
    Ata número quatro 

 Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um deu-se, online, a primeira 

Reunião Geral de Alunos Extraordinária. A ordem de trabalhos desta reunião é constituída 

por: apresentação da proposta de adesão à Federação Académica de Lisboa (FAL), votação 

da proposta de adesão à FAL e outros assuntos (votação da ata da Primeira Reunião Geral de 

Alunos Ordinária do Mandato 2020/2021, votação do Relatório de Atividades da Direção do 

mandato 2019/2020, esclarecimentos do Conselho Fiscal cessante ao Conselho Fiscal atual 

e apresentação de esclarecimentos, por parte do Tesoureiro cessante, no seguimento da 

Primeira Reunião Geral de Alunos Ordinária). 

 Laura Guimarães, Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Alunos (Mesa da 

AGA), deu início à reunião, passando a palavra à Vice-Presidente da FAL, Inês Elias, após 

esclarecimento do modo de votação. Inês Elias apresentou a FAL, clarificando as vantagens 

que a adesão à mesma poderá trazer à Associação Académica do Instituto de Estudos 

Políticos (AAIEP). Laura Guimarães passa a palavra a João Bule, Presidente da Direção da 

AAIEP, que apresenta a proposta de adesão à FAL, já publicada no grupo do Facebook, com 

vista a esclarecer os associados sobre possíveis dúvidas, mostrando-se disponível para 

responder a qualquer questão. Laura abre espaço para perguntas, mas nenhum associado 

pediu palavra e, desta forma, partilhou o link para votação da já mencionada proposta. A 

votação foi dada por terminada e a mesma foi aprovada, com 90,3% dos votos a favor (vinte 

e oito votos) e 9,7% de abstenção (três votos). 

 Laura Guimarães passou para o terceiro ponto da ordem de trabalhos e a ata da 

Reunião Geral de Alunos do passado dia 29 de dezembro foi aprovada, com 79,2% dos 

votos a favor (dezanove votos) e 20,8% de abstenção (cinco votos). Passou-se para o quarto 

ponto da ordem de trabalhos. Desta forma, Laura Guimarães passou a palavra a Margarida 

Lee, Presidente do Conselho Fiscal, que iniciou a sua intervenção, solicitando a 

apresentação do novo Relatório de Contas da AAIEP cessante. Questionou António 

Almeida, Presidente do Conselho Fiscal cessante, em relação à aprovação do Relatório de 

Contas, sobre quando é que o relatório foi redigido e o porquê deste não ter sido votado 

mais cedo. António Almeida afirma que o Relatório de Contas foi aprovado “um, dois ou 

três dias” antes da Assembleia Geral da Tomada de Posse e afirma que a questão de este não 
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ter sido votado nas mesma Assembleia Geral deve ser colocada à Mesa da AGA cessante. 

Margarida Lee questiona o porquê de não ter sido questionado ao Tesoureiro cessante, Tiago 

Coelho, o porquê de ter feito uma nova festa da AAIEP, no bar “A Viúva”, quando foi 

notório que os lucros da primeira não seriam garantia de que esta seria benéfica para as 

contas da associação. Margarida Lee agradece a Tiago Coelho a colaboração e elaboração 

de novo Relatório de Contas. António Almeida afirma que, de facto, “não teve um papel 

muito ativo” na AAIEP cessante e que apenas pediu um relatório sobre o sunset realizado 

em parceria com a AA-FDC, pois teria dado conta de alguma irregularidade, o que não foi, 

depois, verificado. Afirma ainda que não levantou mais questões, uma vez que João Bule, 

Presidente da Direção da AAIEP cessante, garantiu, várias vezes, que a AAIEP estaria a ter 

lucro. Margarida Lee nota que, segundo os estatutos, este relatório teria de ser votado na 

terceira Assembleia Geral ordinária, motivo pelo qual colocou a última questão.  

 Laura Guimarães questiona se os esclarecimentos apresentados por Tiago Coelho no 

novo Relatório de Contas são todos aqueles que pretende apresentar para que se possa 

aprovar aquela que foi a votação que tomou lugar na Assembleia Geral anterior, votação 

esta que foi feita pela condição destes mesmos esclarecimentos serem apresentados na 

presente Assembleia Geral. Tiago Coelho questiona se há algum associado com alguma 

dúvida que possa não estar esclarecida no Relatório de Contas, mostrando-se disponível 

para responder a qualquer questão. Francisco Cabral agradece o trabalho de Tiago Coelho, 

afirmando que nunca pôs em questão que a Direção “trabalhava de boa fé”. O Relatório de 

Contas da Direção cessante foi, então, aprovado. 

 Laura Guimarães afirma que a Mesa da AGA atual não tinha qualquer informação de 

que o Plano de Atividades da Direção cessante teria ainda de ser votado na Assembleia 

Geral anterior, afirmando que releu a ata de dia vinte e três de novembro, mencionada por 

Gonçalo Santos na Assembleia Geral passada, e não encontrou nenhuma informação que 

fosse esclarecedora em relação ao assunto, relembrado que a votação não ocorreu por uma 

falha da Mesa da AGA atual, mas antes por falta de esclarecimento da Mesa da AGA 

cessante. Após este esclarecimento, passou-se à votação do Plano de Atividades da Direção 

do Mandato 2019/2020. A votação foi dada por terminada e o Plano de Atividades foi 

aprovado com 68,4% dos votos a favor (treze votos), 26,3% de abstenção (cinco votos) e 

5,3% dos votos contra (um voto). António Cebola, Vice-Presidente da Mesa da AGA, 
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questiona Gonçalo Santos se há mais alguma questão que a Mesa da AGA atual tenha de 

saber em relação ao mandato anterior, com vista a evitar mais mal entendidos, ao que 

Gonçalo Santos responde que não era sua intenção apanhar de surpresa a Mesa da AGA 

atual na passada Assembleia Geral, notando que tal foi falha da Mesa da AGA cessante e 

afirma que não tem mais nada a acrescentar. Francisco Cabral solicita que a Direção 

clarifique a situação da conta bancária e Laura Guimarães afirma que tal poderá acontecer 

posteriormente, no espaço dado aos associados para colocar questões. Laura Guimarães 

afirma que a Mesa da AGA assume que não há, então, mais assuntos pendentes em relação à 

AAIEP cessante e passa a palavra a João Bule para que responda à pergunta de Francisco 

Cabral.  

 João Bule afirma que o titular da conta oficial da AAIEP é Neusa Silva, primeira 

Presidente da Direção da AAIEP, no mandato de 2009/2010. Nota que, no verão de 2019, 

tentou, juntamente com Tiago Coelho, esclarecer a situação, mas que este mesmo problema 

não ficou resolvido, notando que esta questão levanta muita burocracia e que para conseguir 

abrir a conta, de acordo com os estatutos, seriam necessárias quinze assinaturas dos quinze 

membros da AAIEP. Nota ainda que esta questão já tinha sido levantada e que se está a 

tentar resolver. Francisco Cabral coloca uma segunda questão sobre a gestão da conta. João 

Bule afirma que os dados da conta estão na posse da Direção da AAIEP e que, portanto, a 

AAIEP tem acesso ao dinheiro. Laura Guimarães reitera que este ponto está a tentar ser 

resolvido, com uma futura alteração dos estatutos. Margarida Lee questiona se é possível o 

Conselho Fiscal ter acesso ao extrato da conta bancária da AAIEP, com vista a uma melhor 

fiscalização. Tiago Coelho afirma que essa é, exatamente, a principal questão e problema, 

notando que a opção que foi dada à AAIEP cessante foi, a já mencionada por João Bule, as 

quinze assinaturas da Direção da AAIEP. João Bule afirma que o mais sensato é alterar os 

estatutos, de forma a regularizar esta situação. Margarida Lee refere que foi confirmado por 

António Cebola que o Conselho Fiscal não pode ter acesso ao extrato e que este ponto deve 

ser, também ele, revisto. João Bule agradece a colaboração de Tiago Coelho. Tiago Coelho 

sugere que este processo deva ser iniciado rapidamente, reforçando a necessidade de 

deslocação ao banco, mostrando-se disponível para acompanhar a atual AAIEP no mesmo. 

Laura Guimarães afirma que a Mesa da AGA se abstém de comentar, uma vez que não é o 

seu papel decidir pela Direção. Margarida Lee questiona ainda se seria possível fazer-se a 
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dissolução de todas as contas e criar uma nova conta que seja mais fácil para a passagem de 

testemunho. João Bule afirma que pensa que tal seja possível e que já foi pensado pela 

AAIEP cessante, mas que a AAIEP pode ser lesada financeiramente e é esse o seu receio. 

João Bule afirma que não quer ultrapassar as suas funções e nota que a presença da 

Tesoureira é essencial para esta questão. 

 Laura Guimarães passa a palavra a César Caldeira que questiona a Mesa da AGA 

sobre o seu plano para a revisão estatutária. Laura Guimarães responde, afirmando que 

todas as atas das reuniões da Mesa da AGA estão publicadas no website da AAIEP 

(www.aaiepucp.com) e que, portanto, todos os associados as podem consultar para esse 

efeito. Nota que a Mesa da AGA já se encontrava focada neste processo ainda antes da 

Tomada de Posse e que tem noção que é um problema delicado. Reitera que a Mesa da AGA 

pretende, de facto, focar-se na forma mais democrática possível e é do seu interesse que as 

alterações agradem a todos. Francisco Cabral questiona há quanto tempo é que a situação 

dos Estatutos está desta forma, ao que Laura Guimarães afirma que tal seria desde 2017, 

ainda sob o mandato de Afonso Gusmão Reis. João Bule afirma que a alteração estatutária 

foi feita no primeiro mandato de Afonso Gusmão Reis e só soube que haveria necessidade 

de rever os estatutos no final do seu passado mandato. Afirma que a outorgação é gratuita, 

mas  que necessita de aprovação do Tribunal da Comarca de Lisboa. 

 Laura Guimarães termina a reunião afirmando que a próxima Assembleia Geral 

ocorrerá nos primeiros quinze dias úteis do Semestre de Primavera, tal como está descrito 

nos estatutos, e agradecendo a presença de todos os associados. 

 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 membros da Mesa da 

Assembleia Geral da AAIEP do Mandato 2020/2021. 
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