
Ata da Reunião Geral de Alunos da AAFDL - Ordinária 

(26 de Outubro de 2020) 

Ao vigésimo sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte, pelas dezassete horas, 
teve lugar, na plataforma ZOOM, em virtude da pandemia COVID-19, onde não 
foi possível cumprir a regra presencial, a Reunião Geral de Alunos, com a 
seguinte ordem de trabalhos:  

 1. Período Antes da Ordem do Dia (PAOD);  

 2. Aprovação da acta anterior;  

 3. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades da 
Direção;  

 4. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao Relatório de 
Contas da Direção;  

 5. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas de Direção;  

 6. Marcação da data de eleições para os órgãos da AAFDL;  

 7. Outros Assuntos.  

 

1. Período Antes da Ordem do Dia (PAOD): 

 André Carujo, Presidente de Mesa da RGA, deu início à reunião, 
começando por dar um breve de nota como se encontrava todo o processo 
atinente aos novos Estatutos. Anunciou também que um acordo tinha sido obtido 
com a Faculdade relativamente às votações via plataforma Fénix. Para além 
disto, explicou também a decisão da antecipação da marcação da data de 
eleições dos órgãos sociais da AAFDL, face ao momento da RGA em si, 
explicando que era necessário, atendendo à evolução da situação do Covid-19, 
dar uma segurança jurídica e prática a todo o acto eleitoral, tendo em conta todas 
partes envolventes, desde a Associação em si, aos candidatos, aos estudantes 
e aos órgãos da Faculdade, para que tudo fosse o mais célere e harmonioso 
possível, face ao que já vinha sendo um período anormal para a renovação dos 
órgãos sociais, para o mandato de 2020/2021. 

Depois desta introdução, deu a palavra ao Tesoureiro de Direcção, Tomé 
Baptista Cardoso. 

 Tomé Baptista Cardoso, explicou que os documentos ainda não se 
encontravam prontos, nomeadamente o Relatório de Contas e por inerência ao 
mesmo, o Parecer do Conselho Fiscal. Isto devia-se às problemáticas internas 



que toda a gestão com o Covid-19 tem implicado entre a Associação e a TCA, e 
que neste sentido, ainda não era possível apresentar hoje aos estudantes tudo. 

           Filipe gomes, Presidente da Direcção, continuou depois, dizendo que o 
Relatório de Actividades já se encontrava pronto, mas faltava então aqueles dois 
documentos. Explicou que o Relatório de Contas iria centrar-se sobre o tempo 
de mandato normal e que o período de gestão não iria figurar no mesmo, visto 
que não tinha nada a que se reportar em termos de avaliação, podendo, contudo, 
este ser escrutinado pela observação dos balancetes do Conselho Fiscal. 

           André Carujo, reforçou dizendo que ainda que foi pedido à Direcção e ao 
Conselho Fiscal um reforço nas relações durante este período de gestão, 
culminando isto, numa primeira fase em Maio, num plano de gastos sobre este 
período, para que houvesse a maior transparência para com os estudantes. 
Contudo este plano de gastos não poderia ser considerado um orçamento e 
também não teria por isso um relatório. Ainda assim, assegurou que tendo em 
conta a obrigação estatutária de no próximo ano fazer uma auditoria ao mandato 
presente, isto estaria acautelado, pelo que para além do escrutínio aqui feito, em 
momento posterior, seria feito um muito mais detalhado. 

Referiu ainda que a RGA iria retomar posteriormente dia 2 de Novembro, pelas 
mesmas horas, já com todos os elementos formais para avançar, e que as 
eleições passariam, neste caso a ser dia 5 e 6, ao invés de dia 29 e 30 de 
Outubro. 

Período de intervenções: 

 Miguel Cruz, questionou se poderia fazer uma proposta, no sentido em 
que os dias das votações passassem a ser não 2, como está previsto 
estatutariamente, mas 3, em virtude de toda a situação da pandemia, 
defendendo que a mesma iria acautelar uma maior participação de todos os 
estudantes, permitindo chegar a todos os ciclos de estudo e anos dos mesmos, 
que se encontravam em horários desfasados, por decisão da Faculdade, não 
obrigando os estudantes a virem votar em possíveis dias, que nem se teriam que 
deslocar à Faculdade. 

 André Carujo, referiu que o voto à distância estava garantido e que vários 
alunos iriam ser protegidos pelo mesmo - sendo os grupos que teriam acesso, 
em breve, publicitados - para além que toda a burocracia e prática das eleições 
estava preparada e montada para os dois dias como previsto estatutariamente, 
pelo que poderia ser complicado alterar tal ponto, deixando todavia à decisão da 
RGA, face aos tempos excepcionais em que se vive. 



 Rodrigo David, questionou a proposta em si, visto que tudo tinha sido 
acautelado a nível de Comissão Eleitoral, para que nada ficasse em falta, não 
tendo isso sido levantado. 

 Diogo Vieira Borges, vogal do Pós-Laboral, questionou também se não 
havia a possibilidade das urnas ficaram abertas até mais tarde, para além das 
22:30, tendo em conta o regime do Pós-Laboral. 

André Carujo, respondeu positivamente e disse que as urnas, nesse 
sentido, poderiam permanecer abertas até às 22:45. 

Filipe Gomes, questionou se havia de facto um número de pessoas 
concreto nessa situação, que justificasse o derrogar parcial dos estatutos e o 
colocar desse ónus à Comissão Eleitoral. 

Miguel Cruz, reforça a ideia que mesmo para evitar algum problema, 
tendo em conta o oscilar de problemas que tem havido e não sendo esse número 
contabilizável ao certo, que é melhor garantir este mecanismo, e que as listas 
também ajudarão no trabalho da Comissão Eleitoral. 

Francisco Sousa, reforça a ideia e sensibiliza também para a questão de 
segurança face ao Covid-19. 

André Carujo, garante que todo o acto eleitoral será seguro e será 
realizado de acordo com o que têm sido as estipulações da DGS, para eventos 
semelhantes. 

Finalizado este período de questões, procede-se então à votação da 
proposta, para a realização das votações nos dias 4, 5 e 6 de Novembro, tendo 
a mesma sido aprovada com 17 votos a favor. 

A favor: 17 votos. 

Abstenção: 4 abstenções. 

Contra: 7 votos 

Deu-se por suspensa a Reunião Geral de Alunos, até dia 2 de Novembro, à 
mesma hora. 

 

Ata da Reunião Geral de Alunos da AAFDL – Ordinária (continuação) 

(02 de Novembro de 2020)  

 



Ao segundo dia do mês de Novembro de dois mil e vinte, pelas dezassete horas, 
retomou-se a RGA no primeiro ponto da ordem de trabalhos, na plataforma 
ZOOM, em virtude da pandemia COVID-19, onde não foi possível cumprir a regra 
presencial, tendo contudo a reunião - na totalidade - a seguinte ordem de 
trabalhos: 

          1. Período Antes da Ordem do Dia (PAOD);  

 2. Aprovação da acta anterior;  

 3. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades da 
Direção;  

 4. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao Relatório de 
Contas da Direção;  

 5. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas de Direção;  

 6. Marcação da data de eleições para os órgãos da AAFDL;  

 7. Outros Assuntos.  

 

André Carujo, dá início à RGA, dando informação que todos os 
documento necessários para avançar, estavam hoje disponíveis, e ainda antes 
de partir para o 2º ponto da ordem de trabalhos, propôs uma voto de louvor à 
Professora Doutora Rute Saraiva por todo o seu papel durante o tempo de 
confinamento, onde foi incansável, semana após semana, na atenção e ajuda 
dispensadas aos estudantes, nos mais variados pontos, onde o mesmo foi 
votado favoravelmente com 22 votos. 

A favor: 22 votos. 

Abstenção: 2 votos. 

Contra: 0 votos. 

 

2. Aprovação da acta da RGA anterior 

André Carujo, em virtude da acta ser referente à alteração de Estatutos e 
num sentido de clareza máxima, apesar desta estar disponível no site da AAFDL, 
procedeu à leitura da mesma em voz alta. 

A acta da RGA anterior foi então aprovada com 28 votos a favor. 

A favor: 28 votos. 

Abstenção: 5 votos. 



Contra: 0 votos. 

 

3. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades da 
Direcção 

André Carujo dá a palavra a Filipe Gomes, João Moreira da Silva e 
Ricardo Vicente – estes dois últimos, Vice-Presidentes da Intervenção e das 
Actividades, respectivamente – que apresentam então o Relatório de 
Actividades, que se encontra em anexo à presente acta. 

Não existiram pedidos de esclarecimento. 

Pedidos de intervenção: 

Vitor Andrade, deu o seu apreço a toda a Direcção, na pessoa do Filipe 
Gomes, por toda a postura tida ao longo do mandato, especialmente na relação 
mantida com os órgãos da Faculdade. 

O mesmo foi aprovado com 37 votos a favor. 

A favor: 37 votos. 

Abstenção: 2 votos. 

Contra: 0 votos. 

 

4. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao Relatório 
de Contas da Direcção  

André Carujo deu a palavra a Ruben Caio, Presidente do Conselho 
Fiscal, que apresentou o Parecer do Conselho Fiscal, documento em anexo da 
presente acta. 

Não existiram pedidos de esclarecimento ou de intervenção. 

 

5. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas da 
Direção  

André Carujo dá a palavra a Tomé Baptista Cardoso que apresentou o 
Relatório de Contas, documento em anexo à presente acta. 

Iniciados os pedidos de esclarecimento: 



Rodrigo Cardoso, questionou o valor na rubrica da Semana Académica, 
questionou também o valor dado como prejuízo na primeira Festa da Cerveja 
que diferia do que na altura tinha sido apresentado no balancete. 

Filipe Gomes, respondeu que quanto à semana académica existia um erro de 
cálculo e de escrita, e devia-se ler “Abertura do Ano Académico da Universidade 
de Lisnoa”, evento esse sim, no qual a Associação fez parte, ao contrário da 
Semana Académica o qual não se participou. 

Tomé Baptista Cardoso, respondeu que relativamente ao valor que estava 
afecto ao prejuízo tido na primeira Festa da Cerveja, o mesmo tinha sido 
reduzido através do acordo com vários parceiros que habitualmente a 
Associação recorre quando organiza festas, ajudando assim a gerir o gasto 
duma festa não tão bem conseguida, como as que se seguiram. 

Pedro Conceição, questionou quanto ao valor referente na rubrica do Cénico, 
onde aparecia uma entrada de valor, não conseguindo perceber. 

Tomé Baptista Cardoso, esclareceu que isso tinha sido a devolução dum valor 
dado de apoio ao Cénico e que não foi gasto na sua totalidade, sendo depois 
devolvido e assimilado como uma “entrada de valor”. 

Terminado este período e não havendo pedidos de intervenção, procedeu-se à 
votação, tendo o Relatório de Contas sido aprovado com 25 votos. 

A favor: 25 votos. 

Abstenção: 1 voto. 

Contra: 1 voto. 

 

6 Marcação da data de eleições para os órgãos da AAFDL 

 

André Carujo remeteu esta questão para o que tinha sido abordado dia 
26 de Outubro, também em RGA. 

 

7 Outros Assuntos  
 
André Carujo agradeceu a ajuda ao Hugo Veiga, à Beatriz Coelho, à 
Alícia Ferraz, à Inês Benquerença e ao Tiago Pita, tendo estes sido 
fulcrais, em conjunto com os restantes órgãos e estudantes, para que os 



objectivos da Mesa fossem atingidos, tal como proposto inicialmente, 
enquanto Lista L – Lado a Lado. 
Referiu por último que foi uma honra imensa estes 18 meses e que 
agradecia então todos os que tinham estado do outro lado a acompanhar. 
 
Não havendo mais nada a tratar, deu a RGA por encerrada, às 20:20. 

 

 

André Carujo 

Hugo Veiga 

Beatriz Coelho 

Alícia Ferraz 

Inês Benquerença 

Tiago Pita 


