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Ao nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezassete, em 
cumprimento da convocatória emanada nos termos do disposto na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 28.º dos Estatutos da Associação Académica da 
Universidade de Aveiro (AAUAv), reuniu a Assembleia Geral de Alunos da 
AAUAv, no auditório 23.1.5 do Complexo Pedagógico, sob a presidência de 
Pedro Moreira sendo secretariada pelo Miguel Silva com número 
mecanográfico 81660 e pelo João Abílio Rodrigues com número 
mecanográfico 84732. Às vinte e uma horas , não se verificando a presença 
de mais de metade dos membros da AAUAv, o Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral (MAG) informou os presentes que, nos termos do nº 1 do 
artigo 17.o do Regimento, esta se iria iniciar trinta minutos depois, 
independentemente do número de membros presentes na assembleia. --------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às vinte e uma horas e trinta minutos, após verificação do número de 
membros presentes, pela Mesa da Assembleia Geral, deu-se início à AGA 
apresentando a ordem de trabalhos pré-estabelecida. O Presidente da MAG, 
nos termos do artigo 19.º do Regimento, questionou se algum dos presentes 
pretendia propor outros assuntos a discussão. Não existindo nenhuma 
proposta, foi aceite a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto Um: Aprovação da Ata da Assembleia anterior; ------------------------------- 

Ponto Dois: Informações; --------------------------------------------------------------------- 
Ponto Três: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e 
Contas da Direção da Associação Académica da Universidade de Aveiro; ---- 
Ponto Quatro: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades 
e Contas dos Núcleos Culturais e Desportivos Associação Académica da 
Universidade de Aveiro; ---------------------------------------------------------------------- 

Ponto Cinco: Outros Assuntos.-------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No ponto um da ordem de trabalhos, foi colocada à discussão a ata da 
assembleia anterior, não tendo existido questões, procedeu-se à votação, 
tendo sido aprovada com cinquenta e nove fotos a favor, zero abstenções e 
zero votos contra. ------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente da MAG deu a palavra ao 
presidente da Direção da AAUAv, Xavier Vieira. Este começou por informar 
sobre dois comunicados publicados pela AAUAv que incidiam sobre a 
decisão  do DGES face ao complemento de alojamento e sobre a falta de 
entrega das verbas por parte do Ministério de Ciência e Tecnologia do 
Ensino Superior. De seguida, Xavier Vieira informou sobre o despacho 
proferido pelo Sr. Reitor sobre o pagamento da 4ª prestação da propina e 
informou sobre a diversificação da oferta do Bar do Estudante, finalizando 



com um convite a todos os presentes para a Tomada de Posse no dia 
dezanove de janeiro de dois mil e dezoito. De seguida, não havendo 
informações a prestar por parte do Conselho Fiscal e Jurisdição, foi dada a 
palavra a André Fonseca Moleirinho com número mecanográfico 76609, 
Presidente Adjunto da CPCI do Conselho Pedagógico. Este informou acerca 
da aprovação e certificação por parte da A3ES do sistema interno de garantia 
e qualidade da Universidade de Aveiro com validade de 6 anos. Não 
havendo dúvidas sobre as informações prestadas, o Presidente da MAG 
encerrou o ponto dois da ordem de trabalhos.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No ponto três da ordem de trabalhos, deu-se início à apresentação do RAC 
da AAUAv, sendo este apresentado pelo Xavier Vieira, tendo sido 
mencionadas várias atividades realizadas pelos diversos setores. De 
seguida, a estudante Catarina Costa, direcionou a sua intervenção à falta de 
adesão ao Fórum de Residentes mencionada pelo Xavier Vieira na sua 
apresentação, concordando com esta afirmação e mencionando a falta de 
comunicação por parte da Direção da AAUAv desta atividade aos 
estudantes. Xavier Vieira responde a esta intervenção informando que a 
Direção da AAUAv procede a colocação dos cartazes nas residências, além 
disso, são enviadas informações à todos os membros das Comissões de 
Residentes via mail e efetuadas chamadas telefónicas aos principais 
responsáveis das Comissões.--------------------------------------------------------------- 

Foi realizada uma segunda intervenção, por parte da estudante Joana 
Batalha com número mecanográfico 75618, que mencionou a falta de 
rotação de estudantes a trabalhar em diversas atividades relacionadas com a 
Bolsa de Mérito Social e consequentemente questionou se isto deve-se à 
falta de comunicação entre a AAUAv e a Reitoria e a Bolsa de Mérito Social. 
Ao qual o Xavier Vieira respondeu que não tinha conhecimento sobre 
critérios de escolha dos estudantes para estas atividades, sendo isso da 
responsabilidade dos SASUA, face a isso o presidente da AAUAv irá 
questionar a diretora dos serviços para a existência de eventuais lobbies. 
Miguel Castro Silva, Vice-Presidente Adjunto das Finanças e Património, fez 
um reparo, mencionando que em certos dias não havia estudantes 
disponíveis segundo o que foi comunicado à Direção pelos SAS, sendo que 
cabe à este serviço selecionar estudantes para estes trabalhos. Após isto, foi 
colocado uma questão pela aluna Carlota Pereira com número 
mecanográfico 76393, questionando o preço de aluguer da tenda na semana 
de integração HUG e o preço do arrendamento do parque de feiras e 
exposições. A qual, o Xavier Vieira respondeu que o preço de aluguer da 
tenda no HUG rondava os 12.500€ e o valor do arrendamento do espaço no 
parque de feiras e exposições, apesar de ser variável, era semelhante ao 
valor mencionado anteriormente. Face a esta resposta, a aluna questionou 
qual é a vantagem de trazer a semana académica para o campus. 
Relativamente a esta questão, o Xavier Vieira explica que ao realizar o HUG 
no campus, o objetivo era abrir o precedente de realização da semana 
académica no campus, visionando no futuro uma estrutura fixa para o efeito 
e a permanente realização da mesma. Isto iria permitir uma redução de 
custos fixos e logísticos, como também permitiria a alteração da data da 
realização da semana, algo que era impossibilitado no parque de feiras e 
exposições devido a incompatibilidade das datas. Desta forma, a semana 
académica de Aveiro não iria coincidir com a semana académica de 
Coimbra, Porto e Minho. Não havendo mais questões a colocar, o Presidente 
da MAG solicitou ao Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdição a 
apresentação do parecer do órgão face ao RAC da AAUAv ao abrigo do 



artigo 39º al. f) dos Estatutos da AAUAv. O Presidente do Conselho Fiscal e 
Jurisdição, Ricardo Torres, ressalvou que a equipa reuniu dia oito de janeiro 
de dois mil e dezassete, um dia após a comunicação do RAC, resultado 
dessa reunião e da análise do RAC por parte do órgão é emitido um parecer 
positivo por unanimidade.--------------------------------------------------------------------- 

Posto isto, e não existindo questões a colocar, o presidente da MAG coloca à 
votação o RAC preliminar da AAUAv, o qual foi aprovado com 59 votos a 
favor, 0 abstenções e 0 votos contra.------------------------------------------------------ 
Dá-se assim por encerrado, o ponto três da ordem de trabalhos.------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No ponto quatro da ordem de trabalhos procedeu-se à apresentação e 
discussão do RAC do GrETUA, não se observando questões, este é 
colocado à votação e aprovado por unanimidade. De seguida, foi 
apresentado o RAC da MarnoTuna, sem colocação de questões, este é 
aprovado por unanimidade. A MarnoTuna Cartola apresentou o seu RAC na 
qual é aprovado por unanimidade. De seguida é apresentado o RAC do 
NBicla e é aprovado por unanimidade. O NC apresenta o RAC e é aprovado 
por unanimidade. Após foi a apresentação do RAC do NCF, este que foi 
aprovado por unanimidade. O Núcleo de Desportos Motorizados apresentou 
o RAC que foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------- 
O Presidente da MAG colocou à discussão o RAC do Núcleo de Desportos 
Náuticos, não se verificando nenhum responsável pelo núcleo para a 
respetiva apresentação e esclarecimento de dúvidas, o Presidente da MAG 
apresenta o RAC em formato digital dispondo-se a responder a eventuais 
questões. Não havendo qualquer questão procede-se a votação, sendo o 
RAC do Núcleo de Desportos Náuticos aprovado com 32 votos a favor, 2 
abstenções e 0 contra.------------------------------------------------------------------------- 
Seguindo-se para a apresentação do RAC do NFut, não havendo questões, 
este é aprovado por unanimidade. Após é apresentado o RAC do núcleo de 
Xadrez, sendo este aprovado por unanimidade. Finalizando com a 
apresentação do RAC da TUA, sendo este aprovado por unanimidade.--------- 
O Presidente da MAG ressalvou que o NJET não irá apresentar o respetivo 
RAC dado que este não foi aprovado pela Direção da AAUAv devido à falta 
de entrega do mesmo no prazo estabelecido pelo Departamento de Apoio 
aos Núcleos. Com isto, é encerrado o ponto quatro da ordem de trabalhos.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao ponto cinco, o Presidente da MAG questionou se existia 
algum assunto a acrescentar, dado que até ao momento não tinha sido 
apontado nenhum assunto sujeito à discussão. ---------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não existindo qualquer assunto a discutir no ponto cinco da ordem de 
trabalhos, deu-se por encerrada a segunda Assembleia Geral de Alunos 
Ordinária às zero horas e quarenta e nove minutos, da qual foi redigida a 
presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros 
da MAG da AAUAv.----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Parecer do Conselho Fiscal e de Jurisdição relativo ao Relatório de 
Atividades e Contas do Mandato de 2017 

 
Após a receção do Relatório de Atividades e Contas no dia 7 de Janeiro de 

2018, e no exercício da competência que lhe é conferida pela alínea e) do 

Artigo nº 39 do Capítulo V dos Estatutos da Associação Académica da 

Universidade de Aveiro (AAUAv) o Conselho Fiscal e de Jurisdição (CFJ) 

reuniu para proceder a uma análise do Relatório de Atividades e Contas (RAC) 

da AAUAv para o mandato de 2017.  

 
Considerando que o documento foi entregue dentro dos prazos proferidos nos 

estatutos, e após uma análise criteriosa, detalhada e imparcial do Relatório de 

Atividades e Contas, o CFJ emite um parecer positivo por unanimidade, 

salientando positivamente as soluções e reflexões apresentadas para o 

próximo mandato de 2018.  

 
Apesar do resultado financeiro ser saldo negativo este Relatório espelha a 

realidade orçamental da AAUAv no ano de 2017. Deste modo o Conselho 

Fiscal e de Jurisdição da AAUAv recomenda à Assembleia Geral a aprovação 

do Relatório de Atividades e Contas referente ao mandato de 2017.  

 
Aveiro, 8 de janeiro de 2018  

Ricardo Torres  

Presidente do Conselho Fiscal e de Jurisdição  

Associação Académica da Universidade de Aveiro 


