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Hélder de Sousa Semedo | AAUL <helder.semedo@aaul.pt>

ANALÍSE GLOBAL QUANTO À EXPOSIÇÃO APRESENTADA PELA AEISCSP
23 mensagens
Associação Académica da Universidade de Lisboa <aaul@aaul.pt>
29 de dezembro de 2020 às 01:16
Para: vtouguinha@gmail.com, AE ISCSP <aeiscsp@gmail.com>
Cc: Magna AAUL <magna@aaul.pt>, Hélder de Sousa Semedo <helder.semedo@aaul.pt>, "Miguel de Sousa Afonso
(AAUL)" <miguel.afonso@aaul.pt>, "Margarida Pinto Leal (AAUL)" <margarida.leal@aaul.pt>
Associação de Estudantes do ISCSP
Exmos. Senhor Vasco Teles Touguinha
Incumbe-me do Senhor Presidente da Direção-Geral da Associação Académica da Universidade de Lisboa, Hélder de
Sousa Semedo, remeter a informação em anexo.
Sem outro assunto de momento
-Margarida Pinto Leal
Secretária da Direção-Geral da AAUL
Unidade Operacional de Organização e Protocolo

Associação Académica da Universidade de Lisboa
m: aaul@aaul.pt | aaul.pt
Esta mensagem contém informação abrangida por sigilo ou confidencial e é propriedade da Associação Académica da Universidade de
Lisboa. Esta mensagem destina-se unicamente ao conhecimento do destinatário nela identificado. Caso não seja o destinatário desta
mensagem, não está autorizado a ler, reter, imprimir, copiar, divulgar, distribuir ou utilizar esta mensagem, total ou parcialmente. Caso tenha
recebido esta mensagem indevidamente, queira informar de imediato o remetente e proceder à destruição de todas as cópias da mesma.
This message contains information that may be privileged or confidential and is the property of the Associação Académica da Universidade de
Lisboa. It is intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print,
retain, copy, disseminate, distribute or use this message or any part thereof. If you receive this message in error please notify the sender
immediately and delete all copies of this message.

10 anexos
Documento n.º 7.pdf
226K
Documento nº 2.pdf
364K
Documento nº 1 .pdf
535K
Documento n.º 4.pdf
901K
DESPACHO PRESIDENTE DGAAUL.pdf
300K
Documento nº 6.pdf
89K
OFICIO 116.pdf
177K
Documento nº 5.pdf
1704K
Documento nº 8.pdf
487K
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=caa82d4128&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1687373383888461020&simpl=msg-f%3A168737…
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Documento nº 3.pdf
1461K
Hélder de Sousa Semedo (AAUL) <helder.semedo@aaul.pt>
29 de dezembro de 2020 às 09:34
Para: vtouguinha@gmail.com
Cc: AE ISCSP <aeiscsp@gmail.com>, Magna AAUL <magna@aaul.pt>, "Miguel de Sousa Afonso (AAUL)"
<miguel.afonso@aaul.pt>, "Margarida Pinto Leal (AAUL)" <margarida.leal@aaul.pt>, Associação Académica da
Universidade de Lisboa <aaul@aaul.pt>
Ilustre Advogado
Caro Vasco,
Por lapso da nossa parte foi enviado um documento no âmbito de uma investigação do Ministério
Público, do qual somos parte interessada.
Estando o referido processo em segredo de justiça, peço-lhe que proceda à destruição do documento
n.2 presente na informação do email anterior.
Envio a informação certa emitido pela Vara Cível de Lisboa.
[Citação ocultada]

-Hélder de Sousa Semedo
Presidente da Direção-Geral da AAUL
Associação Académica da Universidade de Lisboa
m: presidente@aaul.pt | aaul.pt
t: 910 030 589
[Citação ocultada]

2 anexos

AAUL1.jpg
549K

AAUL2.jpg
750K

Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>
Para: "Hélder de Sousa Semedo (AAUL)" <helder.semedo@aaul.pt>

11 de janeiro de 2021 às 12:17

Caro Hélder,
Presidente da Direção-Geral da AAUL
Após reunir com o Presidente da Direção da AEISCSP envio a seguinte propostas:
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=caa82d4128&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1687373383888461020&simpl=msg-f%3A168737…
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- Isenção das quotas por v/ pedidas;
- Realização do pagamento de 150€ a título de quota 2021;
- A AEISCSP assume a qualidade de sócio extraordinário.
Conforme conversado, estou à v/ disposição para qualquer dúvida.
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Teles Touguinha

Mail: vtouguinha@gmail.com
Mobile: 968 981 418
LinkedIn: vascotelestouguinha

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail dirige-se única e exclusivamente às organizações ou pessoas nele incluídas, no
âmbito do assunto nele tratado, não devendo ser redirecionado ou u lizado para qualquer outro ﬁm.
[Citação ocultada]

Hélder de Sousa Semedo (AAUL) <helder.semedo@aaul.pt>
Para: Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>

2 de fevereiro de 2021 às 13:38

Caro Vasco
Após análise dos serviços e deliberação da Direção-Geral e do Conselho Geral da AAUL, venho
comunicar que da parte da AAUL, estamos em condições de avançar para a proposta feita pela
AEISCSP.
Assim proponho a celebração de um protocolo de cooperação, onde elenca a cooperação vindoura das
Partes.
Segue em anexo a nossa proposta. Da nossa parte, estamos disponíveis para celebrar a
qualquer momento, e com isso findar os processos de cobrança das quotas em dívida.
Espero que estejas bem.
Forte abraço
[Citação ocultada]

Protocolo de cooperação.docx
75K
Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>
Para: "Hélder de Sousa Semedo (AAUL)" <helder.semedo@aaul.pt>

18 de fevereiro de 2021 às 11:27

Bom dia Hélder,
Após análise do v/ documento entendemos que o mesmo não espelha o que foi falado entre as partes.
Deste modo, envio em anexo a proposta da AE ISCSP.
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Teles Touguinha

Mail: vtouguinha@gmail.com
Mobile: 968 981 418
LinkedIn: vascotelestouguinha
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=caa82d4128&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1687373383888461020&simpl=msg-f%3A168737…
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail dirige-se única e exclusivamente às organizações ou pessoas nele incluídas, no
âmbito do assunto nele tratado, não devendo ser redirecionado ou u lizado para qualquer outro ﬁm.
[Citação ocultada]

Confissão divida e acordo.docx
28K
Hélder de Sousa Semedo (AAUL) <helder.semedo@aaul.pt>
Para: Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>

18 de fevereiro de 2021 às 15:27

Bom dia Vasco,
Submeti a proposta aos serviços. Contudo e para dar cumprimento ao deliberado pela Direção-Geral e
pelo Conselho Geral foram feitas correções linguísticas.
- Após a celebração deste acordo a AAUL perderá 750€ do seu património financeiro, com todos os
custos associados a este tipo de operações, sendo necessário uma garantia
da parte da AE ISCSP para com a AAUL, visto que a gestão da dívida tem um custo associado e é a
AAUL a suportar exclusivamente este custo.
- Parece-me o prazo de 2 anos suficientemente razoável, dado ao facto que a AAUL perderá o direito a
5 prestações anuais das quotas devidas.
- A AAUL obriga-se com a assinatura do Presidente, não sendo necessário assinatura do
Tesoureiro neste tipo de negócios jurídicos.
- Se o acordo não salvaguardar os interesses da AAUL, infelizmente não estou em condições de o
outorgar, visto que não tenho a concordância da Direção-Geral e do Conselho Geral.
Espero que estejas bem!
Forte abraço

[Citação ocultada]

Confissão divida e acordo.docx
29K
Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>
Para: "Hélder de Sousa Semedo (AAUL)" <helder.semedo@aaul.pt>

18 de fevereiro de 2021 às 16:37

Boa tarde Hélder,
Julgo não ser sensato reatar a conversa da omissão dos tramites estatutariamente exigidos para a definição e
cobrança da quota
A questão que levantas dos 2 anos é sobre o quê?
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Teles Touguinha

Mail: vtouguinha@gmail.com
Mobile: 968 981 418
LinkedIn: vascotelestouguinha

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=caa82d4128&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1687373383888461020&simpl=msg-f%3A168737…
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail dirige-se única e exclusivamente às organizações ou pessoas nele incluídas, no
âmbito do assunto nele tratado, não devendo ser redirecionado ou u lizado para qualquer outro ﬁm.
[Citação ocultada]

Hélder de Sousa Semedo (AAUL) <helder.semedo@aaul.pt>
Para: Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>

18 de fevereiro de 2021 às 16:50

Boa tarde Vasco,
A questão dos 2 anos é uma garantia que após o perdão da dívida, a AE compromete-se a não
desvincular-se por esse mesmo período, criando assim condições para cooperarmos em prol dos
nossos estudantes. É um desenvolvimento técnico-jurídico axiológico do princípio da boa-fé.
Por outras palavras, nos termos da proposta inicial da AE nada garante que após o pagamento dos 150
€ e com o perdão da parte da AAUL dos 750€ a AE peça a desvinculação à AAUL nos termos dos
Estatutos e do CC.
Acho prudente a substituição/eliminação de expressões como por exemplo "alegada" ou "suposta".
Se tivermos isto em atenção, temos condições para avançar.
Abraços

[Citação ocultada]

Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>
Para: "Hélder de Sousa Semedo (AAUL)" <helder.semedo@aaul.pt>

18 de fevereiro de 2021 às 16:59

Estando as partes de boa-fé, não me parece sensato assumir que após o pagamento dos €150,00 a AE ISCSP
promova a saída da AAUL, aliás, atentos os considerandos em nada se prevê tal situação.
Quanto aos termos, são para manter pois refletem a realidade dos factos perante a omissão dos trâmites exigidos
para a definição e cobrança da quota.
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Teles Touguinha

Mail: vtouguinha@gmail.com
Mobile: 968 981 418
LinkedIn: vascotelestouguinha

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail dirige-se única e exclusivamente às organizações ou pessoas nele incluídas, no
âmbito do assunto nele tratado, não devendo ser redirecionado ou u lizado para qualquer outro ﬁm.

Sender notified by
Mailtrack
[Citação ocultada]

Hélder de Sousa Semedo (AAUL) <helder.semedo@aaul.pt>
Para: Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>

18 de fevereiro de 2021 às 17:48

Meu caro,
Em nome da boa-fé, temos que ser isentos e imparciais no que toca à feitura do contrato, e densificar
positivamente essa mesma boa-fé de ambas as partes, e não apenas da parte da AAUL.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=caa82d4128&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1687373383888461020&simpl=msg-f%3A168737…
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No que toca à omissão dos trâmites supostamente alegados, julgo que ficou provado com a nossa
comunicação acerca dessa matéria os requisitos de forma que foram cumpridos pelas anteriores
Administrações ou supridos pela minha Administração, quer nos termos dos Estatutos, ou mesmo por
analogia com o CC.
Aliás os pressupostos elencados na primeira comunicação, davam conta disso mesmo.

[Citação ocultada]

Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>
Para: "Hélder de Sousa Semedo (AAUL)" <helder.semedo@aaul.pt>

19 de fevereiro de 2021 às 14:31

Boa tarde Hélder,
Vou reuinir com a AEISCSP, assim que tiver novidades comunico.
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Teles Touguinha

Mail: vtouguinha@gmail.com
Mobile: 968 981 418
LinkedIn: vascotelestouguinha

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail dirige-se única e exclusivamente às organizações ou pessoas nele incluídas, no
âmbito do assunto nele tratado, não devendo ser redirecionado ou u lizado para qualquer outro ﬁm.

Sender notified by
Mailtrack
[Citação ocultada]

Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>
Para: "Hélder de Sousa Semedo (AAUL)" <helder.semedo@aaul.pt>

1 de março de 2021 às 15:48

Boa tarde Hélder,
A decisão final da AEISCSP é que existe vontade em ratificar um acordo por escrito entre as partes que vise o
pagamento da quota indicada para 2021. Do mesmo modo, e por não quererem onerar futuras direções, preferem
que o acordo não tenha implicações futuras para a AE ISCSP - sendo que o seu mandato terminará em Novembro
de 2021.
Assim, é proposta final da AEISCSP:
- Manter-se como associado extraordinário;
- Fazer o pagamento da quota indicada no valor de 150€;
- Não onerar futuras direções.
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Teles Touguinha

Mail: vtouguinha@gmail.com
Mobile: 968 981 418
LinkedIn: vascotelestouguinha
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=caa82d4128&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1687373383888461020&simpl=msg-f%3A168737…
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail dirige-se única e exclusivamente às organizações ou pessoas nele incluídas, no
âmbito do assunto nele tratado, não devendo ser redirecionado ou u lizado para qualquer outro ﬁm.

Sender notified by
Mailtrack
[Citação ocultada]

Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>
Para: "Hélder de Sousa Semedo (AAUL)" <helder.semedo@aaul.pt>

25 de março de 2021 às 17:57

Boa tarde Hélder,
Gostava de saber se existem novidades.
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Teles Touguinha

Mail: vtouguinha@gmail.com
Mobile: 968 981 418
LinkedIn: vascotelestouguinha

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail dirige-se única e exclusivamente às organizações ou pessoas nele incluídas, no
âmbito do assunto nele tratado, não devendo ser redirecionado ou u lizado para qualquer outro ﬁm.

Sender notified by
Mailtrack
[Citação ocultada]

Hélder de Sousa Semedo (AAUL) <helder.semedo@aaul.pt>
Para: Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>

3 de abril de 2021 às 22:46

Boa noite Vasco,
Ligo-te ao longo da semana para falarmos.
Abraços
[Citação ocultada]

Hélder de Sousa Semedo (AAUL) <helder.semedo@aaul.pt>
Para: Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>

15 de abril de 2021 às 19:05

Boa tarde Vasco,
Podemos avançar com a celebração da confissão.
Quanto é que haverá disponibilidade?
Abraços
[Citação ocultada]

Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>

19 de abril de 2021 às 11:19

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=caa82d4128&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1687373383888461020&simpl=msg-f%3A168737…
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Para: "Hélder de Sousa Semedo (AAUL)" <helder.semedo@aaul.pt>
Bom dia Hélder,
Optimo.
O João Machado tem disponibilidade no dia 19 de Maio. Até lá envio-te uma versão limpa e adaptada em
conformidade com o que fomos falando.
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Teles Touguinha

Mail: vtouguinha@gmail.com
Mobile: 968 981 418
LinkedIn: vascotelestouguinha

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail dirige-se única e exclusivamente às organizações ou pessoas nele incluídas, no
âmbito do assunto nele tratado, não devendo ser redirecionado ou u lizado para qualquer outro ﬁm.

Sender notified by
Mailtrack
[Citação ocultada]

Hélder de Sousa Semedo (AAUL) <helder.semedo@aaul.pt>
Para: Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>

19 de abril de 2021 às 11:52

Bom dia Vasco,
Vou entrar em gestão corrente no dia 11 de maio. O João Machado não consegue antes?
O nosso serviço de contencioso pretende avançar com uma injunção dos valores, e precisava de
concluir o processo antes dessa data.
Abraços
[Citação ocultada]

Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>
Para: "Hélder de Sousa Semedo (AAUL)" <helder.semedo@aaul.pt>

19 de abril de 2021 às 12:05

Não sabia dessa situação, assim proponho dia 10 de Abril.
Ficamos combinados?
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Teles Touguinha

Mail: vtouguinha@gmail.com
Mobile: 968 981 418
LinkedIn: vascotelestouguinha

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail dirige-se única e exclusivamente às organizações ou pessoas nele incluídas, no
âmbito do assunto nele tratado, não devendo ser redirecionado ou u lizado para qualquer outro ﬁm.

Sender notified by
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=caa82d4128&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1687373383888461020&simpl=msg-f%3A168737…
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Mailtrack

[Citação ocultada]

Hélder de Sousa Semedo (AAUL) <helder.semedo@aaul.pt>
Para: Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>

20 de abril de 2021 às 02:02

Disseste abril, mas é maio certo?
Abraços
[Citação ocultada]

Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>
Para: "Hélder de Sousa Semedo (AAUL)" <helder.semedo@aaul.pt>

20 de abril de 2021 às 10:09

Sim, foi lapso.
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Teles Touguinha

Mail: vtouguinha@gmail.com
Mobile: 968 981 418
LinkedIn: vascotelestouguinha

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail dirige-se única e exclusivamente às organizações ou pessoas nele incluídas, no
âmbito do assunto nele tratado, não devendo ser redirecionado ou u lizado para qualquer outro ﬁm.

Sender notified by
Mailtrack
[Citação ocultada]

Hélder de Sousa Semedo (AAUL) <helder.semedo@aaul.pt>
Para: Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>

21 de abril de 2021 às 00:30

Combinado, envia-me então a versão final. Consegues estar presente?
Abraços
[Citação ocultada]

Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>
Para: "Hélder de Sousa Semedo (AAUL)" <helder.semedo@aaul.pt>

3 de maio de 2021 às 11:23

Bom dia Hélder,
Segue o documento a ser assinado pelas partes conforme combinado.
Peço que me envies o teu nº de CC completo sff para completar a informação em falta.
Com os melhores cumprimentos,
Vasco Teles Touguinha

Mail: vtouguinha@gmail.com
Mobile: 968 981 418
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=caa82d4128&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1687373383888461020&simpl=msg-f%3A168737…
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LinkedIn: vascotelestouguinha

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Este e-mail dirige-se única e exclusivamente às organizações ou pessoas nele incluídas, no
âmbito do assunto nele tratado, não devendo ser redirecionado ou u lizado para qualquer outro ﬁm.

Confissão divida e acordo FINAL.docx
28K
Hélder de Sousa Semedo (AAUL) <helder.semedo@aaul.pt>
Para: Vasco Touguinha <vtouguinha@gmail.com>

7 de maio de 2021 às 22:22

Meu caro Vasco,
143075550 CC, válido até 09/05/2023
Emitido pelo Registo Civil de Loulé
Hélder de Sousa Alves Semedo
Abraços
[Citação ocultada]
[Citação ocultada]
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