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Vai começar agora um novo ciclo das vossas vidas e é com
enorme satisfação que a AAIEP está aqui desde o primeiro
passo para te ajudar!
Neste “Guia de Sobrevivência'' vamos explicar-te o mais
importante, desde dicas para cada cadeira, sítios para estudar
e os sítios mais em conta para almoçar. 

Para opiniões, perguntas ou sugestões, estamos sempre mais
que disponíveis para falar contigo! Se no início for complicado
conhecer as nossas caras - não te preocupes! Somos uma casa
pequena, e em breve conhecerás todos! - aqui ficam os nossos
contactos.

E-mails:
Geral: geral@aaiep.pt
Direção: direcao@aaiep.pt
Mesa da Assembleia Geral: mesa@aaiep.pt
Conselho Fiscal: fiscal@aaiep.pt

Números de telemóvel:
Presidente Matilde Pacheco - 934 090 275
Vice Presidente Matilde Campos - 910 521 674
Vice Presidente Rodrigo Leitão - 910 921 662

BEM VINDOS, CALOIROS!
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A AAIEP 



Mas ser IEPiano é muito mais do que isto: é questionar tudo
aquilo que sempre achámos ter certeza; é beber café num
copo de plástico e achar que é o melhor do mundo; é passar
horas intermináveis na Infante (a estudar) e a conviver e
assumir que a varanda do nosso edifício é do IEP; é saber de
cor o e-mail do nosso (e vosso) melhor amigo, Dr. Miguel
Paim; e é esperar ansiosamente pelo Estoril Political Forum,
depois de meses a escolher a roupa. 

O IEP é um mundo à parte, cheio de dinâmicas, pessoas,
ideias e opiniões diferentes. E é exatamente isto que torna a
nossa casa num lugar tão especial. 
Apesar das condições em que ainda vivemos, o nosso
objetivo e dever, enquanto AAIEP, é garantir uma vida
académica e associativa dinâmica, honesta e honrada.
Queremos uma Associação que honre o compromisso, a
verdade e o espírito crítico. Queremos uma Associação
presente, próxima e séria (sem que nos levemos demasiado
a sério). Mas, acima de tudo, queremos uma Associação para
os Alunos, para ti. 

Espero que este vosso percurso seja tão bonito como o nosso
e que sejam tão felizes como nós somos nesta casa e nesta
família.

Palavras da nossa Presidente
Caro IEPiano,

Bem-vindo àquela que será a tua casa e
a tua família nos próximos anos. É com
enorme felicidade que te recebemos na
melhor escola de Ciência Política e
Relações Internacionais do país. 

No IEP somos muito mais que
estudantes, aqui preparam-nos para ser 
 futuros líderes e cidadãos conscientes
num Mundo em constante mudança. 

Matilde Pacheco



Projetos AAIEP
 
 Solidariedade e Ação social - Bolsa de voluntariado 

Promover e fazer a ponte entre associados e instituições para
que aqueles que queiram, possam fazer a sua parte por quem
mais precisa.

 
Apoio ao aluno - Study Partners

Um projeto em que os melhores alunos a cada cadeira se
voluntariam para ajudar aqueles com mais dificuldades.

Mens Sana, Corpore Sano
Pretendemos não só disponibilizar contactos de associações
de apoio como procurar, junto da reitoria e instituto, dar a
devida atenção ao tema da saúde mental na universidade.

Banca de livros 
Um importante instrumento de contacto e solidariedade, para

além de um ótimo meio para encontrar bons livros. 

IEP Alive 2022
Conversas fantásticas sobre experiências do programa
ERASMUS, sobre os vários destinos, com colegas nossos. 

Cultural - Música 
Convidamo-vos a ouvir as nossas playlists de músicas de vários

gêneros, de vários países e ainda inúmeras soundtracks de
filmes/videojogos e muitos outros instrumentais que nos

ajudam na rotina universitária.
 

Colabora connosco!, envia-nos sugestões!



O uso de máscara em todo o campus é
obrigatório; 
Respeita as etiquetas verdes que se
encontram em cima das mesas dos
bares e do refeitório;
Para poderes aceder à biblioteca terás
de fazer a marcação online (E-mail
geral: biblioteca.lisboa@ucp.pt)
Distanciamento social de 2 metros
sempre que possível;
Sempre que puderes, desinfeta as
mãos. 

O que mudou com o Covid?
Como sabes, várias foram as coisas que
tiveram que mudar no nosso dia a dia para
conseguirmos estar protegidos ao máximo
da Covid-19 e ao mesmo tempo
continuarmos a conviver uns com os
outros. Na Universidade Católica foi-nos
disponibilizado o acesso a testes gratuitos e
a única coisa que tens de fazer é enviar um
email para info@ucp.pt e levares o teu
cartão de cidadão ou passaporte no
momento da testagem. 

Algumas regras:

Para mais informações vai ao site da
Universidade Católica onde, para além das
mais variadas informações, encontra-se
também o manual de boas práticas que te
vai ajudar, de forma sucinta, a protegeres-
te da Covid-19 e aproveitares da melhor
forma o teu primeiro ano na universidade. 

Encontrarás outras notas ao longo do
manual sobre alterações de serviços ou
regras. 

Uma nota
sobre aquele
cujo nome
não deve ser
pronunciado
: COVID-19

mailto:info@ucp.pt


Para chegar à UCP podes sair na estação do Jardim Zoológico
(linha azul) e apanhar a seguir o 755 ou o 768 para chegar mais
rápido à Católica, em vez de subires a travessa. Podes sair
também da estação das Laranjeiras (linha azul) ou na estação
da Cidade Universitária (linha amarela).

Para além do metro, tens os autocarros 755, 764 e 768 a parar
mesmo na entrada da UCP e os autocarros 701, 731, 735 e 738 a
parar junto do Hosp. Santa Maria.

Para as pessoas que vêm da Margem Sul há a opção do
comboio da Fertagus com destino a “Roma-Areeiro”, a
paragem mais próxima da Católica é a paragem Sete-Rios que
coincide com a estação do Jardim Zoológico do metro. Outra
opção é o autocarro 726 da TST que passa pelo Centro Sul em
Almada e para junto do Hosp. Santa Maria.

Localização

Morada: 
Universidade Católica Portuguesa

Palma de Cima
1649-023 Lisboa

 



Se planeias ir todos os dias de carro para a Universidade, talvez
queiras considerar ter um lugar no Parque Norte, com
entradas ilimitadas. O que tens de fazer é ir à Loja do cartão
(junto do bar do nosso edifício). O nosso conselho é que vás o
mais cedo possível no semestre, porque os lugares são
limitados e concorridos. O preço, que feitas as contas,
compensa, são 80€ por cada 4 meses. 

Quando entras para o Parque Sul (que fica mais perto dos
edifícios onde tens aulas), se os semáforos estiverem
vermelhos e vires muitos carros , é melhor estacionar no
Parque Norte (ver mapa). 
O custo do parque por entrada (que poderão ser 2 horas ou 1
dia inteiro - não interessa), para um estudante da UCP é de
1,15€ e precisas de ter o Cartão de Aluno carregado. Podes
carregar o cartão na entrada do parque, mas aconselhamos-te
a fazê-lo antecipadamente.

Para além dos parques da UCP, tens ainda alguns lugares de
estacionamento na Rua General Firmino Miguel e Rua Azevedo
Neves (convém pagares o parquímetro - a EMEL anda muitas
vezes pela zona), ou por detrás da Malo Clinic e do Hotel
Marriott. Perto do Pérola há ainda um pequeno parque de
estacionamento, por debaixo do viaduto, que tem parquímetro
diário (cerca de 2€). 

Onde estacionar



O primeiro número indica o edifício 
O segundo número indica o andar 
O terceiro número é para a identificação da sala naquele
andar.

Como “descodificar” onde ficam as salas:

O número das salas indica o edifício e o andar onde elas ficam.

Exemplo: A sala 423 localiza-se no edifício 4, no 2° andar e é a
terceira sala.  

Ainda assim, sabemos que os primeiros tempos são difícieis -
com o tempo vais lá! Além disso, o IEP costuma disponibilizar
mais ou menos as mesmas salas todas as semanas, pelo que
estarás habituado a ir quase sempre para as mesmas quatro
ou cinco. 

Os edifícios da UCP

Palma de Cima - Bloco 4 - Piso 2



Descrição dos edifícios:
Edifício 1: A cantina da FCH e o bar encontram-se neste edifício.
Perto das escadas do bar fica o auditório, no caminho que vai
dar à entrada de quem vem do parque de estacionamento. 

Edifício 2 e 3: Sala de computadores, máquina para carregar o
cartão de aluno (para tirar fotocópias na biblioteca e pagar o
parque de estacionamento), máquina fotocopiadora e salas
que começam por 2 ou 3. Os auditórios A1, A2, e A3 são no
Edifício 2. O A1 fica no piso da entrada, à direita. O auditório A2
fica no andar abaixo da entrada. Tens de descer as escadas que
estão atrás das portas de madeira, do lado direito. 

Edifício 4: O bar, a Duplix, a loja do cartão, a papelaria, a
secretaria, a tesouraria e a livraria da UCP estão no piso 0 do
Edifício Antigo. O IEP é no 2º andar do Edifício 4. A Biblioteca
Universitária João Paulo II é no 4º piso desse mesmo edifício. A
biblioteca tem salas e locais de estudos mais calmos, assim
como uma máquina fotocopiadora (0,04€ por folha)

Edifício 5: A telepizza, a cantina e o bar da Eurest ficam no piso
0 deste edifício, que é onde se encontra a CLSBE. 

Edifício 4
Edifícios 1, 2 e 3

Edifício 5



Se não te importas com o barulho, tens as mesas do bar do
piso 0 e do piso 1 do edifício 5 (CLSBE). Podes também ir para
as as salas de aula que estiverem livres no piso 0 desse mesmo
edifício. No nosso edifício, tens ainda a Sala Infante D. Henrique
o Navegador, onde podes ler os periódicos de cariz político e
relevante para a licenciatura. Esta sala, no entanto, é mais
utilizada, pelo que costuma ter mais barulho que a Sala
Winston Churchill. 

Se gostas de ambientes de estudo mais calmos, tens a BUJPII,
no piso 4 do edifício 4 , onde tens mesas individuais ou salas
até 4 pessoas, onde podes estudar das 9:30h às 21:00. Para
além disso, o piso 3 do edifício 5 tem um ambiente mais calmo
que os restantes andares e está aberto o ano todo, 24 horas por
dia. No IEP, quando a Sala Winston Churchill está disponível,
tens também aí um local de estudo sossegado. 

Uma sugestão interessante de mais um sítio para estudar é o
Caleidoscópio que é aberto a todos os estudantes de todas as
universidade. Localiza-se no Campo Grande (relativamente
perto da Católica) e fica aberto 24h, tudo que precisas fazer é
apresentar o teu cartão de estudante para entrares.

ATENÇÃO: 
a disponibilidade dos sítios
descritos nesse parágrafo
sofreu alterações devido à

pandemia. De momento não
sabemos dizer quando

voltarão a estar disponíveis
por completo

Onde estudar



Onde almoçar (ou jantar, Deus sabe que
tens noitadas de estudo pela frente...)

Cantinas/bares UCP: preço médio - 4,5€
Se usares o teu cartão de aluno na cantina, o custo do prato é
de 3,47€. Na cantina mais rápida (buffet), os pratos são um
bocadinho mais caros e não precisas do cartão. Nesta cantina o
menu é constante e escolhes o que almoçar: desde panados a
lasanha, saladas, croquetes e bifinhos de perú.
Tens ainda a Telepizza, no edifício 5 (CLSBE), no bar do piso 0.

Fonseca:
O Sr. Fonseca e a mulher são uns verdadeiros simpáticos. Este
é um dos clássicos para um copo (1€) depois das aulas, ou
entre elas. 
Para comer qualquer coisa rápida, faz umas bifana ótimas, e
podes pedir também um pacote de batatas fritas.
Para la chegar, ao atravessar o viaduto, viras na primeira à
direita e hás-de ver as mesas da Super Bock cheias de gente. 

Pérola: preço médio - 6€
O prato do dia costuma ser mais rápido do que os do menu.
Tem sempre pratos de peixe e de carne. É agradável para
descontrair e beber uma imperial depois das aulas. Para lá
chegares, atravessas o viaduto por cima do Eixo Norte-Sul e é o
café com esplanada. 

Kebabs
O preço do menu de box são 4€, com bebida, e é uma
daquelas refeições que tens de fazer pelos menos uma vez. O
senhor Kumar está muitas vezes cheio, e o almoço não é
estrela Michelin, mas é outro clássico. 





Os professores e as cadeiras

Professor João Carlos Espada - Diretor do
IEP, professor convidado em Oxford, A
Gentleman and a Scholar. A anglofilia e
reverência pela tradição anglo-americana
da liberdade são a sua marca de água, de
onde brota a admiração por Churchill.
Inconfundível por aquela relíquia de outros
tempos, o laço, que resiste ainda e sempre
ao invasor.

Professor Orlando Samões (coordenador
da licenciatura / TPC) - A seguir ao Prof.
Espada, o mais british enthusiast. É muito
disponível principalmente no que toca a
discutir a liberdade. Há sempre espaço na
sua agenda ou gabinete para um aluno que
precise de ajuda.

Professor Miguel Morgado (TGL I): “Se não
querem estar aqui, não estejam”. That’s it,
eis o que precisam de saber. Descontraído
mas sério, disponível para qualquer
pergunta e justo nas notas.

Dica: Quando escolheres os autores que vais
estudar para as frequências lê os readings!

Dica: Não vás para a frequência "encher
chouriços", demonstrar que sabes não se mede
ao metro.

Falar-te de todos os professores e cadeiras do IEP seria
bastante maçador - e para isso terás todos os teus colegas
mais velhos que vão com certeza contar-te mil histórias e dar-
te dicas ao longo destes três anos- , por isso falamos-te aqui
dos professores com quem vais ter aulas ou conhecer melhor
ao longo deste primeiro semestre:



Professor José Miguel Sardica (HC I) -
Professor com o maior número de Winstons
de “Professor mais sexy”. As suas aulas são
muito interessantes, e uma viagem no
tempo que verdadeiramente vale a pena,
mas se escreveres parvoíce no teste, não
perdoa.

Professora Ana Canhoto (IE) - Eis a vossa
professora de Introdução à Economia. Sim,
este curso é o pacote completo. Não há, no
entanto, motivo para alarido: a professora é
simpática e explica a mesma coisa vezes sem
conta até perceberem mesmo
(perceberam?), e vão ver que aprender
economia até é fácil se pensarem em
bolachas (e agora, já todos perceberam?)

Professor Nuno Sampaio (RSP) - Um
professor acessível, simpático mas rigoroso.
Apreciador de uma boa pergunta e uma boa
discussão que permitam aprofundar o
assunto, sobretudo em matéria eleitoral.
Pode ter de atender uma chamada a meio
da aula!

Dica: Das cadeiras onde a bibliografia é mais
importante, e não te esqueças de saber uma ou
duas citações para escrever nas frequências.

Dica: Lê os powerpoints e decora os conceitos
exatamente como lá estão! (não te preocupes a
professora disponibiliza tudo no Moodle) 

Dica: O livro da cadeira é indispensável, mas não
tenhas medo de procurar novas fontes! 



Grupo de Facebook e Dropbox

No Facebook vais encontrar um grupo privado com todos os
alunos do IEP, independentemente do ano. É lá que são
partilhados os comunicados da Associação Académica e onde
tens acesso às atas das Assembleias Gerais. Também é o
principal meio de comunicação entre os alunos: há quem tire
dúvidas, venda livros ou simplesmente partilhe informações
que entenda importantes.

Também lá vais poder encontrar um link para a Dropbox do
IEP. Organizada por anos e cadeiras, tens lá um pouco de tudo,
desde apontamentos a frequências a uma lista de contactos
dos professores - tudo para facilitar o estudo.

Para entrares no grupo basta pedir a alguém que já faça parte,
preferencialmente a um membro da Associação Académica,
para te adicionar.



Bolsa de Mérito: Aplica-se apenas a alunos do Curso de
Ciência Política e Relações Internacionais. Varia de ano para
ano mas no primeiro ano caso tenhas 

Bolsa DGES: Aplica-se a todos os alunos do ensino superior
garantindo uma equidade nos benefícios e privilégios de
cada estudante. Só precisas de aceder ao site da DGES,
clicar em Apoio ao Estudante e terás todas as informações
disponibilizadas e tudo o que precisas para poderes ter
acesso à bolsa. 

Tal como em todas as Universidades, podes usufruir de bolsas
de apoio social ou de mérito para abater na tua mensalidade
académica. Há três bolsas mais conhecidas que podes apoiar-
te:

Média igual ou superior a 17,5 = 100% de isenção de propina
Média igual ou superior a 17 = 50% de isenção de propina
Média igual ou superior a 16,5 = 25% de isenção de propina

 

Outras bolsas de estudo, privadas e públicas:
Caso tenhas interesse noutro tipo de bolsas

para além do que mencionamos acima,
podes sempre consultar o site da Inspiring
Future, onde tens informações sobre todas
as bolsas a que um estudante universitário

pode aceder. 

Bolsas 



Fotocópias e sebentas 
Para além das fotocopiadoras no edifício 2 e edifício 5, cujas
fotocópias custam 0.04€ por folha, na UCP tens a Duplix, no
edifício 4. É aqui que os professores colocam as sebentas.
Quanto às encomendas, tens de esperar até ao dia seguinte
para as ires buscar
. A Duplix, no entanto, para fotocópias, é relativamente cara.
Perto da UCP tens a Copy Break, junto da bomba de gasolina,
atrás do Parque Norte. As fotocópias são a 0.025€.

Cacifos
Na entrada do corredor do IEP, à direita, tens uma espécie de
cacifos - armários de madeira com prateleiras baixas: cada
espaço retangular tem um número. O teu número está na lista
de papel afixada na parede. 
Aqui será deixada a Nova Cidadania, a revista editada pelo IEP
e alguma correspondência que o Instituto possa querer fazer
chegar até ti. Para além disto, é um bom sítio para deixar
algum livro que possas emprestar/pedir emprestado e o
quiseres devolver. 

 



E-Serviços ao Cidadão Académico (ESCA)

O ESCA é uma plataforma online que dá acesso a todos os
serviços da Católica. Lá, vais encontrar serviços de tesouraria, os
teus dados pessoais, pedidos de certificados e até um pequeno
mapa da disposição do campus da UCP.
Para teres acesso, vai ser-te dada uma password provisória que
usarás com o número de aluno para o login, e logo a seguir ser-
te-á pedido que alteres a palavra-passe para a que te mais
convier. 
Esta plataforma é de extrema importância - vale lembrar que é
nela que fazemos as nossas inscrições semestrais.

Inscrições semestrais 
Todos os semestrais terás que te inscrever, no dia em que o
Miguel Paim pedir que o faças - receberás um e-mail com
antecedência. O que tens de fazer é aceder ao ESCA, e
selecionar todas as cadeiras que terás no semestre seguinte.
Sim, tem uma lista com as obrigatórias que terás de fazer ao
lado. Para que tudo corra sem problemas, terás que ter a
situação na tesouraria regularizada, sem dívidas. 
A nossa dica é acordares cedo nesse dia. Terás que escolher
uma opcional, e visto que as vagas são limitadas, escolhe com
antecedência, e quanto mais cedo te inscreveres, mais alta é a
probabilidade de conseguires ficar a opcional que querias. 



Moodle
Para teres acesso ao Moodle vais usar as mesmas credenciais
que no site do ESCA.
Aqui tens um contacto direto com os professores, é onde estes
disponibilizam powerpoints, readings, resultados das
frequências e tudo o que os professores entenderem facultar
sobre a cadeira.
Também tem uma funcionalidade de mensagem direta,
porém esta raramente é usada para comunicação entre aluno
e professor sendo prioritária a comunicação por email.
Este é aquele site que recomendamos manter na barra das
ferramentas para te manteres sempre atento a ele.

 



Associações e Projetos

Da Democracia em Portugal: É um jornal
fundado por alunos do IEP que tem várias
categorias como as políticas externas e
internas, os direitos humanos, várias
entrevistas, textos de opinião. É um espaço
onde tens a liberdade de expressar a tua
opinião; 

Thirst Project UCP: O Thirst Project
Portugal é uma organização sem fins
lucrativos com o objetivo de trazer água
potável às comunidades por todo o mundo
onde ainda não é possível o seu acesso
imediato. Atua com a ajuda de jovens por
todo o mundo que desejam ajudar a
realizar esta mudança. 

 Universidade Católica Portuguesa preza o desempenho dos
alunos fora do campo académico: a participação em atividades
extracurriculares ou voluntariado, que para além de
desenvolverem a capacidade de cada aluno, são atividades
importantes para o desenvolvimento de soft skills essenciais
para o teu currículo.

De entre muitos outros, apresentamos-te alguns: 



HeForShe UCP: Este movimento visa a
união de milhares de pessoas com o
principal intuito de promover e defender os
direitos das mulheres por todo o mundo,
lutando diariamente para que a igualdade
de género se insira em muitos contextos do
dia a dia. 

Jornal Pontivírgula: O Pontivírgula é um
jornal com publicação mensal constituído
maioritariamente por alunos da
Universidade Católica Portuguesa. O
principal objetivo é dar voz aos alunos, ao
mesmo tempo que, enquanto órgão de
comunicação social, atua como serviço
público. 

Tech@Católica: Projeto que tem como
principal intuito a promoção e
desenvolvimento do conhecimento em
relação ao panorama tecnológico do
mundo dos negócios. 



Eventos IEP

São poucos os cursos que se podem gabar dos eventos de que
os alunos podem fazer parte como nós podemos. Estes são
experiências imperdíveis, que são verdadeiras oportunidades
para não só conhecer melhor os teus colegas, como os teus
professores e as tantas pessoas que colaboram com o Instituto
não só em investigação, mas como antigos alunos e
especialistas em diversas áreas.

Winston Churchill Memorial Lecture and Dinner
Winston Churchill é uma figura histórica incontornável e muito
acarinhada e relembrada no nosso Instituto. Além disto,
enquanto caloiros, esta será a vossa estreia em eventos formais
no IEP - portanto, verão pela primeira vez como é divertido ir
impecavelmente vestidos para sítios bonitos (este jantar é no
Palácio da Cidadela em Cascais!).
Acima de tudo - e mais importante que tudo isso - verão como
estes eventos são uma ajuda a entrar no espírito e família
IEPiana. Este jantar é a abertura solene do ano letivo, sejam
bem-vindos!
O preço deste jantar costuma ser de 20€.

Jantar da Palestra Alexis de Tocqueville
A Palestra Alexis de Tocqueville é um evento muito

interessante e também um dos mais emotivos. A entrega dos
diplomas marca um momento de orgulho do Instituto e dos

alunos, e o espírito de união está mais presente do que nunca.
O jantar, que se realiza no Marriott, é incrível - quer para os

graduados quer para os que, como vocês, acabaram de chegar
- e é apenas o início de uma noite fantástica para quem

chegou, quem ainda está e quem já foi. 
O preço deste jantar para os alunos costuma ser de 20€.



Jantar do último dia do Estoril political Forum 
O jantar do último dia do EPF é a não perder. Nada sabe
melhor do que o cocktail nos jardins do Hotel Palácio, com
colegas, amigos, professores e muitas outras pessoas que têm,
pelo menos, uma coisa em comum - todos estão
impecavelmente vestidos. Depois disso, o jantar é, claro,
sempre animado, mas a melhor parte vem no fim: os Lisbon
Swingers dão-nos música e o ano acaba em beleza com um
(ou muitos!) pezinhos de dança. 
No final, há ainda a entrega dos prémios Winston, organizada
pela AAIEP. Das várias categorias, destacamos a Sir Dica (sendo
o Prof. Sardica que entrega o prémio ao vencedor), onde se
vota a frase, expressão ou situação caricata em sala de aula
durante esse ano - por isso, ouvido atento durante o ano!
O preço deste jantar costuma ser de 20€.
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