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RGA
N EWS PA P E R

O Vice Presidente da Intervenção e Política 
Educativa, Luís Pereira, deu nota de que as 
eleições para o Conselho Pedagógico, enquanto 
órgão de gestão da faculdade, não foram 
homologadas pelo Reitor da UL, devido à falta da 
fase de consulta pública, devendo as mesmas ser 
repetidas em março de 2022. 

Votação do Regimento de Mesa 2021/2022 

Aprovado com: 179 votos a favor; 1 voto contra; 
19 abstenções

Apresentação e discussão do Plano de 
Atividades da Direção 2021/2022

Os VPI e VPA da Direção, Luís Pereira e Diogo 
Travassos, apresentaram o programa de cada 
um dos departamentos, tendo sido prestados 
esclarecimentos pelos mesmos e pela 
Presidente, Catarina Preto. 
Aprovado com: 155 votos a favor; 0 votos contra; 
50 abstenções. 
Foi levantado o tópico da alteração dos Estatutos 
da AAFDL, ao que o Presidente da Mesa da RGA, 
Tiago Pita, respondeu que no decorrer do 
próximo semestre seriam disponibilizadas em 
tempo útil todas as propostas de alteração, para 
que fossem conhecidas e votadas pelos aluno

Apresentação e discussão do Orçamento 
2021/2022

A Presidente e o Tesoureiro, André Simões, 
prestaram os esclarecimentos relativos ao 
mesmo. 
Ainda na discussão do Orçamento, a Presidente 
acrescentou que durante o atual mandato será 
criado um inventário com todas as informações e 

documentos relativos à AAFDL, para organização 
interna e para que os futuros dirigentes possam 
ter acesso aos mesmos. 

Parecer do Conselho Fiscal

Foi apresentado pelo Presidente do Conselho 
Fiscal, na pessoa do Jeferson Nicolau, o Parecer 
relativo ao Orçamento da Direção. Esclareceu 
que o mesmo teve por base uma comparação 
com os orçamentos de mandatos anteriores, 
sensivelmente até 2017/2018. Esclareceu 
também que as despesas orçamentadas são 
quase na totalmente afetadas às atividades a 
realizar ao longo do mandato. Acrescentou o 
reparo de que a tendência de diminuição das 
receitas torna essencial um cuidado acrescido 
com o fluxo de caixa da Associação, 
nomeadamente no que toca às festas. Advertiu 
ainda as situações de sub orçamentação 
apresentadas por alguns departamentos, devido 
à questão do site da AAFDL, que não se 
encontrava descriminada. 
Concluiu que o Parecer é positivo, ainda que 
existam situações que devem ser corrigidas, mas 
que em geral é apresentada uma evolução 
relativamente a mandatos passados, devendo as 
várias recomendações feitas ser tidas em 
consideração. 
Orçamento aprovado com: 128 votos a favor; 45 
votos contra; 26 abstenções.

Outros Assuntos 

Discutiu-se o tópico dos casos de covid-19 na 
faculdade, relativamente aos casos surgidos 
aquando da Gala de Natal, ao que a Presidente 
esclareceu que a AAFDL tentou fazer o melhor 
controlo possível, por via de apresentação dos 
testes antigénio da farmácia, sendo que devido à 
nova variante o contágio foi agravado na gala, 
lamentando o sucedido. 
Por fim, foi levantada a questão dos exames de 
janeiro, tendo sido demonstrada a preocupação 
dos alunos com a realização presencial destes 
face ao aumento do número de casos. A 
Presidente assegurou que realizar-se-ia uma 
reunião com a Diretora da faculdade para 
discutir a situação. 
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Tomada de Posse dos Novos Órgãos Sociais AAFDL
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Nº PARTICIPANTES

17h34: 202 pessoas

142 pessoas

248 pessoas

200 pessoas

17h40: 217 pessoas

Início (17h44):220 pessoas
Votação (17h49):224/225 (?) pessoas

Início (17h54): 230 pessoas
Votação (18h30): 241 pessoas

Início (18h33): 242 pessoas
Votação (20h16): 205 pessoas

Início (20h27): 206 pessoas
Votação (23h46): 214 pessoas

Início (23h57): 162 pessoas
Fim (00h24): 148 pessoas  

232
241
248
236
227
206
180
167
155
142
202
205
156

DURAÇÃO

17h40 - 17h44    4 minutos

17h44 - 17h53    9 minutos

17h54 - 18h32    38 minutos

18h33 - 20h26    1h53 minutos

20h27 - 23h56    3h29 minutos

23h57 - 00h24    27 minutos

Nº INTERVENÇÕES

3

3

10

Pedidos Esclarecimento: 8
Intervenções: 7

Declarações de Voto: 4

Pedidos Esclarecimento: 7
Intervenções: 8

Declarações de Voto: 2

5

29

VOTAÇÃO

Favor: 158
Contra: 13

Abstenções: 22

Favor: 179
Contra: 1

Abstenções: 19

Favor: 155
Contra: 0

Abstenções: 50

Favor: 128
Contra: 45

Abstenções: 26


