
1ª Ata da Direção eleita da Associação de Estudantes: 
 
A partir de dia 10 somos oficialmente a AAIEP. 
 
Iremos fazer algumas ações em conjunto com as câmaras de Cascais e de Lisboa. Ações de 
voluntariado, nas quais iremos fazer distribuição de roupa. Na área da cultura iremos 
precisar de ajuda, mas isso será mais para a frente. A tomadas de posse será em principio na 
quinta-feira por volta das 17h. 
 
 Vice-Presidente (Luís Simas) teve a ideia de fazer uma cerimónia de passagem de 
testemunho de uma associação para cada um, cada membro da lista irá ter um documento, 
no qual se irá responsabilizar pelo seu cargo, seguindo de uma foto individual e uma de 
grupo. Iremos depois emoldurar como a associação cujo mandato foi durante a pandemia 
mundial. 
 
Em termos da sala da associação, temos de a remodelar e de a fazer mais prática. Temos um 
plafond de cerca de 1000€, com o qual iremos, de maneira ponderada, torná-la usável. 
Apenas os membros da direção irão ter acesso direto à sala a partir de uma chave pessoal, a 
partir daí o resto dos membros terão acesso ao falarem connosco. 
 
A associação tem na comissão pedagógica tem dois acentos, no qual convém irmos sempre 
que possível dois dos membros da direção. 
 
Iremos distribuir tarefas: 
Presidente: FAAL e Desporto (com o auxilio da Catarina Lopes) 
 
Presidente e Tesoureira: Responsável por toda a gestão financeira. 
 
Vice presidente: Responsável por todo nível académico em iniciativas como os study 
partners, por exemplo. 
 
Provedor de Estudante: Iremos fazer uma negociação, no qual este provedor será do 
campus inteiro, não apenas do IEP (o Professor Orlando queria-se assumir, mas o 
coordenador não o pode fazer, assim como o Presidente da Associação não o pode fazer em 
termos legislativos). Para isto temos de ter o apoio do Espada. A Beatriz Vieira (Vice-
Presidente) irá ser responsável por esta negociação. Poderemos também tentar que o Vice-
Reitor seja o provedor de estudante, acumulando funções. 
 
Na próxima reunião da Associação iremos já ter os projetos de voluntariado já mais bem 
organizados. Se dividirmos as propostas por todos os membros da lista dá pelo menos uma 
proposta para cada um, uma boa forma de concretizar todas as propostas que propusemos 
em campanha. 
 
Na reunião iremos então distribuir trabalho na próxima reunião. Temos também de ter em 
conta quais as propostas que cada departamento é mais indicado para concretizar. A Missão 
País IEP também será discutida. 
 



Uma ideia da nossa Tesoureira é um baile de final de ano, algo que finalize bem a 
licenciatura. Algo que só será possível após a pandemia acabar. 
 
Áreas de Recrutamento necessárias: (Grupo Alargado de Trabalho da Associação). 

→ Voluntariado, 

→ Study Partners, 

→ Jornal, 

→ Desporto, 

→ Manual de CPRI. 
 
Notas: 

→ Começar com a ideia do jantar Churchill virtual (este mês se possível). 

→ Falar com a Mesa sobre a alteração estatuária por causa do numero de assinaturas, 
de 15 para 5. 

→ Workshop de “Trading” e de investimentos, para iniciantes. Assim como um debate 
entre presidentes de outras faculdades. 

 
 

 
06/12/2020 
Secretária Geral eleita, 
Inês Santareno. 
 

 
 


