
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ESTUDANTES DE 

DIREITO DA UNIVERSIDADE DO MINHO 

 

No dia vinte e um do mês de outubro de dois mil e vinte, pelas catorze horas, 

realizou-se, na sala 0.01 da Escola de Direito – ED 17, da Universidade do Minho, a 

Assembleia Geral de Estudantes de Direito da Universidade do Minho (AGEDUM), com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Apreciação e votação da Ata da AGEDUM anterior; 

2. Apreciação e votação do relatório de atividades da Direção cessante; 

3. Apreciação e votação do relatório de contas da Direção cessante; 

4. Apreciação e votação do plano de atividades da Direção empossada; 

5. Apreciação e votação do orçamento da Direção empossada; 

6. Outros assuntos. 

A Assembleia Geral de Estudantes de Direito da Universidade do Minho iniciou-se 

meia hora mais tarde, com 25 associados presentes, por não estar reunido o quórum 

estatutariamente exigido (nos termos do artigo 29º dos Estatutos da AEDUM). 

Antes do início dos trabalhos, foi reservado um curto período inicial, para “ser 

tratado qualquer assunto de interesse para a AEDUM”, nos termos do artigo 10.º do 

Regimento da AGEDUM. 

André Teixeira (A71930), atual Presidente da Direção da AEDUM, usou da palavra 

e começa, antes de tudo, por agradecer a todos os presentes. Posteriormente, procede à 

apresentação daquilo que foi realizado no decorrer do intervalo entre o início do seu 

mandato e o presente momento, tendo em consideração o cenário pandémico que se 

enfrenta. Adiante, André Teixeira menciona que nos últimos tempos a AEDUM tem atuado 

sobretudo ao nível do apoio pedagógico, estreitando as relações com a EDUM (por via do 

departamento pedagógico que tem procurado ultrapassar diversas dificuldades). É referido 

que foram feitas mudanças administrativas relativamente ao horário de sede e ao sistema 

de encomendas (com o objetivo de controlar, mais eficientemente, a despesa) e é também 

referido que a loja online da AEDUM já se encontra em funcionamento. Por fim, é 

declarado, por André Teixeira, que têm sido encetados vários esforços no sentido de 



proporcionar a realização de eventos que, em virtude do contexto de pandemia, não se 

podem suceder presencialmente. Expõe, também, a disponibilidade da AEDUM em apoiar 

todos os alunos, esclarecendo quaisquer questões que os mesmos tenham. 

Após esta intervenção, o Presidente da Mesa da AGEDUM, Eduardo Paiva 

(A85837), deu início aos trabalhos. 

Avançou-se, de imediato, para o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos – 

Apreciação e votação da Ata da AGEDUM anterior.  

A Vice-Presidente da Mesa da AGEDUM, Juliana Ferreira (A87799), procede à 

leitura da Ata anterior, uma vez que a mesma não foi disponibilizada previamente. 

O Presidente da Mesa da AGEDUM, Eduardo Paiva (A85837), abre espaço para se 

fazer o uso da palavra. 

André Teixeira (A71930) esclarece que na última AGEDUM foi aprovada uma 

alteração estatutária, acautelando que a publicação da atualização dos Estatutos será feita 

brevemente, já tendo sido iniciado o contacto com um escritório de notariado para o efeito. 

Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação relativa a este ponto da 

Ordem de Trabalhos, tendo este sido aprovado por unanimidade. 

De seguida, passou-se ao segundo ponto – Apreciação e votação do relatório de 

atividades da Direção cessante. 

André Cardoso (ex-aluno da EDUM), Presidente da Direção cessante, apresenta o 

respetivo relatório de atividades, referente ao mandato de 2019-2020, por via da plataforma 

Zoom, devido a dificuldades decorrentes da pandemia. André Cardoso começa por saudar 

todos os presentes e principia a sua exposição reforçando o objetivo que a AEDUM criou 

para o ano transato: o propósito de criar o melhor ambiente possível para todos os 

estudantes, alicerçado no esforço e dedicação ativos na resolução dos problemas dos 

mesmos. O documento baseia-se em todas as iniciativas e projetos realizados desde a 

tomada de posse até à data das eleições. Refere que, ainda que nos protocolos da Direção 

anterior estivessem definidas 56 atividades, a AEDUM conseguiu ultrapassar esse número. 

Destaca, em primeiro lugar, o dia da Tomada de Posse (12 de março de 2019), o 

alargamento do horário de sede da AEDUM e a entrada da mesma na rede social LinkedIn, 

passando, posteriormente, a referir todas as atividades e iniciativas realizadas no decorrer 

do seu mandato, desde campanhas solidárias e de voluntariado, palestras, seminários, 



workshops, debates, cursos breves, congressos, conferências, torneios desportivos e criação 

de estágios a visitas jurídicas, à realização de saraus, ao novo site da AEDUM, à reativação 

do terminal multibanco, à atualização de sebentas e à Gala de Direito e de Formatura. Por 

último, apenas endereçou um especial agradecimento a todas as parcerias. 

O Presidente da Mesa da AGEDUM, Eduardo Paiva (A85837), deu a palavra ao 

CFJ para se pronunciar a respeito do relatório de atividades da Direção cessante. 

Inês Pitães (A85669), Presidente do CFJ, emite, em nome deste, um parecer 

favorável relativamente à aprovação do relatório de atividades da Direção cessante. 

Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação relativa a este ponto da 

Ordem de Trabalhos, tendo este sido aprovado por unanimidade. 

Chegados ao terceiro ponto – Apreciação e votação do relatório de contas da 

Direção cessante –, João Silva (ex-aluno da EDUM) inicia a sua intervenção saudando e 

congratulando a atual Direção da AEDUM por tudo o que tem sido desenvolvido, ao que 

se segue a apresentação do relatório de contas referente ao mandato de 2019-2020. João 

Silva, ao longo da sua exposição, destacou o apoio monetário que a AEDUM cedeu, a título 

de empréstimo, à criação da AECrimUM, os apoios do IPDJ (dividido em 2 tranches) e da 

AAUM, os patrocínios e lucros conseguidos com os eventos realizados, certas despesas 

relacionadas com a impressão de sebentas e outras fontes de gastos (como deslocações e 

quotas do CNED, criação e manutenção do site, pagamento de comissões de gestão mensal, 

etc.) e as principais fontes de receita ao longo do mandato (sebentas e quotas de 

associados). Indica, por fim, que o mandato terminou com um balanço final global positivo 

de € 3906,12.  

O Presidente da Mesa da AGEDUM, Eduardo Paiva (A85837), deu, novamente, a 

palavra ao CFJ para se pronunciar a respeito do relatório de contas da Direção cessante. 

Inês Pitães (A85669), Presidente do CFJ, emite, em nome deste, um parecer 

favorável relativamente à aprovação do relatório de contas da Direção cessante. 

Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação relativa a este ponto da 

Ordem de Trabalhos, tendo este sido aprovado por unanimidade. 

No que se refere ao ponto quatro – Apreciação e votação do plano de atividades 

da Direção empossada –, André Teixeira (A71930), ao iniciar a apresentação do plano de 

atividades relativo ao mandato de 2020-2021, começa por enfatizar o exemplar 



comportamento da Direção anterior. De seguida, esclareceu o facto de que o atual plano de 

atividades já havia sido elaborado há alguns meses, podendo, eventualmente, sofrer 

alterações mediante a evolução do contexto pandémico observado. Menciona, ainda, que 

irá apostar num investimento a longo prazo e na sustentabilidade financeira da AEDUM. 

Sem demora, procede à apresentação das atividades e iniciativas previstas para serem 

realizadas ao longo do mandato, pelos vários departamentos. André Teixeira continua a 

sua intervenção referindo, sucintamente, a existência de apoios do IPDJ e da AAUM e 

aborda, ainda, as relações com o Novo Banco. Adiante, menciona a intenção de criação de 

uma rede de merchandising, com o objetivo de expandir a marca AEDUM, de um programa 

de colaboradores, da adoção de um sistema de faturação e da criação de um grupo de foco 

para os estudantes internacionais. Também foram demonstradas outras iniciativas que se 

pretendem realizar, como o acolhimento dos novos alunos, os vários cursos e atividades a 

serem desenvolvidos, as Assembleias de Delegados, o projeto do Orçamento Participativo, 

as visitas jurídicas, congressos, concursos, formações, feiras do livro, podcasts, a 

simulação de uma sessão da AR, a criação de mesas de discussão, a celebração de dias 

emblemáticos, a organização de saraus e torneios desportivos e de muitas outras propostas 

constantes do plano de atividades. André Teixeira conclui a apresentação do plano de 

atividades referindo que este plano servirá somente como um guia, esperando conseguir 

realizar mais atividades ao longo do ano. 

O Presidente da Mesa da AGEDUM, Eduardo Paiva (A85837), deu, mais uma vez, 

a palavra ao CFJ para se pronunciar a respeito do plano de atividades da Direção 

empossada. 

Inês Pitães (A85669), Presidente do CFJ, emite, em nome deste, um parecer 

favorável relativamente à aprovação do plano de atividades da Direção empossada. 

Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação relativa a este ponto da 

Ordem de Trabalhos, tendo este sido aprovado por unanimidade. 

A respeito do quinto ponto da Ordem de Trabalhos – Apreciação e votação do 

orçamento da Direção empossada –, a atual Tesoureira da Direção da AEDUM, Mariana 

Fernandes (A84558), vem apresentar o mesmo, referindo primeiramente que o orçamento 

se encontra elaborado com base na premissa da despesa máxima e receita mínima. 

Seguidamente, apresenta os traços gerais do orçamento, discriminando toda a despesa e 



toda a receita. Posteriormente, indica o saldo geral positivo de 51 euros, fruto de um grande 

esforço, e procede à apresentação dos saldos referentes a cada departamento. 

O Presidente da Mesa da AGEDUM, Eduardo Paiva (A85837), deu, uma última 

vez, a palavra ao CFJ para se pronunciar a respeito do orçamento da Direção empossada. 

Inês Pitães (A85669), Presidente do CFJ, emite, em nome deste, um parecer 

favorável relativamente à aprovação do orçamento da Direção empossada. Por fim, apela 

a que a Direção faça publicar, no site da AEDUM, os vários pareceres emitidos. 

Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação relativa a este ponto da 

Ordem de Trabalhos, tendo este sido aprovado por unanimidade. 

Por último, em relação ao sexto ponto – Outros assuntos –, Eduardo Paiva 

(A85837) transmite, celeremente, uma mensagem deixada por André Cardoso (ex-aluno 

da EDUM), dirigida à atual Direção da AEDUM, congratulando-a por todo o trabalho 

desenvolvido até ao momento. 

E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da AGEDUM, Eduardo Paiva 

(A85837), deu por finalizada a Assembleia Geral pelas dezasseis horas e quarenta e nove 

minutos, a qual lavrada a presente ata, que depois de aprovada será assinada pelos membros 

da Mesa da Assembleia Geral dos Estudantes de Direito da Universidade do Minho.  

 

Braga, 21 de outubro de 2020 

 

O Presidente da Assembleia Geral, 

 

___________________ 

 

A Vice – Presidente, 

 

___________________ 

 

O 1.º Secretário, 

 

___________________ 



 

O 2.º Secretário, 

 

___________________ 

 

A Suplente, 

 

____________________ 


