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MESA DA AGEDUM 

Comunicado 
 

Caras e Caros colegas, 

Após consulta ao Conselho Fiscal e Jurisdicional da AEDUM e da receção do seu 

respetivo parecer, favorável, acerca do assunto exposto, informa-se que a primeira 

AGEDUM ordinária se irá realizar no início do próximo semestre. 

Em primeiro lugar, é de referir que, nos termos do artigo 28.º, dos Estatutos da 

AEDUM e do artigo 6.º, alínea a), do Regimento da AGEDUM, compete à Mesa da 

AGEDUM convocar a AGEDUM. 

Assim, a 1.ª AGEDUM ordinária, segundo o disposto no artigo 31.º, n.º 2, dos 

Estatutos da AEDUM, deverá ocorrer entre o trigésimo e o quadragésimo dia após o início 

do mandato da Direção. 

Ora, ainda que as eleições para os órgãos sociais da AEDUM se tenham realizado 

em março de 2020, a tomada de posse apenas se sucedeu no dia 29 de maio de 2020, por 

força das circunstâncias excecionais em que vivemos. Adiante, o Despacho RT-33/2020, 

relativo ao funcionamento excecional das atividades letivas à distância em 2019-2020, 

em virtude da situação pandémica que se gerou, determinou que o período letivo seria 

alargado até ao dia 27 de junho de 2020. 

Tendo em conta estas informações e socorrendo-nos do disposto nos Estatutos da 

AEDUM, no seu artigo 31.º, n.º 2, verificamos que o espaço temporal legalmente exigido 

para a realização da 1.ª AGEDUM surge num período após o término das atividades 

letivas. Já a pensar em situações como esta, os Estatutos preveem um mecanismo de 
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escape, no n.º 4 do referido artigo, que dispõe que a contagem dos prazos, neste artigo 

31.º, se suspende em paragem letiva. 

Assim, estipula-se a realização desta primeira AGEDUM para o momento de 

reinício das atividades letivas. 

Para finalizar, cumpre apenas reforçar a mensagem de que, na realização de 

qualquer atividade presencial, tudo será feito para ir de encontro ao cumprimento das 

orientações da DGS, sempre com o propósito último de contribuir ativamente para a 

prevenção e controlo da COVID-19.   

   

Braga, 05 de julho de 2020 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

Eduardo Paiva 


