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Minuta-Extrato de Ata
Assembleia-geral ordinária
21 de março de 2018, 15h00
Porto – Auditório da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto

Ao vigésimo primeiro dia do mês de março do ano de 2018, realizou-se, no Auditório da Faculdade de
Desporto da Universidade do Porto, na cidade do Porto, a segunda Assembleia Geral Ordinária para o
mandato 2017/2019, conforme Convocatória, regularmente enviada e publicada, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1.

Aprovação da Ata da Assembleia-geral anterior;

2. Informações;
3. Discussão e votação do RAC-Relatório de Atividades e Contas 2017 da FADU;
4. Jogos Europeus Universitários Coimbra 2018;
5. Outros assuntos.
Antes do início dos trabalhos a Mesa da Assembleia Geral (MAG) deu posse aos delegados presentes,
eleitos e designados do mandato de 2017-2019, ainda sem posse.
Não havendo quórum para a hora inicialmente marcada, a Mesa da Assembleia Geral presidida por Sofia
Alcaide, acompanhada do primeiro secretário, Vasco Fontes, deu início à Assembleia Geral pelas 16h00,
com 22 delegados presentes.
Ainda antes do início dos trabalhos a Mesa da Assembleia Geral confirmou a presença dos representantes
de diversas Associações, na qualidade de observadores, tendo a assembleia aprovado a sua presença.

Ponto 3. Discussão e votação do RAC-Relatório de Atividades e Contas 2017 da FADU
No ponto relativo ao Relatório de Atividades e Orçamento, tomou da palavra Daniel Monteiro e Rodrigo
Medeiros, Administrador da FADU.
O presidente apresentou o balanço do ano 2017, descrevendo as principais ações das áreas de atuação da
FADU, quer no âmbito da atividade nacional quer internacional.
O Administrador apresentou a execução orçamental de 2017, nas diferentes rubricas, com os aspetos mais
relevantes, quer do lado dos rendimentos quer dos gastos.
Informaram ainda a assembleia da presença na assembleia da contabilista da FADU e do auditor em
representação da firma de Revisores Oficial de Contas da FADU, para prestar quaisquer esclarecimentos
que a assembleia entendesse.
Finalizada a presentação do relatório, usou da palavra o Presidente do Conselho Fiscal, Paulo Afonso, que
leu o documento constante do parecer positivo do Conselho Fiscal ao RAC apresentado.
Procedendo-se à votação, o Relatório de Atividades e Contas da FADU relativo ao ano de 2017 foi
aprovado com 2 abstenções e 20 votos a favor.
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Após o último ponto da ordem de trabalhos, concluiu-se a 2.ª Assembleia Geral Ordinária da FADU para o
mandato 2017-2019 pelas 18h00, lavrando-se o presente Extrato de ata, que será assinado por mim, na
qualidade de presidente da MAG, presente na assembleia geral.
Lisboa, 21 de março de 2018
Presidente MAG

Sofia Alcaide
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