
 

 

 
 
 
 
2022  
PLANO DE ATIVIDADES 
E ORÇAMENTO 
  



AlumniFFUL | Plano de Atividades e Orçamento 2022         1 

 

A ALUMNIFFUL 
A ALUMNIFFUL - Associação de Antigos Alunos da Faculdade de Farmácia da Universidade 
de Lisboa é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2013, com o objetivo de manter 
e estreitar as relações de cariz pessoal, social e profissional entre os antigos alunos da 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FFULisboa), bem como contribuir para 
assegurar a plena realização dos objetivos que a FFULisboa deve assumir para com a 
sociedade e, também, para preservar o seu prestígio como instituição de ensino e 
investigação, visando uma formação universitária de excelência. 
 

ÓRGÃOS SOCIAIS 2022-2025 
 

DIREÇÃO 

 
Nuno Cardoso 

(Presidente) 
2013 

 
Bruno Sepodes 
(Vice-Presidente) 

2001 

 
Diana Costa 
(Secretária) 

2017 

 
Manuel Talhinhas 

(Tesoureiro) 
2017 

 
Ana Frazão 

(Vogal) 
2018 

 
David Candeias 

(Vogal) 
2013 

 
Dulce Várzea 

(Vogal) 
1991 

 
João Paulo Vaz 

(Vogal) 
1994 

 

 
Joana Craveiro  

(Vogal) 
2017 

 
Joaquim Casas Novas 

(Vogal) 
1978 

 
Pedro Martins  

(Vogal) 
2006 
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

 
José Morais  
(Presidente) 

1972 

 
José Vieira Gavino 

(Vice-Presidente) 
1980 

 
Bárbara Aranda da Silva 

(Secretária) 
2009 

CONSELHO FISCAL 
 

 
Ema Paulino  
(Presidente) 

2000 

 
João Norte 

(Vice-Presidente) 
1999 

 
Clara Carneiro 

(Secretária) 
1975 
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MENSAGEM DA DIREÇÃO 
Na sequência do ato eleitoral dos novos órgãos sociais da AlumniFFUL para o triénio 2022-
2023, o Plano de Atividades e Orçamento agora apresentado assume-se como determinante 
na retoma das atividades da Associação. 

Assim, a Direção da AlumniFFUL tem como objetivo dar corpo aos objetivos delineados que 
estiveram na génese da Associação de antigos alunos, enquanto espaço de interação entre 
todos os ex-alunos da FFULisboa, aqueles que mais emocionalmente viveram os seus anos 
de estudantes, colaboradores e dirigentes. 

Após um período em que as atividades se viram condicionadas pela situação pandémica, que 
impactou de forma significativa a atividade da AlumniFFUL e do próprio contexto académico 
e social em que se insere, foram definidas um conjunto de ações prioritárias para o segundo 
semestre do ano de 2022. 

Assim, conforme descrito neste documento, propomos atuar em quatro domínios: 

1. Comunicação e organização interna; 
2. Desenvolvimento sociocultural; 
3. Desenvolvimento profissional; 
4. Colaboração com a FFULisboa; 

Consideramos que a execução das ações propostas para cada um dos eixos de ação visam 
criar as condições necessárias ao desenvolvimento da Associação, ao aumento do número 
de associados, das atividades organizadas e do ativo que a mesma constitui no seio da 
academia. 

 

Lisboa, 21 de julho de 2022 

 

P’la Direção da AlumniFFUL 
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EIXOS DE AÇÃO 

COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO INTERNA 
A capacidade de resposta da AlumniFFUL às expectativas dos seus associados e aos 
objetivos da sua criação, implica proceder à revisão dos procedimentos internos e da forma 
de comunicação da associação. 
 
Tal permitirá criar condições para aumentar progressivamente a sua atividade, bem como 
aumentar a notoriedade da Associação perante potenciais associados e outros parceiros 
externos. 
 
Nesse sentido, enunciam-se os níveis de atuação sobre os quais, durante o ano de 2022, se 
propõe a implementação de melhorias que visam preparar a organização para responder aos 
diferentes desafios: 
 

● Inscrição de novos associados e renovação anual; 
● Plataformas de comunicação externa (website e redes sociais); 
● Presença institucional e representação; 
● Contacto periódico com os associados. 

DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL 
No domínio sociocultural propõe-se o desenvolvimento de uma atividade lúdica e recreativa 
que permita reunir as diferentes gerações de antigos alunos da FFULisboa. 
 
Este evento, a realizar no último trimestre do ano de 2022, constitui um importante momento 
para restabelecer a comunicação entre a AlumniFFUL e os seus associados, bem como dar 
a conhecer a Associação à comunidade de antigos alunos que concluíram estudos na 
FFULisboa nos últimos anos. 
 
Esta atividade constitui ainda uma oportunidade para homenagear os associados que 
atingem as efemérides de conclusão da graduação na FFULisboa.  

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
No domínio profissional propõe-se estruturar um programa de mentoria, a implementar de 
forma articulada com a FFULisboa, que permita facilitar a compreensão pelos atuais 
estudantes da Faculdade sobre os diversos setores de atividade profissional, através do 
intercâmbio de experiência dos antigos alunos. 
 
Alinhado com as atribuições da AlumniFFUL, este programa pretende apoiar os estudantes 
a compreenderem melhor a aplicabilidade dos conteúdos leccionados durante o seu percurso 
académico, assim como colaborar na integração de jovens profissionais no mercado de 
trabalho. 
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A mentoria intergeracional torna-se crucial para a promoção de profissionais cada vez mais 
capacitados e orientados para o novo contexto laboral, podendo ser um impulso ao maior 
foco, sucesso e qualidade dos recém-mestres em Ciências Farmacêuticas.  

COLABORAÇÃO COM A FFULISBOA 
É desiderato da AlumniFFUL reforçar a colaboração com os Órgãos de Gestão da FFULisboa, 
cooperando com a instituição na análise dos problemas da faculdade e na implementação de 
soluções que visem elevar o seu prestígio como instituição de ensino e investigação. 
 
Assim, propõe-se identificar um conjunto de áreas de atuação-chave, nos quais a intervenção 
dos antigos alunos possa assumir um papel determinante para a prossecução do plano 
estratégico da FFULisboa. 
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ORÇAMENTO 
 
RECEITAS 

QUOTIZAÇÃO 120,00 € 

JANTAR ALUMNIFFUL 1 000,00 € 

TOTAL 1 120,00 € 

 
GASTOS 

CONTABILIDADE (221,40 €) 

LICENÇAS (50,00 €) 

COMISSÕES (50,00 €) 

JANTAR ALUMNIFFUL (1 000,00 €) 

TOTAL (1 321,40 €) 

 
RESULTADO 

TOTAL (201,40 €) 
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