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Plano de Atividades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sem ambição, nada se começa. 

Sem esforço, nada se completa”   
Ralph Waldo Emerson 

 

 
 

https://www.pensador.com/autor/ralph_waldo_emerson/
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Prólogo 
 

Nos termos dos artigos 1º, 2º e 3º dos Estatutos da Associação de Estudantes da 

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto 

(AEFCNAUP), a AEFCNAUP é uma entidade representativa dos estudantes da 

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), 

sendo os seus princípios fundamentais a democraticidade, independência, autonomia, 

igualdade, unidade e representatividade. 

Apresentamos a nossa candidatura à Direção da AEFCNAUP (DAEFCNAUP) e 

empenhar-nos-emos no seu cumprimento, tendo como base os objetivos descritos no 

artigo 4º dos Estatutos da AEFCNAUP: representaremos os estudantes e os seus 

interesses, participaremos em todas as questões de interesse estudantil, ao nível da 

política educativa, na definição da legislação sobre o Ensino Superior e nas suas 

atividades de Ação Social Escolar; colaboraremos com todos os organismos estudantis, 

nacionais e estrangeiros, nomeadamente ao nível da Academia do Porto e do Ensino 

Superior Universitário; contribuiremos para a participação dos membros da AEFCNAUP 

na discussão dos problemas da política educativa em geral, bem como em outros temas 

de interesse estudantil no âmbito das questões pedagógicas, saídas profissionais e 

apoio social, entre outras; promoveremos a formação cívica, física, cultural e científica; 

fomentaremos o espírito de união, cooperação, solidariedade e convívio dos estudantes 

com organismos académicos, nacionais ou estrangeiros; defenderemos e 

promoveremos os valores fundamentais do ser humano; estabeleceremos a ligação do 

estabelecimento de ensino e dos estudantes à realidade socioeconómica e política do 

país; pugnaremos pelo progresso e desenvolvimento qualitativo, cientifico, pedagógico 

e cívico da Faculdade e da Universidade do Porto; promoveremos o bom uso das 

instalações disponíveis, bem como incentivaremos à sua melhoria e zelo pela sua 

manutenção.  

 

Assim, é com ambição, responsabilidade social e associativa e com a certeza da 

expansão e afirmação de uma estrutura com imenso potencial humano, que nos 

apresentamos a todos os estudantes, propondo-nos a cumprir com todos os objetivos 

que delineamos neste documento. 
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Mensagem da Presidência 

 
Após um ano a liderar a Direção da AEFCNAUP, é com responsabilidade que me 

proponho a dar continuidade ao trabalho desenvolvido, certa da exigência desta tarefa.  

Conhecedora das necessidades, expectativas e intuições dos estudantes da FCNAUP, 

a Lista D, composta por membros novos e de continuidade, apresenta-se unida, 

empenhada e com as capacidades necessárias para concreatizar todos os objetivos e 

alcançar as metas desejadas.  

Por isso De Novo, mas Diferente!  

A Lista D apresenta um programa ambicioso e diversificado, que pretende trazer 

inovação e um vasto leque de atividades de interesse para os estudantes da FCNAUP, 

que abrangem as diversas áreas de atuação da AEFCNAUP. A qualidade das atividades 

e o seu propósito são pilares basilares no decorrer do seu desenvolvimento. 

Criar uma maior proximidade entre os estudantes e a AEFCNAUP, dando voz a todos 

os estudantes das Ciências da Nutrição e Alimentação é um objetivo primordial desta 

candidatura. Após um ano de contacto com os estudantes, pretendemos continuar a 

escutar e representá-los de forma séria, digna e consciente. Também a representação 

da AEFCNAUP a nível político e representativo será assegurada com a importância que 

lhe é inerente. 

A AEFCNAUP quer ser parte da vida dos seus estudantes, marcando o seu percurso 

pela FCNAUP. Para tal, estaremos dispostos a ouvir todos os estudantes, 

salvaguardando deste logo os seus interesses e procurando dar respostas, através de 

intervenções sólidas e eficazes. 

Caros estudantes da FCNAUP, contem de novo conosco! Contamos convosco para a 

construção de uma comunidade fcnaupiana mais sólida, forte e unida! 

 

 

 

A Presidente,  

Ana Gabriela Cabilhas 
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Política Educativa e Ação Social 
 

No que à Política Educativa diz respeito a DAEFCNAUP tem consciência da importância 

que esta área assume no cumprimento da sua missão, na medida em que é 

essencialmente direcionada para a representação dos estudantes, atendendo às suas 

necessidades de cariz social, económico e pedagógico. Assim, entendemos ser da 

nossa responsabilidade auxiliar e esclarecer os estudantes, mantendo com estes uma 

relação de proximidade, estando constantemente atentos às suas necessidades e 

principais preocupações. 

Como tal, é nosso objetivo contribuir para que a qualidade do ensino das Ciências da 

Nutrição na FCNAUP seja assegurada e lutar ativamente para uma pedagogia cada vez 

mais justa e equitativa. Desta forma, comprometemo-nos a estar cada vez mais atentos 

aos assuntos relacionados com as questões pedagógicas da FCNAUP e trabalhar para 

uma formação académica de qualidade, sempre em prol dos interesses dos estudantes, 

assim como, participar ativamente na reestruturação dos conteúdos da Licenciatura.  

Assim, consideramos fundamental a manutenção do canal de comunicação entre o 

Conselho Pedagógico e a DAEFCNAUP. Consideramos também importante participar 

ativamente em momentos formativos (congressos, reuniões, etc…), sempre com o 

intuito de trazer novas ideias e inovação pedagógica à AEFCNAUP e 

consequentemente, aos seus estudantes.  

Relativamente à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), a 

DAEFCNAUP tem como objetivo acompanhar todo o trabalho realizado, no sentido de 

promoção da qualidade e progresso contínuo das Instituições de Ensino Superior e dos 

ciclos de estudos. 

Como tem sido preocupação do mandato anterior, comprometemo-nos a acompanhar 

todo o processo de transição para as novas instalações, uma vez que este se trata 

de um momento marcante na história da mui nobre Faculdade de Ciências da Nutrição 

e Alimentação. 

É nosso objetivo lutar por medidas que melhorem e trabalhem questões que dizem 

respeito ao alojamento, bolsas, propinas, alimentação, serviços de saúde e desporto, 

quer na Universidade do Porto, quer a nível nacional. 

São igualmente objetivos da DAEFCNAUP fortalecer e alargar parcerias com 

instituições de referência como a Universidade do Porto, Serviços de Ação Social da 

Universidade do Porto, Câmara Municipal do Porto, entre outras e participar 

ativamente em todos os Órgãos de Gestão das Instituições com as quais a 
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AEFCNAUP possui vínculo, como por exemplo, o Senado da Associação Nacional de 

Estudantes de Nutrição, Assembleias Gerais da Federação Académica do Porto, entre 

outros.  

Comprometemo-nos a marcar presença em todos os Encontros Nacionais de 

Direções Associativas (ENDA), pautando-nos sempre por uma postura positiva e 

crítica, contribuindo assim para a tomada de decisões conscientes que promovam a 

melhoria do ensino superior, em todas as vertentes.  

Consideramos crucial a realização de um trabalho conjunto com todas as Comissões 

de Curso, no sentido de potenciar a ação destas junto dos docentes e estudantes. 

É, similarmente, inequívoca a importância dos grupos académicos para o 

enaltecimento de um Curso, de uma Faculdade, de uma Universidade e, sobretudo, 

para o crescimento pessoal dos estudantes envolvidos nesses projetos. Assim, a 

DAEFCNAUP compromete-se a assegurar a correta colaboração com a Tuna 

Académica Feminina de Nutrição da Universidade do Porto (TAFNUP) e a Comissão de 

Praxe. 

É ainda objetivo da DAEFCNAUP manter uma relação estreita com a Associação 

Nacional de Estudantes de Nutrição (ANEN), de maneira a estabelecer uma ligação 

entre todos os estudantes que frequentam a Licenciatura em Ciências da Nutrição assim 

como com a Ordem dos Nutricionistas, estando atentos a todas as questões relativas 

aos estágios e inscrições na Ordem, bem como a questões sobre as especialidades. 

Neste sentido, a DAEFCNAUP pretende realizar sessões de esclarecimento sobre as 

temáticas acima representadas, de forma a esclarecer os estudantes sobre o seu futuro 

profissional. 

É objetivo primordial manter a boa relação com a Federação Académica do Porto, 

contribuindo e unindo esforços para que as suas prioridades sobre o ensino superior 

sejam também prioridades da AEFCNAUP. Queremos contribuir e fazer parte de uma 

Academia mais unida. 

Relativamente à vertente Social, desenvolveremos atividades ao longo do ano que 

primem pela humanização, pelo serviço e pela consciência social e ambiental. 

Procederemos à efetivação de parcerias com Associações, nomeadamente de 

Solidariedade Social. Divulgaremos e sensibilizaremos os alunos para atividades 

pertinentes ao nível dos Direitos Humanos. No âmbito da consciencialização 

ambiental, promoveremos o dever da reciclagem através da sua divulgação e 

participação em projetos da área, assim como divulgaremos atividades relacionadas 

com a preocupação ambiental. 
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SEMANA DE RECEÇÃO AO ESTUDANTE (setembro 2018) 

A DAEFCNAUP compromete-se a organizar uma semana de receção aos novos 

estudantes, em parceria com a FCNAUP, procurando dar o apoio necessário nesta nova 

fase. Neste sentido, estabeleceremos contacto com os Serviços Académicos da 

FCNAUP, prestando apoio nas matrículas dos novos alunos, auxiliando-os no 

preenchimento dos documentos necessários e dando informações relacionadas com o 

alojamento, os grupos académicos da faculdade, entre outros. Disponibilizaremos um 

kit composto pela agenda da AEFCNAUP, panfletos informativos e material útil no início 

de ano letivo. Este é o momento certo para nos aproximarmos dos novos estudantes, 

dando-nos a conhecer e passando a mensagem de que podem ver a sua Associação 

de Estudantes como um apoio durante o seu percurso académico.  

MEGA DÁDIVA DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA (outubro/novembro 2018) 

Em parceria com a Federação Académica do Porto comprometemo-nos a sensibilizar 

todos os estudantes da FCNAUP a participar na Mega Dádiva de Sangue e Medula 

Óssea. 

NATAL CHILL OUT (dezembro 2018) 

Com a alegria do espírito natalício como mote, esta atividade consiste na venda de 

doces, de forma a angariar fundos para uma instituição carenciada, contando com vários 

momentos de animação que promovam o convívio entre os estudantes.  

NUTRIÇÃO DE LÉS A LÉS (fevereiro 2019) 

Este encontro, a decorrer durante um fim de semana, pretende alertar a população 

portuguesa para boas práticas alimentares e para a manutenção de um estilo de vida 

saudável. Contando com o imprescindível apoio dos nossos estudantes, pretendemos 

realizar rastreios e outras iniciativas/ações promotoras de saúde junto da população. 

Para que esta iniciativa seja um sucesso, recorreremos a protocolos com uma Câmara 

Municipal de um distrito fora da cidade do Porto, de forma a expandir este tipo de 

iniciativas a outras populações. Esta atividade contará ainda com o apoio do 

Departamento Desportivo, cujo âmbito de ação se encontra explanado abaixo. 
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Desportivo 
 

No âmbito da promoção de uma vida ativa, a DAEFCNAUP considera fundamental 

desenvolver e apoiar atividades direcionadas à prática de exercício físico, na visão de 

que o desporto é para todos. Assim, através de torneios, aulas de grupo, workshops e 

atividades ao ar livre pretendemos promover a prática desportiva, num ambiente de 

convívio, de forma a fomentar igualmente o bem estar dos nossos estudantes. Para 

além do apresentado, é nossa pretenção criar parcerias com outras entidades que 

promovam a prática desportiva como o Centro de Desporto da Universidade do Porto, 

ginásios, entre outros. Esperemos que estas ações representem um incentivo nesta que 

é uma dimensão importante de um estilo de vida mais saudável.  

CAMPEONATOS ACADÉMICOS DO PORTO (CAP’S)  

A DAEFCNAUP apoiará e incentivará a participação de todos os estudantes da 

FCNAUP nesta atividade organizada pela FAP, financiando os gastos, de forma a 

minimizar obstáculos que possam surgir na participação dos mesmos.  

CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS (CNU’S)  

No caso de alguma equipa e/ou atletas individuais conseguirem ir mais além, a 

DAEFCNAUP disponibilizará todo o auxílio necessário para que a participação dos 

mesmos se concretize, comprometendo-se a acompanhar todo o seu percurso. 

DIA D – novembro de 2018 

Esta atividade tem como objetivo a promoção do desporto na comunidade fcnaupiana, 

através da realização de torneios em várias modalidades e/ou de aulas de grupo. 

Pretende-se que a atividade decorra num pavilhão desportivo ou seja, num ambiente 

adequado ao espírito que se pretende promover com esta atividade. A parceria com 

estruturas ligadas ao desporto é crucial para o desenvolvimento da mesma. 

NUTRIÇÃO DE LÉS A LÉS (fevereiro 2019) 

Como mencionado, esta atividade será realizada com o apoio do Departamento de 

Política Educativa e Ação Social. O Departamento Desportivo ficará com a 

responsabilidade de promover um momento lúdico, de prática desportiva ou de 

orientação na natureza, para os estudantes que se voluntariaram para as ações de 

educação alimentar junto da população. Se num dia, os estudantes trabalharão junto da 

comunidade, no dia seguinte poderão desfrutar de um momento diferente, de convívio 

e relaxamento. Pretende-se que esta seja uma das atividades marcantes que decorrerá 

durante o fim de semana do Encontro. 
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Recreativo 
 

O Departamento Recreativo é responsável pela organização de eventos onde a 

diversão, o lazer e o convívio são constantes, proporcionando momentos em que os 

estudantes se encontram e reúnem, num ambiente em que podem relaxar e descontrair 

do stress inerente ao dia-a-dia.  

SEMANA DE RECEÇÃO AO ESTUDANTE (setembro 2018) 

A DAEFCNAUP compromete-se a organizar uma semana de receção aos novos 

estudantes, em parceria com a FCNAUP, procurando dar todo o apoio necessário nesta 

nova fase. Neste sentido, pretende-se desde logo criar um ambiente acolhedor de forma 

a integrar os estudantes e contribuindo para que estes se relacionem entre si. 

Esperemos que esta Semana de Receção, seja a porta de entrada para quatro anos 

marcados pelo sucesso, integração e união. 

Neste sentido, a DAEFCNAUP organizará um SUNSET DE BOAS VINDAS, na zona 

exterior do Pavilhão de Alunos, promovendo o convívio dos estudantes num local que 

lhes será familiar.  

Outra atividade que fará parte desta semana de receção é o PASSEIO PELO PORTO. 

Entendemos que esta atividade é fundamental para que os estudantes conheçam a 

cidade que os acolhe e criem laços de afetividade com a mesma.  

VIII RAINHAS DA NOITE 

Este evento consiste numa comemoração organizada em parceria com a Associação 

de Estudantes da Faculdade de Ciências da Univerisdade do Porto. Por norma, é criada 

uma grande dinâmica em torno desta atividade devido à grande adesão dos estudantes 

e ao fedback positivo dos mesmos. Este trata-se de mais um momento importante para 

a integração dos novos estudantes. 

NOITE DE CINEMA (outubro 2018) 

Esta atividade pretende promover o convívio entre os estudantes aliado à componente 

cultural, através da projeção de um filme. Pretende-se que seja uma noite de diversão, 

num ambiente descontraído e familiar. 

MAGUSTO (novembro 2018) 

O Magusto é caraterizado pelo convívio aliado ao consumo das castanhas típicas da 

época, num ambiente que traduz cultura e história. Assim, detendo a atividade que nos 
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propomos a organizar uma forte tradição no seio da comunidade estudantil da FCNAUP, 

evocando os princípios explanados, pretendemos continuar a dinamizá-la. 

THE FINAL TEST (março 2019) 

A DAEFCNAUP compromete-se a realizar uma atividade recreativa no começo do 

segundo semestre para que os estudantes entrem neste período com a energia e 

dinâmica que lhes são exigidas. 

XXIX SEMANA DA NUTRIÇÃO (abril 2019)  

JANTAR COMEMORATIVO 30º ANIVERSÁRIO AEFCNAUP & II GOLDEN 

NUTRITION AWARDS 

No espírito jovem dos seus 30 anos de existência, pretendemos dinamizar um Jantar 

Comemorativo do 30º Aniversário da AEFCNAUP onde contamos reunir todos os que 

passaram pelo associativismo e celebrar, em conjunto com os estudantes e restante 

comunidade académica, o aniversário da associação. Aliado ao que foi o sucesso do 

ano transato, pretendemos trazer de novo os Golden Nutrition Awards, num ambiente 

de glamour, convívio e boa disposição, premiando assim os nossos estudantes em 

categorias definidas pela AEFCNAUP. 

CONVÍVIO & I NOITE CULTURAL (abril 2019) 

Com esta atividade lúdica pretendemos proporcionar um momento de convívio entre 

todos os estudantes no nosso querido Pavilhão de Alunos, com jogos de tabuleiro, jogos 

em equipas, karaoke, entre outros. Simultaneamente pretende-se que esta noite seja 

preenchida com a atuação e presença de uma figura como por exemplo, um mágico, 

comediante. Consideramos que este evento é uma excelente forma de interação entre 

os diferentes anos. 

QUEIMA DAS FITAS (maio 2019) 

A Queima das Fitas é, sem dúvida, a semana mais aguardada pelos estudantes, por 

todo o simbolismo, convívio e espírito que lhe subjaz. Assim, a DAEFCNAUP, 

compromete-se a colaborar com a comissão de curso organizadora em qualquer 

atividade desta semana, demonstrando aquilo que é a dinâmica da AEFCNAUP, e 

consequentemente, dos estudantes da FCNAUP. 
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Científico 
 

O Departamento Científico é responsável pela oferta formativa e pela qualificação dos 

estudantes da FCNAUP, complementando e enriquecendo o conhecimento de sala de 

aula. A atuação de um nutricionista é, no presente, cada vez mais multidisciplinar. Soma 

a esta a necessidade de nos destacarmos e diferenciarmos, mostrando o potencial e a 

importância do trabalho desenvolvido pelos nutricionistas. Desta forma, pretendemos 

contribuir para a capacitação de futuros nutricionistas preparados para integrar o 

mercado de trabalho, capazes de responder às suas exigências. A importância das soft 

skills será realçada e trabalhada. 

DIA DA ALIMENTAÇÃO (outubro 2018) 

Na semana em que se celebra o dia da alimentação relembramos o seu impacto na 

saúde e promoveremos, à semelhança de outros anos, uma atividade dinâmica em 

conjunto com outras entidades (ex. Câmara Municipal) para o público em geral. 

VII JORNADAS DE GASTRONOMIA (outubro 2018) 

É nosso dever, enquanto entidade representativa de estudantes da área das Ciências 

da Nutrição e Alimentação, realizar eventos deste âmbito, promovendo a componente 

gastronómica e contribuindo para o crescimento, desenvolvimento e inovação de uma 

atividade que se tem tornando um dos principais momentos de ação da DAEFCNAUP. 

Assim, é nossa pretensão dar continuidade a esta atividade recorrendo a showcookings, 

em simultâneo com exposições orais por profissionais da área. Este ano, é nossa 

intenção integrá-la nas comemorações do Dia Munidal da Alimentação.  

I SEMANA DO EMPREGO (novembro 2018) 

INFORMA-TE: MOSTRA DE EMPREGO 

A Mostra de Emprego tem como objetivo proporcionar a toda a comunidade ligada às 

Ciências da Nutrição e Alimentação o conhecimento, debate e abertura de horizontes 

no que toca ao campo de ação de um Nutricionista. Esta Mostra foi também pensada 

para o desenvolvimento da proatividade dos nossos estudantes e para a promoção da 

construção de ideias de negócio. Sendo assim, neste dia, é nossa pretensão reunir 

essencialmente empresas, mas também outras individualidades e entidades de 

prestígio ligadas à nossa área. Desta forma, pretende-se que os estudantes contactem 

de perto com as várias ações que um Nutricionista pode desempenhar.  
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DIA COM O NUTRICIONISTA 

Com o objetivo primordial de proporcionar um primeiro contacto com as várias áreas de 

atuação de um Nutricionista, os nossos estudantes terão a oportunidade de “irem para 

o terreno”, contactando e trocando experiências com colegas que já estão inseridos no 

mercado de trabalho. No presente mandato, pretendemos alargar o número de vagas 

para esta atividade, que está dependente da disponibilidade dos nutricionistas 

contactados.  

VI CONCURSO DE CULINÁRIA (março 2019) 

Nesta atividade pretendemos por à prova os nossos “chefs” estudantes. Durante uma 

manhã, conjugar-se-ão uma mistura de saberes, sabores e cores para apurar o paladar 

e incentivar a uma culinária saudável por parte da comunidade estudantil da FCNAUP. 

XXIX SEMANA DA NUTRIÇÃO (abril 2019) 

A Semana da Nutrição é, já há alguns anos, a atividade de excelência da AEFCNAUP, 

proporcionando dois dias de troca de experiências e momentos de aprendizagem de 

qualidade inquestionável. Tendo a edição anterior elevado a fasquia da mesma, 

pretendemos que a XXIX Semana da Nutrição seja marcada pela qualidade dos 

oradores convidados e pelas temáticas emergentes e de interesse na área das Ciências 

da Nutrição e Alimentação.  

WORKSHOPS 

A DAEFCNAUP compromete-se a realizar workshops de cariz científico ao longo do 

ano. Estas atividades têm como objetivo estimular várias temáticas não abordadas 

curricularmente, capacitar os estudantes para novos desafios que vão surgindo e para 

o desenvolvimento de soft skills bem como a especificação de determinados subtemas 

abordados muito genericamente no decorrer do curso.  
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Comunicação e Imagem 
 

O Departamento de Comunicação e Imagem compromete-se a continuar a investir e a 

elevar a imagem da AEFCNAUP, certo da sua importância na divulgação de todo o 

trabalho desenvolvido pela associação.  

Acreditamos que o maior contacto com todos os estudantes é mais eficaz e facitado 

através das redes sociais. Deste modo, para além da promoção de atividades da 

DAEFCNAUP, será assegurada a divulgação de outras temáticas de interesse para os 

estudantes, através da utilização do Facebook e Instagram como meio de divulgação 

primordial.  

A criação de um website no mandato anterior facilitou a aproximação aos estudantes e 

comunidade extra FCNAUP. É nossa motivação potenciar ainda mais esta ferramenta, 

tornando-a mais apelativa e intuitiva. 

WEBSITE: SECÇÃO DE APOIO AO ESTUDANTE 

Com esta secção pretendemos esclarecer dúvidas e responder a questões frequentes 

dos estudantes, quer a nível da FCNAUP, Universidade do Porto e Cidade do Porto, 

tornando a informação mais acessível e de fácil acesso. 
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Projetos 
 

PROVISÓRIO, O JORNAL DA AEFCNAUP 

No seguimento do trabalho iniciado no mandato anterior, pretendemos dar continuidade 

a este projeto envolvendo mais estudantes e procurando inovar cada vez mais o 

conteúdo do Jornal. Esperamos, assim, estimular nos nossos estudantes a capacidade 

artística, crítica e de seleção da informação sobre temas diversos. 

BANCO DE APONTAMENTOS 

Num trabalho conjunto com as Comissões de Curso temos como objetivo reunir 

apontamentos e/ou sebentas das unidades curriculares da licenciatura, facilitando a 

partilha de informação para todos os estudantes. Pretendemos utilizar o website como 

“base de dados” online, onde esteja compilada toda a informação. É importante garantir 

que a informação é atualizada oportunamente. 

ERASMUS MENTORING 

Com o aumento do número de estudantes a frequentar a FCNAUP ao abrigo de 

programas de mobilidade surgiu a necessidade de dar-lhes apoio na sua permanência 

ao longo desta etapa. Assim, pretendemos reunir um conjunto de estudantes da 

FCNAUP que acompanhe e tire dúvidas a estes alunos, facilitando a integração destes 

na cidade e na faculdade, ao mesmo tempo que trocam experiências. 

DESFRUTAME 

É nosso objetivo “dar forma” a este projeto, idealizado no mandato anterior, que tem 

como objetivo principal promover o consumo de fruta na comunidade da Universidade 

do Porto. Pretende-se contribuir para a alteração dos maus hábitos alimentares no 

contexto universitário, através da distribuição gratuita da fruta. Sendo a AEFCNAUP 

uma associação que representa estudantes da área das Ciências da Nutrição e 

Alimentação, sentimos a necessidade e responsabilidade de ter um papel ativo nesta 

temática. Será realizado em parceria com os SASUP (Serviços de Ação Social da 

Universidade do Porto) e com a FCNAUP.  
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Parcerias 
 

A DAEFCNAUP compromete-se a estabelecer parcerias com diversas entidades em 

diferentes áreas de atuação, como cursos, workshops ou outras formações de cariz 

científico e não científico, em parceria com outras Direções Associativas, ginásios, 

empresas, Institutos e Escolas especializadas (ex. Cursos de Línguas, Curso de Suporte 

Básico de Vida). 
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Mensagem Final 
 

 

A nossa missão passa por estabelecer um forte elo de ligação com os nossos 

estudantes e por defender afincadamente os seus interesses. Pretendemos desafiá-los 

de forma a que cresçam nas várias vertentes que contemplam um ser humano e que 

ampliem os seus horizontes. Estaremos de novo, a lutar pelos estudantes da FCNAUP, 

que merecem ser representados de forma séria e consciente! 
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Membros Candidatos 
 

LISTA D 

De acordo com o artigo 45º dos Estatutos da AEFCNAUP, a Lista D apresenta a sua 

candidatura à Direção da AEFCNAUP para o mandato 2018/2019, sendo esta 

constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, um Tesoureiro, catorze vogais e 

quatro suplentes: 

Presidente: Ana Gabriela Oliveira Cabilhas 

Com o número de aluno 201506101, número de cartão de cidadão 15015615 e número 

de identificação fiscal 223578312, que frequenta o 3º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

Vice-Presidente: Lúcia Maria Lopes Figueiredo 

Com o número de aluno 201502391, número de cartão de cidadão 15152279 e número 

de identificação fiscal 223304646, que frequenta o 3º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

Tesoureiro: Joana Rodrigues Martins 

Com o número de aluno 201505226, número de cartão de cidadão 14682984 e número 

de identificação fiscal 235740683, que frequenta o 3º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição 

 

1º Vogal: Daniela Fonseca Correia 

Com o número de aluno 201506393, número de cartão de cidadão 15357742 e número 

de identificação fiscal 244285468, que frequenta o 3º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 
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2º Vogal: Inês dos Santos Figueira 

Com o número de aluno 201603310, número de cartão de cidadão 14935664 e número 

de identificação fiscal 234807016, que frequenta o 2º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

3º Vogal: Juliana Almeida dos Santos 

Com o número de aluno 201504763, número de cartão de cidadão 152113232 e número 

de identificação fiscal 229725210, que frequenta o 1º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

4º Vogal: Juliana Catarina Mendes Martins 

Com o número de aluno 201703691, número de cartão de cidadão 15861547 e número 

de identificação fiscal 244497397, que frequenta o 1º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

5º Vogal: Ana Rita Pinto Macedo 

Com o número de aluno 201504225, número de cartão de cidadão 14366128 e número 

de identificação fiscal 272745987, que frequenta o 3º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

6º Vogal: Mariana José Gomes Campos 

Com o número de aluno 201706589, número de cartão de cidadão 15546744 e número 

de identificação fiscal 233576223, que frequenta o 1º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 
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7º Vogal: Joana Catarina Santos Baptista 

Com o número de aluno 201702950, número de cartão de cidadão 15010919 e número 

de identificação fiscal 254262953, que frequenta o 2º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

8º Vogal: Sofia Alexandra Martins Coelho da Silva 

Com o número de aluno 201503020, número de cartão de cidadão 15389438 e número 

de identificação fiscal 267187092, que frequenta o 3º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

9º Vogal: Sara Raquel Barbosa Almeida 

Com o número de aluno 201605574, número de cartão de cidadão 15637517 e número 

de identificação fiscal 258029919, que frequenta o 2º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

10º Vogal: Inês Lopes Garcia 

Com o número de aluno 201704320, número de cartão de cidadão 30035283 e número 

de identificação fiscal 251081982, que frequenta o 1º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

_____________________________________________________________________ 

11º Vogal: Ana Catarina Cardoso de Carvalho 

Com o número de aluno 201705684, número de cartão de cidadão 15344969 e número 

de identificação fiscal 275738566, que frequenta o 1º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 
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12º Vogal: Eulália Isabel de Vasconcelos Monteiro 

Com o número de aluno 201508093, número de cartão de cidadão 15348662 e número 

de identificação fiscal 226454177, que frequenta o 2º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

_____________________________________________________________________ 

13º Vogal: Joana Isabel Matos Preguiça 

Com o número de aluno 201606677, número de cartão de cidadão 14861718 e número 

de identificação fiscal 226923738, que frequenta o 2º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

14º Vogal: Mariana Costa Ferreira 

Com o número de aluno 201704359, número de cartão de cidadão 15470258 e número 

de identificação fiscal 249866781, que frequenta o 1º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

1º Suplente: Clarisse Matos Lopes 

Com o número de aluno 201608363, número de cartão de cidadão 13661817 e número 

de identificação fiscal 249802830, que frequenta o 2º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

2º Suplente: Rita Alexandra Pereira Lourenço 

Com o número de aluno 201504840, número de cartão de cidadão 15364448 e número 

de identificação fiscal 223917320, que frequenta o 3º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 
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3º Suplente: Sofia de Guiné e Florença 

Com o número de aluno 201706642, número de cartão de cidadão 14260132 e número 

de identificação fiscal 242237762, que frequenta o 1º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 

 

4º Suplente: Maria Francisca Rocha Teixeira 

Com o número de aluno 201706934, número de cartão de cidadão 15473321 e número 

de identificação fiscal 273694499, que frequenta o 1º ano da Licenciatura em Ciências 

da Nutrição. 

 


