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---------------------------------------------Ata Número 59------------------------------------------- 

---------------ASSEMBLEIA GERAL DE QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE----------------- 

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

Ao quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e trinta minutos, teve lugar no Auditório 1 da Escola 

Superior de Tecnologia de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal (ESTSetúbal/IPS), a vigésima segunda 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.-

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

Os trabalhos da AG foram iniciados às dezanove horas e sete minutos com um quórum de vinte e sete 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 2019; ------------------

--------PONTO QUATRO – Regulamento eleitoral dos Núcleos de Curso da AAIPS – mandato 2019; ------------------------------------

--------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, a MAG-AAIPS apresenta duas propostas de alteração, sendo a primeira a alteração 

de “dezassete horas” para “dezanove horas” e a segunda uma alteração devido a erro ortográfico, passando de “trinte” para 

“trinta”. Não havendo mais propostas de alterações, a ata foi votada, tendo sido aprovada com vinte e seis votos a favor, nenhum 

voto contra e uma abstenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- PONTO DOIS ----------------------------------------------------------------------------

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, agradece a presença de todos nesta assembleia geral, referenciando que as 

informações mais relevantes referentes a próximas datas iriam ser mencionadas ao longo da apresentação do PAO, no ponto 

seguinte. Salientou também vários aspetos relativos à divulgação da campanha promocional para o Processo Eleitoral dos 

Núcleos, sendo um deles o Ciclo de Debates, que tomará lugar do próximo dia sete de janeiro, pelas dezassete horas, no espaço 

dos núcleos da ESCE/IPS, convidando todos os estudantes a participarem. A presidente da direção faz referência, ainda, à 

próxima sessão de cinema, a realizar no dia nove de janeiro, pelas quinze horas, com o filme “Às cegas”, sendo este transmitido 
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em simultâneo no campus do Barreiro e no campus de Setúbal, nos auditórios 0.01 e 2, respetivamente. ------------------------------

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

-O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, fez referência aos processos que Associação Académica do Instituto Politécnico 

de Setúbal tem a decorrer em tribunal, referentes ao mandato dois ml e dezasseis, fazendo um enquadramento aos presentes 

do que foi o mandato dois mil e dezasseis, voltando a referir, como na assembleia anterior, que existiam dois problemas 

conhecidos, que à data da assembleia ainda não estão resolvidos. O primeiro dos quais, apareceu no início de dois mil e 

dezassete quando a Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal, foi colocada em tribunal, pelo não pagamento 

da totalidade de um artista que atuou na Semana Académica de Setúbal do ano referido. O segundo, o não pagamento do 

serviço prestado pela empresa que forneceu o serviço de alimentação de energia do palco da Semana Académica de Setúbal, 

a qual também colocou a Associação Académica do Instituto Politécnico de Setúbal em tribunal. Dos dois casos em tribunal, 

resultou a absolvição da AAIPS em primeira instância. Ambas entidades, que dizem ter o pagamento em falta, com a sua 

legitimidade, recorreram da decisão. A primeira delas, referente ao artista em divida, onde o tribunal de Évora decidiu, no recurso, 

a condenação da AAIPS, o que implica o pagamento de quase vinte mil euros. Na tentativa de não prejudicar as atividades deste 

mandato, o presidente da MAG-AAIPS, informou que os órgãos cessantes e até os novos órgãos, tentaram encontrar uma 

alternativa, alternativa esta, que em acordo com a empresa passa pelo pagamento do valor em falta dividido em quatro 

prestações. Dentro destas quatro prestações, a primeira vencerá a trinta e um de janeiro de dois mil e dezanove no valor de seis 

mil euros, a segunda a vencer no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezanove no valor de cinco mil euros, a terceira a 

vencer no dia trinta e um de março no valor de cinco mil euros e a última a vencer no dia trinta de abril no valor de mil e quinhentos 

euros o que dá o total da divida. Relativamente ao segundo processo, ainda que, seja um valor consideravelmente mais baixo, 

de cerca de oito mil euros a empresa apresentou recurso da decisão do tribunal na primeira instância, mas ainda sem resposta 

a cerca do mesmo. Afirmando o Presidente da MAG-AAIPS, que espera que não existam mais processos desconhecidos, e que 

estes dois são os únicos que tem conhecimento. O Presidente da MAG-AAIPS questionou se alguém necessitava de 

esclarecimentos, sendo que ninguém questionou a cerca do que tinha sido dito. ---------------------------------------------------------------

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

Não havendo mais informações a dar, passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS ------------------------------------------------------------------------

O Presidente da MAG-AAIPS, 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 dezanove 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 pela Tesoureira da AAIPS, Andreia Cardetas e, cumprindo 

o artigo décimo oitavo dos Estatutos da AAIPS, passaram a apresentar o PAO para o Mandato dois mil e dezanove. Terminada 

a apresentação do PAO dois mil e dezanove seguiu-se a apresentação do parecer do Conselho Fiscal da AAIPS (anexo à 

presente ata) ao mesmo, citado pelo Vice-Presidente do Conselho Fiscal, André Conchinha. Este expôs o parecer positivo do 

órgão, salientando as melhorias observadas e congratulando, ainda, a relação com o IPS, que vem providenciando apoios aos 

órgãos sociais, apesar dos acontecimentos decorrentes do mandato de dois mil e dezasseis. É realçado ainda que, apesar deste 

parecer, o Conselho Fiscal irá cumprir com os seus objetivos de forma a que todos os trabalhos sejam realizados da forma mais 

transparente possível.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi questionado se os presentes possuíam dúvidas relativamente à apresentação do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) 

e, não havendo dúvidas, passou-se para um período de intervenções.-----------------------------------------------------------------------------

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

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

profere a sugestão de que o plano de Atividades, deveria ser anteriormente disponibilizado e não só no próprio dia no site, de 

modo a que este possa ser consultado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da MAG-AAIPS afirma que o plano de atividades em questão, tinha sido disponibilizado na segunda-feira passada, 

explicando que o processo de disponibilização dos documentos para a assembleia geral era competência da Mesa Geral da 

AAIPS e que este tinha sido cumprido. Mais informou, que a Direção da AAIPS pediu a divulgação do plano na segunda-feira e 

que este, foi correspondido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O estudante Simão Calixto proferiu que tinha estado a procura e que não tinha encontrado o mesmo. O Presidente da MAG-

AAIPS, explicou ao estudante todo o processo de entrar no site até encontrar o documento em questão. Terminando assim a 

intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novamente, o estudante Simão Calixto, interveio, relativamente a uma questão do refeitório da ESTSetúbal/IPS, refeitório este 

que serve as quatro escolas do campus de Setúbal, dizendo que o espaço reduzido em comparação com o número de pessoas 

que o utiliza é insuficiente e que por vezes demorava muito tempo para tomar a sua refeição, uma vez que as filas são muito 

grandes.  Frisando este, que não era a falta de condições, mas sim a falta de espaço, situação esta que se agravou devido ao 

fecho da biblioteca da ESTSetúbal/IPS. Terminando a sua intervenção questionando, qual a posição que a AAIPS está a pensar 

tomar para esta situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da MAG-AAIPS, esclareceu dizendo que efetivamente tem conhecimento da situação e que já tinha debatido a 

situação com os restantes órgãos, mas que brevemente a questão da biblioteca da ESTSetúbal/IPS seria resolvida e da qual 

resultaria uma menor utilização do espaço do refeitório. Acrescentou ainda, que a percentagem de utilização do espaço da 

biblioteca da ESTSetúbal/IPS era muito reduzida em comparação com o seu espaço. Algumas das sugestões apresentadas para 

combater o excesso de estudantes no refeitório sem estarem a realizar a sua refeição passaram por, um aumento nas horas que 

os espaços dos núcleos de curso da AAIPS estão em funcionamento e ainda a possibilidade da realização de horários escolares 

sem horas de almoço em comum.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 quatro membros na assembleia, a proposta da Direção 

para o Plano de Atividades e Orçamento da AAIPS para o mandato dois mil e dezanove foi aprovado por unanimidade.----------- 

-------------------------------------------------------------------------- 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 onze 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 quatro de janeiro, se todo o processo ocorresse de forma normal. Acrescentou 

ainda que, até à presente data, não tinha dado entrada nenhuma lista, mostrando-se disponível para esclarecer alguma dúvida 

existente até ao dia da entrega da lista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi Questionado se os presentes tinham dúvidas relativamente a este ponto. Não havendo, passou-se ao ponto seguinte.--------

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

O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, explicitou como ia ser tratado este ponto, chamando presidente da Direção da 

AAIPS, Inês Silva, para apresentar as alterações propostas aos regulamentos em questão. Esta começa por referir que apenas 

existem propostas de alteração para o Regulamento de Atribuição de Apoios da AAIPS, explicitando que algumas destas advém 

alterações realizadas no mandato transato e que outras ocorrem no sentido de explicitar alguns pontos. A Presidente da Direção 

da AAIPS, Inês Silva, em conjunto com o Presidente da MAG-AAIPS, foram explicando cada proposta de alteração à medida 

que a apresentação decorria ( proposta em anexo a esta ata).---------------------------------------------------------------------------------------

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

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. 

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

Estando presentes na assembleia vinte e quatro estudantes, as alterações ao Regulamento de Atribuição de Apoios da AAIPS 

foram então aprovadas por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- PONTO SEIS --------------------------------------------------------------------------

O Presidente da MAG-AAIPS questiona a presidente da Direção da AAIPS, Inês Silva, tem outros assuntos para acrescentar 

neste ponto. A mesma agradece a presença dos estudantes nesta assembleia, enaltecendo a importância dos estudantes se 

apresentarem mais ativos. Agradece ainda à assembleia pela aprovação do Plano de Atividades e Orçamento da AAIPS para o 

mandato de dois mil e dezanove, acrescentando que a direção irá se esforçar de forma a que as atividades explicitas neste 

mesmo plano, sejam realizadas da melhor forma, passando ainda por agradecer à MAG-AAIPS pelo seu trabalho nesta 

assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, questiona a assembleia se existe quem queira expor outro assunto.---------------

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

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Presidente da MAG-AAIPS, Bruno Fragueiro, deu por encerrada a Assembleia 

Geral (AG), pelas vinte e uma horas e quatro minutos do dia três de janeiro de dois mil e dezanove. 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: Joana Isabel Nunes Silva------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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


