
 Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte reuniram-se, online, os 

membros da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos (Mesa da AGA) eleita para Associação 

Académica do Instituto de Estudos Políticos (AAIEP). A ordem de trabalhos desta ata inclui 

o estabelecimento de futuras Assembleias Gerais, a definição da apresentação da Mesa da 

AGA no site da AAIEP e novas propostas a apresentar. 

1. Futuras Reuniões 

 No máximo após 15 dias úteis depois da tomada de posse, realização de Assembleia 

Geral, segundo artigo 14º, ponto 2,  para apresentação da equipa, apresentação do plano de 

atividades anual da direção, leitura e aprovação da ata da Assembleia Geral anterior, votação 

de entrada na FAL e outros assuntos ainda a decidir, bem como qualquer dúvida dos 

associados a esclarecer. 

2. Definir apresentação da Mesa no site da AAIEP 

  

 O separador inicia-se com uma nota introdutória, << O artigo 9.º dos estatutos 

oficiais da AAIEP estipula que “Todos os órgãos e associados têm o direito de serem 

informados das decisões e disposições tomadas pelos vários órgãos da AAIEP”. É com base 

nesta ideia que a Mesa da Assembleia se propõe a ser uma referência no campo da 

competência e transparência, com o objetivo de combater a desinformação. De forma a 

alcançar esse objetivo, a Mesa dispõe deste mesmo espaço no site da AAIEP como canal 

oficial de comunicação bilateral entre Mesa e restante Associação, e Mesa e restantes 

associados. >> 

 Criação de um e-mail da Mesa da AGA (mesaga.aaiep@gmail.com) que vai estar 

disponibilizado no separador da Mesa da AGA no site oficial da AAIEP, destinado a dúvidas 

dos associados ou assuntos que queiram ver tratados nas futuras Assembleias Gerais. Só os 

três membros atuais da Mesa da AGA é que terão acesso a este e-mail, visto que são um 

órgão independente. Pretende-se que este seja passado à futura Mesa da Assembleia Geral 

dos Alunos e assim sucessivamente. 
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 Presença dos Estatutos Oficiais da AAIEP no separador da Mesa da AGA no site 

oficial da AAIEP, bem como a disponibilização de todos as atas, pré e pós eleição deste 

órgão.  

 Criação de uma caixa que anuncie e relembre os alunos de Assembleias Gerais 

ordinárias e extraordinárias que se aproximem. 

3. Novas Propostas 

  

 Criação de um calendário que apresente as futuras reuniões da AAIEP, de modo a 

disponibilizar todas as ordens de trabalho aos associados, bem como uma caixa no 

separador da Mesa da AGA para anunciar e relembrar assembleias que se aproximem. 

 Alteração do nome do grupo do Facebook para, por exemplo, “Alunos do IEP”, a ser 

votado pela Associação eleita. 

 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata, tendo sido lida, aprovada e assinada por todos os presentes na reunião em 

questão.  

Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos eleita

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos eleita

Secretária da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos eleita  
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