Reunião Geral de Alunos
1.ª Reunião Extraordinária - 05/07/2019
Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, às dezasseis horas, no
anfiteatro dois do edifício Francesinhas um decorreu a Reunião Geral de Alunos (RGA) com
a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto Um - Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal relativo aos Relatórios de
Atividades e de Contas da Direção do mandato 2018/2019
Ponto Dois - Apresentação, discussão e votação dos Relatórios de Atividades e de Contas da
Direção do mandato 2018/2019
Ponto Três - Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Plano de Atividades e
Orçamento da Direção
Ponto Quatro - Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento da
Direção
Estiveram presentes os estudantes que constam do Anexo I.
A Direção fez-se representar pelo aluno Guilherme Antunes, Presidente da Direção.
O Conselho Fiscal fez-se representar pelo aluno Gonçalo Quaresma, 2º Secretário do
Conselho Fiscal.
O Presidente da Mesa da RGA deu início à reunião às dezasseis horas, decidindo adiar o
início da Reunião para as dezassete horas e trinta minutos, dada a inexistência de Quórum. A
RGA teve início às dezassete horas e trinta e quatro minutos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Período de Antes da Ordem do Dia (PAOD)- - - - - - - - - - - - - O Presidente da Mesa da RGA começou por informar que, dadas as dúvidas existentes na
RGA anterior, sobre como se reputariam as abstenções e os votos de maioria absoluta e
maioria qualificada de dois terços, foi pedido um parecer jurídico ao escritório de advogados.
O parecer jurídico e a troca de emails com o escritório de advogados encontram-se em anexo
(Anexo II) e foram disponibilizados em www.aeiseg.pt/reuniao-geral-de-alunos/. Com base
neste parecer, concluiu a Mesa que, à falta de indicação expressa sobre como se contabilizam
as abstenções nas votações de maioria absoluta e qualificada, o que se pode assumir é que
não se reputam as abstenções como votos expressos.
Posto isto, foram dados os documentos Relatórios de Atividades e de Contas da Direção do
mandato 2018/2019 como tendo sido aprovados na reunião anterior. Assim, os pontos um e
dois desta ordem de trabalhos foram eliminados, tendo apenas lugar a apresentação,
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discussão, votação do Plano de Atividades e Orçamento da Direção e apresentação do parecer
do Conselho Fiscal relativo ao Plano de Atividades e Orçamento da Direção.
O Presidente da Mesa da RGA referiu ainda que já tinha chegado aos serviços a carta de
resposta da Procuradoria da República relativa às necessárias alterações de estatutos, tendo o
caso sido arquivado.
A aluna Mariana Tecedeiro, 2ª Secretária da Mesa, procedeu à leitura da Ata da RGA
anterior, que foi de seguida votada pelos oitenta e cinco alunos presentes na Reunião, tendo
existido 0 votos contra, 5 abstenções e 80 votos a favor. O documento foi aprovado.
O aluno Francisco Maria Pereira pediu a palavra para pedir à Mesa da RGA que, tendo em
conta a desinformação sentida pelo aluno a seguir à RGA anterior, faça um comunicado
público a explicar a situação. O Presidente da Mesa da RGA acedeu ao pedido, afirmando
que tal seria feito.
O aluno Eduardo Azêdo teceu uma apreciação sobre a votação da ata da RGA anterior,
afirmando que não seria positivo que se votasse em atas de reuniões onde não se esteve
presente.
A aluna Sara Silva expressou a sua discordância com a ordem de trabalhos, pedindo que fosse
apresentado o Plano de Atividades e Orçamento da Direção primeiro, seguido do Parecer do
Conselho Fiscal, da discussão e votação. O Presidente da Mesa da RGA concordou com a
junção dos pontos 3 e 4 da ordem de trabalhos.
O aluno Francisco Maria Pereira pediu à Direção para que respondesse ao email referido na
RGA anterior, em relação ao qual ainda não tinha obtido resposta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Período da Ordem do Dia (POD) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ponto Três - Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Plano de
Atividades e Orçamento da Direção
A apresentação do Parecer do Conselho Fiscal foi da responsabilidade do aluno Gonçalo
Quaresma, 2.º Secretário do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal congratulou a Direção por
ter feito alterações com base nos pedidos de esclarecimento e deu um parecer favorável ao
Plano de Atividades e Orçamento da Direção.
Ponto Quatro - Apresentação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento
da Direção
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A condução da apresentação do Plano de Atividades da Direção do mandato 2019/2020 foi da
responsabilidade do Presidente da Direção, o aluno Guilherme Antunes. Foram
disponibilizados
os
os
documentos
apresentados
na
Reunião
em
www.aeiseg.pt/reuniao-geral-de-alunos/.
A condução da apresentação do Orçamento da Direção do mandato 2019/2020 foi da
responsabilidade do coordenador do Departamento Financeiro da Direção, Emanuel
Fazendeiro. Foram disponibilizados os acessos aos documentos apresentados na Reunião em
www.aeiseg.pt/reuniao-geral-de-alunos/. O aluno referiu que o orçamento se refere ao
período de junho de 2019 a junho de 2020, e que é baseado nos vários documentos recolhidos
e não num único documento.
O Presidente da Mesa da RGA deu como aberto o período de discussão do Plano de
Atividades e Orçamento da Direção.
O aluno Eduardo Azêdo pediu à Direção alguns esclarecimentos sobre os moldes de eventos
como o Business Challenge, a Festa da Velha Guarda, o Comboio, a Maratona 24h. O aluno
perguntou ainda se o merchandising d a Associação de Estudantes seria realizado em conjunto
com o Marketing do ISEG, e se seria possível existir a realização de atividades por parte da
atual Direção durante o período em que o Orçamento e Plano de Atividades ainda não foram
aprovados em RGA. O aluno referiu ainda que o Plano de Atividades está diferente do
referido em Campanha Eleitoral.
O aluno Guilherme Antunes, na qualidade de Presidente da Direção, esclareceu o orador
anterior relativamente às atividades, acrescentando não haver nenhuma norma que obrigue a
que o plano de atividades seja inteiramente igual ao programa eleitoral, explicando que as
diferenças se devem a constatações posteriores à campanha, relativamente a orçamentos e
calendarização.
O aluno Pedro Vilhena interpelou a Mesa, pedindo que fosse dado um período de quinze
minutos para analisar os documentos, justificando-o com o decorrer do período de exames. O
Presidente da Mesa da RGA não acedeu ao pedido, referindo que os documentos tinham sido
disponibilizados com mais de uma semana de antecedência, não se justificando a pausa.
O aluno Pedro Reis questionou a Direção sobre os moldes do evento Comboio e do evento
Cinema, referindo que este último já foi realizado e não teve adesão. O aluno questionou
ainda a forma como a Direção vai fazer a inclusão dos segundo e terceiro ciclos, reforçando
que deve ser o Presidente da Direção a estar presente nos ENDA.
O aluno Francisco Maria Pereira referiu que não estava a conseguir acompanhar a discussão,
reiterando o já referido pelo aluno Pedro Vilhena.
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O aluno André Lopes questionou a Direção sobre o financiamento aos núcleos e quais os
critérios que serão utilizados.
O aluno Guilherme Antunes, na qualidade de Presidente da Direção, respondeu às diversas
questões: que o Business Challenge seria composto por três desafios em parceria com
núcleos; que o Comboio seria uma viagem até Coimbra; que o merchandising da AE não
seria em conjunto com o Marketing do ISEG; que a AE iria divulgar o Cinema e arriscar no
projeto; que os eventos para os segundo e terceiro ciclos se encontravam no plano de
atividades, entre eles, o Business Networking, Career Forum e Guias de Exames.
Relativamente à presença no ENDA, o aluno referiu que tinha justificado a sua ausência à
Presidente do ENDA e se fez representar pelo André Costa, coordenador do Departamento de
Política Educativa.
O aluno Emanuel Fazendeiro, na qualidade de coordenador do Departamento Financeiro,
referiu que o valor de mil euros seria a dividir por todos os núcleos, sendo que o
financiamento estaria condicionado à apresentação do plano de atividades, por cada núcleo,
no início de cada semestre.
O aluno Fernando Ruivo questionou a Direção acerca dos prémios de Melhor Aluno, pedido
uma justificação sobre o valor de quinhentos euros e não mil euros, que representa o valor da
propina anual.
A aluna Sara Silva perguntou qual seria o número de alunos a receber o prémio e se existiria
distinção entre cursos.
O aluno Pedro Vilhena questionou a Direção sobre o que fará com que um núcleos saia mais
beneficiado que outro.
O aluno André Costa, na qualidade de coordenador do Departamento de Política Educativa,
referiu que os quinhentos euros referidos seriam a dividir por vários alunos e que é um
prémio cauteloso.
O aluno Diogo Pereira referiu os vários eventos que representam a disparidade entre o plano
de atividades e o programa eleitoral.
A aluna Rita Bengala, membro da Direção, esclareceu que os documentos foram realizados
com dados e informações diferentes.
Não havendo mais pedidos de intervenção, deu-se início à votação do Plano de Atividades e o
Orçamento da Direção foram votados pelos oitenta alunos presentes na Reunião, tendo
existido 0 contra, 2 abstenções e 78 votos a favor. O documento foi aprovado, segundo o
artigo vinte e cinco, número três, dos estatutos da AEISEG.
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O aluno Francisco Maria Pereira proferiu uma declaração de voto oral, referindo que há uma
diferença entre legalidade e legitimidade e é no confronto de programas que se chega ao
melhor. Questionando como é que uma direção acabada de eleger apresentou um plano de
atividades diferente do que estava no seu programa de campanha eleitoral, declara que votou
a favor do Plano de Atividades e Orçamento pois acredita que a Direção tem capacidade de o
cumprir.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da RGA deu a sessão como encerrada às
17h40, sendo lavrada a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos membros da
Mesa da Reunião Geral de Alunos.

Lisboa, 05 de julho de 2019

O Presidente da Mesa da Reunião Geral de Alunos

_______________________________________
(Simão Godinho)

O 1.º Secretário

_______________________________________
(João Campos)

A 2.ª Secretária

________________________________________
(Mariana Tecedeiro)
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