Guia de Sobrevivência

Informações Gerais
Achas que estás pronto para o melhor ﬁm de
semana da tua vida? Então vamos a isto!
Vais precisar de um portátil para o evento,
especialmente se quiseres participar nos
concursos e nos workshops. Não te esqueças do
carregador!
Ao longo do corredor B da FEUP existem várias
tomadas. Podes também utilizar as tomadas do
alojamento e da sala de descanso para
carregares os teus equipamentos.
Caso precises de alguma coisa podes sempre falar com o staff ou
com os nossos voluntários.
Para te ligares à internet, podes utilizar a rede eduroam com as
credenciais da tua instituição ou a seguinte rede:
Site: uportowiﬁguest.up.pt
Username: enei18
Password: enei18#FEUP
Apelamos a que estejas atento a toda a nossa comunicação através
do facebook: @eneiconf
Entra no slack oﬁcial do ENEI 2018 em: enei.pt/slack

Prepara a Mochila
Equipamento tecnológico:
Power banks
Computador portátil (caso participes nos
workshops)
Carregadores
Para o alojamento:
Roupa
Pijama
Saco cama
Colchonete
Máscara de dormir + earplugs
Toalhas
Chinelos
Toalhitas
Produtos de higiene pessoal
Extras:
Guarda-chuva
Tripla
Traz roupa confortável e não exageres na bagagem!

Chega ao Destino
A FEUP está localizada a norte da cidade do
Porto, perto da Circunvalação (EN12) e do
Hospital de S. João.
Morada
Rua Dr. Roberto Frias s/n 4200-465 Porto
Coordenadas
41.1780, -8.5980 (41º 10’ 41’’ N, 8º 24’ 7’’ O)

Metro
A FEUP é servida por três estações de Metro da linha D (amarela)
na zona C6.
IPO
Aconselhamos a que saias nesta estação. Deverás percorrer toda a
extensão da Rua do Dr. Plácido da Costa e atravessar a rua do
Dr. Roberto Frias. Estarás agora em frente à FEUP.
Pólo Universitário
A linha D (amarela) liga o Pólo Universitário à Câmara de Gaia
em cerca de 15 minutos, passando pela Trindade, onde tem ligação
com as linhas A (azul), B (vermelha) e C (verde). Saindo na
estação do Pólo Universitário, deverás virar à esquerda na Rua
do Dr. Manuel Pereira da Silva e, depois de passar o cemitério
de Paranhos, virar à esquerda para a Rua do Dr. Roberto Frias.
Continua até encontrar a FEUP ao teu lado direito.
Hospital de São João
Saindo no Hospital de São João, segue pela estrada da
circunvalação até encontrar o cruzamento com a Rua do Dr.
Roberto Frias. Percorre esta rua até ao cruzamento com Rua do
Dr. Plácido da Costa. Terás agora a FEUP ao teu lado esquerdo.
Para mais informação consulta o site: metrodoporto.pt

Autocarro
Existem 4 linhas de autocarro na zona da FEUP: 204, 300, 301 e
803. Também estão disponíveis, a partir do Hospital de São João,
outras linhas dos STCP, bem como carreiras regulares para outras
cidades.
De forma a escolheres qual o autocarro que se adequa melhor ao
seu percurso, visita os sites: stcp.pt e itinerarium.net.
Recomendamos também a utilização das apps Moovit e Move-Me.

Carro
A melhor forma de encontrar a Faculdade de Engenharia é seguir
as indicações para o Hospital de São João. De forma a te
orientares melhor, aconselhamos a utilização de apps como Google
Maps e Waze.
Parque Automóvel
A FEUP possui três parques para automóveis. Todos eles têm
acesso a partir da Via Estruturante (perpendicular à Rua Doutor
Roberto Frias) que contorna o perímetro sul da Faculdade.
P1 e P2: Acesso ao parque para docentes e funcionários,
assim como ao parque de visitas.
P3: Acesso ao parque para alunos.
P4: Acesso ao parque para alunos e pessoal não permanente.
Relembramos que poderás estacionar em P1 e P2 durante os dias
úteis a partir das 18h e no ﬁm-de-semana durante todo o dia.
Ainda assim, existem muitos outros sítios onde poderás
estacionar na zona da FEUP.

Comboio
Se chegares à cidade do Porto de comboio, tens duas hipóteses:
Estação de Campanhã
Deverás apanhar o metro e optar por uma das seguintes linhas: A
(azul), B (vermelha), C (verde) ou E (roxa). Terás de efetuar
transbordo na estação da Trindade e apanhar a linha D (amarela).
Seguidamente, deverás seguir as indicações dadas na secção
“Metro”.
Estação de S. Bento
Deverás apanhar a linha D (amarela) do metro e seguir as
indicações dadas na secção “Metro”.

Aeroporto
A maneira mais rápida de chegar à FEUP, caso não tenhas veículo
próprio à espera ou não pretendas ir de táxi, é apanhar o metro,
linha E (roxa). Deverás efetuar transbordo na estação da
Trindade e apanhar a linha D (amarela). Depois, deverás seguir
as indicações dadas na secção “Metro”.

Taxi
Caso preﬁras apanhar um taxi, os preços estimados são:
Aeroporto – 20 €
Estação de Campanhã – 10 €
Estação de São Bento – 10 €
Não te esqueças que na cidade do Porto podes usufruir dos
serviços da UBER e Cabify.

Alimentação e Alojamento
Os pequenos-almoços serão servidos no Coffee
Lounge da FEUP. As restantes refeições serão
na cantina da FEUP e na cantina da FLUP.
Pequeno-almoço: das 9h00 às 10h00
Almoço: das 12h30 às 14h00 na Cantina da FEUP
Jantar: das 19h30 às 21h00 na Cantina da FEUP
Quanto ao alojamento, estão disponíveis dois pavilhões. Depois
da sessão de abertura terás uma equipa de voluntários que te
encaminhará até aos mesmos.
Pavilhão da Paróquia da Areosa
Situado numa zona residencial, é obrigatório que este alojamento
seja o mais silencioso possível. Não será tolerado qualquer
barulho tanto no exterior como no interior do pavilhão. É o
local ideal para teres uma noite de descanso.
Pavilhão da Escola EB 2/3 da Areosa
Neste pavilhão estarás mais à vontade e não seremos tão
rigorosos a exigir silêncio. No entanto, pedimos que respeites
tanto os teus colegas como o espaço onde estás.
O alojamento estará fechado durante o dia. Podes deixar os teus
pertences numa sala de valores que temos em ambos os pavilhões.
Porém, a organização não se responsabiliza pelos bens dos
participantes.
Todos os pavilhões têm casas de banho e balneários.

Atenção!
Trata os outros como gostas que te tratem a ti. O respeito mútuo
é essencial para que tudo corra bem. A organização tem o direito
de expulsar qualquer participante que esteja a ir contra
qualquer princípio de boa educação e respeito pelos outros.
É proibido levar bebidas alcoólicas para o pavilhão e para a
faculdade.

Diverte-te e aproveita o evento!

A equipa deseja-te um fantástico ENEI.

