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EM CUMPRIMENTO E COM FUNDAMENTO 

no artigo n.º 22º, al. f) do Estatuto e artigo n.º 21º, n.º 5 do Regimento Interno 

APRESENTAMOS A PRESENTE 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO SUPLEMENTAR 

referente ao Plano Orçamentário aprovado por esta Assembleia Geral em 16 de de-

zembro de 2021. 
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Caro Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral,  

Dr. Cláudio Cardona,  

Caros Associados,  

 

Conforme previsto no Plano Orçamentário aprovado por esta egrégia Assembleia Geral, 

previa-se a compra de um notebook que tivesse valor máximo de 200€.  

Na AG, levantou-se a questão de saber se o valor orçado era, de fato, suficiente e a nossa 

resposta foi positiva uma vez que estavamos pensando em comprar um computador 

recondicionado o que justificava o preço.  

Entretanto, ao longo da gestão vimos que mais do que um notebook para cumprir as 

funções mais básicas do Núcleo, era necessário uma máquina com processador mais 

pontente e que fosse suficiente para cumprimir as demandas da Diretoria de 

Comunicação* a fim de que esta também pudesse fazer uso.  

Desta maneira, não mais se justifica os 200€, pelo que requeremos à AG a aprovação de 

um orçamento suplementar para a aquisição de um notebook que seja capaz de fazer 

frente ao conjunto de atividades que desempenhamos.  

A Diretoria de Comunicação orçou alguns equipamentos que deixamos aqui a título de 

exemplo. Os preços variam entre os 600€ e os 750€, pelo que pedimos à AG um 

orçamento de 750€ afim de que tenhamos margem para possiveis oscilações de preço.  

Recordamos que, isso não significa que tenhamos que consumir todo o valor solicitado e 

que no momento da compra teremos em conta o melhor custo-benefício para o Núcleo.  

 

*Links dos notebooks apresentados:  

https://mediamarkt.pt/products/asus-vivobook-15-f512da-r53ahdsb1-15-6-amd-r5-8gb-

256gb-ssd-1tb-hdd-vega-8 

https://mediamarkt.pt/products/portatil-hp-15-dw3002np-15-6-core-i5-12gb-512gb-ssd-

iris-xe 

https://www.worten.pt/informatica-e-acessorios/computadores/computadores-

portateis/portatil-asus-vivo-book-s15-s531fl-58am5cb1-15-6-intel-core-i5-8265u-ram-

8-gb-512-gb-ssd-nvidia-geforce-mx-250-6992461 

 

Pela Direção-Geral,  

 

André Brito 

Preisdente 
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