Minuta da Quarta Assembleia Geral Ordinária 2021/2022
Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, pelas dezasseis horas e
trinta minutos realizou-se, nos termos do artigo 25° dos estatutos da AEFEUP, a
Assembleia Geral Ordinária Número Quatro no Grande Auditório da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto.
A ordem de trabalhos foi a seguinte:
1. Informações;
2. Apreciação e votação do Relatório de Atividades da Direção da AEFEUP no
mandato de 2021/2022;
3. Apreciação e votação do Balancete Econômico de atividades do mandato de
2021/2022;
4. Apreciação do Inventário da AEFEUP no final do mandato de 2021/2022;
5. Outros assuntos.

Antes de passar à ordem de trabalhos, a MAG procedeu à leitura da Ata da 3.ª
Assembleia Geral Ordinária para o mandato 2021/2022.
Francisco Aguiar comentou a falta de detalhe em relação às intervenções da Ata.
Margarida Chalupa comentou a falta de seguimento nas perguntas e respostas na Ata.
Além disso, esclareceu alguns esclarecimentos relativos ao que disse na Ata que não
representa o que foi mencionado, nomeadamente que a FAP não tem voto no ENDA.
A Ata da 3.ª Assembleia Geral Ordinária foi aprovada com 69 votos a favor, 9
abstenção e 1 voto contra.
No primeiro ponto, Rui Guerreiro referiu algumas informações. No primeiro ponto,
mencionou os assaltos que têm acontecido nos parque de estacionamento da FEUP. Há
duas semanas o Presidente da Direção da AEFEUP teve uma reunião com o dirigente da
esquadra e referiu algumas informações sobre o que é sabido acerca da onda de assaltos.
Um cartão de acesso ao parque dos estudantes será dado à polícia de modo a permitir
uma ronda no parque. Referiu que não foi possível identificar ninguém.

No dia 27 de abril, a AEFEUP terá uma reunião com a direção da FEUP de modo a
expor as preocupações da FEUP e conhecer os candidatos a reitor.
Margarida Chalupa questionou a tomada de posição em relação às propinas,na qual Rui
Guerreiro posicionou-se afirmativamente.
No segundo ponto, Rui Guerreiro introduziu o relatório de atividades. A palavra foi
passada a Carlos Alves, José Magalhães, Pedro Pereira, Inês Marques e Diogo Pinto que
apresentaram as atividades dos seus respectivos pelouros.
Rui Guerreiro explicitou as reuniões que teve no decorrer do ano letivo, nomeadamente
dos apoios diretos e indiretos, na adesão às cantinas, onde foi apresentado o relatório de
contas e atividades e também a posição contra a subida do preço da refeição na cantina.
Uma reunião conjunta de modo a coordenar as dádivas de sangue. Além disso,
melhorias na iluminação dos percursos que permitem os estudantes a dirigir-se para a
FEUP. Reuniões de modo a decidir políticas a favor da Juventude. Reuniões com a
DGS, de modo a obter aprovação para o FEUPCaffé e o Arraial de Engenharia.
Reuniões com o senado com o Senado do Porto, com votações em relação a processos
da UP. Reunião devido à falta de segurança sentida no campus da FEUP, como a
colocação de câmeras no polo da FEUP e a criação de uma equipa de segurança de
modo a assegurar a segurança do campus. Reuniões com a direção da FEUP, como salas
24 horas, transição de mestrados, tomada de posição da AEFEUP feita à reitoria, e da
falta de segurança, salas de estudo. Reuniões com o Conselho Pedagógico, onde são
levados os inquéritos e informações relevantes dos estudantes para melhorar a qualidade
de saúde mental e física e de vida e estudo dos estudantes. Rui Guerreiro mencionou
algumas atividades que foram efetuadas. Para além disso, também os novos edifícios
que serão construídos na FEUP, nomeadamente laboratórios, estruturas de alimentação e
outros. Mencionou o dia da FEUP, fundos de apoio e prêmios para os estudantes,
sessões de Erasmus.
Mencionou as reuniões com os núcleos e o que foi obtido das mesmas, reuniões com a
Nvending de forma negociar o contrato e melhorar a faturação, bem como, com outras
entidades, RedBull, Nortada, Eurest onde foi renegociado o aumento de preços nas
refeições face à situação atual e de uma opção vegetariana.

A AEFEUP teve reuniões de modo a representar os estudantes da FEUP na academia,
mencionando as reuniões com a FAP, Assembleias Gerais e encontros.
Carlos Alves tomou a palavra e explicitou o que aconteceu no pelouro da Política
Educativa. Mencionou as FEUP Talks, o FEUP Engineering Days, Pitchs e sessões e
formações realizadas neste âmbito, de modo a preparar para as pitchs e desenvolver soft
e hard skills. No departamento de cooperação, existiu reuniões semestrais, retiros de
núcleos, associações e grupos da FEUP e outras atividades, criação de uma rede de
contactos.
José Magalhães, tomou a palavra relativa ao departamento de Desporto, Ação Social e
Bem Estar. Mencionou a nova equipa e o motivo da sua extinção. Mencionou os
torneios (ESports, Paddle, Basquete, outros), atividades de desporto que foram
efetuadas ao longo do ano letivo. Referiu as novas atividades que a AEFEUP apostou,
como aulas de Surf, Jumpers, e NinjaWarrior. O departamento executou também a
Gamenight, e referiu a falta de adesão ao grupo de corrida no 2º semestre o que
justificou o seu fim. Mencionou a falta da caminha Solidaria no documento. Para além
disso, os diversos workshops, sessões, rastreios, concertos e outras atividades que foram
efetuadas durante o primeiro e segundo semestre.
Pedro Pereira, apresentou o pelouro das Atividades. Apresentou as atividades efetuadas
pelo departamento. Mencionou a referência ao Arraial d’Engenharia no documento,
devido ao trabalho que foi feito previamente ao cancelamento, mesmo não tendo
acontecido. Mencionou o sucesso das Noites de Engenharia, e a participação conjunta
no Concerto do Dia da Mulher. Referiu o feedback das atividades, Karaoke, Stand-up e
da Viagem a Sevilha. Para além disso falou do COncurso de Musica para promover a
música nos estudantes da FEup.
Sofia Borrego, referiu que as atividades da Aefeup foram divulgadas nas redes sociais.
Para além disso houve mobilizações no Porto. Referiu que houve um aumento do
investimento no Linkedin para aproximar os estudantes às empresas e divulgação de
merchandising.

Diogo Pinto, apresentou o pelouro da Administração, que tem a tarefa da manutenção
diária do edifício da AEFEUP. Mencionou diversas ações que foram efetuadas para
melhorar o bom funcionamento do edifício por todos os estudantes. Mencionou algumas
reparações, novo sistema de som, iluminação e outros. Para além disso, apresentou o
trabalho existente por parte do departamento nas diversas atividades efetuadas pela
AEFEUP. Diogo Pinto, mencionou o que foi feito para abrir o edifício a cedências aos
estudantes.
Francisco Aguiar, notou que houve um concerto do FEUP Engineering Days que não foi
publicitado aos estudantes. Para além disso refere a dualidade da GameNight e do
concerto que aconteceram no mesmo dia. Relativamente ao COncurso de Bandas refere
a brevidade da notificação do mesmo,
Pedro Nuno refere que devido ao grande trabalho do FED pode ter havido um lapso e
aproveitou para divulgar os artistas.
José Magalhães refere que foram dois eventos que aconteceram no mesmo dia devido às
condições climatéricas.
Carlos Alves mencionou que na plataforma esta presente o artista.
Pedro Pereira referiu que a publicitação do FED não permitiu a existência da
divulgação.
Margarida Chalupa, refere que a exposição do Dia da Mulher não aconteceu.
José Magalhães, refere que a exposição não aconteceu de facto, mas ao invés decorreu
um workshop em parceria com a Ipoint e a FEUP.
De seguida, procedeu-se à votação do Relatório de Atividades da Direção da AEFEUP
para o mandato 2021/2022 aprovado com 77 votos a favor, 0 contra e 4 abstenções.
No terceiro ponto da ordem de trabalhos, a palavra é dada a Francisco Portela que
apresentou o Balancete Econômico de atividades do mandato de 2021/2022.

Miguel Lopes, representando o Conselho Fiscal da AEFEUP, apresentou o parecer do
mesmo relativo ao balancete apresentado, fazendo algumas menções aos gastos
apresentados no Balancete e referindo que o Conselho Fiscal não poderá fiscalizar os
gastos efetuados após o término do mandato.
De seguida, procedeu-se à votação do Relatório de Atividades da Direção da AEFEUP
para o mandato 2021/2022 aprovado com 73 votos a favor, 0 contra e 1 abstenção.
No quarto ponto da ordem de trabalhos, Rui Guerreiro apresentou o Inventário da
AEFEUP no final do mandato 2021/2022.
No quinto ponto, em relação a outros assuntos, Margarida Chalupa tomou a palavra e
referiu que nos cada membro dos órgão devia-se apresentar. A mesa respondeu que
como a lista foi apresentada com o mesmo nome, o que foi entendido que uma pessoa a
apresentar seria suficiente. Margarida Chalupa mencionou que pode ter as diversas
pessoas pode trazer vantagens relativamente a horários e funções.
Francisco Aguiar tomou a palavra, que no regimento a AG deve ser convocada 8 dias
úteis, tal como foi, no entanto, a data da mesma só foi mencionada 1 dia antes. A minuta
da Ata anterior poderia ter sido divulgada por email. A Mesa respondeu que houve
dificuldades de comunicação com o Centro de Eventos relativamente à reserva do
espaço dos “Queijos”, e que a minuta foi apresentada de acordo com os estatutos.
Diogo Pinto, deixou umas palavras de agradecimento à AEFEUP e aos seus membros,
mencionando o seu desenvolvimento ao longo dos diversos mandatos.

Pelas dezoito horas e dezasseis minutos, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu
a 4.ª Assembleia Geral por encerrada.

Porto, 26 de Abril de 2022
______________________________________________
- Catarina Ferraz Nunes de SousaPresidente da Mesa da Assembleia Geral da AEFEUP

