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Ata-Resumo n.º 2 - Reunião de Direção de 

29/01/2020  
 

1. Gestão do espaço da AE 

 

Continuando a reunião foram apresentados turnos para os membros da Associação de 

Estudantes, de modo a que a sala da AE se mantenha um espaço aberto à comunidade o quanto 

possível, tendo sido reiterado a importância de respeitar os horários estipulados. 

Para além disso, foi exposto o facto de se ter arranjado móveis para revitalizar o espaço da AE. 

Por último, terá sido evidenciada a necessidade de realizar um inventário, de forma a fazer um 

levantamento de materiais inutilizados. 

 

2. Ponto de situação do gabinete desportivo 

  

Durante a reunião esteve em foco, o gabinete desportivo, tendo este vários processos pendentes. 

Terão sido pontos importantes: a necessidade de começar a planear a  feira do desporto; o 

estabelecimento prioritário de arranjar mais espaços para que as equipas possam treinar; e 

também a preocupação na escolha de equipamentos, em especial para equipa de voleibol. 

  

3. Serviço de Fotocópias 

 

Foi adiantado que o protocolo para a rede pick up de impressões e fotocópias estaria pronta em 

breve, restando tratar do regulamento que permitirá o melhor uso possível deste sistema. 

 

4. Questões relacionadas com a Tesouraria 

 

Durante a discussão dos temas relacionados com a tesouraria foi posta em evidência a 

necessidade de manter a autossuficiência o quanto possível.  

Terá sido também reiterado a necessidade de regularizar as dívidas anteriores ao mandato 

presente. 

 

5. AAL (Associação Académica de Lisboa) 

 

No decorrer da reunião foi discutido um conflito que terá partido da opção da AAL, de não 

aceitar a desvinculação da AEFDUNL, mesmo apôs o antigo Presidente da Mesa da AG ter 

tomado ação para esse efeito. 

Dessa forma terá sido marcada uma reunião com a presidência da AAL, com o objetivo de 

poder chegar a um consenso, acerca desta situação. 

 

6. Outras considerações 
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Foi discutida a representação da Associação de Estudantes na comissão eleitoral para o 

Conselho Geral da UNL Estudante.  

Terá sido feito um apelo de manter a motivação e o envolvimento dos colaboradores, 

especialmente em termos de informação, de modo a que se mantenha a transparência e inclusão.  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  


