COMUNICADO
Tendo sido posto em causa o processo eleitoral para os Órgãos Sociais
2018/2019 da Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa
(AEFCL), a sua Direção vem, por uma questão de transparência, prestar o
seguinte esclarecimento:

No dia 19 de outubro de 2018, às 18:30, deu-se por terminado o prazo
de entrega de Listas candidatas aos Órgãos Sociais da AEFCL, reunindo de
imediato a comissão eleitoral, constituída por um mandatário de cada Lista e
um membro da direção cessante.
Não tendo as Listas D e M entregue a documentação completamente
regularizada, ficaram ambas as listas obrigadas, perante os termos da lei, a
regularizar a documentação em falta nas próximas 24 horas úteis, ou seja, até
às 18:30 de segunda-feira, dia 22 de outubro.
No dia 22 de outubro, por acordo de todos os membros, a comissão
eleitoral voltou a reunir, pelas 16:00. Após analise da documentação
apresentada, a Lista D encontrava-se apta para ir a eleições, a Lista M apenas
estava apta a candidatar-se à mesa da Reunião Geral de Alunos, pois não
cumpria o número mínimo de elementos exigidos para a Direção pelos
estatutos da AEFCL, publicados em Diário da Republica, DR n.º 242, III Série,
19 de Outubro de 1988, não se tendo candidatado, por opção, ao Conselho
Fiscalizador.
Após a RGA em que foram marcadas as eleições para os seus Órgãos,
no dia 15 de outubro, A AEFCL emitiu um comunicado informando qual a
documentação necessária a ser entregue para qualquer candidatura ser aceite,
documentação esta que já era exigida em mandatos transatos.

O comunicado da Lista M põe em causa o bom nome da AEFCL, da
Faculdade de Ciências e a legitimidade do processo eleitoral. A Direção da
Associação informou-se perante os Serviços Académicos sobre a emissão de
certificados de matrícula a alunos em dívida, para efeitos das eleições aos
Órgãos Sociais da AEFCL, estes esclareceram que os alunos bolseiros não
possuem dívidas, se tiverem entregue a documentação de candidatura a bolsa
corretamente, e que só não passariam o certificado a alunos com dívidas do
ano letivo 2017/18, uma vez que estes não se encontram inscritos.
Não cumprindo as exigências legais a Lista M, encontrando-se em
condições apenas para se candidatar à mesa da RGA, optou de livre vontade
por renunciar, como se encontra em ata de reunião da comissão eleitoral, à
candidatura aos Órgãos Sociais da AEFCL para o mandato 2018/19.
Mais acrescentamos que dos 44 alunos que que se candidataram pela
Lista D, 35 nunca pertenceram a qualquer Órgãos Sociais da AEFCL e que
nenhum se encontra há 7 anos na Associação dos Estudantes.

Todas as atas da comissão eleitoral, bem como documentação referente
às eleições, encontram-se disponíveis para consulta por todo e qualquer
estudante da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na sede da
AEFCL, mediante pedido prévio.

Lisboa, 6 de novembro de 2018
A Direção

