Proposta de ata da Assembleia Geral de 4 de janeiro de 2018
Mesa da Assembleia Geral da AAIPS

------------------------------------------- ATA NÚMERO 48 ---------------------------------------------------------ASSEMBLEIA GERAL DE QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZOITO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, teve lugar no Auditório da Escola
Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal (ESTBarreiro/IPS), a décima nona
Assembleia Geral (AG) da Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal, adiante designada
por AAIPS. Ocupando a presidência da Mesa da Assembleia Geral da Associação Académica do Instituto
Politécnico de Setúbal, adiante designada por MAG-AAIPS, o Presidente Bruno Fragueiro, acompanhado
pelo Vice-Presidente da MAG-AAIPS João Carriço e pela Secretária da MAG-AAIPS Andreia Cardetas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atendendo ao facto de à hora estabelecida não existir quórum para se iniciar os trabalhos, o
presidente da MAG-AAIPS adiou o início da AG em meia hora, tal como estabelecido na alínea a) do
número dois do artigo décimo do Regimento da AG da AAIPS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os trabalhos da AG foram iniciados às dezoito horas e trinta e cinco minutos com um quórum de trinta e
um membros. Foi lida a convocatória da AG, anexa a esta ata, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------- PONTO UM – Aprovação da ata da Assembleia Geral anterior; ------------------------------------------------------ PONTO DOIS – Informações; -------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS – Apresentação e Votação do Plano de Atividades e Orçamento da AAIPS – Mandato
2018; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO QUATRO – Regulamento eleitoral dos Núcleos de Curso da AAIPS – mandato 2018; ------------- PONTO CINCO – Regulamentos internos da AAIPS. ---------------------------------------------------------------------PONTO SEIS – Outros Assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi questionado se os presentes tinham alterações a fazer relativamente à ordem de trabalhos, não
havendo, o presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, deu seguimento aos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO UM -------------------------------------------------------------Disponibilizada a ata em formato de papel e, não havendo propostas de alteração à mesma foi votada a
ata tendo sido aprovada por unanimidade pelos vinte e três membros com direito a voto na AG. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO DOIS ------------------------------------------------------------O presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, apresentou pela MAG-AAIPS duas informações.
Primeiramente deu informação da entrada a quatorze de dezembro de na MAG-AAIPS a carta de demissão
da ex-vogal da Direção da AAIPS Cátia Reto, tendo assim a Direção passado a vinte e oito elementos. Foi
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questionado se algum dos presentes pretendia que se citasse a carta e, não havendo qualquer intervenção
a favor o presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, passou para a segunda informação referentes a
processos em tribunal contra a AAIPS derivados do mandato de dois mil e dezasseis. Processos estes,
com o Artista C4 Pedro e outros para os quais, já foi marcada audiência prévia, relativos á falta de
pagamento, durante o mandato de dois mil e dezasseis, de serviços prestados no âmbito da Semana
Académica de Setúbal dois mil e dezasseis. Bruno Fragueiro, questionou se algum dos presentes queria
um esclarecimento adicional, não havendo prosseguiu-se neste ponto. ----------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, chamou a Direção da AAIPS para apresentar algumas
informações importantes. A Presidente da Direção da AAIPS, Inês Silva, referenciou primeiramente
algumas datas a ser apresentadas no PAO, ponto seguinte da ordem de trabalhos. Referiu também as
Formações para os vários Pelouros da AAIPS e vários aspetos relativos á divulgação da campanha para o
Processo Eleitoral dos Núcleos e do Conselho de Estudantes, onde foi salientada a importância relativa a
posse de um núcleo por parte de cada licenciatura do IPS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais informações a dar, passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS ------------------------------------------------------------Bruno Fragueiro, explicitou aos presentes o método pelo qual o Plano de Atividades e Orçamento (PAO)
da AAIPS para o mandato de dois mil e dezoito seria exposto, iniciando-se pela apresentação do mesmo
pela Direção. Foi questionado se alguns dos presentes tinha questões, não havendo, o Presidente da MAGAAIPS, Bruno Fragueiro, passou a palavra à Presidente da Direção da AAIPS, Inês Silva, acompanhada
pelo Tesoureiro da AAIPS, Gonçalo Jorge e, cumprindo o artigo 18º dos Estatutos da AAIPS, passaram a
apresentar o PAO para o Mandato dois mil e dezoito. Terminada a apresentação do PAO dois mil e dezoito
seguiu-se a apresentação do parecer do Conselho Fiscal da AAIPS (anexo à presente ata) ao mesmo,
citado pela Presidente do Conselho Fiscal, Neuza Aleixo. Esta citou um parecer positivo salientando
melhorias e congratulou o esforço realizado chamando á atenção para a necessidade de consolidação
orçamental da AAIPS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi questionado se os presentes possuíam dúvidas relativamente á apresentação do Plano de Atividades
e Orçamento (PAO) e, não havendo dúvidas, passou-se para um período de intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Estudante nº 060250016, do curso de licenciatura de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
ESTSetúbal/IPS, e, Presidente da MAG-AAIPS interveio em relação ao PAO realçando o ano de dois mil e
dezassete por tudo aquilo que se conseguiu fazer, referindo também as fracas adesões ás assembleias e
a falta de interesse e motivação por parte dos estudantes para com as realidades e práticas da AAIPS e do
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meio envolvente, dando também os parabéns pelo parecer positivo do CF-AAIPS á direção da AAIPS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, voltou a questionar aos membros presentes se queriam fazer alguma
intervenção, não havendo, procedeu-se à votação do plano apresentado, estando presentes vinte e cinco
membros, a proposta da Direção para o Plano de Atividades e Orçamento da AAIPS para o mandato dois
mil e dezoito foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, questionou aos membros presentes se havia mais alguma
questão algo a este ponto e, não existindo mais nada a acrescentar, prosseguiu-se com a ordem de
trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO QUATRO -----------------------------------------------------------O presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, informou os presentes que se encontrava aberto o Processo
Eleitoral dos Núcleos de Curso da AAIPS e que quem estivesse interessado em formar um Núcleo de Curso
ou um Conselho de Estudantes, referindo a importância dos mesmos, deveria entregar uma lista até ao dia
doze de janeiro pelas dezassete horas e cinquenta e nove minutos. Informou ainda, a todos os membros
presentes, de todas as datas e prazos referentes a este processo eleitoral, referindo que a Tomada de
Posse seria dia vinte e cinco de janeiro, se todo o processo ocorresse de forma normal. Acrescentou ainda
que até à data presente, não tinha dado entrada nenhuma lista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi questionado se os presentes tinham dúvidas relativamente a este ponto. Não havendo, passou-se ao
próximo ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PONTO CINCO ----------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, explicitou como ia ser tratado este ponto, referindo que se
tratava da votação para alterações efetuadas ao Regulamento de Atribuição de Apoios da AAIPS e ao
Regulamento Administrativo da AAIPS. Chamou então a Direção da AAIPS para apresentar as alterações
efetuadas e esclareceu juntamente com a Presidente da AAIPS, Inês Silva, cada uma delas á medida que
eram apresentadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquando da apresentação das alterações ao Regulamento de Atribuição de Apoios da AAIPS, relativos aos
núcleos de curso, o aluno e vice-presidente da MAG-AAIPS, João Carriço nº 130249010 do curso de
licenciatura em Engenharia Mecânica ESTSetúbal/IPS, interveio sugerindo que houvesse uma penalização
para a não divulgação de publicações e atividades por parte da AAIPS dado que existe uma bonificação
para a divulgação. Ficando estas, bonificação e penalização, com o mesmo valor. Tendo assim solicitado
á mesa uma folha de requerimento para exposição da sua intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Seguiram -se as alterações ao Regulamento de Atribuição de Apoios da AAIPS referente ás tunas. --------Interveio seguidamente o estudante, Fábio Guerreiro, nº 150319064 do curso de Marketing ESCE/IPS,
questionando a partir de que momento seriam contabilizadas/penalizadas as alterações ao regulamento
das tunas quanto a festas realizadas pelas mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, respondeu dizendo que só são aplicadas
bonificações/penalizações após apresentação do Plano de Atividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio então o estudante, Daniel Contreiras nº2137 do curso de licenciatura em Tecnologias do Petróleo
ESTBarreiro/IPS, questionando o porquê de não serem aplicadas bonificações/penalizações logo na 1ª
tranche. Sendo que, Presidente e Vice-Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro e João Carriço
respetivamente, responderam que em dezembro á data da tomada de posse não é possível aplicar
bonificações/penalizações a uma tranche que ainda não existe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio então o estudante, Pedro Pereira, nº160320033 do curso de Contabilidade e Finanças ESCE/IPS,
questionando se no presente ano civil não for apresentado relatório de atividades e contas no ano civil
seguinte ocorre receção de tranche referente ao apoio ás tunas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, respondeu dizendo que pode ocorrer sessação do apoio
no seguinte ano civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi questionado se algum dos presentes necessitaria de um esclarecimento adicional e se todos se
encontravam confortáveis para votar nas alterações efetuadas ao Regulamento de Atribuição de Apoios da
AAIPS. Não havendo, procedeu-se á votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram então aprovadas por unanimidade as alterações ao Regulamento de Atribuição de Apoios da AAIPS,
estando vinte e quatro membros presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dá então entrada na MAG-AAIPS o requerimento realizado pelo estudante da MAG-AAIPS João Carriço,
nº 130249010 do curso de licenciatura em Engenharia Mecânica ESTSetúbal/IPS, já referido anteriormente
na presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, interrompe então a ordem de trabalhos para votação do
Requerimento, tendo este sido aprovado por unanimidade com vinte e quatro membros presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se a apresentação das alterações ao Regulamento Administrativo da AAIPS tendo o Presidente da
MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, juntamente com a Presidente da AAIPS, Inês Silva, apresentado as

4

Proposta de ata da Assembleia Geral de 4 de janeiro de 2018
Mesa da Assembleia Geral da AAIPS

alterações efetuadas esclarecendo cada uma delas á medida que eram apresentadas----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi questionado se algum dos presentes necessitaria de um esclarecimento adicional e se todos se
encontravam confortáveis para votar nas alterações efetuadas ao Regulamento Administrativo da AAIPS.
Não havendo, procedeu-se á votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram então aprovadas por unanimidade as alterações efetuadas ao Regulamento Administrativo da
AAIPS, estando vinte e quatro membros presentes---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após votação, foi aberto um período de intervenções no qual o estudante e Vice-Presidente da MAG-AAIPS
João Carriço, nº 130249010 do curso de licenciatura em Engenharia Mecânica ESTSetúbal/IPS intervir
frisando que as alterações apresentadas reconhecem muito valor ao Porta-voz Coordenador, que ainda
não teria ainda anteriormente sido tão notório. Referiu também a importância que deve ter o
acompanhamento deste mesmo elemento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro agradeceu a intervenção e questionou os presentes quanto
a dúvidas relativamente a este ponto. Não havendo, passou-se ao próximo ponto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO SEIS -------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, informou os presentes na AG da entrada na MAG-AAIPS
de um pedido de retificação de protocolos com a UNIMIDIA -Meios e Publicidade, Lda que, segundo os
estatutos da AAIPS, se trata de um protocolo de cooperação que ultrapassa as competências da Direção
da AAIPS pois ultrapassa os doze meses de mandato. ------------------------------------------------------------------Bruno Fragueiro, passou a citar o conteúdo deste protocolo tendo referido que este visava a instalação, por
parte da empresa em questão, de seis televisores que passam publicidade rotativa de quinze em quinze
dias. Tendo respetivamente a AAIPS direito a duas campanhas a cada quinze dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após esta exposição do protocolo surge a intervenção do estudante e vice-presidente da MAG-AAIPS, João
Carriço nº 130249010 do curso de licenciatura em Engenharia Mecânica ESTSetúbal/IPS, questionando se
este serviço possuiria qualquer tipo de custo para a AAIPS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respondeu então a Presidente da Direção, Inês Silva, que este protocolo não teria qualquer tipo de custo
para a AAIPS, mas sim bonificação de quinze e quinze dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções e propostas de alteração ao mesmo, o Presidente da MAG-AAIPS, Bruno
Fragueiro, passou á votação da realização deste Protocolo. -------------------------------------------------------------

5

Proposta de ata da Assembleia Geral de 4 de janeiro de 2018
Mesa da Assembleia Geral da AAIPS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi então aprovada por unanimidade, pelos vinte e quatro membros com direito a voto na AG, a realização
deste Protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, deu por
encerrada a Assembleia Geral (AG), pelas vinte horas e cinquenta e quatro minutos do dia quatro de janeiro
de dois mil e dezoito. Terminou ainda agradecendo a todos pela presença e que se houvesse alguma
questão referente a pontos da ordem de trabalhos estaria disponível para esclarecimento. Deu mais uma
vez os parabéns à Direção, pelo Plano de Atividades e Orçamento desejando boa sorte e um bom mandato.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atestando a veracidade deste ato, foi lavrada esta ata que, para atestar a validade dos fatos nela referidos,
será assinada pelo Presidente da MAG-AAIPS e pela Secretária da MAG-AAIPS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da MAG-AAIPS: Bruno César Abambres Fragueiro ------------------------------------------------------__________________________________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Secretária da MAG-AAIPS: Andreia Isabel Pereira Cardetas ---------------------------------------------------------__________________________________________ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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