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Ata da Reunião Geral de Alunos Ordinária - 10 de novembro. 

 
 

Ao décimo dia do ano de dois mil e vinte um, Francisco Sousa, Presidente da Mesa da RGA, deu início 

à Reunião, pelas 19:00h, por não ter existido quórum para o início às 19:30h. 

 

 Ordem de trabalhos  

 

1. Período antes da ordem do dia (PAOD);  

 

2. Aprovação da ata da RGA anterior;  

 

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

 

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

 

5. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Relatório de Contas da Direção: 

 

6. Discussão e votação sobre a realização de uma auditoria externa ao mandato em curso 

 

7. Marcação da data das eleições para os órgãos da AAFDL; 

 

8. Outros assuntos 
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1. Período antes da ordem do dia (PAOD);  
 

 

 

Francisco Sousa (Presidente de Mesa da RGA): Dá início à Reunião Geral de Alunos, dando algumas 

notas iniciais, nomeadamente um erro na formulação do cartaz de anuncio da RGA. Refere que haveria 

primeiro a apresentação e discussão sobre o relatório de atividades da direção, seguindo-se a apresentação 

do relatório de contas e do parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório de atividades. Após estes 

momentos haveria uma discussão sobre o relatório de contas e por fim a aprovação do relatório de 

atividades e contas. Menciona que haveria uma votação sobre uma auditória externa ao mandato em curso, 

ao mandato transato e uma terceira votação relativa aos quatro extratos abordados nas RGA’s anteriores.  

 

Inês Silva: Refere que já tinha havido uma discussão sobre este último ponto na RGA anterior, 

perguntando se voltaria a ser uma questão abordada.  

 

Francisco Sousa (Presidente de Mesa da RGA: refere que questões, em pedido de esclarecimento ou 

intervenção, apenas poderiam incidir, diretamente, sobre a votação em si. Refere que haveria QR Codes 

para aceder aos documentos que seriam discutidos no âmbito da RGA, algo que não havia sido necessário 

em RGA’s anteriores. Menciona um último ponto, relativo à eleição dos órgãos da AAFDL, referindo que 

os cadernos eleitorais já estariam expostos no átrio da Faculdade e para os alunos fazerem chegar à mesa 

qualquer tipo de reclamação ou mesmo alteração. Abre então PAOD, passando a palavra ao Ricardo 

Vicente.  

 

Ricardo Vicente (Presidente da Direção da AAFDL): Chama os Conselheiros de Escola, na medida em 

que as questões suscitadas pelo próprio teriam que ver com o âmbito de ação dos conselheiros. Refere que 

o primeiro ponto abordado teria que ver com um pedido dirigido pela direção da Faculdade relacionado 

com possível adiamento do ato eleitoral (dado a falha no sistema informático da FDUL) que se 

perspetivava em relação aos órgãos de gestão da Faculdade, sendo que a direção da Faculdade teria 

inquirido à direção da AAFDL para perceber a opinião dos alunos face ao requerimento apresentado ao 

Conselho de Escola pela Lista C. Leu o requerimento para a RGA ouvir.  
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José Matos: Sendo o único Conselheiro de Escola presente, refere que tiveram uma reunião com o Prof. 

Romano Martinez e com o Prof. Paz Ferreira, sendo que o primeiro informou que seria a posição da Lista 

C, referente aos professores. Assumiu que seria pouco provável que o adiamento acontecesse, sobretudo 

pelo facto do início da época de frequências, referindo que os professores não quereriam que existisse 

campanha eleitoral em plena altura de frequências.  

 

Ricardo Vicente (Presidente da Direção da AAFDL): Refere que este requerimento poderia causar 

algum prejuízo à dinâmica do ato eleitoral, mas que havia argumentos a favorecer esta posição. Neste 

sentido, pergunta qual seria a sensibilidade dos alunos relativamente a esta questão, tendo por base os dois 

lados descritos.  

 

José Matos: Refere que a própria justificação, dada no requerimento, não teria tanto força quanto isso, na 

opinião dos professores. O facto de o sistema informático ter ido a baixo não seria causa para o adiamento 

das eleições. 

 

Francisco Sousa (Presidente de Mesa da RGA): Pergunta se alguém teria um pedido de esclarecimento 

a fazer, sendo que o Vítor Andrade André foi o único a inscrever-se. Entretanto, o Hélder Semedo e o 

Pedro Cecília pedem a palavra. 

 

Vítor Andrade André: Pergunta se o pedido dos professores, relativo ao adiamento, era de 10 dias certos. 

Ricardo Vicente refere que não poderia ser um prazo inferior a 10 dias, logo mínimo 10 dias.  

 

Hélder Semedo: Refere que a baixa no sistema tinha demorado mais tempo do que expectável, tendo 

ficado nesse estado cerca de uma semana. Menciona que a Faculdade perdeu o arquivo de um ano de 

emails, sendo que havia muitos professores a perderem emails pessoais. Assim, menciona que poderia 

fazer sentido adiar as eleições dos professores, para que os mesmos tivessem uma campanha justa e um 

ato participado por todos os professores. Todavia, refere que o facto de existirem frequências seria uma 

desculpa para não existir o ato eleitoral, mencionando o ato eleitoral legislativo de Janeiro que ocorreria 

em período de exames.  

 

Pedro Cecília: Pergunta o porquê de existir um adiamento de 10 dias para o ato, enquanto o sistema esteve 

em baixo 5 dias uteis. Refere ainda que o requerimento deveria apresentar uma data-limite para a data das 

eleições, e não uma data mínima.  
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José Matos: Em relação à questão do Hélder, menciona que o mesmo poderia ter esta opinião, mas que a 

opinião da lista C era de adiamento, para que os alunos candidatos ou envolvidos na campanha também 

pudessem ter tempo para estudar. Ainda assim, a direção da Faculdade teria a posição de não-adiamento 

deste ato eleitoral. Relativamente à questão do Pedro, refere que não fazia bem ideia porque não tinha 

falado com ninguém da Lista C para existir fundamento em relação aos 10 dias. Ricardo Vicente refere 

que a concretização caberia ao Presidente do Conselho de Escola, sendo algo que caberia na 

discricionariedade do mesmo.  

 

 

Ricardo Vicente (Presidente da Direção da AAFDL): Na segunda parte da intervenção relativamente 

ao regulamento eleitoral, refere que já tinha sido um assunto amplamente discutido em sede de RGA, mas 

que tinha pedido ao Francisco uma parte do PAOD para discutir esta questão, no seguimento de um 

contacto com o prof. Pedro Romano Martinez. Refere que foi feito um requerimento ao prof., enquanto 

Presidente do Conselho de Escola, questionando a existência de um vicio no ato de aprovação do novo 

regulamento eleitoral, vicio esse que incidiria na falta de consulta publica no âmbito da revisão e alteração 

do regulamento. Não tendo existido consulta, carecia de ser tomada uma decisão com base em valores de 

segurança jurídica do ato eleitoral para os órgãos de gestão e previsibilidade. Assim, com base no primeiro 

valor as eleições deixariam de ser nas semanas seguintes à RGA, passando para Janeiro já com o processo 

de consulta previa. Caso isto não acontecesse, o vicio não seria sanado, o regulamento ficaria tal como 

estava e a data das eleições ficaria exatamente como previsto. Refere que a AAFDL tinha sido informada 

deste requerimento por parte do professor, havendo já uma ideia geral de que os discentes não 

pretenderiam pôr em causa o ato eleitoral, mantendo a alteração ao regulamento com um vicio.  

 

José Matos: refere que no dia anterior à RGA havia sido convocada uma reunião pelo professor, onde 

estavam todos os membros discentes do conselho de escola. Nessa reunião colocaram-se as hipóteses em 

cima da mesa, ponderando se valeria a pena a correção ao regulamento. Todavia, e na linha de um parecer 

do prof. Luís Franco, foi decidido que o ato eleitoral se iria manter, com o regulamento alterado no 

conselho de Escola. O parecer englobava as preocupações de quem apresentou o requerimento, mas 

conclui que neste momento, tão próximo do ato, não se poderia criar tal insegurança jurídica. O prof. 

Romano Martinez, tendo ouvido este argumento, e com a previsão de que as eleições, com o regulamento 

sanado, apenas poderiam ser tidas em Dezembro, assumiu que o regulamento ficaria tal como estava, sem 

adiamento das eleições.  
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Francisco Sousa (Presidente de Mesa da RGA: relembra o que foi dito pelo Ricardo, no sentido em que 

a questão a ser seguida nesta RGA era o adiamento ou não das eleições e/ou a validade do regulamento. 

Abre o período de esclarecimentos. 

 

Vítor Andrade André: Queria esclarecer alguns pontos. Assume aquilo que foi dito pelo Ricardo, 

dizendo que o regulamento, a ser mantido, teria um vicio e frágil. Desta forma, refere que qualquer pessoa, 

estudante, poderia interpor uma providencia cautelar e teria razão. Acrescenta que o próprio vicio tinha 

sido reconhecido pelo Provedor do Estudante, o Dr. Nuno Salpico, que assumiu que existiriam défices no 

procedimento, tendo citado parte da pronúncia do Vítor (que aconselhava a repristinação do regulamento 

anterior). Por outro lado, refere o Provedor menciona um artigo relativo a atos administrativos (que na 

opinião do Vítor não se deveria aplicar, dado que se trata de um regulamento administrativo) sendo que a 

resposta dada pela direção foi no sentido anteriormente descrito. Refere que os princípios de certeza e 

segurança jurídica poderiam servir para todo o tipo de situação, nomeadamente a produção de um vicio e 

o aproveitamento do mesmo. Refere ainda que a direção da Faculdade tinha prometido o parecer de dois 

administrativistas, algo que não ocorreu, e conclui assumindo que esta situação poderia não ficar por aqui, 

sendo que o regulamento ficaria sempre frágil e, ao invés de se terem eleições em Janeiro (no caso de 

haver repristinação do regulamento anterior) existirem eleições novas em Fevereiro ou Março.  

 

Luís Pereira: Pergunta ao José se leu as atas das últimas três RGA’s. Resumindo o ponto, pergunta qual 

foi a razão para a alteração do regulamento eleitoral porque tal medida não estava no programa eleitoral, 

os alunos não foram avisados para tal mudança e o regulamento, depois do início do processo eleitoral, 

houve um despacho da diretora a alterar o regulamento.  

 

Francisco Sousa (Presidente de Mesa da RGA: Refere que a resposta à intervenção do Luís seria de 

resposta única, não sendo possível tocar em aspetos abordados em RGA’s anteriores e apenas num 

possível vicio de falta de consulta publica.  

 

José Matos: Em resposta ao Vítor, refere que também tinha falado com o Provedor do Estudante e que, 

em conversa com o mesmo, não tinha recomendado a repristinação, mas sim a possível ponderação da 

repristinação. Por outro lado, citou parte da intervenção do Dr. Nuno Salpico em que se valorizava a pouca 

praticabilidade dos efeitos da repristinação. Em resposta ao Luís, refere que não tinha alterado o 

regulamento sozinho, mas sim com a ajuda do Prof. Tiago Fidalgo Freitas ou o Prof. David Duarte, ambos 
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administrativistas. Refere que existia a possibilidade de impugnação face ao vicio, mas garantiu que o 

possível vicio existiria em todos os regulamentos anteriores. Assumiu ainda que a proposta inicial não 

veio do lado dos estudantes, mas sim de um professor, algo que tinha explicado no âmbito de RGA’s 

anteriores.  

 

Ramiro Morais: Refere que o processo de revisão do regulamento eleitoral havia sido opaco e tal ficava 

evidente pela data de discussão e votação do regulamento em si, mas também pelo facto da RGA ter sido 

envolvida após esta decisão ter sido seguida. Mais ainda, refere que da ultima vez que tal assunto constava 

da ordem de trabalhos da RGA nenhum conselheiro de escola estava presente para discutir o assunto, 

mencionado que a opacidade do processo era evidente com a falta de consulta publica. Desta forma, 

defende que o regulamento não teria fundamento e propôs uma moção em que a RGA defendesse 

politicamente a repristinação do regulamento anterior, adiando a discussão legal de um eventual vicio.  

 

Hélder Semedo: Pergunta à RGA qual seria o processo eleitoral para os órgãos da FDUL, respondendo 

que existiria a eleição e subsequente audição, realizada pelo reitor da UL. Neste sentido, garante que o 

reitor apenas poderia rejeitar a audição se alguém invocasse um vicio na eleição. Assim, por motivos 

estatutários, o reitor ficaria obrigado a rejeitar a eleição, algo que tinha acontecido com outras faculdades 

da UL, referindo que o prof. Romano Martinez saberia deste procedimento. Refere ainda a situação 

ocorrida há dois anos, em que a Prof. Paula Vaz Freire, não tendo a agregação, exigência para a eleição 

da uma diretora da FDUL, e não poderia ser eleita sem a mesma. Logo, existindo esse vicio, precisou das 

assinaturas de todos professores catedráticos para que pudesse ser diretora.  

 

José Matos: Em resposta ao Ramiro, defende que os conselheiros tinham estado mal e pediu desculpa por 

isso assumindo mea culpa, referindo que vários conselheiros não poderiam estar presentes na RGA por 

múltiplas razões. Quanto à opacidade do regulamento, refere que prestou os esclarecimentos devidos que 

achava devidos em sede de RGA, não justificando, todavia, a sua ausência de outras RGA’s. Garante que, 

de facto, esta alteração não constava do programa eleitoral, mas que tinha sido convidado para este grupo 

de revisão pelo prof. Romano Martinez, tendo-lhe sido imposta a alteração ao regulamento eleitoral, visto 

que a decisão caberia ao Presidente do Conselho de Escola e que a partir desse momento não teria poder 

algum para lutar contra essa decisão.   

 

Francisco Sousa (Presidente de Mesa da RGA): Abre uma última ronda de intervenções face a este 

ponto, passando a palavra ao Tiago Fontez.  
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Tiago Fontez: Face ao processo do regulamento eleitoral, pergunta ao José se estaria a assumir a 

representação dos restantes conselheiros de escola nesta matéria, e se os mesmos tinham confiado ao José 

essa competência.  

 

Vítor Andrade André: menciona que, ao invés de se tratar de uma mera ilegalidade, se tratava de um 

capítulo inteiro do CPA que não tinha sido observado, enunciando os vários passos que não tinham sido 

seguidos.  

 

Luís Pereira: refere que na ata da RGA de 23 de Setembro, a Vice-Presidente da Intervenção da AAFDL 

tinha afirmado que a proposta tinha partido do conselheiro José Matos. Refere que essa proposta de 

alteração tinha partido do próprio, antes de ter sido chumbada no âmbito do Conselho de Escola, tendo o 

comissão de revisão sido criado depois. Refere que o José, numa conversa a dois, o próprio lhe tinha 

informado que a alteração do regulamento decorria de uma obrigação da Reitoria, perguntando mais uma 

vez o que tinha ocorrido no processo de alteração.  

 

José Matos: Quanto à questão do Tiago, refere que não estaria a representar ninguém na RGA, apenas a 

si próprio.  

 

Ramiro Morais: Tendo realizado um pedido de interpelação à Mesa, é-lhe negada essa possibilidade, 

visto que o Francisco Sousa, defendendo a repristinação do regulamento anterior, explica que o Ricardo 

Vicente apenas lhe tinha mencionado a sua vontade de abordar dois pontos distintos no PAOD e que o 

regimento da Mesa estaria construído de forma que esse mesmo momento (PAOD) fosse um momento 

meramente informativo, e não deliberativo. Assim, a interpelação poderia ter cabimento caso fosse um 

período da ordem do dia. Sendo assim, a Mesa não poderia aceitar essa votação e mesmo que pudesse, 

refere qual seria o grau de vinculação da AAFDL a essa moção, visto que a AAFDL entraria em gestão a 

partir do final da RGA, não sabendo se essa deliberação caberia no mandato atual ou no próximo, sendo 

difícil que uma deliberação deste tipo pudesse transitar para um mandato seguinte. É interpelado pelo 

Tiago e pelo Ramiro que referiram o 14°/a e 7° do Regimento de Mesa, que permitia a apresentação de 

moções em geral. Porém, a Mesa acaba por rejeitar esta opção ao referir o artigo 18°/1 e 2 relativos aos 

requerimentos.  

 

Duarte Martinho: Refere que o PAOD, sendo meramente informativo, o deveria ser para todos.  
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Francisco Sousa (Presidente de Mesa da RGA): Refere que, após a sugestão apresentada pelo Tiago 

Fontez, haveria duas situações que se poderiam enquadrar no PAOD, não obstante a falta de possibilidade 

de deliberações sobre qualquer tipo de conteúdo neste momento informativo. Logo, apresenta ao Ramiro 

a opção de um voto de repudio ao regulamento atualmente aprovado, e não o voto sobre a repristinação 

do regulamento anterior porque seria contra o regimento de Mesa, existindo, todavia alguma resistência 

por parte do Ramiro, embora o Francisco tenha fundamentado a decisão da Mesa com o 18°/2. David 

Balseiro refere que já tinha existido um voto de repudio algumas RGA’s atrás, sendo-lhe dito que este 

voto poderia acontecer na RGA. Ramiro acaba por aceitar a esta opção, formulando a seguinte moção: A 

RGA repudia a aplicação do regulamento eleitoral atual, que está viciado”. O voto de repudio foi aprovado 

com 35 votos a favor, 16 contra e 36 abstenções, sendo um voto geral que não vincula a AAFDL. Na 

última intervenção do PAOD, do Tiago Rodrigues, o Francisco refere que lhe tinha sido enviado um email 

com requerimento para a adição de ponto por parte do Tiago iria ler, sendo que esse mesmo requerimento 

não foi inserido na ordem de trabalhos pela Mesa.   

 

Tiago Rodrigues: Leu o requerimento.  

 
Moção: 
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“ 

Moção pela continuidade da luta em relação à proposta de alteração ao Estatuto da 
Ordem dos Advogados 

 
No dia 17 de setembro 2021, o bastonário da Ordem dos Advogados (OA) apresentou propostas de 

alteração ao Estatuto da mesma, tendo estas sido discutidas e votadas em Assembleia Geral. Uma das 
medidas aprovadas prevê a exigência do grau de mestre ou doutor, ou respetivo equivalente legal, para o 
acesso à Ordem e, consequentemente, para o acesso à carreira, salvo no caso dos licenciados pré-Bolonha. 

Uma deliberação destas - cujas premissas que a sustentam são, desde logo, dúbias - veio apenas 
reforçar as já existentes barreiras e entraves colocados aos estudantes de Direito no acesso à profissão e à 
sua emancipação, designadamente por bloquear a admissão à Ordem aos licenciados que não tenham 
capacidade económica para suportar um segundo ciclo de estudos, sob o falso argumento de reforço do 
prestígio e qualidade da advocacia. 

Muitos foram os alunos e recém-licenciados que se pronunciaram contra a medida aprovada, 
reconhecendo o seu carácter elitista e negando-a como uma solução para a dignificação e crédito da 
profissão. Ao invés, foi reiterada a necessidade de investir na qualidade do ensino, na formação dos 
estudantes do Ensino Superior, tão bem como o papel que a própria OA deve ter na formação dos 
advogados-estagiários, tal como na defesa dos seus direitos. Por estas razões, o Conselho Nacional de 
Estudantes de Direito (CNED) organizou uma manifestação nacional, no dia da aprovação das alterações 
ao Estatuto. Não obstante, tal aprovação carece de apresentação, por parte do Conselho Geral da OA, à 
Assembleia da República, para que esta delibere efetivamente sobre uma eventual alteração legislativa ao 
Estatuto. Por isso, a luta deverá continuar, no sentido dos estudantes reivindicarem as suas causas. 

Pelo exposto, não parece que a Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa possa escusar-se de se posicionar e ter um papel interventivo e mobilizador na luta dos estudantes, 
ainda para mais tendo em conta o seu passado histórico.  

 Assim, propõe-se que a Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
(AAFDL): 

1. Tome uma posição contra a proposta de alteração ao Estatuto, enquanto promotora da elitização 
do ensino e do acesso à profissão, organizando e mobilizando para uma ação reivindicativa dos estudantes 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa sobre esse mote, no próximo dia 26 de Novembro; 

2. Procure, junto de Núcleos, demais Associações e estruturas que as agreguem, mobilizar para a 
luta, com o objetivo de congregar toda a massa estudantil de Direito na reivindicação pela mesma causa. 
Para o efeito, tendo em consideração a presente moção, apresentá-la, e o que dela se extrair em Assembleia 
Geral do CNED, convocada para dia 20 de Novembro 2021, propondo uma acção reivindicativa nacional 
organizada pelas suas Associações Membro para uma data aberta à discussão.  

 
 

“ 
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Francisco Sousa (Presidente de Mesa da RGA): explica que a rejeição da introdução deste ponto na 

ordem do dia não teve que ver com o conteúdo do próprio requerimento, mas que a discussão sobre o 

ponto já tinha ocorrido na RGA de 15 de Setembro e a AAFDL já se tinha vinculado contra a alteração 

dos estatutos da Ordem dos Advogados. Por outro lado, a AAFDL tinha assento no CNED e a discussão 

incidia, grande parte das vezes, neste ponto. Assim, refere que quem quisesse deveria visualizar as atas 

tanto da Mesa da RGA como das próprias Assembleias Gerais do CNED. Mais ainda, refere que a 

estratégia concluída no CNED (a manifestação) não tinha colhido os efeitos necessários, visto que a 

proposta foi aprovada no âmbito da AO, tendo de ser votada e aprovada na AR e o CNED estaria a tentar 

falar com os diferentes partidos políticos para que não o fizessem. De qualquer forma, refere que a AAFDL 

foi mais longe e conseguiu reunir com o próprio bastonário da OA. Assim, refere que os três pontos 

discutidos no requerimento já estariam a ser cumpridos pela AAFDL, negando-lhe assim o requerimento. 

Todavia, dá a opção a que pudesse recorrer à RGA para rebater os argumentos dados, com aprovação de 

2/3 dos membros presentes na RGA.  

 

Tiago Rodrigues: Mencionou a proposta de alteração dos estatutos da OA proposta pelo bastonário, 

discutidas e aprovadas em sede de AG, dificultando o acesso de estudantes de direito à profissão e à 

carreira. Esta exigência de grau de mestre apenas serviria enquanto falso argumento de profissionalização 

e de maior nível de ensino. Defende a maior participação da AAFDL, com o seu passado histórico, na luta 

contra a proposta de alteração dos estatutos, nomeadamente através de uma ação reivindicativa com os 

seus estudantes e talvez com outros núcleos e AE’s de direito. Assim, defende que a AAFDL, com o seu 

assento no CNED, deveria dinamizar ainda mais a luta contra uma medida que dificulta o acesso à 

profissão, não sendo suficiente para isso uma reunião com o bastonário. Assume a necessidade de se 

realizar outra manifestação contra a medida.  

 

Francisco Sousa (Presidente de Mesa da RGA: Embora tivesse percebido aquilo que tinha sido dito 

pelo Tiago, refere que tudo aquilo que era reivindicado já estaria a ser feito, não sendo necessária outra 

votação.  

 

Ramiro Morais: Apela ao cumprimento dos estatutos nos dias de eleições para a AAFDL, referindo que 

já tinha estado em várias eleições e que no dia de reflexão não poderia, ao abrigo dos estatutos, haver 

campanha. Infelizmente, refere que tal nunca havia sido respeitado e que o deveria ser, sendo feio que 

antes de se começar sequer os mandatos as listas já estariam a violar os estatutos. Assim apela às outras 
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listas que se abstivessem de realizar “cacique”, mostrando-se aberto para a realização de um acordo. Num 

outro ponto e sobre a reforma dos currículos da FDUL e UL, questiona os conselheiros e órgãos da 

faculdade para saber se esta questão já tinha sido suscitada, debatida e em que termos. Por ultimo, pergunta 

se a questão relativa à supressão da época de frequências tinha sido suscitada e debatida nos órgãos da 

FDUL, nomeadamente para uma possível mudança no regulamento de avaliação, no âmbito do Conselho 

Pedagógico.   

 

Francisco Sousa (Presidente de Mesa da RGA): Refere que esta última questão já tinha sido respondida 

na ultima RGA, podendo consultar a ata da mesma. Todavia, menciona que daria a oportunidade para que 

um conselheiro, de escola ou pedagógico, pudessem falar e esclarecer o Ramiro.  

 

Inês Silva: Enquanto Conselheira Pedagógica, refere que só responderia por esse órgão. Ainda assim, no 

âmbito do regulamento de avaliação, refere que a questão havia sido abordada muito brevemente e que, 

ainda assim, nenhum conselheiro se tinha pronunciado sobre o assunto sem antes saber a opinião da RGA. 

Menciona que, caso o assunto voltasse a surgir num futuro mandato, provavelmente viria a RGA para ser 

discutido e debatido pelos alunos, para que não existissem mal-entendidos.   

 

Francisco Sousa (Presidente de Mesa da RGA): Reitera o pedido inicial feito pelo Ramiro, pedindo 

respeito entre as várias listas.  

 

Tiago Fontez: Em relação ao ponto do Tiago, refere que havia mais vida para alem das eleições, sendo 

um assunto importante em relação ao qual a AAFDL deveria tomar posição. Não obstante as razoes dadas 

pelo Presidente de Mesa, relembra que numa RGA anterior e em resposta a uma intervenção do próprio, 

Ricardo Vicente referiu que a AAFDL teria total disponibilidade e seguiria aquilo que a RGA decidisse 

para outras possíveis ações quanto ao assunto da OA. Mais ainda, relembra que o Ricardo havia dito, em 

RGA, que a AAFDL teria autonomia própria, diferente daquela que engloba o CNED, logo poderia tomar 

decisões próprias. Garante que a AAFDL não se deveria basear tanto no CNED, visto que a competência 

estaria no âmbito da RGA.   

 

Ricardo Vicente (Presidente da Direção da AAFDL): No que toca à moção, diz que a AAFDL já tem 

posição definida há muito tempo, posição essa que é articulado com o CNED. Diz que é bom que a RGA 

intervenha e faça sugestões neste sentido, mas diz que essas sugestões têm de ser articuladas com o CNED 

de forma a uniformizar a posição. Considera que fazer uma manifestação com uma margem tão curta seria 
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desrazoável na medida em que é sempre necessária uma articulação entre as várias associações, que de 

outra forma condenaria a manifestação ao fracasso. Diz que a manifestação irá acontecer, mas tem de ser 

planeada com antecedência e com o devido planeamento. 

 

Duarte Martinho: Diz que a ideia com que fica é que a Direção da Associação tem medo de ir à luta, 

dizendo que não se luta fazendo apenas reuniões com o Bastonário. 

 

 

2. Aprovação da ata da RGA anterior; 
 

Catarina Preto: Diz que a última parte da ata não reproduz na integra aquilo que foi dito 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): Responde dizendo que a última parte da ata é fiel ao 

que foi dito, sendo que o que não consta da mesma foi devido a ser impercetível algumas partes da 

intervenção. 

 

Tiago Fontez: Reconhece a dificuldade que é fazer uma ata, mas considera haver respostas em sentido 

contrário àquilo que foi dito.  

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA):  Diz que as respostas não são contraditórias, sendo que 

as respostas a que se refere no são atingidas no fim.  

 

A ata foi aprovada com 42 votos a favor, 1 contra e 52 abstenções 

 

 

 

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

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): Começa por explicar que este ponto será organizado 

de forma que o Ricardo Vicente fale primeiro e de seguida os Vice Presidentes no que toca ao plano de 

atividades das suas Vice Presidências. Diz ainda que após as suas exposições será aberto um período para 
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discussão, sendo que a votação será feita só no fim, após a apresentação do Relatório de Contas e do 

Parecer do Conselho Fiscal. 

 

 

Ricardo Vicente (Presidente da Direção da AAFDL): Começa por agradecer a toda a equipa do 

mandato 2020/2021 que enfrentou um mandato atípico e afetado por uma pandemia, dizendo que apesar 

disto o mandato foi um sucesso e conseguiu inovar pela positiva. De seguida faz um balanço daquilo que 

está elaborado no Relatório de Atividades, destacando a vogalidade da Ação Social, a questão da saúde 

mental, a vogalidade do Desporto e as evoluções e conquistas a nível Editorial.   

 

Diogo Lopes (Vice-Presidente das Atividades): Agradece também a toda a Associação pelo trabalho 

desempenhado durante o mandato. De seguida, expõe o Relatório de Atividades no que toca à Vice-

Presidência das Atividades.  

 

Inês Almeida (Vice Presidente da Intervenção) : Começa por dar nota de uma atividade que foi feita 

dois dias antes da RGA, que foram as Jornadas da Faculdade e cujo o objetivo foi o de abrir um processo 

de reflexão sobre temas estruturantes na vida académica. De seguida, expõe o Relatório de Atividades no 

que toca à Vice-Presidência da intervenção. Por fim, agradece aos alunos e a toda a equipa da AAFDL. 

 

Ramiro Morais: Questiona a Mesa do porquê de os documentos não terem sido divulgados 

atempadamente, dizendo ainda que os Relatórios de Atividades costumam ser mais pequenos. Diz ainda 

que apenas são referidas duas vezes, num Relatório de Atividades de 163 páginas, a questão referente à 

exigência de grau mestre para aceder à advocacia, questionando então se estas não são questões 

importantes para a Direção da AAFDL. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA) - Relativamente aos dois adiamentos da RGA, 

começando pelo relativo à RGA em curso, justifica-se dizendo que frequenta mestrado fora da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa e teve um exame que terminou às 18h, razão pela qual não se 

conseguiu iniciar a RGA às horas previstas. Sobre o outro adiamento de segunda-feira, sucedeu que o 

Relatório de Contas, derivado da mudança de empresa de contabilidade, o Relatório que vinha legalmente 

estava impecável, mas estava incompleto a nível de gastos, bem como a escrutinação dos mesmos, 

falhando aqui a transparência que os alunos e a associação académica merecem.  

Sobre as questões elencadas do Proctorio e da luta contra a Ordem dos Advogados são coisas tratadas em 
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RGA e não em sede de Relatório de atividades. Pasma-se por ter prestado tanta atenção às questões dos 

agradecimentos do que propriamente as coisas importantes que lá constam. Considera que Ramiro Morais 

vem de má fé demonstrar a sua opinião em sede de RGA.  

Quanto ao número de páginas, deveria ser visto como algo positivo o seu acréscimo. 

 

Ricardo Vicente (Presidente da Direção da AAFDL) - Sobre a questão elencada a tarefa de ser dirigente 

associativo é efetivamente complicada. Sobre os sistemas de videovigilância e o Proctorio, são pontos que 

não têm necessariamente de constar no Relatório de Atividades, e salienta que houve toda a oportunidade 

para discutir esses temas na RGA, e a Associação agiu sempre em conformidade com a vontade maioritária 

dos alunos. 

 

Duarte- Questiona os presentes se os documentos vão começar a sair atempadamente. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA) - Diz que tem toda a razão, sendo a pessoa que faz a 

comunicação para com os alunos, sendo que foram problemas que surgiram a partir de Setembro. Aceita 

a crítica, mas o melhor foi feito por todos os membros. 

 

Inês Almeida- A qualidade do Relatório não tem que ver com a quantidade de páginas ou com a 

quantidade de agradecimentos que lá constam, o que importa sim, são os desenvolvimentos conseguidos 

por toda a estrutura associativa. Aduz que a questão da ordem dos advogados foi aludida pelo Relatório, 

pelo que Ramiro encontra-se equivocado no que a esse assunto diz respeito, e enganou os presentes. 

 

Nexus- Qual é o motivo da criação da biblioteca associativa, para fazer concorrência à já existente ou 

como biblioteca complementar? Ainda, interroga a fuga de fundos que foi aludida pela Direção de 8 a 10 

mil euros por parte da Associação. Como é então possível dizer isto num Relatório... (interrupção do 

Presidente de Mesa da RGA, dizendo que essa questão fica para depois, pois não há nexo lógico para ser 

colocada neste âmbito). 
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Rafaela Lima- Sobre a biblioteca jurídica, não há nenhum objetivo em concorrer com a biblioteca da 

Faculdade, o grande objetivo é responder a uma necessidade dos alunos em aceder a bibliografia, 

sobretudo em época de frequências e exames. Isto porque, é do conhecimento geral que muitos manuais 

são refundidos na biblioteca da Faculdade. Ainda, os livros poderão ser requisitados para facilitar a vida 

dos alunos. 

 

Hélder Semedo- Relativamente ao Relatório de Atividades, importa compará-lo sim, com o Plano de 

Atividades da Lista M enquanto vencedora na candidatura à AAFDL. E muita coisa não foi feita, não 

sendo plausível utilizar a desculpa da pandemia no seu entendimento. Por exemplo, para a área da ação 

social, houve coisas que foram realizadas corretamente, mas houve coisas que ficaram por fazer. A 

intervenção da AAFDL que foi feita no Senado, Conselho de Escola, Conselho Geral, e a AAFDL nomeia 

personalidades para determinadas funções externas em representação associativa. Isso deveria ser 

escrutinado, pois nada consta do Relatório. Outra coisa que o Relatório não alude, por mero lapso, 

quantificar os resultados do Desporto por exemplo. Na sua perspetiva, prenderam-se nos agradecimentos 

e nas adversidades, mas importa também especificar outro tipo de situações em prol da comunidade 

académica.  

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA) - Aceita as críticas e entende que a maioria tem o seu 

fundamento, mas há que relembrar que todos os dirigentes associativos também têm vida pessoal, porém, 

muita dessa vida pessoal foi abdicada em nome da Associação e para que tudo correu pelo melhor. Ainda 

assim, assume mais uma vez a responsabilidade pelo facto do atraso em alguns documentos.  

 

Pedro Carvalho- Considera que com tanta coisa para abordar, salientar o número de agradecimentos 

parece absurdo. Agradecer, nunca é demais. 
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Tiago Fontes- Pretende valorizar que os departamentos precisam de pessoas para lá trabalharem, exemplo 

da psicóloga que agora está a tempo inteiro no Departamento de Apoio Psicológico, porque a saúde mental 

é fulcral hoje em dia e há que tratá-la. 

 

 

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

 

Miguel Cruz (Tesoureiro)- Quanto à apresentação do relatório de contas, diz que é tremendamente 

técnico e bastante difícil de analisar, pelo que fará uma apresentação do que aquilo que percebe, aludindo 

à inexistência da sua formação em contabilidade, abordando também desde logo, o sentimento agridoce 

em ter sido dirigente associativo numa altura pandémica e distante dos alunos. 

É um relatório de contas com um peso muito forte devido ao impacto da Covid-19, situação essa que 

afetou imenso a AAFDL. A dívida da AAFDL a fornecedores cresceu 750%, não sendo culpa dos 

mandatos anteriores nem do atual, pois a atividade económica foi bastante reduzida, mas os salários 

mantiveram-se e todos os outros gastos inerentes à vida associativa. A AAFDL no pior momento da 

sociedade civil em Portugal, pagou dívida corrente para ajudar os seus fornecedores, mas neste período 

entre fevereiro e dezembro houve então o acréscimo aduzido há pouco. Ainda assim, considera que a 

quebra de investimento de 3% justifica-se porque foram feitos no mês de outubro, pelo que já não constam 

dos valores que foram introduzidos.  

Essencialmente, tudo o que vinha transitado do período COVID-19 e que aumenta em 750% a dívida está 

pago, e uma grande parte está paga da dívida dos investimentos para pôr a AAFDL a funcionar e a retomar 

a sua atividade editorial. Este relatório é muito técnico e muito pouco político, mas reflete, quanto ao 

passivo: a rúbrica baixou 26%, algo que é muito positivo. Comparando ainda com os dados de 2019, 

houve um incremento de ativo editorial, apesar da livraria ter estado fechado e isso ter impactado nas 

vendas da Editora AAFDL. Houve crescimento de 10% nas vendas, algo que não deixa de ser incrível.  

 

  

5. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Relatório de Contas da 

Direção: 
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Tomás Viçoso- Sobre o parecer do Conselho Fiscal relativamente ao Relatório de Contas, este último é 

efetivamente excessivamente técnico, daí a sua dificuldade interpretativa e as limitações de conhecimento 

por parte do próprio Conselho Fiscal devido à sua inexperiência na matéria. Ainda assim, o melhor foi 

feito com a ajuda da contabilista da associação, Antónia. Deste relatório de contas, houve comparação 

com o de mandatos passados a 2020, pois o anterior foi bastante atípico. No que concerne aos núcleos, o 

Conselho Fiscal fez um balanço de despesas no primeiro semestre, e o valor que consta de 160 euros tem 

que ver com o lançamento de uma Revista. Sobre a ação social, os valores aludidos reportam-se à 

construção da biblioteca jurídica. Dar nota de uma despesa não autorizada por parte do Conselho Fiscal 

relativamente à área do Desporto, cuja vogal é Leonor Pereira, onde adveio um gasto acima dos 1000 

euros, derivado de uma viagem da equipa de andebol à Covilhã para disputar os campeonatos 

universitários da modalidade em questão.  

Passando para o gráfico de custos e proveitos, apenas referir o valor elevado do mês de dezembro, derivado 

de serviços externos e para efeitos de IRC. Os restantes valores são de simples interpretação e constam no 

Parecer. 

Em jeito de conclusão, considera o Conselho Fiscal que o resultado líquido foi superior ao previsto em 

orçamento, pelo que é de louvar esta grande diferença. 

 

Ramiro Morais- Pretende fazer a seguinte pergunta: se as questões relativas à ação social não vêm 

devidamente especificadas no Relatório de Contas, tenta saber então os valores em questão. 

 

Rita Miranda- Justifica o valor presente no Relatório de Contas de 375 euros consignado às Tunas 

Académicas, sobretudo à Barítuna. Pergunta se houve outros valores (em instrumentos há saldo de cerca 

de 400 euros) que não estão inseridos no sistema por discrepância ou por outro motivo qualquer.  

 

Miguel Cruz- Não foi por responsabilidade da AAFDL que as tunas ficaram unificadas no Relatório. 

Quanto à ação social, reforça que este é um relatório técnico e não político, sendo que os dados recolhidos 

são cruzados com os dados das finanças lá inscritos. Assim o relatório não tem esses valores, mas em 

dezembro a empresa fará essa discriminação.  
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Hélder Semedo- Inicia o seu pedido de esclarecimento relativo ao Relatório de Contas, dizendo que este 

é totalmente diferente de um orçamento, e tenta saber o porquê da mudança contabilística. A AAFDL é 

uma entidade do setor privado que tem de obedecer a certos procedimentos.  

 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): dá a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Tomás 

Viçoso. 

 

Tomás Viçoso (Presidente do Conselho Fiscal): refere que o relatório vai até dia 30 de setembro de 

2021, algo que o Conselho Fiscal aponta também no parecer. Neste sentido, deixa o desafio ao próximo 

Conselho Fiscal para perceber que a nível democrático, o relatório deve ser um relatório de final de contas, 

pois o que se tem atualmente não é elucidativo, desafiando-o a fazer algo que se pareça ao efetuado pelo 

Conselho Fiscal cessante no primeiro semestre: o balanço de despesas. Acrescenta que o mês de outubro 

foi um mês de grande atividade, que foi quando as atividades presenciais voltaram a ter lugar, não 

constando nenhum dos valores das mesmas resultantes do relatório.  

Além disso, admite que o relatório e a sua análise trouxeram algumas dificuldades, não só porque foi a 

primeira vez que o “Center Choice” trabalhou para a Associação, mas também em razão de uma alteração 

no mandato passado relativa à alteração da contabilidade, pois já não é a Dona Antónia a fazer o 

levantamento da contabilidade, mas sim a própria empresa de contabilidade, surgindo uma maior 

dificuldade em fazer consignações. Admite que houve dificuldade em colocar tudo organizado e 

seccionado, situação que considera dever ser resolvida no próximo mandato, pois foi essa a razão pela 

qual o relatório de contas não foi publicado na data prevista, tendo-se, por isso, adiado a RGA. Esclarece 

que o relatório de contas foi enviado pela empresa de contabilidade na sexta feira. 

Dirigindo-se agora diretamente ao aluno e Presidente da AAUL, Hélder Semedo, afirma não saber onde 

o mesmo trabalhou, acrescentando que a fonte do mesmo é exatamente a mesma que a sua: “o diz que 

disse”. Volta a reforçar a data de envio do relatório de contas, seis da tarde de sexta feira. Disponibiliza-

se a ceder o número da empresa de modo que o aluno possa confirmar o horário de envio do relatório e 

também a pressão feita por parte do Conselho Fiscal para que o relatório fosse enviado. 

Acrescenta que se o aluno refere que os dirigentes associativos devem ter uma certa forma de falar e 

respeitar os outros, pede também respeito pelos dirigentes associativos, afirmando que em momento algum 

viriam a uma RGA mentir. 
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Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): agradece a intervenção e dá a palavra ao Tesoureiro 

da Direção da AAFDL, Miguel Cruz. 

 

Miguem Cruz (Tesoureiro da Direção da AAFDL): diz também não saber onde trabalhou o aluno 

Hélder Semedo, mas que este mesmo deve saber que a AAFDL é um mundo, tocando em áreas nas quais, 

provavelmente, empresas lá fora não tocam, pelo que a reconciliação não é assim de tão fácil elaboração. 

Confessa que na sexta feira, quando olhou para o relatório, percebeu imediatamente que faltavam valores, 

pois sabia que havia no relatório dívidas que o mesmo tinha pago, não vindo as mesmas vertidas neste. 

Acrescenta que havia a opção de manter a RGA segunda feira, e que se assim fosse vinha desmentir o 

relatório de contas, situação em que seria a sua palavra contra a do técnico oficial de contas, escolhendo 

os alunos em quem acreditariam. Ou era isso, ou fazia-se a retificação, retificação essa que o mesmo 

considera ser importante, isto é, a reconciliação de todos os valores e perceber que havia valores em falta, 

por razões que, do ponto de vista técnico, não pode explicar. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): agradece a intervenção e dá a palavra ao aluno 

Jefferson Nicolau. Informa ainda que existem mais dois pedidos de esclarecimento, da aluna Catarina 

Preto e do aluno Duarte Martinho, confirmando a natureza dos pedidos e questiona se mais alguém tem 

pedidos de esclarecimento a fazer. Termina comunicando que a ronda de pedidos de esclarecimento 

terminará com a intervenção do aluno Hélder Semedo e pedindo para que os alunos sejam mais sucintos 

nas suas intervenções. 

 

Catarina Preto: afirma já estar esclarecida. 

 

Jefferson Nicolau: afirma que o principal problema do orçamento é a impossibilidade de compreensão, 

a falta de precisão nas rúbricas. Partilha que houve questões que ficaram por esclarecer – quanto ao 

orçamento em si: o aumento dos honorários, sendo importante perceber de onde vem a despesa de 

180.000€ e como se consubstancia; além disso, diz que, quanto às imparidades, não existem dados 

relativos às mesmas, não sabendo se é por não ter sido feito nenhum teste, ou se porque as mesmas não 

existem. Coloca ainda uma outra questão sobre o início do mandato, perguntando se o Conselho Fiscal 

considera que teve os dados suficientes, as informações que precisava para realizar com competência a 

análise e os balancetes, pois os alunos ainda não tiveram acesso a esses dados. Por fim, louva as iniciativas 

e intervenções, pois considera importante para que os alunos compreendam melhor as discussões. No 
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entanto, considera que um orçamento mais elucidativo permitiria um melhor entendimento da parte dos 

alunos e uma maior participação. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): agradece a intervenção e dá a palavra ao Tesoureito da 

Direção da Associação, Miguel Cruz. 

 

Miguel Cruz (Presidente da Direção da AAFDL): transmite a sua satisfação relativamente ao 

esclarecimento da aluna Catarina Preto.  

Dirigindo-se ao aluno Jefferson Nicolau, corrige o mesmo, indicando que o que se está a analisar é um 

orçamento e não um relatório. Relativamente aos honorários, admite não saber esclarecer a questão 

colocada, mas disponibiliza-se a, posteriormente, obter essa mesma informação, e comunicá-la até mesmo 

através da Mesa da RGA. Partilha que há um momento do mandato em que se utilizou da rúbrica dos 

honorários, no âmbito do protocolo com a Imprensa FDUL, havendo uma divergência entre a Associação 

e a Direção da FDL sobre a aplicação de uma parte do protocolo ao Código dos Contratos Públicos, tendo 

havido a necessidade de pedir um parecer. Afirma que antes mesmo de pedir esse parecer, pediu também 

um parecer ao Conselho Fiscal relativo à forma de atuação nessa matéria, pois a mesma tinha custos do 

ponto de vista orçamental, sendo uma questão sensível, pois em função da aplicação ou não desse código, 

a relação com a Faculdade seria completamente diferente. Assim, afirma que pode ser esse o momento 

que desequilibrou a questão dos honorários, pois não sendo isso, não se recorda de outro momento. 

Acrescenta que sempre que considerou necessário pediu informação e pareceres ao Conselho Fiscal, tendo 

mesmo havido momento em que não fez algumas coisas enquanto não tinha um parecer favorável do 

Conselho Fiscal. Em segundo lugar, partilha que sempre que foi chamado pelo Conselho Fiscal para 

esclarecimento, quer para o relatório intermédio, quer para balancetes do mês de dezembro para justificar 

o aumento da dívida, o mesmo compareceu, acreditando não ser uma prática habitual. Assim, numa lógica 

de transparência, considera que, pelo menos da sua parte, deu sempre esclarecimentos ao Conselho Fiscal. 

 

Tomás Viçoso (Presidente do Conselho Fiscal): afirma que o Conselho Fiscal, tal como o fez no início 

do mandato em que apresentou o plano de atividades que o Conselho Fiscal, um dos grandes desafios foi 

apresentar o exame de balancetes. Partilha que a formação contabilística, que os representantes do 

Conselho Fiscal não têm, muitas vezes dificulta o que deve ser o papel do Conselho Fiscal e até a forma 

como se elabora o parecer. Assim, deixa um desafio aos sucessores, no sentido de esse género poderem 

ser tidas, principalmente para quem mexe com esses números. 
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Partilha que o Conselho Fiscal não tinha, em nenhum dos programas, em plano de atividades, o balanço 

de despesas do primeiro semestre, surgindo este de uma necessidade que se encontrou, que era a de o 

balancete não ser elucidativo da realidade que os estudantes precisavam, uma vez que o papel do Conselho 

Fiscal sempre foi simplificar o que se já para eles era difícil, então para os alunos mais difícil seria. Assim, 

o objetivo foi revelar e explicar os números que os estudantes queriam realmente saber, algo que não está 

nos balancetes, pois estes são efetivamente aquilo que o relatório de contas é, não tendo rúbricas, gastos 

por departamento, entre outros, pois quem elabora os balancetes não tem o conhecimento de cada rúbrica 

que interessa. 

Partilha que quando o Conselho Fiscal se depara com a primeira tentativa de análise de balancetes, fala 

com a Dona Antónia, pedindo alguma formação, disponibilizando-se a mesma para tal, e se apercebe que 

não vai extrair os resultados que quer, decide então adotar procedimentos como foi o do balanço de 

despesas do primeiro semestre. Nesse mesmo sentido, informa que era também objetivo do Conselho 

Fiscal apresentar um relatório financeiro que seria um balanço de despesas do segundo semestre mais esta 

vertente mais que não foi possível por falta de tempo e dificuldade em criar quórum. 

 

Miguel Cruz (Tesoureiro da Direção da AAFDL): informa que o relatório intermédio elaborado pelo 

Conselho Fiscal permitiu detetar e corrigir erros que se verificaram no relatório quando o mesmo chegou 

à Associação, o que sem esse levantamento intermédio, não teria sido possível (chegar aos valores exatos 

e finais). 

 

Duarte Martinho: questiona se o que não foi executado a nível da Ação Social, de apoios diretos e 

concretos não diz nada em relação à falta de trabalho da Associação e à falta de proximidade com os 

estudantes e, além disso, se tal não prova que o apoio que foi dado aos estudantes não devia ter sido maior. 

 

Miguel Cruz (Tesoureiro da Direção da AAFDL): diz não saber se é porque o aluno apenas começou 

a ir a RGAs a partir da reta final de mandato, ou se por qualquer outro motivo, pois acha que todos os 

presentes sabem do trabalho que foi feito pela Ação Social. Confessa ter dificuldade em responder a essa 

pergunta, pois o facto de haver uma dotação orçamental não quer dizer, a priori, nem no mandato em 

concreto, que foi dado o apoio aos alunos, pois a única coisa que o aluno está a fazer é pegar num grupo 

e procurar formar uma retórica que engana as pessoas. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): pede que as intervenções tenham lugar de forma 

ordeira. 
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Miguel Cruz (Tesoureiro da Direção da AAFDL): continua a sua intervenção, dizendo que uma Direção 

que abriu o período de inscrição nos apoios indiretos a todo o mandato, que aumentou a amplitude e a 

abrangência desses mesmo apoios, ser criticada apenas numericamente pelo valor de 13.000€ não atingir 

os 23.000€ “é pegar nesse valor e dizer que a torneira foi fechada”, pois nunca se vedou o acesso aos 

apoios, aumentou-se, aliás, o período de inscrição e alargou-se a abrangência e amplitude dentro daquilo 

que a AAFDL costuma fazer e dentro daquilo que é prática, ninguém deixou de ser apoiada por uma 

questão de ausência social. 

 

Rafaela Lima (Vogal da Ação Social): reforça aquilo que foi dito pelo Tesoureiro da Direção da AAFDL, 

Miguel Cruz. Além disso, diz que o facto de não se ter gasto toda a verba que foi calculada, informando 

que esta foi muito por cima, pois já se previa que o ano corrente ia ser muito difícil para os alunos e que 

ia haver um número record de alunos a serem apoiados, o que aconteceu, não significa que ninguém tenha 

deixado de ser ajudado por falta de comunicação da AAFDL com os alunos Além disso, partilha que o 

apoio para transportes passou a incluir viagens de avião para os alunos insulares, tendo passado também 

a permitir-se que as pessoas não tivessem de optar entre passes e idas a casa, permitindo-se um apoio 

cumulativo. Acrescenta ainda que todas as medidas foram divulgadas e que nem todos os alunos gastaram 

tudo aquilo que a AAFDL deu, tendo sido feitos reembolsos até ao dia anterior, dia 10 de novembro, pelo 

que ninguém deixou de utilizar as coisas porque a AAFDL não deu ou não foi generosa. Esclarece que o 

que aconteceu foi que, por exemplo, houve muitas senhas de refeição que não foram usadas, pois estiveram 

muitos meses fora da Faculdade. No mesmo sentido, se se estivesse estado um ano inteiro na Faculdade, 

provavelmente teria havido mais despesas, pois os alunos teriam consumido mais refeições, fotocópias, 

transportes, passes, idas a casa, o que não aconteceu em virtude da pandemia e não porque a AAFDL 

limitou o acesso. Acrescenta que pessoas que a AAFDL perceba que estão em situação de emergência têm 

senhas de refeição ilimitadas. 

 

Miguel Cruz (Tesoureiro da Direção da AAFDL): acrescenta, ainda no seguimento da intervenção da 

vogal da Ação Social, que, de facto, noutros anos, a intervenção do aluno Duarte Martinho podia ter algum 

enquadramento naquilo que era a dimensão orçamental para a realidade fáctica que era o distanciamento 

entre o processo de atribuição dos apoios indiretos e os alunos, por existir uma barreira, a priori, que dizia 

respeito ao facto de que quem decidia quem tinha o direito a apoio, ou não, era o Vogal da Ação Social, 

mas essa realidade mudou, pelo que essa barreira que podia justificar a existência de pessoas com 

carências e sem apoio deixou de existir, graças ao trabalho feito pela Vice Presidente da Intervenção e 
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Política educativa e a Vogal da Ação Social, Rafaela Lima, que implementaram a realização dessas 

entrevistas por uma pessoa externa, quebrando-se a barreira que podia fazer com que as pessoas não 

quisessem ir a essa primeira fase e, como consequência, não ter direito ao apoio. 

 

Tomás Viçoso (Presidente do Conselho Fiscal): acrescenta que foi o primeiro ano em que as deslocações 

a casa foram repostas pela AAFDL e, mais do que isso, os 13.000€ não contém o valor de fotocópias que 

ainda são cobertas pela AAFDL. Nesse sentido, diz haver uma grande probabilidade de esse número 

escalar drasticamente. Informa que esse número é calculado pelo Senhor Carlos, número ao qual ainda 

não tiveram acesso, mas disponibiliza-se, com gosto, a quando tiver conhecimento do mesmo fazer esse 

acerto e apresentar em RGA. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): dá a palavra ao aluno Duarte Martinho e pede que a 

sua intervenção seja relativa ao assunto em questão. 

 

Duarte Martinho: diz considerar ser de uma “hiprocrisia completa” ser o próprio acusado de recorrer à 

retórica para enganar as pessoas, bem como a Direção estar “a atirar” os argumentos e explicações “à cara 

das outras pessoas”. Acrescenta que os dirigentes associativos confundem tanto as coisas que o próprio já 

nem percebe o que está a ser dito. Questiona como é que é possível a inexistência de mais alunos que 

precisassem de ser apoiados. Corrige, questionando como é que era possível que os estudantes que foram 

apoiados não precisassem de o ser mais. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): esclarece que a afirmação do aluno não vai ao encontro 

que foi dito pela vogal da Ação Social, Rafaela Lima, concedendo à mesma a palavra, para que esta 

esclarecesse a situação e pedindo que se mantenha a ordem na RGA. 

 

André Carujo: diz que há vários mandatos que as pessoas repetem sucessivamente as mesmas perguntas, 

considerando que, se não querem ouvir a explicação, então se deve andar para a frente. 

 

Tiago Fontes: reforça e apoia aquilo que foi dito pelo aluno André Carujo. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): pede silêncio e que todos respeitem e sejam ordeiros 

nas intervenções. Dirigindo-se ao aluno Duarte Martinho, esclarece que intervenções pouco ordeiras não 

teriam lugar na RGA, e transmite que não o interrompeu quando o mesmo falava, pelo que requer para 
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também o aluno respeitar e não o interromper. Considera que a interpretação que o aluno fez da 

intervenção da vogal da Ação Social, Rafaela Lima, deve ser esclarecida, pelo que dá a palavra a esta 

última. Termina pedindo que todos tenham respeito para com a pessoa a que se dirigem e que não acusem 

os dirigentes associativos de hipocrisia, pois os mesmos estão a dar explicações complexas sobre dados 

complexos. Acrescenta que não se está perante uma coisa simples e retórica, pelo que se os alunos 

quiserem aceitar a explicação, muito bem, se não quiserem, diz para os alunos fazerem as perguntas que 

quiserem, mas não acusarem ninguém de hipocrisia. 

 

Rafaela Lima (Vogal da Ação Social): esclarece que as candidaturas aos apoios indiretos têm um 

procedimento sério, passando a explicar como se procede: as pessoas submetem os seus dados objetivos 

como acontece em todas as bolas; segue-se a análise desses dados e nos casos em que surjam dúvidas é 

necessário questionar as pessoas, sendo que até ao mandato corrente era o vogal a realizar as entrevistas. 

Neste sentido, havia várias pessoas que perante este contacto na entrevista não queriam seguir o processo, 

por vergonha. Assim, o ano passado tomou-se a decisão de contratar uma pessoa externa para realizar 

essas entrevistas, recolher os dados, elementos subjetivos que permitem ajudar a perceber qual o escalão 

que essa pessoa deve ter de apoio, com base na sua circunstância económica. Acrescenta que no presente 

ano o processo está diferente, mais célere, tendo sido digital toda a recolha de informação e tendo sido 

possível a submissão de muitos mais elementos nas candidaturas, tornando-as mais subjetivas. Esclarece 

que para a Associação as pessoas não são números, pelo que não é suficiente o envio do papel do IRS para 

que depois seja atribuído um escalão. Assim, diz que agora se tem um processo individualizado, havendo 

um processo concreto para cada pessoa. 

Termina dizendo que não é por se chegar ao final do ano e não se ter distribuído toda a verba que estava 

estabelecida que se devia ter aumentado exponencialmente o nível de apoio dado a todas as pessoas e, de 

repente “estourar a verba toda” e em vez de satisfazer uma necessidade esbanjar-se dinheiro. Diz que não 

se considerou que tal faria sentido, pelo que o que se fez foi seguir a tabela, apoiar as pessoas com base 

nos escalões atribuídos. Volta a repetir algumas das razões pelas quais a verba não foi esgotada. Esclarece 

que todas as pessoas que precisaram tiveram apoio e que houve poucas pessoas excluídas do processo de 

candidatura. 

 

Hélder Semedo: começa por pedir desculpa por se ter exaltado e esclarece que as críticas feitas foram ao 

relatório e não a nenhuma pessoa em específico.  

Dirigindo-se ao Tesoureiro da Direção da AAFDL, Miguel Cruz, diz que, de acordo com uma ata do 

Conselho Fiscal à qual teve acesso, o mesmo em agosto indicou que o passivo da AAFDL era de 200.000€. 
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Diz que, comparativamente, a tendência de setembro de setembro de 2020 para 2021, é que em setembro 

de 2020 a dívida ou o passivo era de 44.000€ e em 2021 é de cerca de 200.000€. Diz acreditar que no mês 

de outubro a dívida contraída, tendo em conta que na última RGA se disse que o prazo médio que durante 

o mês de outubro muita dessa dívida foi abatida. Acrescenta que não pode dizer que se vai candidatar para 

o Conselho Fiscal e serem-lhe atribuídas competências para ser candidato ao mesmo, pois também não 

tem formação em Economia e Gestão, mas parte do princípio que existe um conjunto de manuais e factos 

em determinados sites que explicam termos como o “passivo”, o “indicador”, uma “tendência”. Assim, 

relativamente ao relatório daquele que era o orçamento o ano passado, para o relatório que é apresentado 

agora, considera que está mal conseguido. No entanto, parte do princípio de que a culpa não é da Direção, 

mas afirma que se a empresa contratada não está a fazer as coisas bem, deve ser “corrida”. No sentido de 

justificar a razão pela qual acha que o relatório está mal feito questiona, do ponto de vista dos recursos 

humanos, onde estão os mapas do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, pois esses mapas devem, 

por lei, estar fixados e visíveis para os alunos. Diz que entre aquilo que é o relatório de contas e aquilo 

que são os balanços que o Conselho Fiscal devia fazer algo não está certo: ou os balanços ou o relatório. 

Acredita que o contabilista, que é o mesmo desde o início do exercício económico da atual Direção poderá 

não ter falado com o Conselho Fiscal ao longo do mandato, não viu aquilo que era a evolução do passivo 

em função das despesas e das receitas da Associação ao longo do mandato. Assim, pergunta se a dívida 

dos 17.000€ ao Estado é I.V.A., “PMRs” ou taxa social única. 

 

Miguel Cruz (Tesoureiro da Direção da AAFDL): quanto à citação da ata do Conselho Fiscal esclarece 

que a expressão “passivo” é no dia a dia utilizada para tudo aquilo que é negativo, mas que a expressão 

que no contexto devia ter utilizado era “dívida a fornecedores”. Neste sentido, explica que esta dívida era, 

no mês de dezembro, de 203.000€, por isso é que o valor de setembro de 44.000€ não é o valor que tem 

de ser comparado com a rúbrica ao lado, o valor que tem de ser comparado é o de 203.000€, que é aquilo 

que “pingou” no mês de dezembro e que se reporta ao mandato anterior. Quanto aos 17.000€ diz ser uma 

excelente questão, admitindo que de manhã, olhou para o valor, e ao compará-lo com o valor ao lado e 

vendo a discrepância, colocou a si mesmo a questão. Admite que não teve tempo de a esclarecer com a 

Dona Antónia nem com o contabilista. Põe a hipótese de ser um valor que esteja de impostos referentes 

aos salários e que pelo dia em que a rúbrica foi criada no relatório não estivessem pagos. Mostra-se 

disponível em esclarecer a questão. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): dá por aberto o período para intervenções. 

 



26 
 

Leonor Pereira (Vogal do Desporto, Saúde e Bem Estar): esclarece que o dobro do valor que está nos 

prémios se justifica por ter sido a mesma a entregar os prémios da época anterior, quando o vogal era o 

Miguel Máximo. Quanto à questão do hotel na Covilhã, acha que é justificável, mas admite que deveria 

ter informado o Conselho Fiscal. 

 

Tiago Fontes: diz que um aluno de primeiro ano nunca poderia fazer um comentário sobre qualquer 

relatório. Considera que se as pessoas estão sempre a tocar no mesmo ponto, então se deve optar por outra 

lógica, conselho que deixa para os próximos dirigentes, pois estes devem falar apenas no final ou só num 

ponto e não estar sempre a intervir. Acrescenta que a RGA é para os estudantes e não para os órgãos da 

Associação. Quanto ao assunto anterior, sobre a Ação Social, admite que já elogiou até o trabalho da vogal 

Rafaela Lima, mas considera que quando uma pessoa faz uma pergunta, não significa que esteja 

obrigatoriamente a atacar alguém e foi isso que aconteceu. Diz ainda que a situação de distorcer o discurso 

é uma realidade e uma pessoa sente-se ofendida, pois estão também a jogar com as palavras utilizadas. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): explica que o que tem sido feito é atribuir a última 

palavra à AAFDL, uma vez que se está a falar de dados complexos, técnicos, relativamente aos quais, 

muitas vezes nem os dirigentes têm solução ou resposta, decidiu estabelecer “quase um ping pong” de 

perguntas e respostas, sendo que o aluno Tiago Fontes foi um dos que mais aproveitou isso ao longo das 

últimas RGAs. Assim, se há pessoa que tem descumprido as regras tem sido o aluno. Em segundo lugar, 

afirma não ter sido a única pessoa a considerar que os alunos estavam sempre a bater nos mesmos pontos, 

sendo o aluno André Carujo, com o qual não tem nenhuma relação, acrescentando ainda que não é apenas 

bater nos mesmos pontos, pois as pessoas têm legitimidade para fazerem as questões e as críticas que 

quiserem e é precisamente isso que o mesmo defende desde que iniciou o mandato. Acrescenta, no entanto, 

que há termos e condições para se fazer isso e regras para ser cumpridas. Assim, quando o mesmo sente 

que as regras não são cumpridas, tal como ocorreu anteriormente, e quando se falta ao respeito da AAFDL 

e dos seus dirigentes, então aí há um problema, justificando deste modo a sua exaltação. 

 

Tiago Fontes: esclarece a sua intervenção anterior, considerando que não é por um aluno ter ido a poucas 

RGAs que não pode fazer “a declaração x ou y”. Além disso, diz que se os alunos estavam a fazer a mesma 

pergunta, também a Associação estava a dar a mesma resposta. Termina dizendo que não fez “ping pong” 

nem beneficiou disso, pois o mesmo nem sequer fez perguntas. 
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Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): dá por encerrado o período de intervenções, abrindo, 

posteriormente o período de votação do Relatório de Atividades e do Relatório de Contas da Direção da 

Associação. Estabelece uma pausa de 10 minutos enquanto a Mesa termina a contagem dos resultados das 

votações. 

 

Relatório de Atividades aprovado com 54 votos a favor, 0 contra e 22 abstenções. 

 

Relatório de Contas aprovado com 49 votos a favor, 1 contra e 27 abstenções 

 

 

6. Discussão e votação sobre a realização de uma auditoria externa ao mandato em 

curso 
 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA: Esclarece que se vai iniciar então o ponto 6 da Ordem 

do Dia discussão e votação sobre a realização de uma auditoria externa ao mandato em curso. Esclarece 

que no final existirão três votações: a primeira, conforme consta dos estatutos sobre a realização de uma 

auditoria externa ao mandato em curso; uma segunda para saber se se quer uma auditoria ao mandato 

anterior; uma terceira para saber se se quer uma auditoria externa aos quatro extratos, assunto abordado 

na RGA anterior. 

Indica que o Presidente do Conselho Fiscal, Tomás Viçoso, irá abordar a questão levantando os prós e 

contras da decisão, seguindo-se o período para pedidos de esclarecimento e, posteriormente, para pedidos 

de intervenção. 

 

Tomás Viçoso (Presidente do Conselho Fiscal): relativamente à realização ou não de uma auditoria ao 

mandato atual, partilha que o Conselho Fiscal discutiu, internamente, em agosto de 2021, essa 

possibilidade, tendo sido unânime a opinião de que se podia realizar uma auditoria ao mandato atual, não 

por dúvidas quanto à gestão financeira da Associação, mas sim porque sentiram que no atual contexto 

pandémico faria todo o sentido que o mandato corrente fosse analisado. A discussão sobre o assunto em 

questão voltou a ter lugar em sede de reunião de órgão, há umas semanas, altura em que se receberam os 

valores normalmente praticados por consultores hoje em dia, ainda que fossem orçamentos informais, 

valores esses que deixaram o próprio de pé atrás, mas tendo o Conselho Fiscal mantido a sua posição, 

quanto à necessidade de uma auditoria ao mandato corrente. 
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Partilha que o Conselho Fiscal é da opinião de que o tipo de auditoria que considera fazer sentido é uma 

auditoria financeira. 

Quanto ao mandato anterior, esclarece que o Conselho Fiscal é da opinião que também esse mandato deve 

ser auditado, pois sente que, ainda mais do que o mandato corrente, sente que pelo facto de esse mandato 

ter sido obrigado a ser prolongado por razões da pandemia (e esses meses não terem sido abordados em 

relatório de contas, considera fazer sentido que se audite esse mesmo mandato. 

Relativamente à questão dos quatro extratos, assume as culpas, pois na última RGA recorreu várias vezes 

à expressão “pedir extratos”, quando efetivamente já os tinha. No entanto, explica que pedir ou não pedir 

era igual, sendo para o mesmo quase inerente ao facto de se decidir pela auditoria. Assim, explica que 

existem os extratos dos quatro anos do Santander e não da Caixa Geral de Depósitos, pois os da Caixa 

Geral de Depósitos mantinham a obrigação de ser pagos e como a correspondência foi apenas em fevereiro 

de 2020 altura em que surgiu a pandemia, não se voltou a tocar no ponto. 

Informa que os extratos do Santander foram gratuitos e já estão na posse da Dona Antónia e se for vontade 

da RGA, estarão prontos para ser analisados. Esclarece ainda que o extrato de 2016/2017 teria um valor 

menos elevado do de 2014/2015, que está mais distante da data do pedido. 

Assim, e respondendo às dúvidas que o próprio criou na última RGA, diz que os extratos existem 

efetivamente e o Conselho Fiscal mantém a opinião de que não faz sentido a análise desses quatro extratos, 

pois sente que já não tem relevância quer para a prática financeira, quer para a Associação e os seus 

associados. Embora a decisão da RGA de 2019 ter sido a de se auditar esses quatros extratos, o atual 

Conselho Fiscal mantém a posição de que o facto de esses quatro mandatos terem sido analisados (não os 

extratos, mas os mandatos em si) e de quem os analisou ser da opinião de que também não faz sentido o 

pedido. Deste modo, é com estas opiniões que o Conselho Fiscal se apresenta em RGA, mostrando-se 

disponível a prestar esclarecimentos. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): agradece ao Presidente do Conselho Fiscal, Tomás 

Viçoso a intervenção e questiona se há pedidos de esclarecimento. Não havendo, dá por aberto o período 

para intervenções. 

 

Sofia Escária: começa por agradecer ao Tomás que, na pessoa do Conselho Fiscal, aceitou a sugestão 

que apresentou na última RGA. De seguida, diz que quer clarificar algumas questões que não foram 

abordadas da melhor forma em pontos anteriores, nomeadamente no relatório de contas, pois a auditoria, 

independentemente de ser de gestão ou financeira, contempla três tipos de documentos diferentes: a 
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demonstração de resultados, o balanço e o balancete, podendo este último ser mensal ou anual, 

independentemente do detalhe que se queira. 

No seu entender, uma vez que considera ter alguma experiência na área, não faz sentido estar a pedir-se 

uma apreciação dos extratos, pois os mesmos foram avaliados, uma vez que fazem parte do balancete e 

este limita-se a constatar quem são os destinatários das movimentações existentes, ou seja, a demonstração 

de resultados, é um dos documentos que mais relevância tem para efeitos de auditoria, pois espelha quais 

foram as receitas e as despesas da Associação e, no final, o resultado líquido e isso retrata quais os 

movimentos que existiram, espelhando a “saúde financeira da Associação”. Por sua vez, esclarece que o 

balanço é como se fosse “um retrato, uma fotografia”, indicando, à data, qual o património que a 

Associação detém, o que tem a receber, empréstimos e dívidas a pagar… Assim, o balancete demonstra 

apenas de onde veio o dinheiro e não revela o estado financeiro, a saúde da Associação, pelo que estar a 

requerer-se extratos de há 4/5 anos é apenas para tentar imputar responsabilidades por questões que já lá 

vão. Considera que o que é importante é saber se o dinheiro saiu ou não saiu. No entanto, se o dinheiro 

saiu, no presente momento não há como reavê-lo, a não ser que se queiram imputar essas 

responsabilidades. Partilha que é da opinião de que não faz sentido, mas louva o Conselho Fiscal por trazer 

o tema a discussão e tentar partilhá-la de forma mais técnica e clarificar os conceitos. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): agradece a intervenção da aluna e dá a palavra ao 

Tesoureiro da Direção da AAFDL, Miguel Cruz. 

 

Miguel Cruz (Tesoureiro da Direção da AAFDL): dirige-se à aluna Sofia Escária, começando por 

agradecer o esclarecimento bastante técnico partilhado, que ajuda a esclarecer o sentido de voto do mesmo. 

Em tom de esclarecimento e uma vez que a mesma disse ter experiência na área, questiona qual é a 

experiência para, no fundo, sustentar o que está a fundar a intervenção do ponto de vista técnico. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): questiona se mais alguém tem algum pedido de 

esclarecimento para fazer à aluna Sofia Escária.  

 

André Carujo: Refere que o que importa aferir é se os procedimentos são bem aplicados. Faz alusão de 

que deve ser a próxima Associação (próximo mandato) a negociar a auditora. 

 

Tiago Fontes: Refere que em março de 2019 houve uma deliberação para uma auditoria a 5 anos e que 

em dezembro de 2019, sugerindo que numa tentativa de não se realizar a dita auditoria foram de novo 
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solicitados os extratos dos 5 anos. Posto isto, afirma que não se fez, após duas RGAs, o que esta 

decidira. Afirma que não faz sentido realizar uma nova auditoria ao atual mandato e ao anterior. Sugere 

que se altere a redação ao artigo que exige uma discussão anual à necessidade de uma auditoria, para 

uma discussão a cada 5 anos. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): Afirma que a RGA de hoje tem sob análise a 

deliberação realizada na última sobre o tema, em que se decidiu solicitar a análise aos ditos extratos 

bancários à auditora e caso tal não ficasse inserido no contrato com a empresa, então regressaria de novo 

à RGA para que esta tomasse uma decisão e que é precisamente isso o que estava a ser feito na presente 

RGA. 

 

André Carujo: Esclarece que foi, efetivamente, realizada uma auditoria aos 5. 

 

Tomás Viçoso (Presidente do Conselho Fiscal): Acompanha o pensamento explanado pelo André 

Carujo. Esclarece que não é a solicitar uma auditoria que se vão apurar suspeitas do que quer que seja e 

que se assim for a tónica da mesma, não surtirá efeito. 

 

Tiago Fontes: Afirma que deveria ter sido disponibilizada a auditoria na RGA. Afirma que a auditoria é 

e está a ser uma farsa, porque apenas se olhou para um dos mandatos. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): explica a existência de vários tipos de análises 

contabilísticas. Realizou uma breve alusão histórica às auditorias que já se efetuaram e o contexto que 

levaram a realizar-se a última. Por fim, afirmou que é necessário definir de vez o propósito subjacente 

aos pedidos de auditoria: se otimizar procedimentos, ou apurar responsabilidades sobre a gestão dos 

dinheiros da AAFDL e que se assim for, deve constar no pedido realizado à auditora que o escopo da 

análise é o de encontrar falcatruas. Revela que não é a favor de se analisarem os extratos em causa. 

Quanto à necessidade de uma nova auditoria, afirma que não deve ser já solicitada, uma vez que ainda se 

estão a adaptar procedimentos derivados da situação pandémica existente. 

 

Tiago Fontes: afirma que é uma farsa realizar-se uma RGA sobre este tema numa tempo pré-eleitoral. 

 

Sofia Escária: Questiona se o que se vai votar é uma análise aos extratos, ou uma auditoria ao mandato 

como um todo. 
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Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): Esclarece que no final existirão três votações: a 

primeira, conforme consta dos estatutos sobre a realização de uma auditoria externa ao mandato em curso; 

uma segunda para saber se se quer uma auditoria ao mandato anterior; uma terceira para saber se se quer 

uma auditoria externa aos quatro extratos, assunto abordado na RGA anterior. 

 

André Carujo: Afirma que todos podem consultar a auditoria na secretaria da AAFDL. 

 

André Fontes: quanto a uma nova auditoria, afirma que não irá ser útil, uma vez que são anos que com 

a pandemia não permitem grandes ilações relativos aos procedimentos. 

 

Tomás Viçoso (Presidente do Conselho Fiscal): esclarece que a decisão do Conselho Fiscal sobre uma 

nova auditoria não encontrou resposta positiva, aludindo aos argumentos da intervenção do Francisco 

Sousa.  

 

André Carujo: sugere não se votar a auditora 

 

Votação: 

1. Auditoria externa ao atual mandato chumbada com 2 votos a favor, 29 contra e 35 abstenções; 

2. Auditoria externa ao mandato transato chumbada com 3 votos a favor, 36 contra e 28 

abstenções; 

3. Auditoria externa aos quatro extratos levantados chumbada com 7 votos a favor 39 contra e 22 

abstenções; 

 

7. Marcação da data das eleições para os órgãos da AAFDL; 

 
Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): Uma vez que o mandato deve terminar em novembro 

e as eleições devem ser realizadas entre o 30º e o 20º dia anterior ao final do mandato, por imposição 

dos estatutos, sugere a realização de eleições na semana de 15 a 19 de novembro. 

 

Tiago Fontes: aponta que as listas terão apenas um dia para entregar a documentação, ainda que se 

saiba que a formação de listas é um processo complexo. 
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Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): Agradece o facto de se ter tocado nesse ponto, uma 

vez que há necessidade de o próprio acrescentar um esclarecimento a respeito. Afirma que quando se 

candidatam a AAFDL, as listas devem acautelar qualquer tipo de questão relativamente a documentação 

e prazos, sendo que foi informado em RGAs anteriores que a marcação de eleições seria nesta semana e 

que a proposta da mesa, por imposição dos estatutos, iria recair na semana mencionada. Ainda assim, 

aquando da emissão do último comunicado da Mesa, encontrava-se referido que as listas candidatas 

deveriam entrar em contacto com o Presidente para que fossem dados todos os esclarecimentos 

necessários, quer relativamente à semana das eleições, quer quanto aos detalhes referentes à 

documentação, tendo informado que existiam listas que já tinham entregado a documentação exigida. 

 

Duarte Martinho: afirma que, factualmente, se alguém quisesse apresentar uma lista, não se estaria a 

promover a democracia na Associação. 

 

 

Foi aprovada a realização de eleições na semana de 15 a 19 de novembro com 62 votos a favor, 1 

contra e 4 abstenções. 

 
Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): informa que os cadernos eleitorais já se encontram 

publicados, tendo os interessados oportunidade de reclamarem até sexta-feira às 23:59h. Acrescenta 

algumas especificidades relativas à documentação a entregar pelas listas. Informa que sexta-feira irá 

decorrer reunião da comissão eleitoral e que os moldes das eleições irão retomar aos habituais, que se 

alteraram face à pandemia e que a contagem de votos será no anfiteatro 1. 

 

 

8. Outros assuntos 

 
Inês Machado: pretende deixar um voto de louvor à Direção da AAFDL pelo mandato realizado, em 

particular à Rafaela, por não ter deixado nenhum aluno desamparado. Acrescentou ainda que por muitos 

pontos que estavam inscritos no Plano de Atividades que não foram realizados, houve muitos outros que 

não estavam e acabaram por ser feitos. 

 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): Realizando um balanço geral do mandato da Mesa 
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afirma que houve medidas do programa que não foram cumpridas, esclarecendo que ainda bem que  

algumas não o foram. Revela que infelizmente, por decisão da RGA não foi discutida a implementação  

de iniciativas referendárias, pedindo para que a questão seja discutida num futuro próximo. Quanto aos  

debates sugeridos que não foram realizados, revela que o mandato que se finaliza foi o mais imprevisível  

e que por isso foi necessário discutir outras problemáticas que se levantaram ao longo do tempo, que  

permitiram à AAFDL ter uma voz ativa nos centros de decisão dentro e fora da Faculdade. Acrescenta  

que o modelo de credenciação foi implementado de vez. Acrescenta que faz uma boa análise do mandato  

e em jeito de despedida afirma: “tentei ser o melhor presidente da Mesa da Reunião Geral de Alunos até  

ao momento e espero ser o pior daqui para a frente, pois é sinal de que a Mesa e a AAFDL irão crescer no  

futuro”. 

Agradece ao Tiago Pita, ao Diogo Badalo, ao Miguel Maria Ribeiro e à Ana Francisca Prôa, pelo brilhante  

mandato que realizaram e pela ajuda incansável que proporcionou uma Mesa ativa na defesa doa alunos. 

Conclui que fica bastante satisfeito pela AAFDL ter falado a uma só voz, algo que acredita ter sido inédito,  

respeitando sempre a independência da Direção, Mesa e Conselho Fiscal. 

“O objeto da AAFDL é ajudar o próximo, ajudar os nossos colegas e isso tem significado nas pequenas  

coisas que podemos fazer por eles. E por isso, acreditando que a Associação é mais do que um cargo,  

apesar de só ter pertencido enquanto dirigente durante este último mandato, acredito que sempre fiz parte  

dela durante o meu percurso académico”. 

 

Sem mais nada a registar, deu-se a RGA por terminada por volta das 02:45h. 

Francisco Sousa (Presidente de Mesa da Reunião Geral de Alunos) 

Tiago Teles Pita (Vice-Presidente de Mesa da Reunião Geral de Alunos) 

Ana Francisca Prôa (Secretária de Mesa da Reunião Geral de Alunos) 

Diogo Badalo (Secretário de Mesa da Reunião Geral de Alunos) 

Miguel Maria Ribeiro (Suplente de Mesa da Reunião Geral de Alunos 

 

 

 


