
 Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte reuniram-se, online, os 

membros candidatos à Mesa da Assembleia Geral dos Alunos pela Lista A à Associação 

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

um debate que visa a alteração dos Estatutos Oficiais da AAIEP. 

 Estas propostas são apenas uma primeira abordagem e tentativa de melhoria. Não 

sendo definitivas, podem surgir novas alterações em reuniões posteriores da Mesa da 

Assembleia Geral dos Alunos. A ocorrência desta reunião justifica-se pela aproximação da 

semana de campanha eleitoral da Lista A e tem como principal objetivo a criação de um 

conjunto de propostas de alteração explicitas que possam ser apresentadas aos associados. 

 Decidiu-se adicionar um artigo que toma o lugar do Artigo 5º do Capítulo I com a 

designação “Meios de Comunicação Oficiais da AAIEP”. Este artigo visa que os meios de 

comunicação oficiais sejam apresentados num comunicado também ele oficial e na primeira 

Assembleia Geral, bem como nos locais visíveis do IEP e, a partir do momento em que são 

apresentados, devem ser utilizados segundo as exigências dos restantes artigos. Doravante, 

todos os artigos avançam um lugar. 

 De seguida, apresentam-se as primeiras alterações, ainda a ser revistas, dos artigos já 

incluídos nos Estatutos Oficiais da AAIEP: 

Artigo 11.5º 

Acrescentar meios de comunicações oficiais da AAIEP. 

Artigo 24º 

Número 4 passa a ser o número 3 e o número 3 passa a 4. O futuro número 4 será alterado 

para algo ainda a ponderar. 

Artigo 25º 

Erro ortográfico “contos” alterar para “contas”. 
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Artigo 26º 

2. Alterar número 2 para “a cessação de funções por parte do Presidente implica a sua 

substituição imediata por um dos Vice-Presidentes  

a. No caso de haver apenas um Vice-Presidente, este ascenderá automaticamente a 

Presidente.  

b. No caso de haver mais do que um Vice-Presidente segue-se uma votação interna dos 

membros da direção e, em caso de empate, deve-se proceder de acordo com o Artigo 

34º”. 

Artigo 27º 

2. Ainda a alterar 

a. É preciso empossá-lo na reunião seguinte, para além disso seria bom informar da 

mudança dos cargos da direcção na AG seguinte e anunciar pelos meios de comunicação 

oficiais e sítios visiteis da AAIEP. 

Artigo 36º 

2. Este ponto não faz sentido. É, portanto, retirado. 

Artigo 58º 

5 

d. Acrescentar meios de comunicação oficiais da AAIEP e mudar “indiretamente” de forma 

a ficar coerente com alínea g. 

g. meios de comunicação oficiais da AAIEP e mudar “diretamente” de forma a ficar 

coerente com alínea d. 

Notas:  

1. Justificar o texto dos Estatutos Oficiais da AAIEP a nível de edição. 

2. Tudo o que incluir locais visíveis de IEP deve incluir também os meios de comunicação 

oficiais da AAIEP. 
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 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.

Candidata a Presidente  da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos da AAIEP pela Lista A 

Candidato a Vice-Presidente  da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos da AAIEP pela Lista 

A 

Candidata a Secretária da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos da AAIEP pela Lista A 
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