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Ao findar o mandato do corpo governativo da AE e estando a Escola Secundária Anselmo de 

Andrade pronta para a renovação dos seus dirigentes estudantis, importa reflectir sobre o 

trabalho feito pela AE, face aos objectivos definidos no programa eleitoral. Procuramos assim 

sintetizar o percurso efectuado ao longo do ano, justificar os desvios, avaliar os resultados e 

estruturar informação relevante para o futuro próximo.  

Primeiramente, há que destacar o carácter pioneiro deste mandato. Foi durante o tempo em 

que a presente gestão esteve à frente da vida estudantil escolar que se fez o que já se deveria 

ter feito há muito tempo nas escolas de Almada – registar a associação de estudantes 

enquanto organização associativa civil e estudantil e oficializa-la perante a lei. Foi um processo 

moroso e até dispendioso, no entanto, agora a Associação de Estudantes da Escola Secundária 

Anselmo de Andrade é uma personalidade jurídica no pleno sentido da expressão, tendo sido 

os seus estatutos aprovados em assembleia geral. Tal significa que as normas impostas pela lei 

portuguesa, nomeadamente pelo Código Civil, respectivas às associações deste género, têm 

que ser observadas e cumpridas. Para além disso, é necessário também regulamentar a 

actividade da associação a nível interno e por isso temos um banco considerável de 

documentos e modelos de documentos, a saber: o Regulamento Interno, o Plano Anual de 

Actividades, relatórios de projectos, modelos de portarias, convocatórias, ordens-de-serviço, 

memorandos, etc., o que será certamente útil para o futuro mandato, ao qual caberá dar 

seguimento ao trabalho já desenvolvido. Está também pronto, para ser lançado, o site da 

AEESAA, que embora não tenha sido usado neste ano lectivo, poderá e deverá ser uma 

ferramenta importantíssima no exercício das funções da AE e na sua comunicação com a 

comunidade. 

Relativamente aos projectos apresentados, destacamos como maiores sucessos o concurso de 

piñatas, que teve uma enorme aderência, a festa de Carnaval, pelos mesmos motivos (tendo 

tido nós, no entanto, um lucro inferior ao esperado devido ao grande número de alunos que 

entraram sem pagar, por terem participado no concurso) e a Lovebox – a caixa de 
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correspondência do Dia dos Namorados, por ter sido bem recebida junto dos alunos. 

Organizou-se também uma festa no final do primeiro e do terceiro período, com um sucesso 

moderado, contrapondo o lucro das duas festas com a participação nas mesmas (e entusiasmo 

demonstrado). Face a isto, importa que se faça uma mudança nas estratégias de marketing e 

no ambiente das próprias festas. 

Não constava do programa da AE organizar o baile e a viagem de finalistas, no entanto, como a 

comissão de finalistas nomeada no início do ano esteve inoperacional, foi necessário que o 

corpo de gestão assumisse a responsabilidade por estes dois eventos. A viagem de finalistas foi 

simples de organizar, embora tenha havido dificuldades no início para conciliar interesses 

(tendo a AE acabado por atribuir livre-arbítrio a todos os alunos para que escolhessem o 

destino da sua viagem e ficando as demais burocracias e pagamentos associados à agência de 

viagens). Quanto ao baile, após um grande impasse sobre o local, o preço e a data em que este 

se realizaria, e depois de se ter negociado com várias entidades, optou-se por organizar este 

evento directamente com um salão de festas, o que poupou-nos uma larga quantia de 

dinheiro. O baile de finalistas acabou por ser um enorme sucesso, apesar de todas as 

obstruções logísticas (como o número mínimo de participantes, a garantia da sua presença, 

etc.) 

Pela negativa, destacam-se os projectos falhados dos clubes (nomeadamente, o Clube do 

Empreendedorismo, o Clube das Ciências e o Happiness Club), que não passaram do papel e 

para os quais não se verificou um esforço real para a sua concretização, nem uma planificação 

cuidada do modo como esta última seria alcançada, e outras iniciativas como o Slamball 

(Concurso de Afundanços) que não registaram qualquer aderência. 

Em termos de cooperação com a comunidade escolar e concelhia, houve um esforço 

considerável no sentido de incluir ao máximo quem pudesse contribuir e de prestar serviços a 

quem pudéssemos, sobretudo no caso dos alunos. As relações com a direcção foram 

satisfatórias, com ocasionais problemas de comunicação, sendo no entanto facilitadas devido à 

cordialidade e confiança entre os dois órgãos. 

Um claro desuso do capital humano e força de trabalho determinou as relações com os alunos, 

que poderiam ter sido alvo de um maior envolvimento, o que falhou sobretudo devido ao 

desinteresse dos mesmos e à dificuldade da gestão da AE em gerir a mão-de-obra. O mesmo se 

aplica, de certa forma, aos pais, que nos sugeriram várias parcerias termos de projectos (Banco 

do Manual Escolar) que não foram levadas a cabo por má gestão do nosso tempo. 

A participação na FAJA foi uma boa iniciativa, mas a falta de preparação acabou por minar a 

viabilidade e o potencial desta actividade (não só pela nossa parte mas também por parte das 

restantes associações).  Por outro lado, chegaram-nos várias sugestões de professores, acerca 

de projectos a desenvolver (seja o caso da pintura e reambientação do refeitório e de 

campanhas de sensibilização), às quais não foi dado seguimento por estarem todas ao encargo 

de um número reduzido de elementos da AE ou por não estarem, simplesmente, ao encargo 

de ninguém.  

A nível económico e financeiro, a fiscalização das contas da associação (tal como a gestão 

financeira) foi praticamente inexistente, quer pela falta de relatórios feitos sobre os projectos 
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e gastos da associação, quer pela inactividade do Conselho Fiscal, o que aconteceu sobretudo 

devido à falta de explicações e responsabilizações que a Direcção da AE deveria ter dado ao 

Conselho Fiscal e a todos os que desenvolveram projectos, situação que não pode, de maneira 

alguma, voltar a verificar-se no futuro. 

Em suma, o mandato da AE no ano lectivo de 2011/12 revelou-se positivo, com os dirigentes a 

demonstrarem uma enorme força de vontade e dedicação. Muito trabalho foi feito para que a 

AE pudesse ter sucesso na sua actividade, o que deve ser esperado do próximo mandato. 

Contudo, é necessário ter em conta que muito do que não foi feito apenas não o foi por 

negligência e por má gestão. A coesão dos órgãos da AE e dos seus elementos e apoiantes 

coloca-se como essencial ao seu bom funcionamento, e a continuidade e fluidez do trabalho 

desenvolvido é um ponto fulcral para o progresso da vida académica escolar, pelo que surge 

também a decisão de se incluir no regimento da AE um quadro de conselheiros veteranos. 

Resta apenas olhar o futuro com optimismo e com confiança e determinação, não esquecendo 

os erros e os bons feitos deste mandato, que ficarão como legado para a Escola Secundária 

Anselmo de Andrade.   

 

 

 

 

Aos 21 de Setembro de 2012, 

Em nome da equipa, subscrevo, 

 

 

 

André Carvalho 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 


