RELATÓRIA FINAL DE
ACTIVIDADES E CONTAS
Mandato 2020/2021
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NOTA INTRODUTÓRIA
A Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, AEFCL, vê
apresentado pela sua Direcção, doravante designada DAE, este relatório que medeia
desde o dia 28 de Novembro de 2019, o primeiro dia após a tomada de posse que
ditam os Estatutos da AEFCL, até ao dia 5 de Novembro de 2021 que dita o término
do presente mandato.
Este documento tem na sua base o princípio da transparência e dividir-se-á em
duas partes:
1. Relatório de Actividades, onde será apresentado todo o trabalho
realizado pela DAE, na forma dos seus Departamentos de trabalho, de
modo que todos os estudantes tenham conhecimento do trabalho que
foi desenvolvido ao longo do mandato em seu benefício;
2. Relatório de Contas, onde será feita uma análise da situação financeira
da AEFCL, desde o momento em que a actual Direcção tomou posse, até
ao momento presente, encontrando-se explanados os gastos e as
receitas dos diferentes Departamentos da AEFCL;
3. Nota Adicional
Relativamente à metodologia, será tido como base o que consta no Plano de
Actividades e Orçamento da DAE para o mandato de 2020/2021, aprovado em reunião
de Direcção a 12 de Dezembro de 2020.
A DAE, presentemente em período de Gestão, considera este documento
fundamental para transpor à comunidade estudantil, com o rigor e responsabilidade
que lhes são devidos, todo o trabalho desenvolvido para e pelos mais de 5500
estudantes que representa.
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1. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
1.1. Comunicação e Imagem
O Departamento de Comunicação e Imagem da AEFCL assumiu, neste
mandato, um papel de extrema importância no envolvimento da comunidade
académica nos assuntos e eventos com a AEFCL relacionados.
Para além da gestão de informação, feita diariamente, terá ainda aumentado a
divulgação de todo o tipo de actividades realizadas, independetemente da sua índole,
de modo a tentar alcançar e aproximar o maior número de estudantes possível.
A nível de cumprimento do Plano de Actividades, o sumário é o apresentado de
seguida:
Actividades propostas e realizadas:
•

Dinamização das Redes Sociais da AEFCL – houve uma renovação na
imagem da AEFCL e respectiva dinamização nas redes sociais da
mesma;

•

Divulgação de produtos e serviços da AEFCL – ao longo do mandato
foram estabelecidas novas parcerias, as quais foram divulgadas;

•

Gestão de stocks existentes – houve uma gestão actualizada e
responsável dos stocks de merchandising da AEFCL, tendo sido
dinamizadas as vendas das camisolas.

Actividades propostas e ainda em realização:
•

Apoio ao desenvolvimento da revista improp – todo o conteúdo gráfico
da improp é este Departamento que realiza, a par com o Cultural e
Recreativo. Devido a atrasos nas respostas dos intervenientes que a DAE
queria incluir nesta edição, a mesma ainda está a ser realizada. No
entanto, é nosso querer que esta edição seja finalizada até ao término
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do presente mandato, passando aí para as actividades propostas e
realizadas.
Actividades não propostas e realizadas:
•

Divulgação de materiais e eventos da FCUL e da UL – a pedido destas
entidades, diversas foram as vezes em que a AEFCL divulgou as suas
actividades e eventos, ajudando a divulgar as suas marcas e fomentado
a ligação dos estudantes às mesmas;

•

Divulgação de materiais da FAL – neste mandato trabalhou-se com vista
à partilha constante dos conteúdos da Federação Académica de Lisboa,
da qual somos Associados, de forma a dar a conhecer a mesma aos
estudantes;

•

Sensibilização dos alunos – realizaram-se e divulgaram-se acções de
sensibilização ao cumprimento das regras impostas como resposta ao
vírus SARS-COV2;

•

Elaboração de uma publicação especialmente dedicada à celebração do
Dia do Estudante;

Actividades propostas e não realizadas:
•

Reestruturação do site da AEFCL – devido ao contexto pandémico ainda
muito forte neste mandato, e as consequências que daí advieram, não
nos foi possível realizar esta actividade proposta, sendo que era uma
tarefa que exigia um dispêndio de tempo e de trabalho presencial que
não nos foi possível assegurar devido à alteração do calendário escolar
e de exames do segundo semestre do ano lectivo de 2020/2021;

•

Promoção do Cartão de Sócio AEFCL – apesar de uma maior promoção
para a adesão dos estudantes para se tornarem Sócios da AEFCL nas
instalações da mesma, tendo em conta os benefícios que tal lhes
confere, a divulgação destes não foi dinamizada o suficiente. Os cartões
ainda não foram possíveis de implementar, estando ainda em vigor as
Fichas de Sócio, entregues aquando do acto de inscrição.
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1.2. Cultural e Recreativo
O Departamento Cultural e Recreativo viu-se agregado neste mandato, como já
não acontecia há vários anos. No contexto pandémico em que nos encontrávamos há
um ano, foi do entender da DAE que esta era a melhor forma de continuar a
proporcionar momentos lúdicos e de lazer aos nossos alunos, tendo sempre em vista
a sustentabilidade, a segurança e uma melhoria geral em termos logísticos de todas
as iniciativas. Este Departamento viu a necessidade de um maior investimento no
online, como adaptação a uma nova realidade, sem descurar a índole do mesmo e,
embora condicionada pela situação pandémica, a actividade deste Departamento
excedeu as perspectivas do passado recente e teve um papel fundamental para a
manutenção do ambiente académico, mesmo que não presencialmente.
A nível de cumprimento do Plano de Actividades, o sumário é o apresentado de
seguida:
Actividades propostas e realizadas:
•

Concurso de Fotografia – foi realizado o II Concurso de Fotografia
AEFCL, tendo o mesmo sido exposto no átrio do C6, onde ainda se
encontra. O mesmo teve adesão e foram entregues prémios de
participação aos três primeiros lugares;

•

Falsas Esperanças – houve uma renovação da imagem deste projecto e
uma maior dinamização. Realizaram-se, pelo menos, 16 edições até ao
mês de Setembro do ano presente, tendo depois passado a uma
periodicidade mensal e cada uma com um tema diferente;

•

Nem é Tarde, Nem é Cedo – houve uma renovação da imagem deste
projecto, bem como do teor do mesmo e uma maior dinamização,
passando a transmissão a ser feita também na Twitch, para além do
Facebook. Neste mandato, este projecto teve duas edições, intercaladas
e cada uma com cerca de 4 episódios: entrevistas a professores e
entrevistas a alunos, de forma a dar não só a conhecer os Professores
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da Faculdade, bem como os seus alunos, muitos deles pertencentes a
grupos importantes na vida académica, como a Tuna, Núcleos de
Estudantes, Atletas, Praxe;
•

Apoio ao Fc-ACTO – o grupo não teve actividade no mandato, sendo que
a DAE estava disponível para ajudar a resolver qualquer questão que este
necessitasse, tendo reunido com o ensaiador para tal;

•

Apoio a Núcleos e Comissões – sempre que requisitado, foi assegurada
a ajuda aos Núcleos e Comissões pela AEFCL reconhecidos;

•

Participação em Eventos Culturais e Recreativos – a pedido da
Universidade de Lisboa, doravante designada UL, foi possível organizar
o Sunset de Boas-Vindas aos Novos Alunos, no passado dia 12 de
Outubro, onde a AEFCL participou e fez parte da organização.

Actividades propostas e ainda em realização:
•

Desenvolvimento da revista improp – a par com o Departamento de
Comunicação e Imagem, o Departamento Cultural e Recreativo encontrase ainda a desenvolver a revista da AEFCL, devido a atrasos na resposta
de intervenientes alheios à DAE. No entanto, como já referido, é intenção
da DAE tê-la terminada até ao fim do mandato.

Actividades não propostas e realizadas:
•

Playlist AEFCL – foi criada uma conta Spotify da AEFCL onde foram
depois criadas e partilhadas 13 Playlist ao longo de todo o mandato.
Inicialmente, foram divulgadas individualmente, mas depois foi entender
da DAE que passassem a ser parte integrante do Falsas Esperanças.

•

Ciência Crónica – foi mantida esta rubrica, proveniente do mandato
passado, permitindo que diversos alunos de Ciências pudessem
publicar, no Jornal Crónico, uma crónica por si escrita, divulgando
ciência e Ciências.

•

I Rally AEFCL – foi realizado durante todo um mês o primeiro Rally AEFCL
– Grand Prix – que procurava assemelhar-se aos tradicionais Rally
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Tascas, mas online, devido ao Estado de Emergência em que nos
encontrávamos na altura. Para a sua execução, a AEFCL aderiu à
plataforma Discord, criou um percurso, e, após a formação das equipas,
lançou desafios semanais às mesmas, tendo em vista chegarem ao fim
do percurso e alcançarem o primeiro prémio. Foi um evento que teve
bastante adesão, tendo sido o primeiro realizado em pleno pela AEFCL e
nos moldes descritos.
NOTA: Tendo em conta a complexidade que este evento, a DAE
não considera que se encontre incluído na categoria de
Tardes/Noites de Cultura, mas que, devido à duração do mesmo,
esta última não deve ser considerada como uma actividade
proposta e não realizada.
•

I Queima das Fitas e Cerimónia dos Finalistas da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa – teve lugar, a 11 de Setembro, a primeira
edição deste evento que é tão marcante no percurso académico de
qualquer estudante. Com vista à aproximação dos Departamentos e das
diferentes Comissões, a DAE realizou esta Cerimónia, mesmo em
contexto pandémico, conforme o permitido pela Direcção de Ciências.
Foi um evento nunca antes presenciado na FCUL, muito bem-visto pela
Direcção de Ciências que já anunciou a sua vontade de o manter. Para
além disto, a DAE considera que este foi o evento mais importante do
mandato, pois terá dado a possibilidade aos Finalistas da FCUL, não só
os do ano 2020/2021, mas ainda os de 2019/2020 de assinalarem um
momento que não tiveram devido à pandemia causada pelo vírus SARSCOV2, considerando que foi um marco naquela que tem sido, até então,
a história de Ciências e da AEFCL.

Actividades propostas com realização pendente do contexto pandémico:
•

Convívios – devido à demora por parte das entidades competentes no
que toca à regulamentação das festividades académicas e tendo em
conta a realidade actual de Ciências, com o MiniCampus e os
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100Montaditos a atrair muita gente de fora, é impensável a realização
de convívios no Jardim de Pedra, como anteriormente. A solução visa
por passar a realizar estes eventos nalgum dos edifícios da Faculdade,
ou no exterior que os rodeia, assegurando a segurança do espaço e
condições que este tipo de eventos exige. No entanto, aquando das
certezas de que tais actividade podiam ser feitas, tal não nos foi possível
tendo em conta que a DAE já se encontrava em Período de Gestão;
•

Arraial do Cientista – tendo em conta que este evento se realizaria no
segundo semestre do ano lectivo de 2020/2021, aquando do Estado de
Emergência ainda em vigor, tal não foi possível realizar;

•

Recepção aos Caloiros de Ciências (RACC) – devido às dimensões
elevadas deste evento o mesmo não foi possível de realizar em tempo
útil antes da entrada em Período de Gestão e pelas razões anteriormente
explanadas na categoria dos convívios.

Actividades propostas e não realizadas:
•

Feira do Livro – esta actividade foi pensada para passar a estar em
formato permanente e online, estando, por isso, pendente da renovação
e reestruturação do site da AEFCL, que não foi possível realizar.
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1.3. Desportivo
O Departamento Desportivo viu a sua importância crescer com a situação
pandémica. Mais do que nunca, a saúde, o bem-estar e a prática desportiva são
factores prementes na vida dos nossos estudantes.
Sem a finalização da época de 2019/2020 e o adiamento da época de
2020/2021, a AEFCL primou pelo enquadramento da prática desportiva num contexto
que não se apresentava como fácil. No entanto, continuou a trabalhar na integração
dos alunos interessados nas modalidades disponíveis, quer a nível colectivo, quer
individual, distinguido-se a nível regional e nacional, tendo sido apuradas para os
Campeonatos Nacionais Universitários as equipas de Voleibol F e Futsal M, onde aí
também obtiveram bons resultados. É ainda de ressalvar os excelentes resultados dos
atletas individuais. Desta forma, este é um Departamento com gastos muito elevados
mas que faz com que o nome da AEFCL e da Faculdade de Ciências seja levado pelo
país fora. A nível de cumprimento do Plano de Actividades, o sumário é o apresentado
de seguida:
Actividades propostas e realizadas:
•

Manutenção das modalidades – foi assegurada a oferta da
possibilidade de ingresso numa das diferentes modalidades disponíveis
em 2020/2021: Voleibol F, Futsal e Futebol M;

•

Divulgação das modalidades – a par com o Departamento de
Comunicação e Imagem, foram sendo divulgadas informações sobre o
decorrer da época nas diferentes modalidades;

•

Apoio aos atletas de diferentes modalidades– no presente mandato
houve uma procura substancial, por parte de atletas individuais, para a
participação nos diferentes campeonatos a decorrer. A todos foi
disponibilizado o apoio devido por parte da DAE e consoante os
resultados por eles obtidos;

•

Semana do Desporto – neste mandato foi possível realizar a I Semana
do Desporto da AEFCL, que contou com workshops e palestras dadas
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por especialistas e que englobavam as diversas áreas da saúde: desde
a importância da prática desportiva, à da nutrição e do sono, por
exemplo;
•

Torneio de E-sports – realizaram-se os torneios de CS:GO e de FIFA,
tendo-se apurado jogadores para participar nos torneios da ADESL a
nível regional. Foi preparado o torneio de LOL, mas este não se chegou
a realizar devido à fraca adesão por parte dos alunos da FCUL.

Actividades propostas e ainda em realização:
•

Apoio à criação de novas modalidades – de forma a apurar o interesse
por parte dos alunos na prática desportiva e quais as modalidades
correspondentes, foi criado e divulgado um formulário para seu
preenchimento. Consoante o interesse demonstrado, o Departamento
Desportivo, em parceria com o Departamento de Gestão, está a apurar a
possibilidade de criação de novas modalidades. Esta actividade está
atrasada pois a DAE considerou importante para esta decisão a chegada
dos alunos de primeiro ano que só se deu na primeira semana de
Outubro.

Actividades não propostas e realizadas:
•

Corrida Solidária – estabeleu-se a parceria com a AEFML para a
participação de alunos da FCUL na Corrida Solidária por eles organizada.

Actividades propostas com realização pendente do contexto pandémico:
•

Convívios desportivos – a justificação da não realização destas
actividades trata-se do já anteriormente mencionado nas actividades de
convívio do Departamento Cultural e Recreativo.

Actividades propostas e não realizadas:
•

Não existem.
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1.4. Pedagógico e Política Educativa
O Departamento Pedagógico e Política Educativa é o Departamento dentro da
AEFCL incumbido de representar e comunicar a vontade dos alunos. A sua área de
actuação consistiu na compreensão das dificuldades sentidas pelos estudantes,
através da aproximação e diálogo com as entidades competentes para tal.
Foi promovida a máxima postura de defesa dos interesses estudantis, na
tentativa de resolução das principais questões que afectam o percurso académico,
nomeadamente através de propostas e recomendações que este Departamento
considerou adequadas para a reparação e prevenção destas mesmas questões.
A nível de cumprimento do Plano de Actividades, o sumário é o apresentado de
seguida:
Actividades propostas e realizadas:
•

Representação activa dos estudantes e envolvimento dos alunos nos
assuntos pedagógicos e de política educativa – foi assegurada a
representação activa dos estudantes da FCUL ao longo de todo o
mandato em todos os fóruns de política educativa e de representação
estudantil. Neste mandato, foram ainda divulgados Comunicados da
DAE com tomadas de posição relativas à gestão que foi feita ao longo
do ano lectivo pelas entidades competentes, bem como as deliberações
tidas em sede de ENDA;

•

Apoio às actividades dos Núcleos e Comissões de alunos – sempre que
requisitado, foi assegurada a ajuda aos Núcleos e Comissões pela
AEFCL reconhecidos;

•

Transforma Portugal – a AEFCL estabeleceu-se como co-promotora do
Movimento Transforma Portugal, que visa promover projectos de
voluntariado e empreendedorismo cívico dos estudantes universitários
de resposta à COVID-19, através de um financiamento.
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•

Curso de Inglês Now Club – foi mantida a parceria com a Now Club,
permitindo a realização de novos cursos de inglês conferentes de
certificado;

•

Organização de workshops – foram realizados diversos workshops ao
longo do mandato, nomeadamente: “Vamos Conversar?” (em parceria
com o GAPsi), “Como te podes preparar para uma entrevista?”, “Soft

skills, porque são importantes?”, “Como ter um killer CV?”, “Nestes
tempos, como nos podemos destacar enquanto estudantes?”, “O que há
depois da Universidade?” (em parceria estabelecida neste mandato com
a Spark Agency);
•

Sensibilização dos estudantes – realizaram-se diversas campanhas de
sensibilização, tendo estas sido desenvolvidas pela AEFCL, ou sido
divulgadas campanhas de entidades exteriores. Alguns exemplos são as
já comuns campanhas de recolha de sangue que a AEFCL divulga,
recolha de bens e alimentos para estudantes carenciados da FCUL, com
a ajuda da CiênciasSolidária;

•

Apoio às matrículas – no seguimento da entrada dos alunos de primeiro
ano no Ensino Superior, trabalhou-se em conjunto com a Direcção de
Ciência na recepção aos novos alunos.

Actividades não propostas e realizadas:
•

Sensibilização e educação dos alunos na vertente cívica – foram criadas
diversas publicações, tanto em formato de post ou de stories, com vista
à educação dos estudantes sobre diversos eventos. O de maior
relevância aos olhos da DAE foram as acções de sensibilização ao nível
das eleições, tendo sido a intenção a de educar e alertar para a
importância do poder de voto;

•

Estabelecimento da parceria com a Entre Nós – foi realizada com o
intuito de minimizar as consequências sentidas pela pandemia na saúde
mental dos estudantes, bem como arranjar uma alternativa ao tempo de
espera que se sentem nos serviços do GAPsi. Através desta parceria,
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todos os alunos de Ciências têm desconto, podendo, assim, obter
consultas de psicologia a um preço mais acessível. Aquando este
estabelecimento, foi entender da DAE que, tendo em conta a premência
que se sente na garantia de serviços de apoio deste género, que os
mesmos deveriam ser garantidos a todos os alunos da FCUL e não
apenas aos sócios da AEFCL;
•

Visitas Guiadas – de forma a receber os alunos de primeiro ano da
melhor forma, foram criadas visitas guiadas durante toda a primeira
semana de aulas destes alunos;

•

Dinamização do FICA – em parceria com a FCUL, divulgou-se o FICA –
Festival Internacional de Ciência, tendo-se dinamizado a equipa de
monitores para o mesmo.

Actividades propostas com realização pendente do contexto pandémico:
•

Dia Aberto Ciências 2021 – este evento é realizado pela FCUL, sendo
dado apoio por parte da AEFCL na sua realização. Devido ao contexto
pandémico, tal não se realizou;

•

JobShop Ciências 2021 – tendo em conta o contexto pandémico
aquando a data da realização da JobShop, a mesma foi realizada, mas
apenas foi possível que fosse online. A DAE crê que foi importante a sua
realização, apesar de nestes moldes, dado o facto de já não ocorrer
desde 2018.

Actividades propostas e não realizadas:
•

Não existem.

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

1.5. Presidência e Gestão
Apesar de não existirem actividades planeadas para estes Departamentos, é do
entender da DAE que os mesmos foram e são fundamentais para a contínua gestão e
representação da AEFCL.
Ao nível da Gestão, o principal objectivo foi acompanhar e melhorar a situação
financeira da AEFCL, tendo conseguido, através de uma gestão cuidada e responsável,
garantir o pagamento total da dívida adquirida no mandato passado. Para chegarmos
a este objectivo, garantindo a saúde financeira da AEFCL, foi necessário um rigor
contínuo no controlo de despesas e potencialização do lucro da AEFCL, de modo a
assegurar a sustentabilidade financeira e que tudo seria correctamente cumprido.
Para tal, foram regulamentadas as quotas de sócio, havendo uma grande promoção
destas, especialmente aos novos alunos, bem como promoção das Sweatshirts que
estavam como stock parado. Todo o trabalho da Gestão está reflectido na segunda
parte deste relatório, a que diz respeito às contas.
Ao nível da Presidência, foi assegurada a representação da AEFCL em todos os
fóruns de discussão do Ensino Superior, como por exemplo: em sede da FAL, em sede
de Colégio da UL, em sede de ENDA, perante da Direcção da FCUL, perante a Reitoria
da UL e todos os demais órgãos competentes. Foi ainda trabalhada a relação com os
Órgãos anteriormente referidos, bem como com outras Associações Estudantis, com
vista ao estreitamento de relações e a apresentação de uma representação estudantil
da UL mais coesa. Para além disto, foram estabelecidas e mantidas diversas parcerias
e relações com entidades externas.
Por fim, foi elaborado um documento com uma proposta estatutária, já há
muito necessária, para a AEFCL. Os actuais Estatutos datam de ’88, estando, como
tal, demasiado desactualizados. De forma a combater a desregulamentação de uma
entidade como a AEFCL, foi criada a proposta referida e feito o pedido à Mesa da RGA
que abrisse um processo de revisão estatutária, sendo por esta recusado sem
fundamento, pelo que a proposta nunca chegou a ser dada a conhecer aos estudantes.
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2. RELATÓRIO DE CONTAS
Gestão e Comunicação
Despesa Corrente
Teresa Varela

-9 228,80 €

António Branco

-300,00 €

Sistema de faturação

-37,20 €

Creditex e Jodrax

-2 130,43 €

Sr. Conta

-1 845,00 €

Despesas bancárias

-82,74 €

Emails

-883,19 €

Dívida CADI*

-2 008,80 €

Camisolas

-5 318,73 €

Microondas

-559,86 €

Cacifos

-1 539,96 €

Dívida AT

-8 106,31 €

Servidores

-19,99 €

Devolução IPDJ

-1 357,02 €

Quota FAL

-600,00 €

Material de Escritório
Total

-35,41 €
-34 053,44 €

Entradas
Camisolas

3 633,00 €

Sócios

711,00 €

Cacifos

35,00 €

Altice

185,00 €

Copos

35,00 €

Now Club

700,00 €

Liquidação dívida CADI*

200,00 €

Total

5 499,00 €
Apoios

IPDJ

30 002,71 €

UL

14 070,00 €

Total

44 072,71 €

Balanço Final

15 518,27 €
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Desporto
Inscrições e seguros

-1 900,50 €

Equipas
Exames médicos

-1 140,00 €

Treinadores

-3 377,01 €

Alimentação

-60,00 €

Lavandaria

-530,00 €

Divulgação

-180,81 €

Total

-5 287,82 €

CNU
Alojamento

-3 393,90 €

Deslocações

-924,02 €

Alimentação

-29,41 €

Total

-4 347,33 €

Atletas Individuais
Alojamento

-150,00 €

Alimentação

-108,97 €

Deslocação

-250,00 €

Total

-508,97 €

Torneio de LOL

-75,00 €

Entradas
Exames médicos
Balanço Final

224,00 €
-11 895,62 €

Cultural e Recreativo
Concurso de Fotografia

-156,10 €

Queima das Fitas
Palco e alimentação
Bilhetes
Total
Cabazes de Natal
Rally AEFCL
Balanço Final

-2 045,00 €
1 928,00 €
-117,00 €
-51,15 €
-127,29 €
-451,54 €
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Pedagógico e Política Educativa
ENDAs
Alojamento

-80,00 €

Alimentação

-60,00 €

Deslocações

-134,46 €

Total

-274,46 €
JobShop

JobShop

-4 243,50 €

Balanço Final

-4 517,96 €

Valores pendentes
Gastos previstos
IPDJ núcleos 2020

3 351,69 €

Improp

1000 €
Receitas previstas

Apoio FCUL
IPDJ

28 226,93 €
5 899,4 €

Estado geral das contas
Inicial

36 186,51 €

Atual

34 839,66 €

Stock ativo
Balanço Final

7 804,00 €

6 457,15 €
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3. NOTA ADICIONAL
Serve a presente nota para dar a conhecer a falta de cooperação e a falta de
vontade de trabalhar em conjunto com a DAE que tem vindo a ser demonstrada por
parte da Mesa da RGA.
Ao longo dos últimos dois meses de mandato, várias foram as vezes que se
tentou contactar a Mesa, de forma a realizar uma revisão estatutária que, mais do que
nunca, se vê extremamente necessária. Como dito anteriormente, uma entidade
centenária como a AEFCL não deve ficar estagnada, mas deve sim procurar a sua
renovação com vista ao que é melhor para os seus Estudantes, e, consequentemente,
para si enquanto entidade legal representante dos mesmos. Contudo, a Mesa não só
falhou nas respostas aos e-mails, tendo de ser enviados vários e-mails para se obter
uma resposta, como as mesmas não eram claras, muitas das vezes. Para além disto,
foram feitas diversas exigências que não estão estatutariamente previstas ou
descritas, sem que fossem fundamentadas as mesmas, chegando à admissão,
presencialmente, de recusa para a realização da RGA para alteração dos Estatutos.
A contínua recusa de comunicação com a DAE por parte da Mesa da RGA que
se mantém até hoje prejudica aquele que é o trabalho de todos os Órgãos Sociais da
AEFCL e que é claro para a DAE: trabalhar em prol dos estudantes que representamos,
independentemente das circunstâncias que possam advir. Estas quezílias apenas
denigrem a imagem da AEFCL no seu todo e prejudicam especialmente a DAE, que é
o Órgão de poder executivo e se vê retirado do mesmo, acabando por serem os alunos
os grandes afectados.
Serve, então, o presente alerta como chamada de atenção para que tal não se
volte a repetir e para que o foco seja aquele que todos nos comprometemos a que
fosse: os Estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
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