
ESCLARECIMENTO SOBRE O 
PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A 
VENUSMONTI E A AAFDL:

- João Tavares explicou que, no dia 3 de março 
de 2020, se realizou uma RGA, a pedido da 
VenusMonti, para que se estabelecesse um 
protocolo para aumentar o orçamento da Tuna, 
prevendo então a atribuição de 4.000€ para 
destinada à realização do Instância, que iria 
ocorrer no dia 25 de abril do mesmo ano. Uma 
vez que foi adiado, devido à pandemia, decidiu, 
unilateralmente, a VenusMonti escrever um 
comunicado a prescindir deste valor. 

Terminando, assim, o protocolo, pelo que 
AAFDL não fica com o valor congelado, podendo 
usá-lo para outros fins como para a Ação 
Social, como sugeriu João Tavares.

PONTO DE SITUAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
CONTÍNUA:

- O vogal do Pedagógico da AAFDL e os 
conselheiros Luísa Bruges, João Matias,
Rafael Aguiar e Vitor Andrade André 
transmitiram que:

•  Conforme estabelecido em despacho,
as aulas serão online até dia 18 de dezembro, 
sendo as frequências presenciais;

•  Para alunos infetados, em isolamento 
profilático, ou ainda alunos pertencentes a 
grupos de risco as frequências serão realizadas 
online;

•  Relativamente às aulas de compensação, a 
recomendação é a de não haver sobrecarga 
horária, mas também não haver perda das 
mesmas;

•  Haverá um atraso superior ao normal para a 
entrega das frequências, uma vez que vai ser 
implementada uma quarentena para os testes 
escritos – cerca de 24h a 36h, de modo a não 
colocar a saúde do professor corretor em causa

•  Realizar-se-ia uma reunião de trabalho no 
dia 27 de novembro para analisar a questão das 
datas das frequências;

ORÇAMENTO, PLANO DE ATIVIDADES 
DA DIREÇÃO, PARECER DO FISCAL E 
REGIMENTO DA MESA:

- Aprovação do Regimento Interno de Mesa, 
com 31 votos a favor, 0 contra e 6 abstenções.

- Aprovação do Plano de Atividades da Direção, 
com 28 votos a favor, 0 contra e 6 abstenções.

- Aprovação do Orçamento da Direção, com 32 
votos a favor, 1 contra e 6 abstenções.

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

- Parecer positivo, tendo sido ressalvado que, 
não havendo previsões de quando se poderão 
realizar atividades presenciais, os valores 
orçamentados deviam apenas ter em conta 
atividades online.

- O Conselho Fiscal, na pessoa do seu 
Presidente, Tomás Viçoso, aconselhou a que a 
Direção, quando a situação pandémica assim o 
permita, reveja o seu orçamento e apresente 
um retificativo.
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REUNIÃO DA AAFDL COM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE LISBOA:

- Foi dado a conhecer pelo Ricardo Vicente, 
Presidente da Direção da AAFDL, que houve 
uma reunião com Fernando Medina, Presidente 
da CML, onde foi possível dar nota dos vários 
problemas relacionados com os Estudantes.

- Na opinião de Ricardo Vicente, a reunião foi 
muito positiva, tendo a CML solicitado que estas 
ocorram de forma periódica. As respostas do 
executivo camarário foram complexas, não 
tendo o Presidente da Direção da AAFDL falado 
muito sobre as mesmas, remetendo para 
comunicações posteriores que serão realizadas 
através das redes sociais da AAFDL.
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MODELO ELEITORAL ATRAVÉS DA 
PLATAFORMA FÉNIX:

- O Presidente da Mesa da RGA frisou que o 
protocolo assinado entre AAFDL e a Direção da 
Faculdade para o uso da Plataforma para as 
próximas eleições da Associação é facultativo, 
não existindo nenhuma obrigatoriedade para o 
seu uso.

- Este processo vai ser utilizado nas eleições 
para os Órgãos de Gestão da Faculdade e será 
analisado, de modo a perceber a sua 
viabilidade.


