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Ata n.º 1/2022 

do 

Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 

No dia 19 de janeiro de 2022, com início pelas 15:00, teve lugar reunião plenária 

do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidida 

pelo Professor Dário Moura Vicente e secretariada pelo Professor Nuno Andrade 

Pissarra, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

 

1. Aprovação da ata da reunião de 15 de dezembro de 2021; 

2. Eleição do Presidente do Conselho Científico; 

3. Eleição do Secretário do Conselho Científico; 

4. Outros assuntos. 

 

Participaram na reunião os Professores Miguel Teixeira de Sousa, Eduardo Paz 

Ferreira, Maria Fernanda Palma, António Pedro Barbas Homem, Maria do Rosário 

Palma Ramalho, Vasco Pereira da Silva, Maria João Estorninho, Ana Paula Dourado, 

Paulo de Sousa Mendes, Maria José Rangel de Mesquita, David Duarte, Fernando 

Loureiro Bastos, Sílvia Alves, Pedro Caridade de Freitas, Lourenço Vilhena de Freitas, 

Elsa Dias Oliveira, Carla Amado Gomes, Guilherme W. d’Oliveira Martins, João 

Espírito Santo e Miguel Prata Roque.  

O Professor Luís de Menezes Leitão foi substituído pelo Professor António 

Menezes Cordeiro, a Professora Mafalda Carmona pelo Professor Carlos Blanco de 

Morais, o Professor Fernando Araújo pela Professora Teresa Quintela Brito e a 

Professora Helena Morão pelo Professor Vitalino Canas.  

Compareceram ainda na reunião a Diretora da Faculdade, Professora Paula Vaz 

Freire, o Presidente do Conselho de Escola, Professor Pedro Romano Martinez, e o 

Presidente do Conselho Pedagógico, Professor A. Barreto Menezes Cordeiro, bem como 

o representante dos Assistentes, Dr. Vítor Palmela Fidalgo. 

Uma vez que as eleições do Presidente e do Secretário do Conselho Científico 

tiveram lugar através da plataforma Zoom, estiveram, igualmente, presentes na reunião, 

por convite do Presidente do Conselho Científico, os Drs. Rui Pina e Rosa Guerreiro, 

para conduzirem tecnicamente o processo de votação, e as Professoras Ana Fouto e 

Heloísa Oliveira, na qualidade de observadoras do mesmo indicadas, respetivamente, 

pelas listas D e B. 

A reunião foi realizada via Zoom. 

 

 

1. Ponto 1 da Ordem de Trabalhos (ata da reunião de 15 de dezembro de 

2021) 

 

 A Ata n.º 12/2021 do Conselho Científico, correspondente à reunião plenária do 

dia 15 de dezembro de 2021, foi aprovada com o voto favorável de todos os Professores 

que estiveram presentes nessa reunião.  
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2. Ponto 2 da Ordem de Trabalhos (eleição do Presidente do Conselho 

Científico) 

 

2.1. O Presidente do Conselho Científico proferiu declaração dando nota, 

designadamente, que a opção de não ser candidato a um segundo mandato se funda na 

circunstância de ter aceitado convite internacional (já dado a conhecer ao Conselho) que 

considera incompatível com a prossecução das atuais funções por mais dois anos; e que, 

com o termo destas funções, encerra um ciclo de vinte anos ininterruptos de honroso 

exercício de cargos na Faculdade. 

 O Presidente do Conselho Científico agradeceu a todos os que, ao longo do seu 

mandato, lhe prestaram apoio e assim tornaram possível a prossecução de um programa 

de ação muito exigente, pelas circunstâncias em que foi desenvolvido e pelos objetivos 

que se propôs. Destacou: 

 

a) o Secretário do Conselho, Professor Nuno Andrade Pissarra, pela 

inexcedível dedicação às funções, que soube exercer com talento e 

inteligência; 

b) os Colegas que aceitaram pelouros ou outras tarefas no Conselho e que, 

mês após mês, deram o seu contributo para que o órgão cumprisse a sua 

missão estatutária; 

c) os demais Colegas que, embora não tendo exercido funções específicas, 

através das suas intervenções souberam fazer ver que para cada problema 

existem amiúde várias soluções e que a razão raramente está apenas de 

um lado; 

d) os Presidentes dos demais órgãos e, em especial, a Diretora, pela 

colaboração que prestaram e que tornou possível o bom funcionamento 

da Faculdade;  

e) o Decano da Faculdade, Professor António Menezes Cordeiro, pelo 

exemplo que é de um Professor que, alcançada a maturidade, se não deu 

por satisfeito com o que já realizara e prosseguiu o seu labor de 

investigação e publicação, sendo hoje um dos mais prolíficos juristas 

portugueses e uma referência ímpar da nossa doutrina.  

 

2.2. O Decano da Faculdade, Professor António Menezes Cordeiro, emitiu 

declaração pela qual:  

 

a) felicitou todos os Colegas presentes pela sua eleição; 

b) saudou, a título pessoal e institucional, o Presidente do Conselho 

Científico, pelos imensos serviços que, com isenção, eficácia, sentido do 

dever e muitos sacrifícios pessoais e profissionais, prestou à Faculdade e à 

Universidade; 

c) lamentou que, apesar da sua insistência, o Professor Dário Moura Vicente 

tivesse decidido não concorrer a um segundo mandato;  

d) observou que, mau grado o esforço a que esteve sujeito durante o seu 

mandato, o Professor Dário Moura Vicente, além de outros contributos, 

publicara recentemente uma obra excelente, em língua inglesa, de Direito 

comparado das obrigações;  

e) deu nota de que a razão fundamental por que o Professor Dário Moura 

Vicente não pôde candidatar-se a um segundo mandato se prende com 
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convite da Academia de Direito Internacional da Haia para aí lecionar o 

curso geral de Direito Internacional Privado — curso este que, pela 

primeira vez na História, será ministrado por um português. 

 

2.3. Com respeito à eleição do novo Presidente do Conselho Científico, o 

Professor António Menezes Cordeiro propôs, a título pessoal e institucional, a 

candidatura do Professor António Pedro Barbas Homem, invocando, designadamente, 

os seguintes motivos: 

 

a)  o Professor Barbas Homem encabeçou a Lista que, nas últimas eleições, 

obteve a maioria absoluta dos votos e dos mandatos do Conselho 

Científico, sendo, por conseguinte, justo e democrático que o presente 

colégio eleitoral sancione a vontade desse modo expressa pela maioria 

dos doutores da nossa Faculdade; 

b)   o Professor Barbas Homem tem uma experiência imbatível em funções 

de direção e de coordenação, foi diretor do CEJ e reitor de uma grande 

universidade portuguesa, é o atual Presidente do Grupo de Ciências 

Histórico-Jurídicas e conhece muito bem os meios da magistratura e do 

ensino superior, de maneira que a sua eleição para presidir ao Conselho 

Científico constituirá mais-valia para a Faculdade, os docentes, os 

estudantes e os funcionários; 

c) o Professor Barbas Homem está acima das polémicas que animam a 

Faculdade, pelo que a sua candidatura não é contra ninguém — é uma 

candidatura da Faculdade; 

d) o Professor Barbas Homem é estruturalmente isento e aceita, com 

dignidade, as tarefas agradáveis e as desagradáveis, dando sempre 

primazia à ética universitária. 

 

2.4. O Decano do Grupo de Ciências Jurídico-Económicas, Professor Eduardo 

Paz Ferreira: 

 

a) lamentou o termo do mandato do Professor Dário Moura Vicente, que 

considerou ter ficado marcado pela isenção, pelo equilíbrio, pela 

capacidade de diálogo e de compreender os problemas da Faculdade e 

pelo enorme trabalho levado a cabo, em particular no que tange aos 

Doutoramentos; 

b) expressou compreensão pela opção — que desejaria ter sido outra — do 

Professor Dário Moura Vicente de não continuar no cargo, desejando-lhe 

as maiores felicidades para o futuro; 

c) cumprimentou o Secretário do Conselho Científico, Professor Nuno 

Andrade Pissarra; 

d) felicitou a Professora Paula Vaz Freire, reeleita como Diretora, bem 

como a Professora Cláudia Madaleno, que em breve cessará as funções 

de Diretora Executiva;  

e) manifestou amizade e consideração pelos demais Colegas; 

f) deixou votos de que todos os Colegas abandonassem quezílias 

desnecessárias e se concentrassem naquilo que os une.  

 

2.5. Com respeito à eleição do novo Presidente do Conselho Científico, o 

Professor Eduardo Paz Ferreira, embora saudando o Professor António Pedro Barbas 
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Homem, apresentou a candidatura da Professora Maria do Rosário Palma Ramalho, com 

base, designadamente, nas seguintes razões: 

 

a) a Professora Palma Ramalho reúne a admiração da generalidade do corpo 

docente e dos alunos e tem uma obra marcante e assinalável, em especial 

na área do Direito do Trabalho;  

b) a Professora Palma Ramalho distingue-se pelas suas simpatia e 

capacidade de convívio, que muito ajudarão ao exercício do cargo;  

c) a eleição da Professora Palma Ramalho seria uma excelente decisão e um 

grande símbolo para a Faculdade, sobretudo se se tiver em conta que, 

depois do mandato da Professora Isabel de Magalhães Collaço, o 

Conselho Científico não voltou a ser presidido por uma mulher; 

d) a Professora Palma Ramalho dará resposta prioritária aos novos desafios 

que se põem ao Direito, especialmente no plano dos direitos humanos e 

da defesa dos direitos no contexto das novas tecnologias.     

 

2.6. O Presidente do Conselho Científico agradeceu as palavras que lhe foram 

dirigidas pelos Professores António Menezes Cordeiro e Eduardo Paz Ferreira e 

registou as duas candidaturas anunciadas. 

 

2.7. O Professor Miguel Teixeira de Sousa cumprimentou todos os Colegas e, na 

qualidade de Decano em exercício do Grupo de Ciências Jurídicas, sublinhou a forma 

isenta, empenhada e digna como o Presidente do Conselho Científico desempenhara as 

funções no seu mandato, especialmente deixando em dia as inúmeras provas de 

Doutoramento que careciam de agendamento e realização e, bem assim, importantes 

regulamentos para a Faculdade; deixou palavra de reconhecimento ao Secretário do 

Conselho Científico, Professor Nuno Andrade Pissarra, por ter desempenhado 

exemplarmente as suas funções; e felicitou os Professores Pedro Romano Martinez e 

Paula Vaz Freire pela sua reeleição como Presidente do Conselho de Escola e como 

Diretora, respetivamente.     

 

2.8. O Presidente do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas, Professor Carlos 

Blanco de Morais: 

 

a) associou-se, no plano institucional, aos agradecimentos feitos pelos 

Colegas ao Presidente do Conselho Científico e desejou-lhe as maiores 

felicidades pessoais e académicas, sobretudo para as funções que irá 

desempenhar em nome da Faculdade; 

b) felicitou o Secretário do Conselho Científico, Professor Nuno Pissarra, 

pela forma eficientíssima como desempenhou o cargo; 

c) felicitou o Professor Pedro Romano Martinez e a Professora Paula Vaz 

Freire pela reeleição como Presidente do Conselho de Escola e como 

Diretora, respetivamente. 

 

2.9. No que diz respeito à eleição do novo Presidente do Conselho Científico, o 

Presidente do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas expressou o seu apoio à candidatura 

do Professor António Pedro Barbas Homem, por entender que a sua eleição será fator de 

equilíbrio para a Faculdade.   
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2.10. O Professor Miguel Prata Roque agradeceu, em seu nome e em nome dos 

eleitos pela Lista B para o mandato que ora termina, a forma isenta, irrepreensível e 

empenhada como o Presidente do Conselho Científico e o Secretário do Conselho 

Científico exerceram os seus cargos e lamentou que aquele não pudesse recandidatar-se 

a um segundo mandato, pois que, se o tivesse feito, todos os membros da Lista B eleitos 

no passado mês de novembro o apoiariam.  

 

2.11. A respeito da eleição do novo Presidente do Conselho Científico, o 

Professor Miguel Prata Roque, sem embargo de manifestar a sua admiração e o seu 

apreço pelo Professor António Pedro Barbas Homem, transmitiu ao Conselho Científico 

que os membros da Lista B apoiariam a candidatura da Professora Maria do Rosário 

Palma Ramalho, por constituir, no entendimento dos mesmos, a mais adequada à 

introdução, na Faculdade, de novas ideias e novos horizontes. 

 

2.12. A Diretora, Professora Paula Vaz Freire, expressou o seu sincero 

agradecimento ao Presidente do Conselho Científico, pela excecional competência, pela 

forma como exercera suas funções e pelo permanente apoio e aconselhamento, 

imprescindíveis ao desempenho do seu próprio cargo enquanto Diretora. 

 

2.13. O Professor Fernando Loureiro Bastos lamentou a saída do Professor 

Dário Moura Vicente do cargo de Presidente do Conselho Científico; sublinhou a 

relevância do seu trabalho enquanto fora presidente do Instituto de Cooperação Jurídica; 

e salientou a honra que é para os Colegas e a extrema importância que representa para a 

Faculdade a lecionação, pelo Professor Dário Moura Vicente, de um curso geral de 

Direito Internacional Privado na Academia de Direito Internacional da Haia.     

 

2.14. A Professora Sílvia Alves agradeceu ao Professor Dário Moura Vicente a 

forma como cumpriu o seu mandato e cumprimentou o Professor Pedro Romano 

Martinez, pela reeleição como Presidente do Conselho de Escola, e a Professora Paula 

Vaz Freire, pela reeleição como Diretora. 

No que tange à eleição do novo Presidente do Conselho Científico, a Professora 

Sílvia Alves manifestou o seu incondicional apoio à candidatura do Professor António 

Pedro Barbas Homem, Presidente do seu Grupo Científico, pelas suas qualidades 

pessoais e académicas e pelo equilíbrio extraordinário com que decide e pondera todas 

as suas decisões. 

A Professora Sílvia Alves deixou ainda uma palavra de amizade e admiração 

para a Professora Maria do Rosário Palma Ramalho.  

 

2.15. Após alguns esclarecimentos prestados pelo Presidente do Conselho 

Científico a respeito do modo como iriam decorrer os processos de votação referidos 

nos Pontos 2 e 3 da Ordem de Trabalhos, procedeu-se à eleição do novo Presidente do 

Conselho Científico. 

 A eleição teve lugar por voto secreto, através do sistema de votações anónimas 

disponibilizado pela plataforma Zoom.  

Votaram todos os membros do Conselho Científico.  

Registaram-se os seguintes resultados:  

 

a) Professor António Pedro Barbas Homem: 14 votos; 

b) Professora Maria do Rosário Palma Ramalho: 11 votos. 
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Foi eleito Presidente do Conselho Científico o Professor António Pedro Barbas 

Homem. 

 

2.16. O Professor António Menezes Cordeiro felicitou o Professor António 

Pedro Barbas Homem pela eleição e pediu-lhe que aceitasse o cargo. 

 

2.17. A Professora Maria do Rosário Palma Ramalho proferiu breve declaração, 

pela qual, em síntese: 

 

a) saudou o Professor Dário Moura Vicente e lhe exprimiu o seu profundo 

agradecimento pelo que fizera na qualidade de Presidente do Conselho 

Científico e pelo muito que a Faculdade lhe fica a dever;  

b) cumprimentou todos os Colegas e agradeceu as palavras gentis que lhe 

haviam sido dirigidas; 

c) e felicitou o Professor António Pedro Barbas Homem pela eleição, 

garantindo-lhe a sua colaboração, ao serviço da Escola. 

 

2.18. O Presidente do Conselho Científico cessante congratulou-se pelo 

resultado da votação e felicitou, outrossim, a Professora Maria do Rosário Palma 

Ramalho pelos votos que recebera. Deu, imediatamente, a palavra ao Presidente do 

Conselho Científico eleito, Professor António Pedro Barbas Homem, perguntando-lhe 

se aceitaria o cargo. 

 

2.19. O Professor António Pedro Barbas Homem, saudando todos os membros 

do Conselho Científico, declarou aceitar o cargo para o qual acabara de ser eleito e 

agradeceu a confiança em si depositada, bem como o trabalho de excelência levado a 

cabo pelo Professor Dário Moura Vicente, lamentando embora que se não pudesse 

candidatar a um segundo mandato. 

 Com respeito ao mandato que se propõe exercer, o Professor António Pedro 

Barbas Homem afirmou pretender que seja de continuidade, visto que o Conselho 

Científico, nos últimos anos e em especial sob a presidência do Professor Dário Moura 

Vicente, acentuou o rigor e a exigência nos doutoramentos, nos mestrados e na 

licenciatura, abriu-se à renovação da Faculdade nos planos pedagógico, administrativo e 

do pessoal docente, designadamente através da abertura e conclusão de vários concursos 

para a carreira docente, e, enfim, da inovação, com a admissão de muitos Professores 

mais novos e da consagração da formação a distância. 

 O Professor António Pedro Barbas Homem observou, outrossim, que o 

desempenho do cargo para que fora escolhido só é possível com a colaboração de todos 

os Professores, por isso que estará sempre disponível para receber os Colegas e fará por 

manter um excelente ambiente de trabalho na Faculdade. 

 Por fim, o Presidente do Conselho Científico eleito deixou palavra de 

agradecimento à Professora Maria do Rosário Palma Ramalho e ao Decano da 

Faculdade, Professor António Menezes Cordeiro.  

 

2.20. O Professor Dário Moura Vicente congratulou-se com a aceitação do cargo 

pelo Presidente do Conselho Científico eleito, Professor António Pedro Barbas Homem, 

a quem garantiu toda a colaboração no processo de transição de funções. 

 

2.21. Os Professores Miguel Teixeira de Sousa, Carlos Blanco de Morais e 

Eduardo Paz Ferreira felicitaram o Professor António Pedro Barbas Homem pela sua 
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eleição e por ter aceitado desempenhar cargo; cumprimentaram, do mesmo passo, a 

Professora Maria do Rosário Palma Ramalho. 

 

2.22. O Professor Carlos Blanco de Morais deu conhecimento ao Conselho 

Científico de que, sem prejuízo de se manter sempre disponível para colaborar com o 

Conselho e o seu novo Presidente, cessará as funções de Presidente do Grupo de 

Ciências Jurídico-Políticas no dia 1 de fevereiro.  

 

 

3. Ponto 3 da Ordem de Trabalhos (eleição do Secretário do Conselho 

Científico) 

 

3.1. O novo Presidente do Conselho Científico, Professor António Pedro Barbas 

Homem, propôs como candidata ao cargo de Secretário do Conselho Científico a 

Professora Madalena Perestrelo de Oliveira, Professora Auxiliar Convidada do Grupo 

de Ciências Jurídicas. 

A eleição teve lugar por voto secreto, através do sistema de votações anónimas 

disponibilizado pela plataforma Zoom.  

Votaram vinte e quatro membros do Conselho Científico. O Professor Eduardo 

Paz Ferreira declarou que não participaria na votação, atentos os seus laços familiares 

com a Professora Madalena Perestrelo de Oliveira.  

Feita a votação, registaram-se os seguintes resultados:  

 

a) Votos a favor: 20; 

b) Votos em branco: 4. 

  

Foi eleita Secretária do Conselho Científico a Professora Madalena Perestrelo de 

Oliveira. 

 

3.2. O Presidente do Conselho Científico cessante felicitou a nova Secretária do 

Conselho Científico pela sua eleição. 

 

3.3. O Decano da Faculdade, Professor António Menezes Cordeiro, congratulou-

se pela eleição do novo Presidente do Conselho Científico e da nova Secretária do 

Conselho Científico, que felicitou. 

Felicitou ainda o Professor Nuno Andrade Pissarra, pelo trabalho notável que 

desenvolvera, bem como a Professora Cláudia Madaleno e os demais Colegas que 

competentemente desempenharam os diversos pelouros de que ficaram incumbidos. 

 

3.4. O Professor Miguel Teixeira de Sousa felicitou a Professora Madalena 

Perestrelo de Oliveira pela eleição e agradeceu a sua disponibilidade para colaborar 

netas funções. 

 

 

4. Ponto 4 da Ordem de Trabalhos (outros assuntos) 

 

O Presidente do Conselho Científico eleito, Professor António Pedro Barbas 

Homem, anunciou como possível data para a próxima reunião plenária o dia 16 de 

fevereiro, às 15 horas.  

 



 

8 
 

 

5. Encerramento 

 

O Presidente do Conselho Científico cessante deu por encerrada a sessão pelas 

16:07.  

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Científico 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Professor Dário Moura Vicente)  

 

 

 

 

O Secretário do Conselho Científico 

 

 

 

_______________________________________________ 

(Professor Nuno Andrade Pissarra) 
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