
 

 

EXTRATO DE ATA  

SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL DE ESTUDANTES ORDINÁRIA 

 

Ao terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, realizou-se a terceira 

Assembleia Geral de Estudantes da Associação de Estudantes do Iscte-Instituto 

Universitário de Lisboa, sendo esta a segunda Ordinária, da qual é lavrado o presente 

extrato de ata nos termos do art.º 12, n.º 10, do Regimento da Assembleia Geral de 

Estudantes, que decorreu em formato online, na plataforma Zoom, com a seguinte 

ordem de trabalhos:  

1. Informações; 

2. Deliberação e aprovação das Atas das Assembleias Gerais Ordinária e 

Extraordinária anteriores; 

3. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas Intercalar do mandato 

2020/2021; 

4. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do Relatório de Contas 

Intercalar do mandato 2020/2021;  

5. Apreciação de Calendário de Atividades para o segundo semestre do mandato 

20/21; 

6. Apresentação, discussão e votação da Moção Interna: Polidesportivo da 

AEISCTE-IUL;  

7. Outros assuntos.  

Não havendo quórum à hora marcada, a AGE Ordinária iniciou-se às dezoito horas. 

Estiveram presentes 90 estudantes com direito a voto.  

 



 

 

Deliberações e Votações:  

1. Aprovou as atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária anteriores (dia 28 

de outubro);  

2. Aprovou o documento relativo ao Relatório de Contas intercalar do mandato 

2020/2021; 

3.  Aprovou o Calendário de Atividades para o segundo semestre do mandato 

2020/2021; 

4.  Aprovou a proposta de adição do ponto 4) de Miguel Cosme ao documento da Moção 

Interna: Polidesportivo da AEISCTE-IUL;  

Para a ata da Assembleia Geral Ordinária foram contabilizados 18 direitos de abstenção, 

0 votos contra e 69 votos a favor, totalizando 87 membros votantes. Por sua vez, a ata 

da Assembleia Geral Extraordinária contou com 20 direitos de abstenção, 0 votos contra 

e 70 votos a favor, totalizando 90 membros votantes. 

Para o documento relativo ao Relatório de Contas intercalar, foram contabilizados 17 

direitos de abstenção, 6 votos contra e 59 votos a favor, totalizando 82 membros 

votantes. 

O Calendário de Atividades para o segundo semestre contou com 17 direitos de 

abstenção, 10 votos contra e 58 votos a favor, totalizando 85 membros votantes. 



 

 

Finalmente, para o documento da Moção Interna: Polidesportivo da AEISCTE-IUL com a 

adição do ponto 4) de Miguel Cosme, foram contabilizados 0 direitos de abstenção, 1 

voto contra e 72 votos a favor, totalizando 73 membros votantes. 

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual é elaborado o 

presente extrato de ATA que, depois de assinado pela Presidente da MAGE, que presidiu 

aos trabalhos, é disponibilizado no site da AEISCTE-IUL e nos demais meios.  

 

Lisboa, 3 de fevereiro de 2020  

Pela Mesa da Assembleia Geral de Estudantes 

 

 

  

 

 

 


