Ata da Reunião Geral de Alunos da
Universidade do Minho número dois de
dois mil e quinze (RGA nº 002/2015)
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, pelas
catorze horas, no auditório B1, no Campus de Gualtar, em Braga, reuniu-se a
Reunião Geral de Alunos (RGA) da Associação Académica da Universidade
do Minho (AAUM), em sessão ordinária, convocada pela Presidente da Mesa
da RGA, Raquel Afonso. Presidiu à RGA Raquel Afonso, Presidente da Mesa
da RGA, vice presidiu Rui Costa, segundo secretário da Mesa da RGA e
secretariaram Flávia Barbosa e Cláudia Rodrigues, primeira secretária e
secretária suplente, respetivamente, da Mesa da RGA.
Abertura dos trabalhos:
À hora marcada, estavam presentes oito estudantes, pelo que, no cumprimento
do artigo 33º dos estatutos da AAUM, a Mesa da RGA verificou que não
estava reunido quórum e marcou nova reunião para trinta minutos depois. Às
catorze horas e trinta minutos, estando presentes trinta e cinco alunos, a
Presidente da Mesa da RGA deu início à sessão.
Ordem de Trabalhos:
A Presidente da RGA apresentou a Ordem de Trabalhos proposta:
Ponto um - Informações;
Ponto dois - Aprovação da ata da RGA anterior;
Ponto três - Apresentação e apreciação da execução orçamental e do
cumprimento do Plano de Atividades, com referência a 30 de
setembro;
Ponto quatro - Outros Assuntos.
Ponto um:
Aberto o ponto um da ordem de trabalhos, Carlos Videira, PG21913,
Presidente da AAUM, pediu a palavra de modo a fornecer algumas
informações aos presentes acerca da atividade da AAUM desde a última RGA.
As informações foram fornecidas cronologicamente e por departamento da
AAUM, e podem ser encontradas em anexo à presente ata (RGA 2/2015.2).
Carlos Videira destacou ainda o aumento do número de estudantes apoiados
pelo Fundo Social de Emergência (FSE) desde o início do projeto, no ano de
2013. No primeiro ano, 40 estudantes haviam sido apoiados pelo FSE,
número esse que cresceu para cerca de 110 no ano de 2014 e estando
atualmente em 131 alunos de entre os cerca de 5200 estudantes bolseiros da
Universidade do Minho.

Não havendo pedidos de esclarecimento ou de intervenção, Raquel Afonso
deu por encerrado o Ponto Um da ordem de trabalhos.
Em seguida, procedeu-se à votação da presença das duas técnicas oficiais de
contas da AAUM na RGA. A permanência das técnicas foi aprovada com 34
votos a favor, 1 abstenção e 0 votos contra.
Ponto dois:
A Presidente da Mesa da RGA abriu o ponto dois da ordem de trabalhos,
referindo que a ata da RGA anterior havia sido enviada juntamente com a
convocatória para a reunião. Carlos Videira, PG21913 interveio, pedindo que
se prescindisse da leitura da ata, uma vez que o documento já havia sido
disponibilizado anteriormente a todos os alunos. Desta forma, procedeu-se à
votação da dispensa da leitura da ata da RGA anterior, a qual foi aprovada
com 33 votos a favor, 2 abstenções e 0 votos contra.
Em seguida, não havendo quaisquer propostas de alteração, o documento foi
aprovado com 31 votos a favor, 4 abstenções e 0 votos contra.
Com a chegada dos elementos da RUM e da AAUMTV, foi necessário
proceder-se à votação da presença dos meios de comunicação da AAUM na
RGA. A permanência destes foi aprovada por unanimidade.
Ponto três:
Aberto o ponto três da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa da RGA
concedeu a palavra a João Macedo, Tesoureiro da AAUM, para apresentação
quantitativa do Relatório Periódico (referente ao período entre janeiro e
setembro do presente ano civil) de Execução Orçamental. João Macedo,
A55579, apresentou e explicou as diferentes rubricas presentes no Relatório,
fazendo sempre uma analogia com os valores apresentados no ano transato
(dois mil e catorze). O Tesoureiro da AAUM justificou a variação total
existente entre o período de janeiro a setembro de dois mil e catorze e o
mesmo período de dois mil e quinze pela não realização das Monumentais
Festas do Enterro da Gata, no ano transato, e pela gestão direta do Bar
Académico (BA) pela AAUM, no presente ano civil. Carlos Videira,
PG21913, completou a apresentação com um resumo qualitativo do Relatório,
evidenciando e detalhando algumas das atividades mais relevantes de cada
departamento da AAUM.
João Macedo, A55579, retomou a palavra para fazer uma análise mais
pormenorizada à atividade das Monumentais Festas do Enterro da Gata, a
Página 2 de 6

maior atividade da AAUM. O Tesoureiro da AAUM apresentou dados
referentes a gastos, rendimentos e afluência ao recinto do Enterro da Gata,
comparando os resultados obtidos para a mesma atividade desde o ano de dois
mil e dez até à última edição, no presente ano (cinco edições).
Finda a apresentação, e não havendo qualquer pedido de esclarecimento,
a Presidente da Mesa da RGA deu a palavra ao representante do Conselho
Fiscal e Jurisdicional (CFJ), Tiago Val, A66513, que leu o parecer emitido
pelo mesmo órgão. O parecer do CFJ foi no sentido de que a execução
orçamental e o cumprimento do Plano de Atividades, à data de 30 de
setembro, cumprem com o estipulado e satisfazem as disposições
contabilísticas, estatutárias e legais aplicáveis, não tendo nada a objetar.
Não havendo qualquer pedido de esclarecimento ou intervenção, a Presidente
da Mesa da RGA deu por terminado o ponto três da ordem de trabalhos.
Ponto quatro:
A Presidente da Mesa da RGA abriu o ponto quatro da ordem de trabalhos.
Alexandre Pinto, A70946, colaborador voluntário da Rádio Universitária do
Minho (RUM), pediu a palavra para expor um problema relacionado com a
RUM e a AAUM, destacando o privilégio da RUM ser uma das três rádios
universitárias do país e a sua qualidade. O estudante referiu a entrada de Rui
Portulez, há cerca de um ano, para a direção de programas da RUM, e as
consequentes alterações na ideologia e posição da rádio. Alexandre Pinto
explicou que Rui Portulez pediu a demissão nos últimos dias, naquilo que
considerou como um processo não totalmente claro. No entanto, o
colaborador da RUM referiu que este não é um caso isolado, insistindo na má
gestão da RUM ao longo dos últimos anos, destacando um caso polémico no
ano de dois mil e seis. Alexandre Pinto destacou algumas questões que
gostaria de ver respondidas: a definição da identidade da RUM (considerando
que, sendo uma rádio universitária, a RUM deve ser uma extensão da vontade
dos alunos); a gestão não clara e pouco aberta da rádio, com pouca
intervenção por parte dos alunos e colaboradores (por exemplo, na eleição dos
órgãos de gestão da RUM) e muito focada na questão das audiências
(destacando o complicado processo de obtenção destes números); o não
aproveitamento do jornal Académico, enquanto excelente meio de
comunicação independente; e ainda a não existência de um cineclube na UM,
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questionando o que será necessário e que apoios existirão para instaurar este
tipo de projeto.
Não havendo pedidos de esclarecimento, procedeu-se à intervenção seguinte,
sendo dada a palavra a Carlos Videira, PG21913. O Presidente da AAUM
começou por referir a questão do cinema e a existência de duas organizações
– o CineFocUM e o CineClube – sediadas na sede da AAUM em Guimarães.
Carlos Videira passou ao tema da rádio, considerando não existir nada que
não seja transparente na RUM enquanto secção autónoma da AAUM, e
explicando a composição do Conselho de Administração (CA) da rádio, o
qual preside por inerência ao cargo de Presidente da AAUM. Relativamente
ao caso específico de Rui Portulez, Carlos Videira explicou que este foi
contratado para a RUM, após decisão do CA, por um período de um ano, com
objetivos claros para o ano civil de dois mil e quinze. Tendo por base estes
mesmos objetivos e a experiência de Rui Portulez na RUM, Carlos Videira
explicou que o CA tomou a legítima decisão, no âmbito daquilo que são as
suas funções, de não renovar contrato com o radialista. O Presidente da
AAUM frisou ainda a importância da questão das audiências e que, apesar de
estas não serem completamente fidedignas, existia o objetivo de se atingir um
valor perto dos 0,8 %. Pelo contrário, houve um decréscimo nas audiências,
em contraciclo com os resultados obtidos pela rádio Vodafone FM, tomada
como alvo de comparação por Carlos Videira, dada a semelhança entre esta
estação e a RUM. Em suma, tendo em conta a filosofia e os objetivos
definidos para a rádio por um conjunto de pessoas com legitimidade para o
fazer, o contrato com Rui Portulez não foi renovado e Vasco Leão,
administrador delegado, assumiu a direção interina do departamento de
programas. Carlos Videira aproveitou para explicar que não compreende a
necessidade de voltar a referir o caso de Sofia Saldanha, em 2006 (referência
essa feita também numa comunicação ao CA pelo diretor de programas),
considerando que tudo ficou esclarecido na altura devida. O Presidente da
AAUM rematou com o esclarecimento de que não existiu qualquer demissão
na RUM, mas antes que um conjunto de pessoas com experiência na área
decidiu não renovar um contrato que chegou ao fim.
Em relação ao jornal Académico, Carlos Videira salientou a maior coerência
editorial da publicação desde que a sua coordenação foi assumida por Pedro
Andrade, indicando uma maior proximidade com os alunos e também uma
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maior colaboração por parte dos mesmos. O Presidente da AAUM referiu
também a posição privilegiada de Alexandre Pinto enquanto colaborador da
RUM, mas explicou que as portas dos meios de comunicação da AAUM
nunca estiveram fechadas a qualquer estudante que os quisesse conhecer;
salientou também a RUM enquanto forte agente dinamizador nas cidades de
Braga e Guimarães, sendo uma referência a nível informativo e cultural.
Finalmente, Carlos Videira indicou que iria colocar as questões levantadas
por Alexandre Pinto à consideração dos membros do CA da RUM, indicando
ainda que poderia, com o aval do CA, colocar as atas das reuniões do CA à
disposição de quem as requeresse.
Não havendo mais outros assuntos a tratar, a Presidente da Mesa da RGA deu
por encerrada a RGA, pelas quinze horas e quarenta e cinco minutos, da qual
se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada em RGA subsequente,
será assinada, nos termos da lei, pela Presidente e pelos secretários da Mesa
da RGA.
Mais se informa que em anexo à presente ata seguem os seguintes
documentos:
 RGA 2/2015.1 – Informações prestadas por Carlos Videira sobre as
atividades da AAUM desde a última RGA;
 RGA 2/2015.2 – Parecer do Conselho Fiscal e Jurisdicional da
AAUM sobre o Relatório Periódico (referente ao período entre
janeiro e setembro do presente ano civil) de Execução Orçamental da
Direção da AAUM.
Braga, 29 de outubro de 2015
__________________________________
Raquel Rocha Afonso
(Presidente da Mesa da RGA)
__________________________________
Rui Costa
(Segundo Secretário da Mesa da RGA)
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__________________________________
Flávia Barbosa
(Primeira Secretária da Mesa da RGA)
__________________________________
Cláudia Rodrigues
(Secretária-suplente da Mesa da RGA)
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