
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ESTUDANTES DE 

DIREITO DA UNIVERSIDADE DO MINHO 

 

No dia onze do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas, realizou-

se, via Zoom, 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. Análise do Balancete; 

3. Outros assuntos. 

A AGEDUM iniciou-se meia hora mais tarde, por não estar reunido o quórum 

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

Por volta das catorze horas e trinta minutos, inicia-se, então, a Assembleia Geral e 

a Vice-Presidente da Mesa, Juliana Ferreira (A87799), começa por apresentar a Ordem de 

Trabalhos. 

De seguida, o Presidente da Mesa da AGEDUM, Eduardo Paiva (A85837), deu 

início aos trabalhos e avançou, de imediato, para o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos 

referente à Apreciação e votação da Ata da AGEDUM anterior.  

O Presidente da Mesa da AGEDUM aproveitou o momento para relembrar, antes 

de mais, que a Ata em causa se encontrava disponível no site da AEDUM para consulta. 

Após estas considerações, Eduardo Paiva (A85837), abriu espaço para se fazer o 

uso da palavra. 

Não se suscitando qualquer intervenção, procedeu-se à votação relativa a este ponto 

da Ordem de Trabalhos. Tendo em conta o quadro pandémico atípico atual e com o 

propósito de dissipar quaisquer incertezas relativas ao regime de votação, o Presidente da 

Mesa da AGEDUM invocou o artigo 5.º, n.º 1 da Lei n.º1-A/2020, relativa a Medidas 

excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo 

coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, para demonstrar que o voto por meios 

telemáticos não obsta ao regular funcionamento de um órgão colegial de uma entidade 

privada, designadamente no que respeita a quórum e a deliberações. 



 Logo após, foi explicada sucintamente a forma como iria decorrer a votação, tendo 

este ponto sido aprovado por unanimidade. 

Sem mais demoras, procedeu-se ao segundo ponto, relativo à Análise do 

Balancete. 

Mariana Machado (A84558), Tesoureira da Direção, adiantou-se e iniciou a 

apresentação deste balanço orçamental. Mariana começou por realizar uma comparação 

entre o balanço que se verificava na AGEDUM anterior e o atual balanço. Verificou-se 

que, apesar do saldo negativo de algumas atividades e o facto de diversas ainda não se 

terem realizado, a AEDUM já apresentava um saldo geral bastante positivo de cerca de 

5118 euros, refletindo-se um notável crescimento do mesmo.  

Seguidamente, menciona os valores dos apoios recebidos pelo IPDJ e pelo 

PANSUM e refere valores relativos a despesas ao nível de representação e deslocação, 

despesas relacionadas com o CNED, com o funcionamento e domínio do site, entre outros. 

Neste âmbito, notou-se que a despesa total se afigurou mais baixa do que o orçamentado. 

Para além disso, foram apresentados os saldos relativos a cada Departamento. 

Chegados, por fim, ao terceiro ponto – Outros Assuntos –, o atual Presidente da 

Direção da AEDUM, André Teixeira (A71930) vem reconhecer os esforços feitos pela 

AEDUM perante este cenário pandémico, que vão desde a realização de atividades online 

até à colaboração com novos parceiros.  

Para além disso, reforça o facto de que, embora muitos Departamentos não 

consigam atingir o lucro, não deixam de prestar um grande e precioso trabalho, e o facto 

de ainda existirem atividades por realizar e outras que, infelizmente, não se poderão 

definitivamente concretizar devido às condições que enfrentamos, incentiva também à 

participação de todos os estudantes de Direito nas várias iniciativas que a AEDUM 

proporciona. André Teixeira saúda, ainda, o esforço de todos no sentido de dar um forte 

passo na evolução daquilo que é a Associação e menciona, por fim, a sua convicção de que 

a Direção irá deixar a AEDUM num (ainda) melhor estado do que aquele em que a 

encontrou. Finalmente, termina agradecendo a presença de todos.  

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

(A85837), deu por finalizada a Assembleia Geral pelas quinze horas e três 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, 11 de março de 2021 

 

O Presidente da Assembleia Geral, 

 

___________________ 

 

A Vice – Presidente, 

 

___________________ 

 

O 1.º Secretário, 

 

___________________ 

 

O 2.º Secretário, 

 

___________________ 

 

A Suplente, 

 

____________________ 


