
 

 

Ata da segunda Assembleia-Geral de Alunos Extraordinária 2018/2019 

 

Lisboa, 29 de março de 2019 

Ao vigésimo nono dia do mês de março do ano dois mil e dezanove, foi celebrada a 

segunda Assembleia-Geral de Alunos de caráter extraordinário do ano letivo 2018/2019, 

que se realizou pelas vinte horas no Auditório 1, situado no Edifício I do ISCTE-IUL. 

À hora marcada, não havia sido reunido quorom para dar início aos trabalhos, pelo que, 

como previsto em convocatória, esta começou pelas vinte horas e trinta minutos. A 

Assembleia-Geral de Alunos foi dirigida pelo Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, 

Jorge Dias, e coadjuvada pelo Vice-Presidente, Américo Bento, e Secretária, Marta Silva. 

O presidente Jorge Dias iniciou a Assembleia-Geral apresentando uma proposta de 

alteração da ordem de trabalhos, na qual se acrescentaria o ponto de “Apresentação, 

discussão e votação da Ata da primeira Assembleia-Geral de Alunos Extraordinária 

2018/2019”. Esta proposta foi submetida a deliberação pela Assembleia-Geral e aprovada 

por unanimidade, pelo que a ordem de trabalhos assumida foi a seguinte: 

1) Informações; 

2) Apresentação, discussão e votação da Ata da primeira Assembleia-Geral de 

Alunos Extraordinária 2018/2019; 

3) Proposta de alteração dos Estatutos da Associação de Estudantes do ISCTE-IUL; 

4) Outros assuntos. 

Aquando desta proposta de alteração, o discente João Lopes levantou a questão de se não 

seria preferível deixar a votação da ata da Assembleia-Geral anterior para a próxima 

Assembleia-Geral, visto esta não ter sido facultada previamente, ao que o Presidente da 

Mesa da Assembleia-Geral respondeu que, não havendo oposição por parte da 

Assembleia Geral nem nenhum ponto fraturante relativamente à mesma, esta poderia ser 

votada na presente Assembleia-Geral. 

Não tendo havido mais questões e aprovada a nova ordem de trabalhos por unanimidade, 

o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral seguiu com a mesma, começando pelo ponto 
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1), respeitante a informações. A Mesa da Assembleia-Geral não tinha informações a 

comunicar pelo que foi dada a palavra ao Vice-Presidente da Direção da Associação de 

Estudantes, João Fernandes, que forneceu informações acerca dos eventos realizados pela 

Associação de Estudantes desde a Assembleia-Geral anterior, tendo mencionado os 

seguintes eventos a nível interno: Recrutamento de novos membros para a Associação de 

Estudantes, Dia da Rádio, Workshop de Imagem, Semana dos Núcleos e Awareness 

Week. Mencionou ainda, a nível externo, o Encontro Nacional de Direções Associativas 

no qual foram abordados os temas da ação social, do financiamento das instituições de 

ensino superior e do alojamento. O Vice-Presidente da Associação de Estudantes 

informou ainda que a nível de desporto o ISCTE tem obtido bons resultados, 

especificando modalidades e resultados até ao momento. Não havendo mais informações 

a dar pela parte da Direção da Associação de Estudantes, o Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral abriu espaço para esclarecimento de questões relativamente ao ponto 

de informações. Não tendo havido questões, prosseguiu-se com a ordem de trabalhos. 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral passou ao ponto 2) da Ordem de 

Trabalhos, fazendo uma apresentação da ata anterior. Terminada a mesma, foi aberto 

espaço para questões, no qual o discente João Lopes questionou quais haviam sido as 

questões levantadas acerca do relatório de contas, ao que o Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral respondeu que não haviam sido levantadas questões acerca do 

Relatório de Contas Intercalar, relembrando que a documentação aprovada se encontra 

disponível na Secretaria da Associação de Estudantes para consulta. Não tendo havido 

mais pedidos de intervenção, o Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-Geral passou à 

votação, tendo sido auferidos 0 direitos de não-voto, 3 direitos de abstenção, 1 voto contra 

e 35 votos a favor, totalizando um total de 39 membros votantes. 

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral passou ao ponto 3) da Ordem de Trabalhos, 

explicando o motivo da proposta realizada, destacando a alteração da realidade da 

Associação de Estudantes desde a última aprovação estatutária em 2014, bem como a 

deteção de algumas irregularidades, que foram devidamente explicitadas no decorrer da 

apresentação feita do documento proposto. De destacar desta mesma apresentação, que 

quem participou desta proposta de alteração foi a Mesa da Assembleia-Geral, em conjunto 
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com dois membros da Direção e um membro do Conselho Fiscal, num processo iniciado 

no início do mandato. Terminada a apresentação do documento proposto, o Presidente da 

Mesa da Assembleia-Geral abriu espaço para questões. O discente João Lopes questionou 

se a deliberação que iria acontecer incluía já o calendário eleitoral, ao que o Presidente 

da Mesa da Assembleia-Geral respondeu que incluía a parte inserida nos Estatutos, que 

seria o documento em deliberação no momento e que a votação do Calendário Eleitoral 

seria feita a posteriori. Não havendo mais questões por parte da Assembleia-Geral, 

procedeu-se à deliberação da proposta de alteração estatutária, tendo sido auferidos 1 

direito de não-voto, 3 direitos de abstenção, 5 votos contra e 30 votos a favor, totalizando 

um total de 39 membros com direito a voto, dando-se como aprovada a alteração dos 

Estatutos da Associação de Estudantes do ISCTE-IUL. 

Concluído o ponto anterior e não havendo outros assuntos a apresentar, o Presidente da 

Mesa da Assembleia-Geral deu por terminada a Assembleia-Geral de Alunos 

Extraordinária pelas vinte e uma horas. 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

 

 

 

 

 


