
                                        Ata número três 

  

 Aos vinte e nova dias do mês de dezembro de dois mil e vinte deu-se, online, a 

primeira Reunião Geral de Alunos Ordinária. A ordem de trabalhos desta reunião é 

constituída por informações, apresentações da Associação Académica do Instituto de 

Estudos Políticos (AAIEP) e respetivos órgãos recém-associados, apresentação do plano de 

atividades anual da Direção para o Mandato 202/2021, leitura e votação da ata da 

Assembleia Geral de Alunos anterior e leitura e votação de relatórios da AAIEP cessante. 

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

AGA), iniciou a reunião por informar que esta seria gravada, para efeitos de ata, e 

informando os associados de que o website da AAIEP (aaiepucp.com) é o meio de 

comunicação oficial escolhido pela Mesa da AGA e que, por isso, será o local onde as atas 

passarão a ser publicadas, sendo feita uma transição gradual do Facebook para o mesmo. 

Disponibilizou também o e-mail da Mesa da AGA (mesaaga.aaiep@gmail.com) a todos os 

presentes, informando, por fim, que a Reunião Geral de Alunos Extraordinária toma lugar 

no dia cinco de janeiro de 2021 para a votação da entrada na Federação Académica de 

Lisboa (FAL) e esclarecimento de dúvidas do Conselho Fiscal atual ao Conselho Fiscal 

cessante. 

 Passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a apresentação dos membros da 

AAIEP e respetivos órgãos recém-associados. De seguida, Luís Simas, Vice-Presidente da 

AAIEP, apresentou o plano de atividades anual da Direção para o Mandato 2020/2021, 

iniciando a sua apresentação com as propostas realizadas e/ou em curso. Notou que o 

Professor Doutor João Carlos Espada se mostrou positivo em relação à proposta do 

Provedor do Estudante do Instituto de Estudos Políticos. Afirma que já estão ou em curso, 

ou já realizadas, pelo menos 50% das propostas prometidas, apresentando também aquelas 

que ainda estão por iniciar. Margarida Lee, Presidente do Conselho Fiscal da AAIEP, fala da 

proposta “Acompanhamento Psicossocial”, notando que a reitoria teria prometido que um 

novo profissional de saúde estaria ao serviço dos alunos da Universidade Católica 

Portuguesa. Luís Simas nota que esta promessa não é suficiente, uma vez que apenas a 

primeira consulta é gratuita e que, portanto, a AAIEP pretende estabelecer um novo working 

ground com a reitoria, com vista a melhorar esta mesma questão. César Caldeira nota que, a 
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FAL, pode ser uma forma de ajudar à realização desta proposta, através dos documentos do 

seu centro de investigação que podem ser utilizados para justificar esta situação. Tiago 

Coelho questiona se há necessidade de algum tipo de pagamento para o Cartão de Sócio 

AAIEP ao que Luís Simas afirma que o valor ainda está por decidir, mas que, efetivamente, 

se terá de pagar pelo cartão. Francisco Cabral parabeniza a AAIEP e pergunta quem está 

responsável, neste momento, pelo pelouro do desporto. João Bule, Presidente da AAIEP, 

afirma que não há um vogal direcionado para essa questão, notando que haverá uma reunião 

que pensa ser em janeiro onde irão ser eleitos os órgãos da Católica Sports. Francisco 

Cabral nota que a Católica Sports não teve muita adesão o ano passado e que, portanto, 

seria pouco indicado pensar numa equipa só do IEP. João Bule concorda com Francisco 

Cabral e afirma que tal seria, de facto, surreal. Francisco Cabral deixa a sua preocupação em 

relação ao quórum da próxima Reunião Geral de Alunos que apresenta como ordem de 

trabalhos a votação na entrada da FAL. Questiona também quando é que a AAIEP pretende 

disponibilizar os documentos em relação à FAL, de forma a que os associados tenham o 

tempo necessário para avaliar a proposta e procedam, assim, com um voto informado. João 

Bule afirma que ainda está a ultimar alguns detalhes nesse mesmo documento que não está a 

ser redigido apenas por si, mas também pela Presidente e Vice-Presidente da FAL. Francisco 

Cabral pede alguma antecedência em relação à publicação do documento, reiterando a 

necessidade dos associados de analisar a proposta a fundo. Laura Guimarães garante que o 

documento será disponibilizado com o tempo necessário e marca a sua também preocupação 

em relação ao quórum já mencionado, aproveitando para apelar, mais uma vez, à presença 

do máximo número de associados possível. César Caldeira questiona se a equipa da 

Católica Sports está inscrita na ADESL, ao que João Bule confirma que sim. 

 Laura Guimarães passa para o quarto ponto da ordem de trabalhos da presente 

Reunião Geral de Alunos, a votação da ata da Assembleia Geral de Alunos anterior. Esta ata 

foi aprovada por unanimidade (dezassete votos a favor, zero votos contra e zeros votos 

abstenções). 

 Laura Guimarães passa à palavra à Presidente do Conselho Fiscal, Margarida Lee, 

que apresenta perguntas a fazer ao Conselho Fiscal cessante e ao Tesoureiro cessante: o 

porquê de não terem sido recebidos fundos referentes aos meses de novembro, dezembro, 

janeiro e fevereiro referentes à parceria com a Insanity / Beat to Beat, que rondam os 500€, 
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segundo os dados que foram apresentados no Relatório de Contas da AAIEP cessante, visto 

que a situação pandémica só levou ao encerramento do estabelecimento de diversão noturna 

em março do ano de 2020; a não existência de um contrato com o K Urban Beach o que 

leva o Conselho Fiscal atual a crer que a possibilidade de receção do montante em falta é 

pouco provável de acontecer, querendo o Conselho Fiscal atual, a confirmação por parte do 

Tesoureiro cessante de que este valor não virá a ser recebido; questionam ainda o paradeiro 

dos 119€, que aparecem no documento referente às Receitas do K Urban Beach, que não 

estão discriminados no Relatório de Contas, perguntando se este valor estará dentro das 

receitas do mês de setembro, que perfazem um valor de 1319€, e o porquê de não estarem 

estes discriminados, nem o valor de receita referente à festa AAIEP-Viúva, nem do Sunset 

da AAD-UCP em colaboração com a AAIEP. Também é questionado pela Presidente do 

Conselho Fiscal o porquê dos 119€, já mencionados, estarem incluídos no valor das receitas 

de setembro, mas o valor de 197€, que tecnicamente foram faturados no mesmo mês, estar 

apenas referenciado no mês de janeiro; questiona-se também o porquê de em setembro de 

2019 se terem juntado as receitas de três festas, a festa AAIEP na Viúva, o Sunset em 

colaboração com a AAD-UCP e a parceria com a Insanity, e se as receitas do K Urban 

Beach desse mês foram 119€, se se subtrair esse valor aos 1319€ faturados em setembro de 

2019, fica-se com um total de 1200€ de receita, repartidos entre o sunset e a festa no bar “A 

Viúva”. Questiona-se então qual é o verdadeiro valor do sunset, e porque é que, se o jantar 

realizado no bar “A Viúva” deu prejuízo em setembro, em fevereiro se voltou a realizar o 

mesmo jantar.  

 Tiago Coelho, Tesoureiro cessante, afirma que é infortúnio falar-se apenas agora do 

relatório de contas da AAIEP cessante e agradece a vontade do Conselho Fiscal atual para 

resolver esta questão. Responde à primeira pergunta afirmando que quem sempre coordenou 

a parceria com a Insanity foi João Bule, Presidente da Direção da AAIEP cessante. Afirma 

que estas informações estão discriminadas em ata. Nota que, desde que começaram, o 

intuito da parceria seria, às quintas-feiras, fazer guests noturnas, onde quem trabalhava era 

João Bule e António Domingos. Por cada pessoa que entrava, 1€ era remetido para a 

associação. Afirma que os vencimentos de setembro e de outubro só foram recebidos em 

janeiro. Margarida Lee questiona, se estes mesmos valores só foram recebidos em janeiro, o 

porquê do valor de outubro ter sido, de facto, apenas faturado em janeiro, mas o valor de 
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setembro ter sido faturado no próprio mês de setembro, mesmo só tendo sido recebido em 

janeiro. Tiago afirma que com estas contas podem sempre surgir dúvidas, notando que o 

valor que está presente no Relatório de Contas, 1319€, não inclui o K Urban Beach. A fatura 

emitida em janeiro, 197€, inclui os meses de outubro e setembro. Margarida Lee afirma que 

deveriam então ser 316€, uma vez que a setembro se associam 119€ e a outubro 197€. Tiago 

Coelho solicita a partilha de ecrã do documento que contém as receitas que são resultado da 

parceria com a Insanity. Afirma que relativamente ao mês de setembro são 95€ e que houve 

um erro que está descrito no final do relatório, erro este que foi cometido pela própria 

Insanity, uma vez que deveriam ser 119€. A outubro correspondem 78€ o que perfaz os 

197€ emitidos em janeiro. Afirma que os dados de novembro não foram emitidos porque 

ainda não tinham saído, na altura, os dados do montante que poderiam reaver. Tiago reitera 

que compreende as dúvidas do Conselho Fiscal atual e afirma, várias vezes, que estará 

sempre disposto a esclarecê-las. Margarida Lee afirma que as contas fazem, então, sentido e 

nota que, afinal, o jantar no bar “A Viúva” não deu prejuízo e pede para que os valores 

sejam todos discriminados para evitar quaisquer erros de interpretação, uma vez que os 

valores de cada mês aparecem todos condensados no Relatório de Contas, ao que Tiago 

Coelho se mostra disponível para fazer e enviar o relatório discriminado.  

 Tiago Coelho afirma que, em relação à Insanity, a AAIEP nunca recebeu mais 

dinheiro, afirmando que não existem mais tabelas a partir de novembro, notando ainda que a 

Insanity sempre foi muito atrasada no que diz respeito à disponibilização dos dados — não 

há tabelas nem da primeira quinta-feira de março, nem de dezembro, nem de janeiro, nem 

de fevereiro, meses anteriores à pandemia Covid-19. Tiago Coelho afirma que com a 

pandemia esta parceria deixou de ter receitas, uma vez que a discoteca K Urban Beach 

fechou. Margarida Lee pede que Tiago Coelho afirme que o valor em falta da Insanity não 

vai ser recebido, notando que é o mais sensato a fazer, uma vez que não existe um contrato e 

o estabelecimento em questão se mantém fechado. Tiago Coelho afirma que com a 

pandemia o processo parou completamente e que foi João Bule que manteve a parceria, 

sempre com o seu consentimento. Afirma que, se o dinheiro não chegar a ser recebido, 

assume a responsabilidade, tal como João Bule. Margarida Lee afirma que, então, este 

encargo não passa para a AAIEP atual e que se João Bule quiser, de facto, reaver este 

montante que o faça por conta própria, por uma questão de “honra” e não por outra 
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qualquer, com o que Tiago Coelho concorda. João Bule afirma que, efetivamente e como 

Tiago Coelho afirmou, nunca existiu um contrato, mas que existe um e-mail com as 

parcerias e detalhes esclarecidos e que se demonstra disposto a partilhar o mesmo com o 

Conselho Fiscal e com a Mesa da AGA, caso necessário. Mostra-se positivo em relação à 

receção dos 500€ em falta. Margarida Lee nota que não há registo deste valores e que, 

portanto fazer tais afirmações não é razoável. João Bule afirma que, ele próprio, sempre foi 

apontando os números e que estes sempre foram ao encontro dos valores apresentados pela 

Insanity e que, portanto, acredita que este valor esteja correto, apesar de ser apenas uma 

estimativa. Margarida Lee reitera a ideia de que seria mais sensato e benéfico para a nova 

associação afirmar que este montante não será recebido. Tiago Coelho afirma que, a partir 

de janeiro, os números foram-lhe sempre facultados por João Bule e António Domingos, 

uma vez que estaria a fazer parte do programa ERASMUS e se encontrava na Holanda e 

que, portanto, não esteve dentro dos valores. Reitera que a nova associação não tem este 

encargo e que se encontra sempre presente para o dizer e disponível para esclarecer esta 

questão, crendo que este problema será resolvido. 

 Luís Simas, Vice-Presidente da AAIEP, questiona se o dinheiro que foi gasto nas 

festas no bar “A Viúva” está discriminado em despesas (arredamento do espaço, aluguer de 

sistema de som, alimentação, bebida, etc) e pede a Tiago Coelho que formule um 

documento que esclareça estes mesmos dados. Tiago Coelho afirma que estes valores 

existem e Luís Simas solicita então que estes valores sejam disponibilizados à nova 

associação. Luís Simas afirma que, ao ler o relatório lhe surgiu uma dúvida: a primeira festa 

no bar “A Viúva” deu despesas à volta dos 1098€, nas receitas do mesmo mês de setembro 

estão os 119€ referentes à parceira com a Insanity e ainda nesse mesmo mês a AAIEP 

cessante fez em parceria com a AAD-UCP um sunset que rendeu à associação 55€, 1€ por 

pulseira. Assim, isto significa que o lucro da festa no bar “A Viúva” foi à volta dos 40€, 

menos dinheiro do que a parceria com a AAD-UCP, logo pergunta-se como é que em janeiro 

se realizou uma nova festa, parecendo-lhe que este fator pode ser interpretado como má 

gestão e queria ver isso esclarecido. No entanto, nota que se os valores estão todos 

discriminados e que poderão ser disponibilizados posteriormente, encontra-se, então, 

esclarecido e termina a sua intervenção. Tiago Coelho afirma que a primeira festa, em 
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setembro, em receitas deu um montante de 1264€ e o sunset os restantes 55€, o que perfaz 

os 1319€. Afirma que os 119€ da parceria com a Insanity não estão aqui implícitos.  

 Luís Simas afirma que é incompreensível como é que não foram postas questões em 

relação a este Relatório de Contas pelo Conselho Fiscal cessante, uma vez que, pela forma 

como está apresentado, levanta inúmeras dúvidas. Tiago Coelho reitera que irá refazer o 

Relatório de Contas com o propósito de explicar estes mesmos problemas. Tiago Coelho 

afirma que, relativamente à segunda festa, os números apresentados no Relatório de Contas 

também não agregam a parceria com a Insanity, uma vez que estes são fundos por receber. 

Rodrigo Leitão, afirma que percebe as preocupações do Conselho Fiscal, mas apela a que se 

mantenham as festas no bar “A Viúva”, apesar do pequeno retorno monetário que estas 

possam ter, têm um retorno muito maior para os associados. Afirma ainda que mais 

preocupante do que a Insanity estar em dívida para com a associação, seria a associação ter 

dívidas para com outros, parabenizando o trabalho do Tesoureiro cessante, Tiago Coelho. 

João Bule dispõem-se a ajudar Tiago Coelho na discriminação do Relatório de Contas para 

esclarecer os associados da melhor forma, afirmando também que, se fosse possível, as 

festas seriam feitas, mas, uma vez que nos encontramos numa situação atípica, estas não se 

podem realizar, agradecendo a nota de Rodrigo Leitão. 

 Francisco Cabral sugere que este relatório não seja votado na reunião presente, uma 

vez que o Conselho Fiscal cessante não está disponível para responder a diversas questões e 

as condições não estão reunidas para que tal seja feito. João Sequeira questiona as despesas 

das festas realizadas no bar “A Viúva”, ao que Tiago Coelho responde que, na primeira 

festa, estas mesmas despesas incluem cerveja (à volta de 300€), espaço (350€), limpezas 

(20€), compras extra (6,30€), recheio (à volta dos 200€), som (172,20€) e pulseiras (38€). 

João Sequeira sugere ainda que Tiago Coelho explicite em que espaços é que estas despesas 

foram feitas, pois tal constitui um benefício para a AAIEP atual ao que Tiago Coelho 

responde que poderá, informalmente, colaborar com a atual AAIEP se tal lhe for sugerido, 

mas que pensa não existir necessidade de tal ser feito naquele momento. Explica, por fim, 

uma última situação, afirmando que a sua primeira intervenção no debate de listas nunca 

teve como objetivo culpabilizar João Bule, nem António Domingos, não querendo deixar 

implícito nenhuma ação ilegal que pudesse ter sido praticada. Queria apenas afastar-se 

daquilo que teria sido publicado. João Bule afirma que procuraram sempre procurar 
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melhores propostas em relação às despesas das festas, como forma de resposta a João 

Sequeira. 

 Margarida Lee solicita novamente, depois de se ter ouvido tudo, que o Relatório de 

Contas seja discriminado e que se proceda com a votação na Assembleia Geral de dia cinco 

de janeiro de 2021. Laura Guimarães pede alguns minutos para o decidir com a restante 

Mesa da AGA e decide-se que este relatório terá de ser votado nesta Assembleia Geral, mas 

que, caso este não seja aprovado, decorrerá nova votação dia cinco de janeiro, notando que 

esta é a forma mais democrática de se proceder. O Relatório de Contas foi aprovado por 

maioria de votos (seis votos a favor, quatro votos contra e cinco abstenções). Luís Simas 

sugere que se fizesse um voto condicionado: votar com a condicionante da apresentação dos 

dados discriminados em falta. O voto seria revogável mediante a não apresentação desses  

mesmos dados. Laura Guimarães afirma que a forma como se procedeu seria a forma mais 

democrática e de acordo com os estatutos. Luís Simas votou consoante este seu pensamento 

e, portanto, pede para que se vote novamente. Laura Guimarães sugere então novas 

votações: uma para decidir a forma de votação do relatório (ou condicionada ou como 

aconteceu anteriormente) e outra para se votar novamente o Relatório de Contas, segundo a 

forma de votação mais votada. Francisco Cabral nota que não é pelos dados estarem 

discriminados que passam a estar corretos ao que Laura Guimarães reponde que isso cabe 

ao julgamento de cada associado. Margarida Lee reforça que esta discriminação é muito 

necessária e, portanto, reitera que a mesma seja feita.  

 A votação em relação ao voto condicionado foi aprovada por maioria (oito votos a 

favor,  três contra e seis abstenções). Rodrigo Leitão nota que houve um voto a favor da 

associada Catarina Lopes, mas que esta não tinha estado presente na reunião e saiu logo de 

seguida. Procedeu-se então a nova votação que levou à aprovação por maioria do Relatório 

de Contas (dez votos a favor e cinco abstenções). Relembra-se que este Relatório de Contas 

foi votado com a condicionante das despesas serem discriminadas na Assembleia Geral de 

dia cinco de janeiro de 2021. 

 Laura Guimarães dá, então, lugar ao último ponto da ordem de trabalhos. Tiago 

Coelho questiona se, relativamente ao estatutos, será dada alguma autonomia ou comissão 

independente para a revisão dos mesmos, ou se será a Mesa da AGA a fazê-lo de forma 

autónoma. Laura Guimarães afirma que, neste momento, os estatutos estão a ser revistos 
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pela Mesa da AGA, mas que, com o tempo, haverá a possibilidade de haver uma comissão 

para rever aquele que será o trabalho da Mesa da AGA, reforçando, no entanto, que essa é 

uma decisão que ainda não foi tomada.  

  Gonçalo Santos, Vice-Presidente da Mesa da AGA cessante, nota que o Relatório de 

Atividades também não foi votado e questiona se se procederia à votação do mesmo. Tiago 

Coelho afirma que pensa que este foi votado na Assembleia Geral do debate presidencial e 

João Bule afirma o mesmo, uma vez que esse relatório estaria incluído no orçamento e que 

teria sido votado na terceira Assembleia Geral. Gonçalo Santos reforça que pensa que este 

não foi votado, por lapso da Mesa da AGA cessante, uma vez que esse mesmo relatório só 

foi publicado depois da Assembleia Geral terminar. Laura Guimarães afirma que teria sido 

assumido que a votação do mesmo já tinha acontecido e que foi por isso que não procedeu à 

votação na presente reunião. Gonçalo Santos solicita a consulta da ata da reunião para 

resolver a questão. Tiago Coelho corrige o que disse e afirma que Gonçalo Santos tem 

razão, relembrando que ambos os documentos teriam sido considerados como aprovados, 

mas não teriam sido nem votados, nem discutidos. Laura Guimarães nota que esta é uma 

tarefa que não é da responsabilidade da Mesa da AAIEP atual e questiona Gonçalo Santos 

pelo porquê deste não ter sido votado, nem discutido. Afirma que a convocatória teria sido 

publicada e que houve tempo para dúvidas e problemas serem colocados. Gonçalo Santos, 

afirma que tudo o que disser terá de ser confirmado na ata, mas afirma que foi decidido que 

o Relatório de Atividades fosse ser votado posteriormente, afirmando ainda que, ao ler a 

ordem de trabalhos da presente Reunião Geral de Alunos, estaria escrito “votação de 

relatórios” no plural e que, portanto, assumiu que seriam ambos os relatórios votados na 

presente reunião e daí não ter levantado nenhuma questão até ao momento. Tiago Coelho 

afirma que, relativamente ao Relatório de Contas, seria o Conselho Fiscal cessante sempre a 

proceder e a dar o seu próprio repertório, pedindo à Mesa da AGA cessante que tal fosse 

discutido. Na altura, isso não aconteceu e, portanto, afirma que este é um problema que terá 

de ser tratado com estes dois órgãos. Nota que estes relatórios não podem ser apenas 

aprovados pelos órgãos, sem terem a aprovação dos associados. Laura Guimarães afirma 

que este é mais um trabalho que é atribuído à atual Mesa da AGA, que se vê com problemas 

por resolver que não dizem respeito ao seu mandato. Mostra-se admirada com a aprovação 
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de algo que não foi nem votado, nem discutido, assumindo que este é um problema que, 

facilmente, teria sido evitado, caso se tivesse procedido de acordo com os estatutos. 

 Laura Guimarães afirma que, de qualquer forma, não estão reunidas as condições  

necessárias para que a votação do Relatório de Atividades ocorresse na reunião presente e 

garante que este problema será regularizado. Afirma que esta análise é para ser feita por 

cada um dos associados, de forma calma e ponderada e que, portanto, não faria qualquer 

tipo de sentido fazê-lo naquele momento. Gonçalo Santos pede desculpa, afirmando que 

pensava que todos estivessem de acordo, uma vez que a ordem de trabalhos da presente 

reunião inclui, no plural, a “votação de relatórios da AAIEP cessante”. 

 Laura Guimarães termina a reunião relembrando que próxima a Assembleia Geral 

ocorrerá no dia cinco de janeiro de 2021, relembrando ainda os associados que o site da 

AAIEP será o meio de comunicação oficial da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos e que 

no separador da Mesa do já re fe r ido s i te se encont ra o seu e -mai l 

(mesaaga.aaiep@gmail.com), bem como todas as atas que à mesma dizem respeito. 

 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. 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos

Secretária da Mesa da Assembleia Geral dos Alunos 
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