Ata da Primeira Assembleia Geral Ordinária 2019/2020
Ao décimo quinto dia do mês de outubro de dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas e
trinta minutos, realizou-se, nos termos do artigo 25.° dos Estatutos da AEFEUP, a Assembleia
Geral Ordinária Número Um, e que teve lugar na sala B007 da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto.
A ordem de trabalhos foi a seguinte:
1. Informações;
2. Apresentação do plano de atividades para o mandato de 2019/2020; 3. Apreciação e votação
do orçamento da AEFEUP para o mandato de 2019/2020;
4. Apreciação do inventário da AEFEUP para o mandato de 2019/2020;
5. Apreciação do regulamento interno da Direção da AEFEUP para o mandato de 2019/2020;
6. Aprovação do calendário de eleições do NEEEC-AEFEUP para o mandato de 2019/2020;
7. Outros assuntos.
Não se verificando o quórum mínimo à hora marcada para o efeito, deu o Presidente da
MAG da AEFEUP, Lucas Silva, início à Assembleia Geral, pelas dezassete horas.
No primeiro ponto da ordem de trabalhos, Manuel Trindade, Presidente da Direção da
AEFEUP, teceu algumas considerações iniciais.
Referiu, em primeiro lugar que a expansão do contrato com a NVending e consequente
aumento do número de máquinas levou a um acréscimo considerável do ativo no orçamento da
AEFEUP, o que possibilitou o investimento na melhoria do edifício da AEFEUP,
nomeadamente a colocação de um novo pavimento no seu interior e a pintura das paredes.
Posteriormente, informou os estudantes da alteração do concessionário do espaço do bar
no edifício da Associação de Estudantes e os motivos que justificaram a mudança. Deu, ainda,
nota de que o concessionário transato apresenta uma dívida à AEFEUP, na ordem dos dez mil
euros, facto que, a não se verificar o pagamento integral da quantia até ao início do mês de
dezembro, levará a que a AEFEUP recorra à via judicial.
Em seguida, Manuel Trindade destacou a introdução dos copos reutilizáveis, quer no
bar concessionado da Associação, quer em todos os demais eventos.
Mais informou os estudantes sobre o processo de cisão dos atuais mestrados integrados
em dois ciclos de estudos, e sobre as modificações introduzidas no Estatuto de Estudante-Atleta.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, tomou a palavra Manuel Trindade,
presidente da Direção da AEFEUP, começando por introduzir o plano de atividades para o
mandato 2019/2020, e sublinhando as diferenças face a mandatos transatos da AEFEUP,
designadamente pela criação do cargo de secretário-geral.
Em seguida, tomaram a palavra José Araújo, Vice-Presidente das Atividades, Isa
Almeida, Secretária-Geral, Miguel Cunha, Vice-Presidente da Política Educativa e José
Oliveira, Vice-Presidente da Administração, que apresentaram as atividades dos seus respetivos
pelouros.

Terminada a apresentação do plano de atividades, Filipe Teixeira tomou a palavra,
colocando quatro questões à Direção da AEFEUP. Primeiramente, avançou e questionou a
possibilidade de uma parceria, entre a AEFEUP e a Engenharia Rádio, na organização do
Festival de Música da FEUP, evento contemplado no plano de atividades para o mandato de
2019/2020. Interpelou, ainda, a Direção sobre possíveis alterações ao edifício da AEFEUP, tais
como a abertura da porta lateral do edifício e a colocação de um sistema de aquecimento e
ventilação, de modo a melhorar as condições e permitir uma maior segurança nos FEUPCaffé’s.
Em terceiro lugar, pediu esclarecimentos em relação às funções do cargo de Secretário-Geral.
Finalmente, sustentou que, no presente ano, a adesão à apresentação dos núcleos da FEUP evento inserido na semana de receção aos novos estudantes - foi bastante diminuta,
questionando a Direção sobre uma eventual reformulação do evento.
Após a intervenção de Filipe Teixeira, Manuel Trindade tomou a palavra para responder
às questões colocadas. Referiu, a título primeiro, que a fraca adesão à apresentação dos novos
núcleos se ficou, em parte, a dever ao facto de a presença dos estudantes não ser obrigatória
neste evento, tendo a Direção da AEFEUP encetado já diligências, junto dos responsáveis pela
organização da Semana de Receção, no sentido de repensar o formato das próximas edições
deste evento. Em seguida, o Presidente da Direção da AEFEUP explicou que a criação do cargo
de Secretário-Geral tem como objetivo melhorar a comunicação interna e externa da AEFEUP,
mais referindo que as sugestões avançadas por Filipe Teixeira estão já a ser analisadas pela
Direção. Por último, mostrou-se disponível para realizar uma parceria com a Engenharia Rádio,
na organização do evento Festival de Música da FEUP.
No terceiro ponto da ordem de trabalhos tomou a palavra Xavier Tarrio, Tesoureiro da
Direção da AEFEUP, apresentando o orçamento da AEFEUP para o mandato de 2019/2020, a
propósito do qual salientou o aumento de verbas para este mandato, tal como o grande
investimento já realizado na restauração do edifício da AEFEUP.
Seguidamente, Filipe Teixeira tomou a palavra, solicitando esclarecimentos sobre as
verbas alocadas aos núcleos e grupos académicos. Xavier Tarrio respondeu, clarificando como
funcionará o método de apoio financeiro para os núcleos e grupos académicos.
Filipe Teixeira tomou novamente a palavra, questionando a Direção sobre a necessidade
de obtenção de uma licença da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), para os eventos que
ocorrem no edifício da Associação e sugeriu, caso se conclua ser a mesma necessária, optar pela
modalidade anual. Manuel Trindade esclareceu ter sido informado da não obrigatoriedade, por
parte da AEFEUP, da obtenção da licença em causa, uma vez que os eventos realizados são-no a
título gratuito.
O orçamento para o mandato de 2019/2020 foi aprovado com 27 votos a favor, 0 votos
contra, e 0 abstenções.
No quarto ponto da ordem de trabalhos, Manuel Trindade tomou a palavra, expondo o
inventário da AEFEUP para o mandato 2019/2020, não se verificando qualquer pedido de
esclarecimentos.

No quinto ponto da ordem de trabalhos, Manuel Trindade tomou a palavra, expondo o
Regulamento interno da AEFEUP para o mandato 2019/2020, não se constatando questões
adicionais.

No sexto ponto da ordem de trabalhos, Diogo Guimarães, representante do Núcleo de
Estudantes de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (NEEEC-AEFEUP), tomou a
palavra, apresentando o calendário eleitoral do Núcleo para o mandato 2019/2020.
Em seguida, José Oliveira tomou a palavra e sugeriu uma mudança no processo eleitoral
do NEEC-AEFEUP. Diogo Guimarães concordou com a proposta e referiu que tais mudanças
estão já a ser analisadas.
Finalmente, Filipe Teixeira tomou a palavra e afirmou que a discussão da marcação das
datas para o processo eleitoral de qualquer núcleo não deve ser levada a cabo em Assembleia
Geral da AEFEUP.
O calendário das eleições do Núcleo de Estudantes de Engenharia Electrotécnica e de
Computadores para o mandato de 2019/2020 foi então aprovado com 26 votos a favor, 0 votos
contra e 1 abstenção.
No sétimo ponto da ordem de trabalhos, Filipe Teixeira tomou a palavra e referiu que é
necessária uma revisão e consequente alteração dos preços aplicáveis à reserva de salas da
FEUP, pela Direção da FEUP. Situação que deverá implicar uma tomada de posição conjunta da
parte de todos os núcleos e da AEFEUP, podendo, para o efeito, ser agendada uma Assembleia
Geral Extraordinária, para discussão do tema.
Em seguida, Manuel Trindade tomou a palavra, para expressar a sua concordância com
Filipe Teixeira, afirmando, a esse propósito, que a reserva das salas do edifício B deveria ser
gratuita. O Presidente da Direção da AEFEUP referiu ainda que, enquanto esta situação não for
resolvida, os estudantes da FEUP têm, como alternativa gratuita, o auditório situado no edifício
da AEFEUP .
Pelas dezanove horas e zero minutos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a
Assembleia Geral por encerrada.

______________________________________________
- Lucas Lopes da Silva Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AEFEUP

