
Reunião Associação Eleita: (08/12) 
 
Rápida visualização do site oficial da nova associação académica do IEP. 
 
Tomada de Posse: 
Dia 14 Às 18 horas será a tomada de posse. Iremos assinar um documento obrigatório todos 
juntos e depois iremos assinar um documento individual cada um onde nos 
responsabilizamos pelos nosso cargo. Nesse dia iremos anunciar uma AG e iremos votar 
logo na adesão à FAL. E uma exposição naquilo que consiste na adesão à FAL. Os estatutos 
irão também ser votados, naquilo que podem ser até agora. Essa AG seria já em 2021, de 
modo a não sobrecarregar. E Janeiro seria a 2ª AG. Iremos também ver como passar os 
estatutos bancários de associação para associação (CF). Faremos uma grande publicidade a 
esta primeira AG devido à adesão à FAL. 
 
Iremos já ver em que é que podemos começar já a trabalhar: 
 
Catarina Lopes e Margarida Lee (Marketing): Irão começar criar moldes para os vários 
eventos. Começaremos a dinamizar as nossas redes sociais. A promoção dos eventos irá 
começar e queremos continuar os lives no Instagram mas ou iremos criar uma página 
própria para os lives (não a de associação) ou então iremos continuar pela plataforma Zoom 
ou Google Meets. 
 
Iremos introduzir o recrutamento que será lançado já na segunda-feira. 
 

→ “Grupos Alargados de Trabalho” 
 
Nestes grupos iremos integrar as várias áreas onde 
precisamos de ajuda. Neste iremos integrar várias áreas 
assim como por exemplo o manual de CPRI. 
 

→ “Study Partners” 
 
Nos “study partners” iremos também integrar a ajuda 
entre estudantes. Não só no âmbito do estudo mas da 
ajuda e da integração no IEP. 
 

→ “Desporto IEP” 
 
No âmbito do desporto poderemos fazer uma parceria 
com o “paddle” ao pé do campus da católica, no qual 
iremos fazer torneios, assim como com outros desportos. 
 

→ “Voluntariado” 
 
Recolha de brinquedos e roupa para orfanatos. Onde as pessoas se irão poder inscrever no 
nosso site para fazer parte destas iniciativas. O departamento de Marketing também se irá 
encarregar para transmitir esta informação ao público. O atual Vice-Presidente irá nos 



ajudar com a parte do voluntariado, pois a mãe dele está envolvida no mundo de 
voluntariado. 
 

→ “Cultural” 
 
O clube de cinema estará pronto já para a semana e os livros da semana já estão a ser 
escolhidos e enviados para o site. Iremos também incluir em debates pessoas novas, 
pessoas jovens na política. Debates com vários elementos de juventudes por exemplo. Ou 
pessoas não dentro do núcleo em si. Uma visita ao parlamento seria executada pela 
plataforma virtual e alguém que já conhecesse melhor o parlamento estaria a narrar a visita. 
Poderíamos também por pessoas das juventudes ou apenas interessadas em certos partidos 
a defender os presidentes desses mesmos partidos, em debates. 
 

→ “Prémio Caloiro” 
 
O prémio de caloiro do ano ainda será dos caloiros do ano passado e será em principio até 
ao final do ano de 2020. Em termos de nomeações este ano será através de plataformas 
online, como formulários no Google. Sendo também mais fácil de contar os votos. 
 

→ “Parceria Solinca” 
 
Em relação à nossa parceria ao “Solinca”, ainda estamos em processo de negociação com o 
departamento de Marketing do ginásio em si. Iremos estar sempre em contacto com eles, 
iremos provavelmente criar um cartão que comprove a vinda do futuro cliente do IEP. 
 

→ “Tesouraria” 
 
Vendas de rifas são uma boa maneira de ganhar dinheiro para a associação. Sendo que 
neste momento, com o COVID-19 não podemos fazer qualquer tipo de festa. Uma outra 
sugestão seria um torneio de FIFA, onde poderíamos instalar uma playstation contra o 
campeão português que a nossa tesoureira conhece através do irmão. Uma visita guiada 
seria também uma maneira, mas o lucro seria significativamente menor. Sorteios incluiriam 
estadias, brunchs, etc. Uma parceira a longo prazo com marcas que já colaboramos em 
termos de giveaways, promovemos uma camisola com um logotipo ou outro tipo de 
produto e temos uma percentagem de X%. Ou poderíamos também fazer um tipo de edição 
limitada. Poderíamos também vender fisicamente as camisolas no IEP de modo a dar-lhe 
mais um local físico de venda. 
 
Uma outra maneira de fazer algum tipo de dinheiro seria fazer camisolas com o nome do 
curso de “CPRI”. Se conseguirmos adesão à FAL teremos também kits de caloiros gratuitos. 
 

→ “Criação de Adesão para os Caloiros” 
 
Aprendizagem de debate. Consequentemente competições de debate onde haveria um 
“follow up” das próprias ferramentas de aprendizagem. Um piquenique onde  iriamos 
cobrar parte do valor da comida e onde iriamos motivar o envolvimento e a relação entre 
caloiros. 



→ “FAL” 
 
100€ anuais, onde teríamos imensos descontos posteriormente.  
 
Iremos ter uma reunião para a semana onde iremos ter alguns candidatos por semana onde 
o moderador será ou da faculdade de direito ou do IEP. Gostaríamos de também ter a 
presença do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. Estes candidatos serão 
distribuídos entre a faculdade de Direito e entre o IEP. 
 
Discussão entre quais os candidatos que preferíamos ter no IEP e os que preferíamos ter na 
Faculdade de Direito. 
 

 
 
Secretária Geral Eleita, 
Inês Santareno. 
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