Ata da Primeira Assembleia Geral de Estudantes Ordinária 2020/2021
Lisboa, 28 de outubro de 2020
Ao vigésimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte, realizou-se a primeira
Assembleia Geral de Estudantes da Associação de Estudantes do ISCTE-Instituto
Universitário de Lisboa, do ano letivo 2020/2021, com início marcado para as dezoito
horas, no Auditório Ferreira de Almeida (B203), no ISCTE-Instituto Universitário de
Lisboa.
À hora marcada, não havia sido reunido quórum para dar início à ordem de trabalhos,
pelo que, como previsto em Convocatória, se iniciou trinta minutos após a hora marcada,
ou seja, pelas dezoito horas e trinta minutos. A Assembleia Geral de Estudantes foi
presidida pela Presidente Inês Gomes, coadjuvada pela Secretária Joana Mealha.
A presente Assembleia Geral de Estudantes teve a seguinte ordem de trabalhos:
1. Informações;
2. Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e respetivas bases
orçamentais para o Mandato 2020/2021;
3. Apreciação do parecer do Conselho Fiscal acerca do Plano de Atividades e
Orçamento para o Mandato 2020/2021;
4. Outros assuntos.

Após a anterior apresentação, e não existindo questões, a Presidente da Mesa da
Assembleia-Geral seguiu com a mesma, tendo início no ponto 1), respeitante a
informações. Foi, assim, explicado o porquê da primeira AGE estar a ocorrer trinta e três
dias após o início das aulas e não dentro do tempo estipulado, ou seja, trinta dias. Não
havendo mais informações a comunicar por parte da Mesa da Assembleia Geral,
prosseguiu-se para os pontos 2) e 3) da Ordem de Trabalhos, tendo sido dada a palavra à
Direção da Associação de Estudantes, para que fosse, primeiramente, apresentado o Plano
de Atividades. A Presidente da AE, Inês Caldeira, deu início ao esclarecimento do Plano
de Atividades, começando por referir que as atividades que constam no mesmo são
aquelas que a Associação de Estudantes pretende realizar durante o ano letivo. Porém,

devido à pandemia que estamos a viver, a totalidade da concretização das mesmas é,
ainda, incerta.
Terminado o esclarecimento, foi aberto espaço para discussão, no qual o discente Vasco
Mateus afirma existirem problemas com os Serviços Académicos do Iscte e questiona se
a AE não tem forma de facilitar a comunicação com os mesmos, ao que a Presidente da
Associação de Estudantes respondeu que a AE também está a ter dificuldades em
contactá-los, pedindo, ainda, que os alunos reportassem estas situações à AE.
As discentes Beatriz Mendes e Inês Guerreiro questionaram se não se iriam realizar
atividades comemorativas no dia 25 de abril e no dia do Estudante, uma vez que as
mesmas não constavam no Plano de Atividades apresentado, reforçando a importância
destas datas. A Presidente da Associação de Estudantes respondeu existirem equipas já
preparadas para realizarem atividades de celebração, em ambas as datas referidas, não
existindo, contudo, ainda, moldes para as mesmas.
Ainda, a discente Beatriz Mendes sugeriu a existência de um debate para a realização da
Moção Global, de modo a que a mesma fosse criada em comunidade e ser só depois
aprovada, ao que a Presidente da Associação de Estudantes respondeu que dessa forma a
Moção Global só estaria concluída no final do mandato atual, não dando espaço a esta
direção para trabalhar neste sentido. Porém todas as ideias poderão, perfeitamente, ser
utilizadas em futuros mandatos, pelo mesmo não ser estanque.
Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação, tendo sido auferidos 4 direitos
de abstenção, 10 votos contra e 32 votos a favor, totalizando 46 membros votantes.
Seguidamente, foram apresentadas as bases orçamentais para o mandato do presente ano
letivo. Após a sua apresentação, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral procedeu à
leitura do parecer por parte do Conselho Fiscal acerca do Plano de Atividades e respetivo
Orçamento, tendo seguidamente aberto, novamente, espaço para intervenções.
O discente Ricardo Ramos, relativamente aos gastos de Funding e Património, referiu
que gostaria de ver discriminados na Proposta os valores que são gastos pela própria
Associação de Estudantes e os que são gastos pelo financiamento de sócios, ao que a
Presidente da Associação de Estudantes referiu não ser ainda possível constatar com

certezas as percentagens. Não tendo existido mais questões, prosseguiu-se com a votação
do orçamento, sendo contabilizados 10 direitos de abstenção, 3 votos contra e 32 votos a
favor, totalizando 45 membros votantes.
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral passou ao último ponto da Ordem de
Trabalhos, o ponto 4), referente a Outros Assuntos, não existindo, no entanto,
intervenções por parte dos estudantes presentes.
Assim, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por terminada a Assembleia Geral
de Estudantes Ordinária, pelas dezanove horas e trinta minutos.

Pela Mesa da Assembleia Geral de Estudantes

(Inês Gomes)

