Proposta de ata da Assembleia Geral de 12 de abril de 2018
Mesa da Assembleia Geral da AAIPS

-------------------------------------------------------- ATA NÚMERO 55 --------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEIA GERAL DE DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao décimo segundo dia do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas e trinta minutos, teve
lugar no Auditório um da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal
(ESTSetúbal/IPS), a vigésima 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 dez minutos com um quórum de dezoito 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 – Processos Jurídicos da AAIPS referentes ao mandato 2016; ----------------------------------- PONTO QUATRO – Consequências dos respetivos processos jurídicos no Plano de Atividades e
Orçamento do mandato 2018; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO CINCO – 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 da AG anterior, tendo sido aprovada com dez votos a favor e oito abstenções dos membros com direito
a voto na AG. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO DOIS ---------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, chamou a Direção da AAIPS para apresentar algumas
informações. A Presidente da Direção da AAIPS, Inês Silva, referiu as datas das atividades futuras da
AAIPS sendo que no dia dezoito de abril irá realizar-se a sessão de cinema pelas quinze horas no auditório
um da ESTSetúbal/IPS e no auditório zero ponto zero um da ESTBarreiro/IPS. No dia dezanove de abril irá
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realizar-se o torneio intercursos na modalidade de basquetebol e no dia vinte e três de abril realizar-se-á a
Taça AAIPS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, questionou aos presentes se haveria algum pedido de
esclarecimento à Direção da AAIPS, não havendo, questionou se mais alguém teria alguma informação a
prestar, não havendo o Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, passou a apresentar algumas
informações. Informou que na semana seguinte seria divulgado o cartaz da Semana Académica de Setúbal
dois mil e dezoito, sendo que, na noite anterior, na Gala de Aniversario da AAIPS já tinham sido divulgados
os DJ´s vencedores do concurso tendo os mesmos realizado uma atuação. Informou, também, que o
concurso de Bandas de Garagem tinha sido fechado devido à falta de participantes. Informou, ainda, que
os concursos de barraquinhas e espaços para comidas para a Semana Académica de Setúbal dois mil e
dezoito já se encontravam abertos tendo como limite de entrega de propostas dia oito e nove de maio
respetivamente. Já se encontravam no momento disponíveis para venda os passes semanais para Sócios
da AAIPS a preço reduzido sendo que, se alertou para o facto de que a partir de quinta-feira da semana
seguinte os mesmos iriam sofrer uma mudança de preço. Referiu que a Semana Académica de Setúbal
dois mil e dezoito se realizaria de dia vinte e um a vinte e sete de maio sendo que na segunda-feira tinha
lugar no Largo da Sé as Serenatas, de terça-feira a sexta-feira são noites de recinto no campus do IPS e
que no domingo se realizaria a Bênção e a Queima das Fitas do finalistas que se encontra praticamente
confirmado que será no Parque do Bonfim. Informou, também, que a entrega, para os estudantes finalistas,
das fitas obrigatórias será até dia dezanove de abril sendo esta também a data limite de inscrição para a
Gala de Finalistas a realizar-se na ESTBarreiro/IPS pelo preço de quinze euros e que após essa data o
preço irá sofrer, também, um ajuste.--------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo nenhum pedido de esclarecimento e não havendo mais informações a dar passou-se ao
ponto seguinte da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, chamou a Direção da AAIPS, para fazer um ponto de
situação sobre os Processos Jurídicos da AAIPS referentes ao mandato de dois mil e dezasseis. A
Presidente da Direção da AAIPS, Inês Silva, informou aos presentes que já foi finalizado o primeiro conjunto
de audiências para o primeiro processo já referenciado em Assembleias Gerais anteriores, referente à
empresa MatchAttack que trouxe o artista C4 Pedro à Semana Académica de Setúbal de dois mil e
dezasseis. Houve uma audiência prévia para se definir o valor da dívida, incluindo custas de tribunal, que
se realizou no dia seis de dezembro de dois mil e dezassete, sendo que o valor ficou definido em vinte e
um mil, cento e oitenta e cinco euros e noventa cêntimos. No dia sete de março de dois mil e dezoito houve
uma segunda audiência onde foram ouvidas as testemunhas do processo. Por parte da empresa foram
ouvidas como testemunhas, Ricardo Amaral como intermediário da empresa com a AAIPS, João Bastos
como colaborador da empresa e Pedro Miguel como gerente da empresa. Da parte da AAIPS foram ouvidas
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como testemunhas Inês Pestana, Rúben Lucas, João Amaral e Bruno Fragueiro. A Presidente da Direção
da AAIPS, Inês Silva, assistiu à referida audiência tendo ouvido os depoimentos das testemunhas. Na sua
opinião os depoimentos prestados não foram coincidentes sendo que, da sua perceção, não lhe foi possível
antecipar o possível parecer do juiz. Uma vez que Rúben Lucas não foi notificado pelo tribunal devido a um
problema relacionado com a morada foi realizada uma terceira audiência no dia 4 de abril apenas para
ouvir o depoimento do mesmo dado que, no entender do Juiz, o depoimento do mesmo poderá ser
importante no processo. Até ao momento aguarda-se pela decisão do tribunal quanto ao desfecho do
processo, ou seja, se a AAIPS terá de pagar ou não a alegada divida. -----------------------------------------------Entretanto deu entrada outro processo, relativo à empresa Bacalhau e Santos que colocou o gerador na
Semana Académica de Setúbal dois mil e dezasseis, sendo que se vai realizar uma audiência prévia no
dia dezoito de maio. Apesar de se saber que o valor em causa é de sete mil, cento e setenta e nove euros
e cinquenta cêntimos com as custas de tribunal definir-se-á o valor da dívida sendo que o processo vai ser
idêntico ao anterior, sendo que, neste processo não haverá notificação para testemunhos, sendo o mesmo
conduzido de forma diferente devido ao valor em dívida.------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, informa aos presentes que não existe qualquer tipo de
prova documental em ambos os processos que prove que tenha havido, por parte da AAIPS, qualquer
pagamento a estas empresas sendo que apenas no primeiro processo existe um contrato assinado pela
Inês Pestana com a empresa MatchAttack. Apenas os depoimentos das testemunhas servem então de
prova que AAIPS realizou os respetivos pagamentos das dívidas alegadamente imputadas à AAIPS o que
implica que, o processo anteriormente aberto contra os ex-dirigentes com condutas menos próprias no
mandato de dois mil e dezasseis tenha sido suspenso para que estas pudessem defender nestes dois
processos a AAIPS, sendo que era pouco credível as testemunhas de defesa estarem a ser acusadas pela
própria. O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, informa aos presentes que como testemunha lhe
foi perguntado se o mesmo tinha estado presente no ato de pagamento sendo que respondeu
negativamente dado não ter estado envolvido na organização da Semana Académica de Setúbal dois mil
e dezasseis. No seu parecer em tribunal, este acredita que o Juiz necessitava de uma prova de pagamento
por parte da AAIPS. Pelo depoimento prestado por Rúben Lucas em tribunal tem perceção que o montante
da dívida foi pago à empresa. Pelos depoimentos das testemunhas por parte da empresa não houve
coerência entre o real valor em dívida. Informa também que os advogados da AAIPS admitem uma elevada
probabilidade de condenação à mesma. --------------------------------------------------------------------------------------Em caso de condenação, para ambos os processos, resulta numa perda de vinte e oito mil, trezentos e
sessenta e cinco euros e quarenta cêntimos para a AAIPS para o mandato dois mil e dezoito. ---------------Foi questionado se os presentes tinham dúvidas relativamente a este ponto. Não havendo, passou-se ao
próximo ponto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------- PONTO QUATRO -----------------------------------------------------------O presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, informou os presentes que os atuais órgãos da AAIPS não
se achavam mandatados para tomar eventuais decisões sobre um Plano de Atividades e Orçamento
aprovado pelos estudantes para o mandato de dois mil e dezoito face às eventuais condenações dos
processos que estão a decorrer, sendo que, este ponto servira para a apresentação de duas soluções face
às eventuais condenações no valor de vinte e oito mil, trezentos e sessenta e cinco euros e quarenta
cêntimos e os impactos que poderão ter no Plano de atividades e Orçamento de dois mil e dezoito e para
auscultar os estudantes do caminho a seguir caso a AAIPS seja condenada. A Semana Académica de
Setubal de dois mil e dezoito seria já impossível de cancelar, pois devido à proximidade com o evento sairia
mais caro para a AAIPS não respeitar os compromissos já assumidos do que a sua realização. É necessário
então olhar para o Plano de Atividades e Orçamento de dois mil e dezoito a partir dessa data visto que
ainda existe um número significativo de atividades a realizar. Uma das atividades que não se conseguira
organizar confirmando-se as condenações seria a Semana de Acolhimento do IPS dois mil e dezoito, sendo
que, existem duas soluções pensadas em que esta atividade seria igualmente retirada.-------------------------O primeiro plano envolve a não realização da Semana de Acolhimento do IPS dois mil e dezoito, Jantar de
Desporto, a não atribuição da segunda e terceira tranche das Tunas do IPS e a não atribuição da quarta
tranche dos Núcleos de Curso da AAIPS sendo que, se consegue garantir a Gala de Finalistas no modelo
já pensado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uma segunda opção passaria pela não realização da Semana de Acolhimento do IPS dois mil e dezoito e
a realização da Gala de Finalistas em que o custo pago por pessoa não teria qualquer subsídio por parte
da AAIPS e que seriam as pessoas inscritas a pagar a totalidade do valor. O presidente da MAG-AAIPS,
Bruno Fragueiro, esclarece, que a não realização da Semana de Acolhimento do IPS dois mil e dezoito
implica a não realização tanto das atividades diurnas como noturnas sendo que apenas é possível garantir
as matrículas dos novos estudantes devido à importância e impacto que a mesma tem para os mesmos,
sendo que estas não apresentam qualquer custo para a AAIPS. O presidente da MAG-AAIPS, Bruno
Fragueiro, referiu, no entanto, que está inteiramente disponível para estudar outras soluções que não
implicasse a não realização de atividades presentes no Plano de Atividades e Orçamento, sendo que o
mesmo é público e que qualquer estudante poderá apresentar outras soluções. ----------------------------------Foi questionado se os presentes detinham dúvidas relativamente à apresentação das soluções, não
havendo dúvidas, passou-se para um período de intervenções. --------------------------------------------------------Interveio então o estudante, Tiago Guerreiro nº150249010 do curso de licenciatura em Engenharia
Mecânica da ESTSetúbal/IPS, que colocou como sugestão uma angariação de fundos por parte dos
estudantes através de divulgações expondo a situação, permitindo assim a realização da Semana de
Acolhimento do IPS dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------------------------------------------O presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, pergunta ao estudante se o mesmo acha que essa
angariação terá algum sucesso e adesão por parte dos estudantes. ---------------------------------------------------
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Em resposta, o estudante, Tiago Guerreiro nº150249010 do curso de licenciatura em Engenharia Mecânica
da ESTSetúbal/IPS, que responde, que uma grande adesão por parte dos estudantes seria muito difícil.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, acrescenta que face à pouca adesão da Assembleia Geral
ao tema em questão, também tem dúvidas que os estudantes reagissem de igual forma à angariação. O
presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, volta a frisar que a Gala de Finalistas se deve manter no
modelo já apresentado aos estudantes, sendo que a atividade já tem o preçário para Sócios efetivos da
AAIPS divulgado e que um aumento significativo dos valores vai levar a uma fraca adesão.-------------------Interveio então o estudante, João Mateus nº150249010 do curso de licenciatura de Marketing da ESCE/IPS,
que sugere que o orçamento participativo dos Núcleos de Curso da AAIPS seja canalizado para a dívida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, responde, que essa sugestão deve ser analisada em
Conselho de Núcleos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, refere que as três atividades com maior impacto orçamental
no Plano de Atividades e Orçamento são a Feira de Emprego, Semana Académica e Semana de
Acolhimento sendo que a primeira já foi realizada e paga, a segunda o seu cancelamento nesta altura sairia
mais caro do que a sua realização e que a única que restaria seria a Semana de Acolhimento do IPS.-----O presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, realça que por parte de todos os órgãos da AAIPS irá haver
um esforço para encontrar uma solução ao problema da eventual condenação dos processos da alegada
dívida deixada pela direção referente ao mandato de dois mil e dezasseis e que estas não tenham qualquer
impacto nas atividades que falte realizar do Plano de Atividades e Orçamento aprovado pelos estudantes.
É importante realçar que esta situação não partiu da direção em funções, mas sim da direção no referido
mandato. Os Órgãos da AAIPS encontram-se inteiramente disponíveis para receberem propostas de
sugestão dos estudantes sobre esta situação. ------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro agradeceu a intervenção e questionou os presentes quanto
a dúvidas e propostas de sugestões relativamente a este ponto. Não havendo, passou-se ao próximo ponto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PONTO CINCO ----------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, perguntou se haveria mais algum assunto a tratar. --------Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, deu por
encerrada a Assembleia Geral (AG), pelas dezanove horas e dez minutos do dia doze de abril de dois mil
e dezoito. Terminou ainda agradecendo a todos pela presença e que caso existisse alguma questão
referente a pontos da ordem de trabalhos estaria disponível para esclarecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 pelo Vice-Presidente da MAG-AAIPS. -------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da MAG-AAIPS: Bruno César Abambres Fragueiro ------------------------------------------------------__________________________________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vice-Presidente da MAG-AAIPS: João Filipe Maia Carriço------------------------------------------------------------__________________________________________ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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