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Ata-Resumo n.º 3 - Reunião de Direção de 

29/01/2020 
 

 

1. Reunião de Conselho de Estudantes (ponto de situação) 

 

Iniciou-se a reunião com uma leve discussão sobre vários assuntos gerais da 

comunidade estudantil, como por exemplo projetos da faculdade, e mudanças em específico ao 

estatuto de atleta. 

  

2.  Questão relativas à Tesouraria 

 

Discutiu-se acerca da urgência de pagar duas dívidas referentes a mandatos anteriores, 

tendo-se levantado a questão se seria necessário ser votado em AG. Terá sido também tema as 

consequências de não pagar imediatamente estas dívidas, em específico a reputação da 

Associação de Estudantes junto da faculdade. 

 

3. Questões prementes do Departamento de Parcerias e Marketing 

 

Em relação a este departamento, discutiu-se sobre a contratualização de uma empresa 

de comunicação e design de forma a poder fazer uma melhor difusão das atividades da 

Associação de Estudantes, assim como dinamizar mais a imagem da mesma. Discutiram-se em 

específico que empresas seriam boas parceiras, e no caso de assumir este caminho, qual seria 

o regime e duração mais indicados. 

 

4. Algumas considerações acerca do Gabinete Desportivo   

 

Foi posta em evidência a necessidade da compra de equipamentos para a equipa de 

futsal, tendo ficado decidido por unanimidade a compra dos mesmos. 

Para além disso foram lançadas várias opções, e respetivos orçamentos de possíveis locais onde 

as equipas desportivas da associação poderiam treinar. 

 

 

5. Representação externa 

 

Foram tecidas algumas diretrizes gerais sobre a representação externa, como a 

necessidade de ser sempre solicitada fatura com o número de contribuinte da AE.   

6. Outras considerações 
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Discussão superficial sobre o ENED e o ENDA.  Terá sido discutida também, a proposta 

de revisão estatutária, revista após os pareceres do Conselho Fiscal, da Mesa e dos Núcleos 

Autónomos, que será objeto de proposta para a próxima AG. 

 

  

  

  

  

  

  
 


