Ata da 2ªReunião da Direção da AEFEUP 2021/2022
09/03/2022

Ao nono dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas,
realizou-se a segunda reunião da direção da Associação de Estudantes da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto para o ano letivo 2021/2022 com a seguinte
ordem de trabalhos:
1. Apreciação e votação da Ata da Reunião da Direção Anterior;
2. Apresentação da Demissão do Tesoureiro;
3. Eleição do novo Tesoureiro;
4. Apresentação do Relatório de Atividade e Contas;
5. Inquérito acerca do 1.o Semestre;
6. Aprovação da ata da Reunião;
7. Outros assuntos.

1. Apreciação e votação da Ata da Reunião da Direção Anterior
No primeiro ponto da ordem de trabalhos foi aprovada e assinada a Ata da 1ª Reunião
da Direção da AEFEUP 2021/2022.

2. Apresentação da Demissão do Tesoureiro
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Rui Guerreiro, presidente da Direção da
Associação de Estudantes da FEUP apresentou a carta de demissão de Nuno Mateus,
Tesoureiro cessante da AEFEUP.
3. Eleição do novo Tesoureiro
No terceiro ponto da ordem de trabalhos, Rui Guerreiro passou a palavra a Francisco
Portela, candidato a Tesoureiro da Direção da AEFEUP, por nomeação do Presidente.
Francisco Portela, foi eleito tomou posse como Tesoureiro da Associação de Estudantes
da AEFEUP com 59 votos a favor, 0 votos contra, e 0 abstenções.

4. Apresentação do Relatório de Atividade e Contas

No quarto ponto da ordem de trabalhos, Rui Guerreiro, apresentou o Relatório de
Atividade e Contas.
De seguida, Carlos Alves, Vice-Presidente do pelouro da Política Educativa fez a
apresentação do relatório de atividades dos departamentos de Cooperação e Pedagogia
e Empreendedorismo.
Seguiu-se a apresentação do relatório intercalar dos departamentos de Comunicação e
Marketing, Imagem e Digital pela Secretária-Geral da AEFEUP, Inês Marques.
Em seguida, José Magalhães, Vice-Presidente do pelouro Desportivo, Ação Social e
Bem-Estar, apresentou o relatório intercalar dos dois departamentos Desportivo e Ação
Social e Bem-Estar.
Posteriormente, Pedro Pereira, Vice-Presidente do pelouro de Atividades, tomou a
palavra e apresentou as atividades realizadas pelos departamentos do Recreativo e do
Cultural.
Por último, Diogo Pinto, Vice-Presidente do pelouro da Administração, apresentou o
relatório dos departamentos de Logística e de Grupos e Tradições Académicas.

5. Inquérito acerca do 1.o Semestre
No quinto ponto da ordem de trabalhos, foi mencionada a adesão ao inquérito interno
realizado acerca do 1º Semestre.

6. Aprovação da ata da Reunião
No sexto ponto da ordem de trabalhos, a ata da presente reunião foi aprovada e
assinada pelos 59 efetivos da Direção da AEFEUP presentes, começando pelos vogais, e
por fim o Tesoureiro e Presidente.

7. Outros assuntos

