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NÚCLEO DE ESTUDANTES DE 

ENGENHARIA ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES DA 

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA 
 

 

Ata do 1º Plenário do Mandato de 2020/2021 

9/07/2021 

 

No dia 9 de julho de 2021, na plataforma de videoconferência Zoom, realizou-se a 1º 
reunião geral de alunos ordinária do mandato 2021/2022 do NEEC/AAC. 

O Plenário teve uma primeira chamada às 18 horas e 01 minutos e, não se verificando o 
quórum necessário de 50% dos associados do NEEEC/AAC, aguardou-se por mais 15 minutos 
para fazer uma nova chamada, estando presentes mais de 10% dos votantes do último ato 
eleitoral (13 alunos). O Plenário teve então início às 18 horas e 16 minutos com 23 elementos 
presentes. 

Gonçalo Cavaleiro (Presidente da MdP/NEEC) começou por informar todos os presentes 
da necessidade de estarem com a câmara ligada na aplicação, procedendo se em seguida a 
identificação de todos os participantes. 

De seguida informou todos os presentes no plenário, que têm o direito a expressar a sua 
opinião para efeito de ata e precedeu-se à troca da ordem de trabalhos do ponto 2 pelo ponto 1 
dada a necessidade do interveniente do ponto 2 se ausentar. 

O Plenário teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Apresentação e Aprovação da Versão Final do Relatório Anual de Atividades, 

Contas e Inventário da Direção do NEEC/AAC do mandato 2020/2021; 

2. Aprovação da Ata do Plenário Anterior; 

3. Apresentação, Discussão e Aprovação do Regimento Interno da Direção do 

NEEC/AAC para o mandato de 2021/2022; 

4. Apresentação, Discussão e Aprovação do Regimento Interno da Mesa do Plenário 

do NEEC/AAC para o mandato 2021/2022; 

5. Apresentação, Discussão e Aprovação do Plano de atividades da Direção do 

NEEC/AAC para o mandato 2021/2022; 

6. Apresentação, Discussão e Aprovação do Orçamento da Direção do NEEC/AAC 

para o mandato de 2021/2022; 

7. Apresentação e Aprovação do Regulamento para os Delegados de Ano; 

8. Outros Assuntos; 
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Como nenhum dos presentes tinha algo para acrescentar à ordem de trabalhos, segue-se 
a votação da ordem de trabalhos: 

 A favor: 25 elementos. 

 Contra: 0 elementos. 

 Abstenção: 0 elementos; 

 

1. Apresentação e Aprovação da Versão Final do Relatório Anual de Atividades, 

Contas e inventário da Direção do NEEC/AAC do mandato 2020/2021; 

Gonçalo Cavaleiro passou a palavra a Miguel Leão, tesoureiro do NEEEC/AAC do mandato 
de 2020/2021 para apresentar as alterações feitas no relatório de contas e inventário desde o 
último mandato. 

Miguel Leão começou por referir que o estandarte foi adicionado ao inventário e entregue 
na sala do núcleo. Relativamente ao relatório de contas Miguel Leão refere que foram 
adicionados os movimentos de conta que se deram entre o mandato 2020/2021 e o início do 
mandato 2021/2022, foram finalizadas as atividades pendentes do mandato 2020/2021, 
nomeadamente a impressão das revistas Zenner, o concurso de fotografia e a atividade do 
colaborador do mês.  

É ainda referido por Miguel Leão que foi adicionada uma dívida em relação à Unimidia que 
estava em falta, dado que houve uma confusão pois pensavam que a situação estava 
normalizada, mas não foi o caso. Foram ainda adicionados os valores pagos pelas empresas da 
F3e. 

Não havendo mais intervenções, prosseguiu-se então à votação: 

A favor: 25 elementos. 

Contra: 0 elementos. 

Abstenção: 0 elementos. 

 

2. Aprovação da Ata do Plenário Anterior; 

O Presidente da Mesa do Plenário, Gonçalo Cavaleiro Começou por referir que um dos 
participantes, Miguel Leão, iria ter de se ausentar por motivos pessoais. Fazendo com que 
estivessem presentes depois da saída do mesmo, 24 participantes. O Presidente da Mesa do 
Plenário afirmou que a maioria das pessoas presentes na reunião foram as mesmas na anterior, 
isto é, sabiam do que tinha sido discutido na mesma. 

Não havendo comentários a acrescentar, começou a votação para a aprovação da Ata do 
plenário anterior: 

  Contra: 0 elementos. 

  Abstenção: 3 elementos. 

  A favor: 21 elementos. 

 

Uma observação feita pelos 3 participantes que se abstiveram foi que votaram assim por 
não terem estado presentes no plenário anterior. 
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3. Apresentação, Discussão e Aprovação do Regimento Interno da Direção do 
NEEC/AAC para o mandato 2021/2022; 

Gonçalo Cavaleiro passa a palavra a Marta Nunes de forma a explicar o Regimento Interno 
da Direção do NEEEC/AAC para o mandato 2021/2022.  

Marta Nunes começa por explicar que o regimento interno procura definir o método de 
trabalho, enquanto núcleo, que será aplicado ao longo deste mandato, define ainda as 
competências das várias pessoas que compõem o NEEEC/AAC assim como algumas 
ferramentas de trabalho. 

Marta Nunes acrescenta também que este documento está disponível desde os prazos 
definidos. 

Não tendo mais nada para acrescentar e não havendo dúvidas, passou-se então para a 
votação do documento:  

A favor: 24 elementos.  

Contra: 0 elementos.  

Abstenção: 0 elementos. 
 

4. Apresentação, discussão e Aprovação do Regimento Interno da Mesa do 
Plenário do NEEEC/AAC para o mandato 2021/2022; 

O Presidente da mesa de plenário fez uma breve apresentação dizendo que para o 
mandato de 2021/2022 o regimento interno da mesa de plenário está idêntico ao do ano anterior 
porque todos concordarem com o antigo regimento. 

Não havendo mais questões passou-se à votação: 

   A favor: 24 elementos.  

Contra: 0 elementos.  

Abstenção: 0 elementos. 

(entra 1 elemento que após alguns minutos se ausenta devido a problemas de conexão) 

 

5. Apresentação, discussão e Aprovação do Plano de Atividades da Direção e 
da Mesa do Plenário do NEEEC/AAC para o mandato 2021/2022; 

Gonçalo cavaleiro começa por passar a palavra a Marta Nunes para apresentar o plano de 
atividades. 

Marta Nunes começa por referir que foi necessário efetuar algumas alterações no plano de 
atividades após a data definida para a entrega de todos os documentos, mencionando que 
ambos os documentos, tanto o anterior como o atual, podem ser consultados no núcleo e passa 
a explicar quais as alterações efetuadas. 

Marta Nunes passa por dizer que as primeiras alterações foram a correção de alguns erros 
ortográficos, a alteração da data da atividade “DEEC Eletronics” pois a mesma estava só definida 
para se realizar no primeiro semestre, mas, no entanto, tem-se o objetivo de se realizar a mesma 
durante todo o mandato.  

Marta Nunes refere também que após dialogar com o mandato anterior não faria sentido a 
continuação da atividade “Jornadas Pedagógicas”, visto que não havia interesse por parte dos 
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alunos, tendo sido assim retiradas do plano de atividades. Para além destas alterações Marta 
Nunes menciona ainda que a explicação da atividade “Um dia como um Investigador” foi 
retificada explicando que esta atividade teria mais sentido se fosse realizada durante mais do 
que um dia e foi adicionada a atividade “Rede Embaixadores” que os colegas do mandato 
anterior já tinham inicializado, tendo como objetivo a continuação com a mesma.  

Em seguida Marta Nunes comenta que caso haja alguma dúvida por parte dos 
participantes, que os mesmos podem intervir. 

 André Galvão intervém agradecendo aos membros da direção cessantes pela ajuda que 
forneceram no processo para além de pessoas externas que também estiveram envolvidas. 

 Após mais nenhuma manifestação, Gonçalo Cavaleiro passa por explicar o plano de 
atividades para a mesa do plenário. Explica que irão se realizar 3 plenários, tendo-se realizado o 
primeiro no dia “09/07/2021”, o segundo irá se realizar em maio e o terceiro será datado perto da 
próxima tomada de pose para o próximo mandato. 

 Gonçalo Cavaleiro após ter concluído a explicação do plano de atividades da mesa do 
plenário segue-se para a aprovação deste ponto. 

 

 A favor: 24 elementos. 

 Contra: 0 elementos. 

 Abstenção: 0 elementos. 

 

6. Apresentação, Discussão e Aprovação do Orçamento da Direção do 
NEEEC/AAC para o mandato 2021/2022; 

Gonçalo Cavaleiro passa a palavra a Marta Nunes que posteriormente passa a palavra ao 
Diogo Rodrigues.  

Diogo Rodrigues começa por referir que foram efetuadas algumas alterações no orçamento 
depois da data prevista para a entrega de todos os documentos, visto que havia alguns valores 
incorretos, tendo sido esses valores   corrigidos, valores   esses   nomeadamente   em   relação   
à Unimidia, relativamente ao pack vending, estava no orçamento, contudo não tinha valores, 
portanto foi retirado. Foram corrigidos alguns erros ortográficos e as despesas contabilísticas 
foram retiradas do orçamento.  

Diogo Rodrigues comenta que as diferenças mais significativas foi a retirada de duas 
atividades do pelouro das externas, visto que havia custos que não se justificavam e também ao 
nível da pedagogia, dada a falta de sebentas face à retirada da reprografia do DEEC, vão tentar 
repor essas sebentas oque acabar por acarretar alguns custos que estão mencionados no 
orçamento. Foi enunciado de seguida que foi corrigido um erro no pelouro do recreativo devia a 
um erro na programação da folha de excel o que faz com que tivesse mais lucros do que o 
mencionado, dado esses lucros, foi reajustado nomeadamente o Aniversário NEEEC, o Magusto 
e a Gala. 

O tesoureiro do NEEEC/AAC enuncia então que este orçamento está um pouco incerto 
face às condições epidemiológicas do país, sendo   possível que alguns eventos poderão a não   
se realizar, nomeadamente a Gala, o somos Pólo 2 e a Receção ao Caloiro.  

Diogo Rodrigues, conclui perguntando se existem dúvidas, sendo que André Galvão 
intervém para dizer que alguns dos erros se deviam a algumas faltas de conhecimento, no 
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entanto que este é apenas um orçamento, e o seu objetivo é de ajudar a regular melhor o 
dinheiro do núcleo, para não serem feitas despesas extravagantes e tentar obter algum lucro 
para se poder investir em eventos futuros.  

Voltando a palavra ao Diogo Rodrigues ele aproveita para agradecer aos membros 
presentes do mandato anterior que ajudaram nesta questão.  

Gonçalo   Cavaleiro   então   inicia a votação para a aprovação do orçamento da direção do 
NEEEC/AAC para o mandato de 2021/2022. 

Contra: 0 

Abstenção: 2 

A favor: 22 

 

7. Apresentação e Aprovação do Regulamento para os Delegados de Ano; 

Gonçalo Cavaleiro começa por dar a palavra à Marta Nunes que explica que este já vem 
do ano passado, o qual diz que pareceu estar bem estorturado, com uma alteração em relação 
aos delegados de doutoramento que devido a uma época de transição, tinham lá um ponto que 
se torna desnecessário e de resto manteve-se, Marta ainda diz para notar que com a aprovação 
deste regulamento, caso seja aprovado, também será feita a aprovação das datas para a eleição 
dos Delegados de ano. 

 Voltando para Gonçalo Cavaleiro, este começa por perguntar se há alguma questão, e se 
houver, quem a tiver que a faça.  

 Não havendo questões passou-se à votação do Regulamento dos Delegados de Ano: 

A favor: 24 elementos. 

  Contra: 0 elementos. 

  Abstenção: 0 elementos. 

 Depois passou-se à apresentação e votação das datas para a eleição dos Delegados de 
Ano, onde Gonçalo Cavaleiro dá a palavra a Marta Nunes, e está explica que tendo em conta 
que a festa das Latas será também Queima das Fitas e perante a altura do começo das aulas, a 
proposta são: 

 - 7 de outubro para todos os anos exceto primeiro ano; 

 - 4 de novembro para o primeiro ano uma vez que estes entram mais tarde; 

 Passando à votação para aprovação das datas: 

A favor: 24 elementos. 

  Contra: 0 elementos. 

Abstenção: 0 elementos. 

Acabada assim a aprovação do ponto 7 da ordem de trabalhos, Gonçalo Cavaleiro 
prossegue com o plenário indo assim para o oitavo e último ponto da ordem de trabalhos. 
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8. Outros Assuntos; 

Não havendo outros assuntos para tratar, Gonçalo Cavaleiro deu por encerrado o 
plenário às 18:46. 

 

 

 

 

 

Gonçalo Gouveia Cavaleiro 

Presidente da Mesa do Plenário do NEEEC/AAC 

 

 

 

João Afonso Evangelista Domingos 

Vice-Presidente da Mesa do Plenário do 
NEEEC/AAC 

 

 

 

Carlos Filipe da Silva Faria 

Secretário da Mesa do Plenário do NEEEC/AAC 
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