Assembleia Geral Ordinária
Ata número um

Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma
horas, realizou-se a primeira Assembleia Geral do mandato 2019/2020 da Associação
Académica do Politécnico de Portalegre, no Auditório da Escola Superior de Educação
e Ciências Sociais, em Portalegre, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------1. Apresentação da situação atual da Associação Académica---------------------------2. Apresentação do Plano de Atividades e respetiva orçamentação--------------------3. Apresentação e aprovação do novo logotipo da AAIPP------------------------------4. Apresentação e eleição da comissão de traje-------------------------------------------5. Apresentação e aprovação do calendário da Semana Académica-------------------6. Outros assuntos------------------------------------------------------------------------------

Na Mesa da Assembleia, juntamente com o Presidente da mesma, Tiago Camarão,
estavam a Vice-Presidente da Mesa, Ana Silva e a Secretária da Mesa, Marta Ripado.
Depois de aguardar cerca de meia hora para a reunião do quórum, Tiago Camarão,
Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu início à solenidade partindo
imediatamente para o primeiro ponto da ordem de trabalhos.--------------------------------1. Apresentação da situação atual da Associação Académica-----------------------------Tiago Camarão, Presidente da Mesa da Assembleia, iniciou a reunião com uma pequena
explicação da atual situação da Associação Académica. De forma a complementar a
informação dada, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Associação

Académica, Diogo Aragonez, que começou por referir como é que a Associação chegou
ao seu estado atual.----------------------------------------------------------------------------------O Presidente esclareceu os presentes sobre os problemas que nasceram a partir do
mandato de 2018/2019 e que até hoje dão problemas à atual Associação. Para dar uma
pequena introdução, explicou como a Associação Académica está de momento a lutar
contra as injustiças de que tem sido alvo em relação ao congelamento das contas da
mesma. Apesar dos problemas, o Presidente afirmou que já estão a ser resolvidos e que
o mais depressa possível todo o corpo estudantil das três escolas será informado do
veredito final.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente aproveitou ainda para agradecer a todos os presentes pelo apoio que até
agora têm mostrado perante a nova Associação Académica e todas atividades realizadas
pela mesma até ao momento.----------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia, agradeceu as palavras do Presidente da
Associação e prossegui para o segundo ponto da ordem de trabalhos.----------------------2. Apresentação do Plano de Atividades e respetiva orçamentação---------------------O Presidente da Mesa da Assembleia, Tiago Camarão, deu a palavra a Álvaro
Bettencourt, o Tesoureiro da Direção para este apresente o Plano de Atividades e a sua
respetiva orçamentação para o mandato de 2019/2020. Explicou todo o relatório,
começando com a explicação do Ativo e Passivo Financeiro da AAIPP referentes aos
mandatos de 2017/2018 e o 2018/2019. Passou depois para o orçamento definido para o
mandato de 2019/2020 começando pelas despesas. Foram explicadas as despesas
refentes ao Gabinete da Direção, ao Departamento Recreativo, Cultural e Desportivo, ao
Departamento Cultural e de Tradições Académicas, ao Departamento de Design,
Marketing e Comunicação e ao Departamento de Ação Social. Foram depois referidas

as receitas que são esperadas até ao final do mandato dentro dos respetivos
departamentos. O Tesoureiro referiu ainda os Apoios e Financiamentos que a
Associação Académica vai receber ao longo do mandato de 2019/2020.------------------Depois de apresentado o Plano de Atividades e a respetiva orçamentação, o Presidente
da Mesa da Assembleia, Tiago Camarão, passou à votação da aprovação do mesmo.
Estavam presentes para votação 63 alunos, dos quais apenas um se absteve. O orçamento
foi então aprovado por unanimidade de votos.--------------------------------------------------Como não existiam questões o Presidente da Mesa passou para o terceiro ponto da
ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------3. Apresentação e aprovação do novo logotipo da AAIPP---------------------------------O presidente da mesa começou pela apresentação dos dois logotipos a concurso e
explicou cada um deles separadamente. Começou por referir que perante as regras, um
dos logotipos não correspondia aos requisitos pedidos e por isso mesmo foi
desqualificado. Desta forma apenas um logotipo foi a concurso e por isso mesmo foi o
eleito como vencedor. Apesar de ter existido um concurso para escolher o novo
logotipo, estava estabelecido nas regras que a Associação Académica tinha o direito de
utilizar e alterar o logotipo vencedor a seu próprio gosto e, por essa mesma razão, a
Associação apresentou o logotipo final e que seria aquele que iria para votação.---------Foi então feita uma votação onde apenas um dos presentes se absteve. Desta forma o
novo logotipo foi aceite por unanimidade com 63 votos.--------------------------------------Como não existiam questões o Presidente da Mesa passou para o quarto ponto da ordem
de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------4. Apresentação e eleição da comissão de traje----------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia começou o quarto ponto da ordem de trabalhos
pela apresentação do regulamento da nova comissão de traje da AAIPP. Foram referidos

todos os artigos presentes no mesmo.------------------------------------------------------------A aprovação do regulamento foi a votação e foi aprovado por unanimidade dos votos,
pelos 64 presentes.----------------------------------------------------------------------------------Como não existiam questões o Presidente da Mesa passou para o quinto ponto da ordem
de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------5. Apresentação e aprovação do calendário da Semana Académica---------------------O Presidente da Mesa chamou novamente o Presidente da Associação Académica,
Diogo Aragonez para que este explicasse a proposta da Associação para a Semana
Académica 2020. Começou por fazer um enquadramento geral e explicar o porquê de a
AAIPP ter decidido, pela primeira vez, trazer a calendarização da Semana Académica
para votação. De seguida explicou qual o objetivo de mudar o estado “normal” da
calendarização para um mais arrojado, de forma a conseguir chegar não só aos
estudantes como também a todos os habitantes da cidade de Portalegre. Foram
propostas três localizações baseadas na preferência pelo Centro Histórico da cidade para
a futura semana académica sendo elas o Jardim de Tarro, como número 1, o
Estacionamento Robinson, como número 2 e a Nerpor como número 3. O Presidente
explicou o porquê das opções e como acha que cada uma pode ou não resultar para as
festividades. Depois de feitas todas as explicações necessárias foi finalmente
apresentada a dada que iria posteriormente a votação. A data seria de 28 de abril de
2020 (terça-feira) até 2 de maio de 2020 (sábado). O Presidente explicou ainda a ideia
que a Associação tinha para a calendarização de cada dia da semana com os respetivos
horários de cada atividade. Terminou com a explicação do mapa das festividades que
teriam lugar no Jardim do Tarro.------------------------------------------------------------------Depois da explicação do Presidente da Associação, o Presidente da Mesa questionou os

presentes sobre a sua opinião na proposta apresentada. Foram feitas 10 questões dentre
as quais surgiram discussões sobre o sítio onde vai ser realizada a semana académica, as
horas de começo e de encerramento de cada dia da semana académica, e o de sábado ser
o último dia.------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Associação respondeu a cada questão de forma a deixar todos os
presentes o mais esclarecidos possível.-----------------------------------------------------------

Devido à nova calendarização da Semana Académica a tunapapasmisto mostrou-se
contra o Plano de Atividades apresentado para o dia 29 de abril, quarta-feira.-------------Depois de respondidas todas as questões o Presidente da Mesa procedeu então para a
aprovação da calendarização da Semana Académica 2020 que foi aprovada por maioria
(com 63 votos). Houve apenas uma abstenção.-------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu por encerrado este ponto da ordem de trabalhos e procedeu
para o último.----------------------------------------------------------------------------------------6. Outros assuntos----------------------------------------------------------------------------------Para terminar a primeira Assembleia Geral do mandato de 2019/2020, o Presidente da
Mesa agradeceu a todos aqueles que decidiram aceitar o desafio de criar os núcleos da
associação académica e questionou os presentes sobre a possibilidade de serem feitas
eleições posteriores para que possa existir um núcleo de Design na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão.-------------------------------------------------------------------------------Foi feita a votação e as eleições foram aceites com maioria de votos (60). Existiram 4
abstenções.-------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa agradeceu a presente de todos, em especial dos grupos académicos
que decidiram estar presentes em vez de estarem nos respetivos ensaios. A Assembleia
Geral termina eram 23:00. --------------------------------------------------------------------------
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