca de 15 membros e procura levar aos estudantes

informações de caráter educativo, científico e cultural, através da aposta nas artes.

É fulcral expandir o seu trabalho, em particular, a revista Substância Ativa, tendo sido impressas

mais de 150 revistas na 12ª Edição, direcionadas em especial a toda a Comunidade Académica

da FFUP e ainda a Entidades Externas e Profissionais de Saúde da Área da Saúde.

Linha de Imagem AEFFUP

Em todos os documentos gráficos da AEFFUP, ou a ela associados, é necessária a manutenção

da integridade, profissionalismo e autenticidade da Associação, e para isto, recorreremos ao

Manual de Identidade Visual. Propomo-nos a criação de uma linha de imagem coesa, criativa,

assertiva e inovadora, para que a informação seja transmitida de forma clara e que cative todos

os Associados.

APEF – Coordenação Nacional de Publicação e Imagem (CNaPI)
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Cultura

Mural AEFFUP: 94 anos de História

Tendo em mente a importância da arte na vida dos Associados, acreditamos que um Concurso

de Ilustração dá-lhes a possibilidade de mostrar o seu talento, deixando a sua marca na sede da

Associação. Propomos, assim, a atividade “Mural AEFFUP: 94 anos de História” para dar asas à

imaginação dos estudantes e pôr em prática os seus dotes de desenho.

Gala Aniversário AEFFUP

Para celebrar os marcantes 94 anos da Associação, reunindo todos os nossos Associados e

Parceiros num registo mais formal, surge a Gala de Aniversário AEFFUP. Esta noite promete

envolver toda a Comunidade, num ambiente elegante, festivo e familiar.

Sarau Cultural AEFFUP

O tão desejado e acarinhado Sarau Cultural vai regressar na sua XXI Edição. No espírito de

reviver as memórias de um ano repleto de aventuras e peripécias, com a presença de toda a

Comunidade Académica, Docentes e Não Docentes, trazemos esta noite cheia de alegria de

volta a um ambiente familiar. Nesta edição, temos o propósito de aproveitar os talentos de

toda a comunidade dando prioridade à apresentação em palco, atraindo o público e

promovendo interações com o mesmo.

Livre-Mente (Bookcrossing)

O Livre-Mente é o espaço ideal para os nossos Associados exporem a forma como interpretam

diferentes obras literárias e discutir assuntos importantes e atuais na sociedade. Com temas

associados ou apenas discutindo e expondo ideias sobre diferentes géneros literários,

pretendemos criar reuniões, proporcionando à comunidade FFUP um espaço dedicado à

Literatura. Aproveitamos, também, estes momentos para dar a possibilidade de dar uma nova

vida aos livros e realizar trocas entre participantes, promovendo a estante do Livre-Mente onde

é possível a participação no Bookcrossing durante todo o ano.

Festa Temática de Aniversário AEFFUP

Para festejar o Aniversário da AEFFUP, incentivar o convívio e aproximar os Associados não há

nada melhor que uma festa temática. Convidamos todos os Associados a participarem e

aproveitarem esta noite de muita diversão.
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Noite Tasqueira

Trazemos de volta, como primeira atividade do próximo Ano Letivo, uma noite que já tanto

sucesso fez. Convidamos todos os Associados a despedirem-se do verão, promovendo a

integração dos novos estudantes e permitindo a partilha de experiências, tanto entre

estudantes nacionais como internacionais, permitindo aos últimos contactar, em primeira mão,

com as tradições portuguesas.

Cinema de Natal Solidário

De forma a proporcionar aos nossos Associados um contacto com a 7ª arte, trazemos um

momento de diversão e relaxamento, incutindo o espírito natalício à comunidade FFUP. A

atividade terá uma vertente solidária, contribuindo para o PAS.

Visita ao Museu de Farmácia

Procuramos dar a conhecer o passado e a história que deram origem à profissão farmacêutica

como a conhecemos hoje. Com esta viagem ao passado, pretendemos despertar nos

Associados um interesse na história da nossa futura profissão, permitindo que o seu

desenvolvimento futuro seja potenciado.

DNA (Dizem Que É Núcleo Artístico)

Este Núcleo, que atualmente conta com cerca de dez (10) membros, vem oferecer a

possibilidade de desenvolver competências artísticas, nas diversas formas de arte, bem como

competências pessoais. Vem, também, desafiar os Associados a saírem da sua zona de conforto

para que descubram novos talentos e cresçam enquanto cidadãos. Este ano, pretendemos

dinamizar a conta de Instagram com fotos e vídeos dos ensaios e participar em atividades dos

Núcleos e outras Entidades, e no Programa Social do Congresso Científico AEFFUP, dando a

conhecer à comunidade o seu trabalho.
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Desporto

Equipas AEFFUP

As Equipas AEFFUP são uma forte componente de união entre Estudantes da FFUP, mas, além

disso, representam a faculdade perante a academia nos Campeonatos Académicos do Porto

(CAP). Assim sendo, a manutenção das modalidades já em prática e a possível abertura de

outras será o nosso principal foco. Também sempre que se revele necessário adquirir novos

equipamentos e material, preservando o já existente. Planeamos sempre motivar os nossos

atletas, de modo a que o espírito competitivo e desportivo se reflita no seu melhor

aproveitamento, acompanhando-os nos jogos  e treinos e fornecendo lanches individuais.

Porém, o sucesso enquanto equipa só se concretiza quando todos remam no mesmo sentido,

razão pela qual iremos investir nas relações interpessoais entre atletas apostando em

teambuilding e convívios descontraídos.

Concurso Atleta do Mês

O sucesso de uma equipa desportiva está relacionada com o bem estar físico e psicológico do

atleta. Sendo duas componentes decisivas, acreditamos que, com a atribuição do título de

Atleta do Mês, é promovido um maior espírito desportivo e competitivo. Com isto, espera-se

um melhor aproveitamento e também eficácia com a consequente melhor representação das

equipas AEFFUP em jogos e campeonatos. Numa análise a longo prazo, temos também a

atribuição do prémio Atleta do Ano no Sarau Cultural AEFFUP, que visa, mais uma vez,

promover o desenvolvimento pessoal e coletivo.

Taça AEFFUP Solidária

A Taça AEFFUP tem como objetivo providenciar aos Associados um serão lúdico e dinâmico,

aliando a competição com o convívio, entre todos os membros da FFUP. Para além dos torneios

entre estudantes da FFUP, temos por objetivo envolver igualmente o corpo docente.

Procuramos incluir a vertente solidária a esta atividade, promovendo a angariação de fundos

para o Programa de Apoio Social (PAS).

Para além dos torneios que já são marca da Taça AEFFUP, decorrerão atividades durante os

intervalos destinadas a todos os presentes, sejam participantes ou espectadores.

Desporto é a Minha Praia

Face ao sucesso da atividade em anos anteriores, procuramos proporcionar a todos os

Associados mais uma edição desta atividade que marca o fim do verão. Aproveitando a nossa

posição geográfica pretendemos proporcionar a oportunidade de uma tarde diferente,

preenchida com desportos de praia e muita animação. Para terminar este dia de puro lazer,

será organizado no mesmo local ou nas suas redondezas um sunset, de modo a promover a

diversão mas, principalmente, o convívio numa típica festa de verão.
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Sessão de Relaxamento

Enquanto estudantes universitários, a época de frequências e exames é uma das principais

causas de ansiedade e stress. Para isso, planeamos dinamizar atividades de relaxamento numa

época pré-avaliações para um melhor desempenho nas mesmas e numa futura gestão de

stress. Queremos trazer as sessões uma a duas vezes por semestre, com especialistas na área

que assegurem o sucesso e a adesão à atividade.

Rubricas de Hábitos Saudáveis

Propomos a criação de publicações alusivas aos benefícios que a prática desportiva e a tomada

de um estilo de vida saudável trazem ao corpo e mente. Com testemunhos fundamentados

pela experiência de figuras que se destacam na área, abordando desde conferências acerca de

temas relacionados com a prática de exercício físico e boa alimentação, até conferências sobre

desporto adaptado a pessoas com mobilidade reduzida. O principal intuito passa por alertar e

sensibilizar os Associados no que diz respeito a tudo o que o desporto propicia.
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Formação, Estágios e Saídas Profissionais

Workshop de Finanças Pessoais

Com o ingresso no Ensino Superior, ou após o término deste, muitos jovens, vêem-se obrigados

a orçamentar os seus ganhos e gastos, a realizar o IRS, entre outros.

O principal objetivo do Workshop de Finanças Pessoais passa por oferecer aos Associados

ferramentas que lhes permitam desenvolver conhecimentos básicos, no que concerne às áreas

de contabilidade e finanças, apostando na educação financeira e dando-lhes oportunidade de

avançarem com uma tomada de decisões mais consciente e responsável. Pretendemos, ao

longo da atividade, desenvolver sessões baseadas em temas específicos, como preenchimento

de IRS, métodos de planeamento de orçamento mensal, implementação de estratégias de

poupança pessoal, compreensão da importância da poupança e de planeamento para futuro

conforto financeiro, entre outros.

SIFFUP

O Simpósio de Investigação da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto é uma

atividade que permite a exposição dos trabalhos desenvolvidos por estudantes do MICF e do 2º

Ciclo de Estudos. A intercolaboração do Conselho Científico da FFUP, do Núcleo de Investigação

e dos estudantes possibilita a realização desta atividade, através da apresentação de um

trabalho experimental, valorizando as áreas de investigação e a inovação, impulsionando novos

jovens investigadores.

Boost your Career

O percurso de um estudante vai muito para além da vida universitária. Assim, o Boost Your

Career apresenta-se com o intuito de consciencializar os estudantes para o mercado de

trabalho, através de várias sessões, que passam pela preparação de entrevista de emprego,

desenvolvimento de currículo e postura enquanto profissional de saúde. Desta forma, os

estudantes conseguem começar a perceber que existem determinados entraves ao processo

inicial de desenvolvimento pessoal e profissional e, com isto, contornar essas adversidades de

forma mais efetiva.

Visita de Estudo: Indústria Farmacêutica

Esta atividade tem como principal objetivo aproximar de forma direta os Estudantes da

realidade do mercado de trabalho, particularmente da Indústria Farmacêutica. Esta atividade

surge com o intuito de proporcionar este contacto mais direto com a futura profissão,

permitindo a perceção do papel do farmacêutico nesta área, levando ao conhecimento

concreto das várias partes integrantes da indústria.
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Programa de Estágios Extracurriculares de Ciências Farmacêuticas (PEECF)

O PEECF, Programa de Estágios Extracurriculares em Ciências Farmacêuticas, é um programa

que fornece aos estudantes do MICF a oportunidade de realizarem estágios extracurriculares

de curta duração. Como resultado, os participantes serão capazes de experienciar o quotidiano

dos profissionais do setor, adquirindo, assim, novos conhecimentos e perspetivas que poderão

ser úteis aquando da escolha da sua futura carreira profissional.

Previamente ao início dos estágios, seria desenvolvido um Workshop de introdução ao

software Sifarma. Este Software é utilizado pelas farmácias e achamos proveitoso o contacto

prévio com este, uma vez que permite aos Estudantes a realização de um estágio mais

frutífero, dado que não necessitam de passar por todo o processo introdutório.

Residência Farmacêutica: o que há a saber?

A residência farmacêutica tem como objetivo a obtenção do título de especialista numa das

três áreas, Análises Clínicas, Farmácia Hospitalar e Genética Humana. Cientes de que esta é

uma temática recente e que, para alguns Estudantes, poderá ainda ser uma incógnita ou

suscitar diversas dúvidas, consideramos importante abordar este tópico. Tencionamos trazer

testemunhos reais dos diferentes ramos especialistas e profissionais da área.

Congresso Científico AEFFUP

O Congresso Científico é uma das atividades de maior relevo organizadas pela AEFFUP que

conta com cerca de 200 participantes e 20 oradores. Neste evento, procuramos abordar

temáticas que reflitam diversas perspetivas sobre diferentes áreas da saúde, criando

momentos de discussão e de aprendizagem pessoal e profissional e, assim, capacitar os

Associados ao nível das demais valências, tornando-os conscientes do seu papel enquanto

futuros farmacêuticos e profissionais de saúde. Esta atividade decorre durante dois (2) dias e

conta com cerca de quatro (4) conferências intercaladas com sessões paralelas e masterclasses

que permitem a aquisição de variadas competências complementares ao tema geral do

Congresso. Este evento conta, também, com um Programa Social que antecede os dias do

Congresso e que visa complementar o evento, numa vertente mais cultural.

Feira de Emprego

O objetivo desta atividade prende-se com a criação de ligações entre o setor profissional da

área farmacêutica e os Estudantes. Pretendemos criar oportunidades de contacto entre os

participantes e as entidades presentes, permitindo também o esclarecimento de eventuais

dúvidas relacionadas com o mercado de trabalho.
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Curso intensivo: Cosmética

Trata-se de um curso de trinta (30) horas que tem como objetivo fornecer conhecimentos e

ferramentas específicas para uma determinada área, de modo que estas possam ser aplicadas

ao longo do percurso académico e no futuro profissional dos Estudantes. Pretendemos que

esta atividade decorra durante o 1º semestre curricular e tencionamos abordar a área da

Cosmética, de forma a corresponder aos interesses dos Associados.

Guia de Saídas Profissionais

Tentativa de aproximação dos estudantes à realidade profissional através da descrição precisa

de cada uma das áreas conhecidas e de outras ainda emergentes e, também, através de

testemunhos de profissionais que exercem nas mais diversas áreas do setor farmacêutico.

Consideramos que esta seja uma ferramenta útil e capaz de motivar os Estudantes a

ambicionar um futuro mais sólido e consciente.

APEF - Coordenação Nacional de Formação e Ensino (CNaFE)

APEF - Coordenação Nacional de Estágios e Saídas Profissionais (CNESP)
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Mobilidade e Relações Internacionais

International Week

O maior objetivo do Departamento de Mobilidade e Relações Internacionais passa por

aproximar e dar a conhecer aos Associados as estruturas que nos representam e as atividades

dinamizadas por estas, por isso propomos a reformulação da Semana Internacional, de modo a

fazer com que este evento seja mais apelativo aos Estudantes. O maior foco da International

Week passa por envolver os Associados no funcionamento da IPSF e da EPSA através do

contacto e discussão com personalidades destas organizações. Para além das apresentações

sobre a EPSA e IPSF, acreditamos que a promoção de workshops sobre outros assuntos do

mesmo âmbito também possa ser complementar para a International Week. Com isto,

planeamos simular um workshop em inglês, a enfatizar aos estudantes que é possível ter uma

experiência internacional até mesmo com um nível básico de inglês, assim, promover a

inclusão de mais associados. Além disto, planeamos realizar durante a International Week uma

sessão de apresentação e dúvidas sobre Erasmus para além de uma sessão sobre empregos

fora de Portugal. Diante disto, intencionamos divulgar os Programas de Mobilidade ao alcance

dos nossos estudantes (Student Exchange Programme, Twinnet, Erasmus+) através de palestras

informativas com a presença de testemunhos de pessoas que estiveram envolvidas nestes

programas. Durante esta semana, pretendemos também realizar 2 programas sociais, a Noite

Nacional e Noite Internacional, sendo que na Noite Nacional gostaríamos de promover a

atuação dos grupos acadêmicos, de forma a fomentar a criação de vínculos entre os associados

e os alunos internacionais.

International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF)

Ter um elemento da DAEFFUP enquanto Contact Person (CP) e Local Exchange Officer (LEO) é

essencial, uma vez que, só assim, a AEFFUP consegue implementar atividades e políticas da

IPSF a nível local e, simultaneamente, criar oportunidades de aprendizagem com os demais

paradigmas do associativismo internacional. O cargo de Local Exchange Officer (LEO),

coordenado pela Student Exchange Officer (SEO) da APEF, tem como principal objetivo a

promoção de uma melhor experiência de SEP aos participantes que chegam ao Porto e a

organização das candidaturas dos estudantes locais que possuem o interesse em realizar SEP

noutros países. Este tem, também, como responsabilidade coordenar a SEP Welcome Team. A

efetivação destas funções passa pela representação internacional: em 2023 teremos a

oportunidade de participar no 68th IPSF World Congress 2023 em Bali, Indonésia, e no 4th

IPSF EuRS em Bern, Suíça.

Student Exchange Programme (SEP)

O SEP é um programa da IPSF que proporciona a realização de estágios internacionais de duas

semanas a três meses, em Farmácia Comunitária, Farmácia Hospitalar, Indústria Farmacêutica

ou Investigação, em diversos países. Deste modo, é do desígnio da AEFFUP acompanhar a

participação dos associados neste programa e ainda planear a receção dos estudantes

estrangeiros na FFUP, através da SEP Welcome Team.
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Bolsa de Mobilidade

Neste mandato, a AEFFUP pretende auxiliar financeiramente os Estudantes com interesse na

representação internacional, através de uma Bolsa de Mobilidade. Deste modo, pretendemos

dar oportunidade de participação em eventos, tanto da European Pharmaceutical Students’

Association (EPSA), como da International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF). Através

desta bolsa, a AEFFUP teria ao seu encargo a disponibilização de um montante pré-definido e o

estudante ficaria responsável pelo investimento do mesmo.

Cursos de Línguas

A Universidade do Porto e a FFUP, em particular, têm vindo, cada vez mais, a acolher

estudantes internacionais. Deste modo, é imprescindível que esses estudantes tenham acesso

a uma das principais ferramentas para a sua integração e sucesso académico: a língua

portuguesa. A par disto, serão também criadas oportunidades de estudantes portugueses

poderem desenvolver novas competências linguísticas que lhes possam ser úteis, mais tarde,

no mercado de trabalho.

European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA)

Apesar da AEFFUP não ser representada diretamente na EPSA, não nos podemos alhear às

iniciativas que são por esta desenvolvidas. É nosso compromisso colaborar com a Liaison

Secretary (LS) da APEF, no sentido de impulsionar a divulgação, promover a participação nas

atividades e contribuir para as tomadas de decisão.

Twinnet

Este Programa de Mobilidade da EPSA permite o intercâmbio entre estudantes de diferentes

Faculdades de Farmácia por toda a Europa. Assim, aliamos a componente educativa à cultural,

de modo a fornecer aos associados a oportunidade de conhecer estudantes de farmácia de

outros países e contactar com outras realidades. Através do EPSA Twinnet Coordinator, é o

nosso objetivo contactar os países interessados neste tipo de intercâmbio e assegurar toda a

parte logística, de modo a facilitar esta interação. Além disto, é o nosso dever assegurar que os

estudantes internacionais sejam bem recebidos em Portugal, bem como definir um programa

turístico e educativo na semana da sua estadia aquando da realização do Twinnet.
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Núcleo de Mobilidade da AEFFUP (NuMA)

O NuMA trabalha no sentido de trazer uma perceção internacional aos Associados, através do

contacto com outras culturas e personalidades, pela aproximação aos Estudantes provenientes

dos vários programas de mobilidade e, ainda, por ser a ponte entre as estruturas

internacionais, nomeadamente a EPSA e a IPSF, e a FFUP. É nosso objetivo dirigir o Núcleo,

ajudar na criação de um Plano de Atividades Interno, salvaguardando a autonomia e atribuindo

responsabilidades ao mesmo: as campanhas de saúde pública, o programa Buddies, o dia do

Voluntariado Internacional, a SEP Welcome Team e a International Week são projetos que

devem ser dinamizados pelos membros. Queremos manter como prioridade a formação dos

membros do NuMA, de modo a desenvolver o interesse e o conhecimento pelo mundo do

associativismo internacional. Para além disto, pretendemos avançar com um calendário muito

bem definido com deadlines e eventos do NuMA, alterar o meio de comunicação dos membros

e criar departamentos para que os mesmos se encontrem motivados por estarem inseridos na

área com a qual mais se sentem confortáveis.

Gabinete de Relações Exteriores da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (GREX)

e Serviço de Relações Internacionais da Universidade do Porto

O acompanhamento e a colaboração com o GREX e com o Serviço de Relações Internacionais

da Universidade do Porto é imprescindível para um maior sucesso na concretização dos

programas de mobilidade na FFUP. Estas duas estruturas são ainda importantes na dinamização

do programa Erasmus+ e, portanto, é do nosso interesse continuar com esta colaboração.

APEF - Coordenação Nacional de Relações Internacionais (CNaRI)
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