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1. Preâmbulo
O NEEM FEUP- Núcleo Académico de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto apresenta, neste documento, o respetivo orçamento para o mandato
correspondente ao ano letivo 2020/2021, de forma a garantir a dinamização das atividades
propostas e contribuir ativamente para os estudantes de Engenharia Mecânica na FEUP.
O presente documento foi elaborado tendo por base o Plano de Atividades proposto para
o mandato de 2020/2021, sendo que as atividades foram idealizadas no formato presencial. No
entanto, devido à situação atual de incerteza provocada pelo COVID-19, as atividades poderão
sofrer eventuais alterações, o que poderá refletir-se numa alteração dos valores propostos.
A apresentação deste orçamento pretende dar continuidade ao trabalho demonstrado
pela Associação NEEM FEUP em mandatos anteriores, de forma imparcial e com o intuito de
prosperar na organização das atividades, mantendo o rigor e compromisso para com os
estudantes de Engenharia Mecânica na FEUP, em que o objetivo principal reside na representação
dos seus interesses.
Para a realização destas atividades conta-se com a colaboração dos nossos parceiros,
com destaque para o Departamento de Engenharia Mecânica da FEUP, a Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, o Instituto Português Do Desporto E Juventude, I.P., a
Associação de Estudantes da FEUP e outras associações e núcleos.
O orçamento apresentado está dividido por atividade, estando estas associadas a um
departamento, salientando-se o novo departamento dedicado unicamente à organização do
ConnectinGears 2021, correspondendo à organização interna do NEEM FEUP.
Por último, estão apresentados dois valores relativos ao balanço das atividades do
mandato do NEEM FEUP referente ao ano letivo 2019/2020, que transitaram para o atual
mandato.
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2. Balanço Geral
Na tabela abaixo apresentam-se os valores de despesa, receita e balanço por
departamento, incluindo os valores referentes à direção do NEEM FEUP.
Departamento

Despesa Prevista

Receita Prevista

Direção/Outros

-1276,67 €

7953,44 €

Pedagógico

-4398,30 €

1845,00 €

Recursos Humanos

-1330,00 €

00,00 €

Marketing

-5671,15 €

3124,40 €

Recreativo

-5676,00 €

5485,00 €

Relações Externas

-650,00 €

00,00 €

-21002,88 €

21300,00 €

ConnectinGears

Total

-40005,00 €

39707,84 €

-297,16 €*

Total 2020/2021

-39104,40 €

39104,40 €

00,00 €

*Nota: Este valor é referente a movimentos correspondentes a atividades do ano
letivo 2019/2020 executados no mandato 2020/2021.
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3. Direção
Serve a tabela abaixo para discriminar as despesas e receitas previstas da Direção para o
mandato de 2020/2021.
Discriminação

Despesa Prevista

Receita Prevista

Serviços bancários

-80,00 €

0,00 €

MBWay

-151,07 €

0,00 €

Reprografia e Materiais

-30,00 €

0,00 €

0,00 €

7 350,00 €

Manutenção de Domínios

-50,00 €

0,00 €

Autenticação de documentos

-25,00 €

0,00 €

Despesas de deslocação

-40,00 €

0,00 €

Movimentos de Mandato
2019/2020(1)

-327,00 €

0,00 €

Caricaturas 2019/2020(2)

-573,60 €

603,44 €

Apoios e Donativos

*Nota (1): Devolução do valor de um pacote ConnectinGears2019 (300€), evento que foi
cancelado devido à situação provocada pelo COVID-19 e pagamento de uma despesa do
mandator anterior 2019/2020 no valor de 27€.
Nota (2): Atividade iniciada no mandato de 2019/2020 cujo pagamento transitou para o
presente mandato.

Total

-1 276,67 €

7 953,44 €

6 676,77 €
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4. Pedagógico
Serve a tabela abaixo para descriminar as despesas e receitas do Departamento
Pedagógico para o mandato de 2020/2021. Destaca-se a reedição de Workshops e Formações
Certificadas com o objetivo de proporcionar aos estudantes oportunidades extracurriculares
que permitam adquirir ou desenvolver conhecimentos. Além disso, considera-se importante
realçar a realização da 2ª Edição da Competição de Engenharia Mecânica, correspondendo a
uma atividade que concilia a aplicação de conhecimentos práticos e teóricos. Por último, será
dada continuidade ao Programa de Mentores com o intuito de promover a integração e
acolhimento dos novos estudantes.
Discriminação

Despesa Prevista

Receita Prevista

Banco de sebentas

0,00 €

0,00 €

Banco de apontamentos

0,00 €

0,00 €

Programa de mentores

-10,50 €

0,00 €

Sessão de Especializações

-100,00 €

0,00 €

Formações certificadas

-1 847,80 €

1 845,00 €

Sessão de ERASMUS

-75,00 €

0,00 €

-2 290,00 €

0,00 €

0€

0,00 €

Brindes

-25€

0,00 €

Seminário/Atividade

-50€

0,00 €

Competição
Workshop

Total

-4 398,30 €

1 845,00 €

-2 553,30 €
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5. Relações Externas
Serve a tabela abaixo para descriminar as despesas e receitas do Departamento de
Relações Externas para o mandato de 2020/2021. Salienta-se a reedição do Ignition, Mec Your
Future assim como a realização de um Case Study, correspondendo a eventos que visam
aumentar o contacto dos estudantes com empresas e proporcionar oportunidades no mercado
de trabalho. Face à situação atual provocada pelo COVID-19, considerou-se importante a
dinamização de uma entrevista denonimada Mec’Alive, sendo uma alternativa não presencial
para os alunos fazerem contactos e conhecerem entidades a trabalhar na área de Engenharia
Mecânica.
Discriminação

Despesa Prevista

Receita Prevista

Ignition

-300,00 €

0,00 €

Mec Your Future

-300,00 €

0,00 €

Case Study

-50,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Mec’Alive

Total

-650,00 €

0,00 €

-650,00 €
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6. Recursos Humanos
Serve a tabela abaixo para descriminar as despesas e receitas do Departamento de
Recursos Humanos para o mandato de 2020/2021. As atividades propostas por este
departamento visam garantir o bom funcionamento do NEEM FEUP, através da realização de
dinâmicas que promovem o aumento da comunicação entre colaboradores e o trabalho em
equipa. Além disso, destaca-se ainda a realização de dois recrutamentos com o intuito de
integrar novos colaboradores, fundamental para a prosperidade enquanto associação.
Discriminação

Despesa Prevista

Receita Prevista

Recrutamento 1º Semestre

0,00 €

0,00 €

Dia do Colaborador

0,00 €

0,00 €

Aniversário NEEM FEUP

-250,00 €

0,00 €

Dinâmicas Internas

-450,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Formações

-250,00 €

0,00 €

Semana de Atividades
entre Departamentos

-350,00 €

0,00 €

Materiais

-30,00 €

0,00 €

Recrutamento 2º Semestre

Total

-1 330,00 €

0,00 €

-1 330,00 €
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7. Recreativo
Serve a tabela abaixo para descriminar as despesas e receitas do Departamento Recreativo
para o mandato de 2020/2021. O Cartaz Cultural já foi elaborado no mês de Outubro. A proposta
orçamental apresentada refere-se à realização da 1ª edição de um torneio de Padel, de forma a
incentivar a prática desportiva pelos estudantes e também Torneios de LoL/CS:GO. As atividades
visam fomentar o convívio entre os associados do NEEM FEUP, sendo que irá ocorrer a reedição
do Dia Radical, Rally Tascas, Torneio Desportivo e a Gala de Mecânica.
Discriminação

Despesa Prevista

Receita Prevista

Torneio de Padel

-360,00 €

240,00 €

Dia Radical

-625,00 €

625,00 €

Torneios de LoL/CS:GO

-10,00 €

0,00 €

Cartaz Cultural

-17,00 €

0,00 €

Rally Tascas

-450,00 €

360,00 €

Torneio Desportivo

-614,00 €

560,00 €

Gala de Mecânica

-3 600,00 €

3 700,00 €

Total

-5 676,00 €

5 485,00 €

-191,00 €
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8. Marketing
Serve a tabela abaixo para descriminar as despesas e receitas do Departamento de
Marketing para o mandato de 2020/2021. Salienta-se a realização de formações assim como o
investimento em equipamento, o que irá permitir aprimorar a qualidade do material gráfico de
divulgação, influenciando positivamente o número de estudantes presentes nas atividades. A
proposta apresentada refere também a aquisição de material de pintura e um quadro para
escrever, pois irá promover o processo criativo dos colaboradores do departamento em questão.
Por último, estará também disponível para os associados merchandising alusivo ao curso, sendo
que será organizado um concurso para a escolha do design da sweat.
Discriminação

Despesa Prevista

Receita Prevista

-3 300,00 €

3 200,00 €

Brindes

-350,00 €

0,00 €

Banner

-80,00 €

0,00 €

Formações

-500,00 €

0,00 €

Divuigação

-800,00 €

0,00 €

Material Pintura

-20,00 €

0,00 €

Equipamento

-200,00 €

0,00 €

Quadro de Escrita

-30,00 €

0,00 €

Polos NEEM FEUP

-391,15 €

14,40 €

Merchandising

Total

-5 671,15 €

3 214,40 €

-2 456,75 €
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9. ConnectinGears
Serve a tabela abaixo para descriminar as despesas e receitas do Departamento de
ConnectinGears para o mandato de 2020/2021. Dado o crescimento e destaque que se verificou
nas edições anteriores da feira de emprego e estágios “ConnectinGears”, considerou-se
necessário dar continuidade ao trabalho desenvolvido através da criação de um departamento
exclusivamente dedicado à organização deste evento, com o intuito de elevar a qualidade e
dimensão do mesmo. No entanto, o objetivo de contribuir para a formação dos estudantes
mantém-se, através da realização de sessões vocacionadas para o desenvolvimento das suas soft
skills, dotando-os das ferramentas exigidas pelas necessidades presentes e futuras do mercado
de trabalho.
Discriminação

Despesa Prevista

Receita Prevista

-11 015,64 €

0,00 €

-202,95 €

0,00 €

-7 043,30 €

0,00 €

Transportes

-500,00 €

0,00 €

Acomodação(estadias)

-250,00 €

0,00 €

Marketing e Materiais

-1990,99 €

0,00 €

0,00 €

21 300,00 €

Aluguer de espaços
Apoio técnico
Catering/Logística

Packs de Patrocínio Empresas

Total

-21 002,88 €

21 300,00 €

297,12 €
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