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Aos dezassete dias do mês de outubro do ano de 2022, pelas 18 horas e 50 minutos,
decorreu na sala da Direção da Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de
Lisboa, a Sétima Reunião Extraordinária de Direção 2021/2022, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1. Informações;
2. Discussão dos planos da festa Receção ao Caloiro de Ciências.
3. Outros assuntos.

A reunião foi presidida pelo Luís Borges (LB), estando presentes os seguintes
membros da DAE: Ana Benquerença, André Pereira, Danylo Cheprazov, Francisco Gameiro
(FG), Guilherme Custódio, Jéssica Simão (JS), Joana Aurélio, José Maria Diogo, LB, Madalena
Gil, Mª Madalena Vieira, Mª Francisca Fialho (MFF), Maria Osório Costa (MOC), Melanie
Serra e Raquel Sales Rebordão. LB pediu para ser adicionado à ordem de trabalhos a
Discussão e Votação da Data das Eleições da AEFCL. A proposta foi aceite por unanimidade.

Discussão e Votação da Data das Eleições da AEFCL
A data das eleições sofreu um atraso face às eleições do ano passado devido à

realização do ENDA Aveiro Extraordinário, no dia 12 de novembro. Este evento é de extrema
importância para o Associativismo Nacional e a DAE cessante considerou que dada a
complexidade da situação deveria estar presente e concluir assim o seu mandato no pelouro
da Política Educativa. Votou-se a duração das eleições, tendo sido aprovado por
unanimidade um período de dois dias. Tendo em conta a realização do ENDA Aveiro no dia
12 de novembro, considerou-se que só seria possível marcar eleições para a semana de 21 a
25 de novembro. Foram propostas duas alternativas para as datas das eleições, 1) 22 e 23 de
novembro; 2) 23 e 24 de novembro. A votação foi feita por alternativa, tendo a primeira
opção recebido 2 votos, a segunda 13 votos com nenhuma abstenção. Assim, a eleição dos
órgãos sociais da AEFCL será nos dias 23 e 24 de novembro. A DAE deixou ainda a
recomendação à Comissão Eleitoral que a Campanha Eleitoral seja no período de 15 a 21 de
novembro. Foi aprovado por unanimidade a escolha da Maria Osório como o membro da
direção cessante da Comissão Eleitoral.

Discussão dos planos da festa Receção ao Caloiro de Ciências
Foi feita uma análise sobre as previsões meteorológicas para o dia 21 de outubro e

dias anteriores para se refletir sobre seu efeito na venda de pulseiras, tendo verificado a
previsão de chuva forte para toda a semana, e aviso amarelo até quarta-feira. Foi opinião
geral que a RACC deveria ser adiada pois não seria viável realizar-se uma festa do calibre da
RACC com chuva de elevada intensidade. Não faz sentido a realização de um evento no qual
não são garantidas as condições necessárias para que os participantes desfrutem dele. A



maioria dos membros da DAE considerou que a única opção seria adiar. Foi ainda
mencionada a opção de alugar um pavilhão no entanto, devido ao curto espaço de tempo
até ao evento e necessidade de licenciamento do recinto, chegou-se à conclusão de que tal
não seria exequível. Foi votada a alteração da data da RACC. Com 1 voto contra (Ana
Benquerença), 2 abstenções (Guilherme Custódio e Jéssica Simão) e 12 votos a favor (André
Pereira, Danylo Cheprazov, Francisco Gameiro, Joana Aurélio, José Maria Diogo, Luís Borges,
Madalena Gil, Mª Francisca Fialho, Maria Costa, Mª Madalena Vieira, Melanie Serra e
Raquel Sales Rebordão), a proposta foi aprovada. Assim, a RACC não se realizará no dia 21
de outubro.

Às 19h20 entrou Miguel Costa na reunião, tendo saído FG, MOC, MFF e JS.
De seguida, decidiu-se se a RACC deveria ser cancelada ou adiada. Concluiu-se que,

apesar de ser por motivos de força maior, a AEFCL tem um compromisso para com as
entidades contratadas, para os diversos serviços e patrocinadores. O cumprimento das
obrigações contratuais tem um custo de comissões pedidas pelas empresas e artística, não
sendo viável a nível financeiro o cancelamento total do evento, sendo por isso os serviços
alocados a outra data. Foram apresentadas 3 opções.

Opção 1: Cancelamento da RACC e passagem de todo o planeamento e logística para
o Arraial do Cientista a ser realizado nos dias 17 e 18 de março. Todo o planeamento do
evento seria entregue à DAE eleita para o próximo mandato. A proposta seria debatida em
RGA, na qual os alunos decidirão se a próxima direção terá a responsabilidade de optar
entre realizar o evento com utilização dos serviços já contratados ou não utilizar os acordos
feitos, perdendo o investimento. Seria indicado as datas de 10 e 11 de março como
alternativa, caso haja indisponibilidade a nível de artística. A principal desvantagem é a não
realização de um evento de receção aos caloiros de ciências e a possibilidade dos artistas e
entidades não aceitarem um adiamento de cinco meses.

Opção 2: Adiamento da RACC para o dia 10 de novembro. A principal desvantagem é
manter-se a possibilidade de condições meteorológicas desfavoráveis que pudessem levar
novamente ao adiamento do evento. Por outro lado, sendo o ENDA Aveiro no dia 12 de
novembro, parte da DAE estaria focada neste evento não podendo estar a 100% presente na
preparação do evento.

Opção 3: Adiamento da RACC para uma data a definir no primeiro semestre, após as
eleições da AEFCL, sendo realizada e discutida com a próxima DAE. A principal desvantagem
é manter-se a possibilidade de chuva e colocar-se uma responsabilidade muito grande na
DAE do próximo mandato, o evento não poderia ser realizado logo após as eleições devido à
passagem de pasta, o que poderia colidir com o fim do semestre e a interrupção letiva.

Nas Opções 2 e 3, a RACC seria realizada durante o primeiro semestre, dando as
boas-vindas aos caloiros de Ciências. Outro aspeto favorável seria a maior probabilidade de
aceitação do adiamento por parte dos artistas, das entidades parceiras e patrocinadoras.
Procedeu-se ao voto por alternativa.
Opção 1
Votos a favor: 6 (André Pereira, Danylo Cheprazov, Mª Madalena Vieira, Madalena Gil,
Miguel Costa e Raquel Sales Rebordão)
Opção 2
Votos a favor: 3 (Ana João Benquerença, José Maria Diogo e Melanie Serra)
Opção 3






