COMUNICADO
Processo de Revisão Estatutária da AEFCL
A Direção cessante da Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências
de Lisboa vem por este meio prestar os devidos esclarecimentos face às ilações que
vieram a público sobre o processo de revisão estatutária desta associação.
Começamos por esclarecer que este processo foi sempre conduzido de forma
totalmente transparente, tendo sido iniciado no dia 4 de outubro em Reunião Geral
de Alunos, sendo que toda a documentação foi publicada e divulgada através dos
meios ao nosso dispôr.
Contextualizando, é necessário referir que aquando da abertura do presente
processo foi dado um período de audição pública de um mês de modo a recolher
propostas de revisão aos atuais estatutos da AEFCL, estatutos estes já claramente
desatualizados e desfasados da situação atual do Ensino Superior e da própria
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Denotamos que a proposta inicial
de alteração foi efetivamente produzida pela Direção cessante da AEFCL, no entanto
carece sempre de aprovação em RGA, nos termos dos atuais estatutos.
Como tal, foi efetuada uma RGA no dia 23 de novembro, com o propósito de
apresentar, discutir e votar todas as propostas existentes. Após cinco horas de
discussão, análise e votação, ponto a ponto, das várias propostas, foi criada uma
proposta final que brevemente será disponibilizada, com o intuito de ser votada na
sua generalidade numa futura RGA, a realizar-se entre 18 e 20 de dezembro.
Face a esta contextualização factual é possível depreender que todo o
processo, até à data, foi conduzido de forma transparente e democrática, garantindo
que toda a comunidade académica pudesse intervir abertamente neste processo de
tal importância para a sua Associação.
Cabe-nos então esclarecer também os motivos que nos levaram a apresentar
a proposta, que é posta em causa de forma descontextualizada. Primeiramente, a
proposta apresentada, em momento algum põe em causa o direito que todos os
estudantes têm de eleger quem os representa, bem como o seu direito a participar
na atividade associativa, pois esta é muito mais do que apenas pertencer aos seus
órgãos sociais.
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Denominando-se por sócio, aquele que pretende envolver-se ativamente na
associação ao qual se associa, conseguintemente, associado define-se como a
condição de ser membro de uma associação, sendo este o verdadeiro beneficiário
da existência desta, obtendo assim, de forma passiva, toda aquela que é a sua
finalidade, nas mais diversas vertentes: cultural, recreativa, desportiva, ou outras.
Assim, e tendo o cuidado de garantir que esta proposta não se tornasse numa
barreira económica para quem efetivamente tivesse a motivação de participar mais
ativamente na atividade da sua Associação, foi criada uma modalidade de sócio
bolseiro, permitindo que qualquer associado, independentemente do seu nível
económico, possa ser sócio, sem algum valor de quotização associado.
Deve também ser dada a informação que as quotas de sócio anual da AEFCL,
nos últimos anos, têm-se traduzido no valor de 13€, no caso dos sócios pela primeira
vez, ou 7€, para futuras renovações, ao ano. Considerando que isto representa um
valor médio mensal de 1,08€/0,58€, parece-nos que este argumento, no que
concerne a verdadeiras barreiras de frequência do Ensino Superior, é, além de
inadequado, injusto para com a Direção cessante da AEFCL que sempre trabalhou
incansavelmente por mais e melhores condições de acesso e permanência para
todos.
Gostaríamos também de deixar a nota, para todos os interessados, que a
proposta de alteração aos estatutos, redigida pela Direção cessante, se encontra
publicada, na íntegra, no website da AEFCL. Este documento é público e deverá ser
analisado integralmente de modo a não serem retiradas conclusões superficiais.
Com trabalho árduo e sempre ao lado de todos os estudantes, a Direção
cessante trabalhou, durante todo o seu mandato, constantemente e diariamente por
toda a comunidade académica, garantindo que a voz de todos os estudantes seria
sempre ouvida, garantindo que o seu direito de participação na sua Associação era
mantido, zelando, sempre, por uma AEFCL de portas abertas, uma Associação dos
Estudantes para os Estudantes.
Lisboa, 29 de novembro de 2017
Saudações Académicas,
A Direção cessante da AEFCL
Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa | Rua Ernesto Vasconcelos - Bloco C7, Piso 1 | 1749-016 Lisboa
NIPC 500 963 061 | Tel.: 217 500 094 | geral@aefcl.pt | http://aefcl.ciencias.ulisboa.pt

