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Ao décimo quarto dia do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e zero minutos, teve lugar no Anfiteatro 

(B1.13) da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal (ESS/IPS), a vigésima terceira 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, Diogo Gomes, e pela Secretária da MAG-

AAIPS, Joana Silva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de entrar na respetiva Ordem de Trabalhos da Assembleia, o Presidente da MAG-AAIPS questiona os presentes se tem 

alguma objeção da presença do contabilista certificado da AAIPS estar presente com o objetivo de apresentar o seu parecer ao 

Relatório de Atividades e Contas para o mandato 2019 da AAIPS. Não havendo os trabalhos da AG foram iniciados às dezoito 

horas e trinta minutos, com um quórum de quatorze membros. Foi lida a convocatória da AG, anexa a esta ata, com a seguinte 

ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- PONTO UM – Votação da ata da Assembleia Geral anterior;--------------------------------------------------------------------------------------

--- PONTO DOIS – Informações;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- PONTO TRÊS – Apresentação e votação do Relatório de Atividades e Contas da AAIPS – 2019;-------------------------------------

--- PONTO QUATRO – Processo Eleitoral da AAIPS – Mandato 2020;-----------------------------------------------------------------------------

--- 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 onze votos a favor, zero votos contra e zero abstenções. O presidente da MAG-AAIPS perguntou se 

alguém gostaria de fazer uma intervenção neste ponto. Não havendo, passou-se ao próximo ponto.-------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 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, passou por agradecer a presença de todos nesta AG, agradecendo ainda a toda a equipa por 

mais este mandato de grande superação, agradecendo a todos os que concluíram o mandato e passando já por felicitar os 

membros que formalizaram a sua recandidatura para o próximo ano. Os seus agradecimentos são ainda dirigidos aos restantes 

órgãos sociais da AAIPS, MAG-AAIPS e CF-AAIPS, por todo o apoio demonstrado no desenvolvimento de todas as atividades 
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propostas. A presidente da direção finaliza fazendo menção à próxima atividade a ser desenvolvida pela direção cessante, o 

“AAIPS Formar para o Futuro”, a decorrer na Pousada da Juventude de Almada nos dias vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro 

de novembro do presente ano, convidando ainda toda a comunidade estudantil a participar.------------------------------------------------ 

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.-----------------------------------------------------------------------------

O presidente da MAG-AAIPS informa que as dívidas referentes aos processos judiciais associados à Semana Académica de 

Setúbal de 2016, conhecidas até à data, deverão ficar totalmente saldadas até ao fim do presente mês de novembro, sendo esta 

referente ao gerador utilizado neste evento e que o outro processo era referente ao não pagamento de um artista que iria atuar 

neste mesmo evento, estando este último processo pago na totalidade desde junho do presente ano. Relembra ainda que este 

assunto tem vindo a ser abordado ao longo das últimas assembleias gerais, de forma a explicitar todo o processo, tendo o intuito 

de proteger os órgãos sociais da AAIPS de demais problemas. O presidente da MAG-AAIPS finaliza esta informação, esperando 

que estes processos judiciais fiquem resolvidos no fim deste mandato, de forma a não sobrecarregar os próximos órgãos sociais 

com mais dívidas acumuladas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, questionou os presentes se necessitavam de algum esclarecimento ou 

informações. 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, passou a explicar como irá decorrer a apresentação do Relatório de Atividades 

e Contas referente ao mandato de dois mil e dezanove, onde a presidente da direção, Inês Silva, irá apresentar as atividades 

desenvolvidas e o presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, irá apresentar a parte contabilística.----------------------------------- 

Após a apresentação do relatório de atividades e contas, e como não foi possível estar um membro do CF-AAIPS, o presidente 

da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, passou a ler o parecer deste órgão, que se encontra em anexo à presente ata. O CF-AAIPS 

congratula a direção por todo o mandato desenvolvido, salientando a qualidade crescente das atividades realizadas e 

dinamizadas pela AAIPS. Passa ainda por felicitar o aumento das receitas próprias da AAIPS, terminando com um parecer em 

geral positivo por todo o mandato desenvolvido até à data.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finda a leitura do parecer do CF-AAIPS, o presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, solicita ao Contabilista Certificado da 

AAIPS, Paulo Rodrigues, para dirigir à assembleia algumas palavras relativas ao seu parecer relativo ao relatório anteriormente 

apresentado. Este começa por salientar a diferença entre o ano fiscal e o ano do mandato dos órgãos, salientando ainda a 

importância de ter sido ligeiramente ajustado o ano fiscal associado à AAIPS, de forma a garantir que os novos órgãos sociais 

não recebam contas relativas ao mandato transato. Sublinha ainda que a AAIPS não apresenta dívidas para com a Segurança 

Social nem com a Autoridade Tributária, congratulando toda a estrutura pelo bom mandato, com um parecer muito positivo em 

termos contabilísticos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminada a apresentação do parecer do Contabilista Certificado da AAIPS, Paulo Rodrigues, o Presidente da MAG-AAIPS, 
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Bruno Fragueiro, questionou se alguém necessitava de esclarecimentos ou se havia intervenções.--------------------------------------- 

O estudante Simão Calixto, com o número de estudante 180251003, da Licenciatura em Tecnologias do Ambiente e do Mar, 

apresenta uma dúvida relativamente à localização da documentação relativa a esta AG, pelo que o presidente da MAG-AAIPS 

explica que estes se encontram disponibilizados no site da AAIPS, anexos à notícia referente a esta mesma AG. O mesmo 

estudante, Simão Calixto, apresenta ainda outra dúvida referente à descrição das receitas e despesas associadas à logística da 

Semana Académica de Setúbal, pelo que o presidente da MAG-AAIPS explicita que estes valores são referentes aos barris que 

são comprados à cervejaria e vendidos aos espaços concessionados e autorizados para o efeito.---------------------------------------- 

Terminado o esclarecimento do Presidente da MAG-AAIPS, passou-se então à votação do Relatório de Atividades e Contas da 

AAIPS – Mandato 2019, tendo este sido aprovado com treze votos a favor, uma abstenção e zero votos contra.--------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- PONTO QUATRO ---------------------------------------------------------------------

O presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, relembra que hoje, até à hora estipulada para o início da AG, estava a decorrer 

a entrega de listas dos órgãos sociais para o mandato de dois mil e vinte. Informa a assembleia que a MAG-AAIPS ainda não 

teve oportunidade de verificar a aceitabilidade das listas entregues. Porém, deram entrada no total de cinco listas para os órgãos 

sociais, sendo duas para a Direção-AAIPS, duas para a MAG-AAIPS e uma para o CF-AAIPS. Esclarece que a MAG-AAIPS irá 

reunir após a presente AG de forma a avaliar e verificar a aceitabilidade de todas as listas entregues. Relembra as restantes 

datas referentes ao processo eleitoral para os órgãos sociais da AAIPS relativas ao mandato de dois mil e vinte.-------------------- 

Terminadas as informações relativas ao processo eleitoral dos órgãos da AAIPS para o mandato de dois mil e vinte, o presidente 

da MAG-AAIPS questiona a assembleia se têm alguma dúvida ou intervenção relativamente a este tópico.---------------------------- 

O estudante Simão Calixto, com o número de estudante 180251003, da Licenciatura em Tecnologias do Ambiente e do Mar, 

contesta que este processo não foi devidamente exposto para a restante comunidade estudantil, pelo que a MAG-AAIPS deveria, 

no seu entender, ter realizado uma difusão mais efetiva do respetivo processo eleitoral de forma a envolver mais a restante 

comunidade. Felicita, por fim, a existência de mais listas a concorrer, de forma a defender a democracia na comunidade.--------- 

O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, questionou os presentes se necessitavam de algum esclarecimento ou 

intervenções relativamente a este ponto. Não havendo nenhum pedido de esclarecimento e não havendo mais informações a 

dar passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- PONTO CINCO ------------------------------------------------------------------------

A direção da AAIPS fez chegar à MAG-AAIPS uma retificação de um contrato relativo à cervejeira. O presidente da MAG-AAIPS 

explica então que, para a litragem que a AAIPS apresenta, é necessário formalizar um contrato de exclusividade, o qual foi 

celebrado este ano. Como este contrato terá a duração superior a um ano e, de acordo com o previsto nos estatutos da AAIPS, 

no artigo trigésimo segundo ponto dois, este mesmo contrato terá então de ser ratificado em assembleia geral. Esta 

contratualização garante que, ao fim dos três anos, ou cumprindo sessenta e seis mil litros, a AAIPS receba vinte mil euros como 

apoio as suas atividades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O presidente da MAG-AAIPS questiona a assembleia se esta possui alguma dúvida referente a este tópico.-------------------------- 

A estudante Marina Mimoso, com o número de estudante 170532016, da Licenciatura em Acupuntura, apresentou uma questão 
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relativa à diferença entre a contratualização celebrada agora e a que existia antes, pelo que o presidente da MAG-AAIPS 

respondeu que a diferença seria a exclusividade a esta empresa em questão. A estudante questionou ainda se existiria obrigação 

a cumprir em termos de litragem, pelo que o presidente da MAG-AAIPS respondeu que, durante o contrato, existiriam patamares 

de litragem, os quais teriam uma correspondência monetária, sendo que, no final dos três anos, e cumprindo todos os patamares, 

iria perfazer os referidos vinte mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O estudante Simão Calixto, com o número de estudante 180251003, da Licenciatura em Tecnologias do Ambiente e do Mar, 

questiona se, no contrato, existe alguma cláusula que exija a obrigatoriedade de consumo ao longo do ano, pelo que o presidente 

da MAG-AAIPS respondeu que o que ficou acordado foi que se não existir litragem suficiente, não há a recompensa monetária, 

tal como anteriormente referido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não existindo mais questões relativas a este tópico, foi então procedida à votação para a retificação do contrato, tendo esta sido 

aprovada com onze votos a favor, uma abstenção e zero votos contra.---------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, questiona à assembleia se existem mais informações ou intervenções que 

queiram realizar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A atual presidente da direção, Inês Silva, começa por agradecer a toda a equipa que a acompanhou ao longo de todo este 

percurso como presidente da direção desta estrutura, congratulando todos aqueles que formalizaram a sua recandidatura e 

ainda às restantes listas, por terem formalizado uma candidatura para o mandato de dois mil e vinte. Finaliza, desejando a todos 

um bom trabalho, sublinhando ainda a importância de manter as necessidades dos estudantes acima de qualquer interesse 

próprio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 sete minutos do dia quatorze de novembro de dois mil e dezanove.----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: Joana Isabel Nunes Silva------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


