FACULDADE DE DIREITO

Universidade de Lisboa

ATA n. 3/2018
do Conseiho de Escola
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

No vigésimo sétimo dia do mês de junho de dois mu e dezanove, pelas catorze
horas e quarenta minutos, reuniu ordinariamente, na Sala do Conselho CientIfico
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o Conseiho de Escola.
Estiveram presentes, enquanto membros docentes: o Professor Doutor Vasco
Pereira da Silva (Presidente do Orgao), o Professor Doutor LuIs Pereira Coutinho,
o Professor Doutor Jaime Valle, o Professor Doutor LuIs Goncalves da Silva, a
Professora Doutora Ana Isabel Fouto, a Professora Doutora Mafalda Carmona, a
Dra. HeloIsa Oliveira, o Professor Doutor Francisco Paes Marques e o Dr. Tiago
Fidalgo de Freitas; enquanto membros discentes: os estudantes, João Pedro
Timóteo Reis Pimenta, José David Vilas Monteiro, João Rebelo da Silva Maltez, em
substituição da aluna Daniela Filipa Frazão Ferreira Faria, Daniel Vieira Lourenco,
Catarina Braganca Fazendeiro Nunes Silva; e, enquanto membro não docente, o
Dr. Rui Pina; estiveram ainda presentes, sem direito de voto, o Senhor Diretor,
Professor Doutor Pedro Romano Martinez, as Senhoras Subdiretoras Professoras
Doutoras Paula Vaz Freire e Raquel Alexandra BrIzida Castro, a Senhora Diretora
Executiva, Professora Doutora Claudia Madaleno o Presidente da Associacao
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, Filipe Gomes.
A Professora Doutora Paula Costa e Silva e a estudante Daniela Filipa Frazão
Ferreira Faria justificaram sua ausência.

A ordem de trabaihos consistiu nos seguintes pontos:
1) Aprovacao das Atas das reuniöes anteriores;
2) PerIodo antes da Ordem do dia;
3) Conta de Gerência;
4) CARL;
5) Trabalhos da Comissão Estatutária;
6) Outros Assuntos.
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1. Aprovação das Atas das reuniOes anteriores
Forarn aprovadas as Atas ns 1/2019, de 29 de janeiro, corn 4 abstençoes e
2/2019, de 19 de marco, corn 1 abstençao.

2. PerIodo antes da ordem do dia

o

Presidente da AAFDL cumprirnentou os presentes e propôs urn voto de louvor

em pro! da criação do Gabinete de Apoio Psicológico da AAFDL, que terá urn novo
horário devido

o

a grande adesão dos estudantes.

Presidente aproveitou para dar as boas vindas ao novo Presidente da AADFL,

Filipe Gornes.

o

aluno Danie! Lourenço expôs a situacão dos cacifos da biblioteca que estão

rnuitas vezes fechados indevidamente, norneadamente ao domingo.

o

aluno Joao Montez referiu o atraso na rnarcação das provas orais, sendo que

a!gumas ainda nao estão rnarcadas e os a!unos des!ocados nao conseguem
prograrnar o regresso a casa.

o

Presidente referiu que o ano letivo so termina em ju!ho, pe!o que o regresso a

casa dos alunos des!ocados so deverá ser nessa altura, inforrnando que já marcou
todas as suas provas orais.

o

Diretor informou que é necessário ter a indicação especIfica destas situaçöes,

referindo que sabe que a Divisão Acadérnica tern feito uma escrupu!osa rnarcação
das provas orais. So!icitou aos alunos urna !ista corn os casos concretos irregu!ares.

o

aluno José Monteiro cornprorneteu-se a entregar uma lista corn os casos

referidos.

o aluno Danie! Lourenco fez referência ao ar condicionado a sala de estudo, que so
pode ser !igado e des!igado pelos seguranças e que nao permite a alteraçao da
ternperatura.

o Diretor informou já ter conhecirnento da situaçao e inforrnou sobre a existência
de urn problerna no mecanismo automático que já está a ser tratado.

o

aluno José Monteiro perguntou se não é possIvel colocar tomadas no meio da

sala de estudo.
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o

Diretor informou ser possIvel, mas a intervenção na sala de estudo ira

impossibilitar a sua utilização, pelo que terá que ser feito quando houver major
disponibilidade.

o Dr. Tiago Fidalgo de Freitas informou que foram marcados exarnes escritos para
o primeiro dia do primeiro turno de orais (24 de juiho), o que impossibilitou o
cumprirnento da rnarcacão de orais.

o Diretor lernbrou que o mês de junho teve vários feriados que impossibilitaram
a normal marcação de exames. Inforrnou ainda que foi decidido pelo Conseiho
Acadérnico que se manteriam os dois dias entre cada exame, o que levou a essa
situação.
A Diretora Executiva referiu que se optou por manter

os

turnos de orais para que,

pelo menos, as orais de melhoria se mantivessem.
A Aluna Catarina Braganca Silva perguntou quando vão sair

os

resultados das

colocaçöes de mestrado.
A Diretora Executiva informou que so na 1 fase recebemos mais de 900
candidaturas. Informou ainda que foi enviado urn e-mail a todos os candidatos
corn a indicacao de que

os

resultados serão divulgados no dia 1 de juiho.

o aluno José Monteiro inforrnou que foi a Divisão Académica perguntar o preco do
certificado de fim de curso e perguntou a Direcão porque é tao caro e se o valor
nao pode ser reduzido.
A Diretora Executiva informou que a tabela de emolumentos é da competência do
Conseiho Académico e que a mesma foi aprovada pelo referido órgão.
A Subdiretora, Prof. Doutora Paula Vaz Freire, informou que ha dois tipos de
taxas: umas da competência da Faculdade e outras que são uniformes para toda a
universidade. Os certificados de conclusão de curso estão no segundo

vez que é a reitoria que emite

os

tipo,

uma

certificados.

O Presidente da AAFDL louvou a iniciativa do Open Day da licenciatura e dos
mestrados/doutoramentos organizados pela Faculdade, em colaboraçao corn
AAFDL, elogiando o trabaiho do Gabinete de SaIdas Profissionais e da Diretora
Executiva. 0 Orgao juntou-se ao louvor e o Presidente referiu que toda a faculdade
fica satisfeita.
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o

aluno João Timóteo levantou a questão da politica ambiental: a colocação de

cartazes de cortiça, para cornunicação, e de copos de papel nas máquinas de café.
O Professor Doutor Luls Goncalves da Silva sugeriu que, devido

a irnportância do

assunto, o mesmo deverá ser tratado como ponto individual numa reunião do
Orgão. 0 Presidente sugeriu ao aluno Joao Tirnóteo que fizesse urn resumo das
situacöes e enviasse para o Secretariado para que seja distribuido pelos
conseiheiros.

3. Conta de Gerência

o Presidente deu a palavra a Direçao.
A Subdiretora, Professora Doutora Paula Vaz Freire, apresentou o Relatório de
Gestão dizendo que esse documento sintetiza a situaçäo financeira e patrimonial
da Faculdade no ano de 2018.
No que respeita

a

análise orcamental verifica-se que, em relaçao

receita, a

dotacao do OE aurnentou em cerca de 299 mu Euros, em linha corn a tendência de
acréscirno de 6% dos ültirnos anos. A receita relativa a propinas aumentou em
todos os ciclos de estudos, assim corno se verificou urn aurnento dos valores
cobrados em taxas e emolumentos, e a recuperação de propinas em dIvida. As
receitas próprias são de 5.8 milhöes de Euros, o que financia mais de metade da
atividade da Facuidade.
No que se refere aos pagamentos efetuados registou-se urn aumento da despesa
de cerca de 600 mu Euros, o que é explicado, no essencial, pelo aumento das
despesas corn pessoal e corn a aquisicão de hens de capital no domInio do projeto
de eficiência energética, associado ao P0 SEUR. Quanto ao aumento da despesa
corn pessoal reflete a concretização do eixo de vaiorizacao e adequacao dos
recursos hurnanos, constante do piano e relatório de atividades de 2018. Assim,
verificou-se urn acréscirno dos respetivos encargos decorrente da conclusão de
procedirnentos concursais; da despesa a 14 meses de entradas de pessoal,
ocorridas no ano de 2017; e da aiteraçao de regimes de exciusividade. Mantém-se
a tendência de reduçao das despesas de funcionamento, explicada por urna
racionalização da contratacão para aquisição de hens e servicos.
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Em sIntese, a receita total foi de cerca de 10.7 milhöes de Euros e a despesa total
de 10.4 milhöes de Euros, o que representa urn resultado lIquido positivo de 300
mu Euros. Da apresentação de contas conclui-se que a Faculdade tern capacidade
para fazer face as suas despesas correntes, acornodar despesas de investimento e
assumir compromissos.
A conseiheira Dra. HeloIsa Oliveira congratulou-se pelo superavit das contas da
Faculdade o que representa uma inversão da tendência, que se verificava nos
ültirnos anos, de despesas superiores as receitas. Questionou também a Direcao
sobre as razöes do aurnento da receita a tItulo de propinas. Afirmou ainda que o
Relatório de Atividades reflete as opçöes da Direçao nada tendo nada a referir a
nao ser a discordância já manifestada sobre algumas dessas opçöes aquando da
aprovação do Piano de Atividades.
A Professora Doutora Paula Vaz Freire respondeu que o aumento das receitas em
propinas se deve

a

conjugacão de fatores referidos pela Dra. HeloIsa,

designadamente, o aumento do nümero de estudantes internacionais, a cobranca
de dIvidas em atraso e o aumento dos valores referentes ao 2 ciclo e, em especial,
ao

3Q

ciclo.

Os Conseiheiros Professor Doutor LuIs Pereira Coutinho e Professor Doutor LuIs
Goncalves da Silva também se congratularam pelos resultados financeiros obtidos
bern como pela concretização das acöes, conforme descritas no Relatório de
Atividades, tendo considerado que:
-

0 Relatório de Gestão demonstra que a concretizaçao das atividades foi feita corn

rigor e boa gestão e que é muito importante fazer notar o superavit de cerca de
300.000 Euros nas contas da Faculdade (p. 11), apesar deter havido a contratacao
de novos docentes e de pessoal nao docente, bern como de investimentos na
melhoria das condicoes de trahaiho da comunidade acadérnica;
-

0 Relatório de Atividades dernonstra que foi concretizado, na generalidade, o

Plano de Atividades (conforme, decorre da comparacão que é feita a pp. 17 a 41);
Referirarn que importa salientar a polItica de recursos hurnanos, designadamente,
através do reforco do quadro de pessoal docente e não docente (pp. 66 a 68), e a
relevância da adaptação das infraestruturas da Faculdade no sentido da
sustentabilidade ambiental e energética; tratam-se de alteracoes estru turais
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profundas que beneficiam os atuais e os futuros utilizadores da Faculdade;
alteraçöes, tais como, a instalaçao da central fotovoltaica, substituiçao das
lârnpadas tradicionais por lâmpadas LED (p. 36).
Referiram ainda a importância dada

a

rnissão central da Faculdade: o ensino. A

Faculdade de Direito tern sabido diversificar a sua oferta letiva, aumentar a
atratividade (nos vários ciclos de estudos; através de acöes de divulgação;
meihorias na comunicação e imagem, etc.) e adequar os servicos, a gestão e a
organização a urn nümero de alunos que ronda os 5.500.

o Conseiho de Escola aprovou as contas da FDUL referentes ao ano de 2018, por
unanimidade, corn urn total de votos presentes na reuniäo de 15 (quinze).
Não existirarn declaraçoes de voto.
A Subdiretora, Professora DoLitra Paula Vaz Freire, chamou a atenção para o
trabaiho Impar da Dra. Ana Ramos relativo

elaboração destes documentos, da

Diretora executiva e de todos os funcionários, responsáveis de serviços que foram
fundamentais na elaboraçao destes documentos.
A Diretora Executiva assinalou os principais pontos do Relatório de Atividades de
2018, secundando as palavras da Subdiretora relativamente ao trabaiho dos
funcionários. A Diretora Executiva destacou a implementação do POSEUR, corn
repercussöes a médio e a longo prazo na vida da Faculdade.
Referiu que a fatura da eletricidade diminuiu para metade, devido aos painéis
fotovoltaicos, em relaçao ao mesmo perlodo do ano anterior.
Fez ainda referência

a atividade de internacionalização do Gabinete Erasmus e de

Relaçöes Internacionais, do Instituto de Cooperacao JurIdica e do Instituto de
Direito Brasileiro. Referiu em especial a acreditacao do Mestrado em Direito e
Pática JurIdica Europeia, que so foi aprovado em 2019, mas que resulta de urn
trabalho iniciado em 2018.
Relativamente

a

divulgação externa da Faculdade, destacou a Newsletter, o

Streaming, a contratação de uma empresa para a comunicação externa, a
elaboração de novas brochuras da licenciatura e do mestrado e doutorarnento.
Salientou a adesão ao Instagram e a publicitação de mais conteOdos no YouTube.
Informou que foram celebrados novos protocolos para o estágio do Mestrado em
Direito e Prática JurIdica, pelo que houve mais vagas do que candidatos.
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Por fim, inforrnou o Orgão sobre a realização da conferência da UACES na
Faculdade em setembro de 2019.
A Dra. HeloIsa Oliveira considerou, relativarnente ao Relatório de Atividades, que
revela, da parte da Direçao, interesse na prestação de serviços pela Faculdade.
O Professor Doutor LuIs Gonçalves da Silva sublinhou que a sustentabilidade
energética se deve em especial ao desempenho do Prof. LuIs Pereira Coutinho
enquanto Subdiretor, no anterior mandato da Direcao.

o

Presidente colocou o Relatório de Atividades a votacao, tendo o mesmo sido

aprovado por unanimidade.

4. CARL

o

Diretor referiu que esta é uma questão que já se trata ha muito tempo. Não foi

fácil a autorização, levantou suscetibilidades devido aos estatutos, mas ha dois
meses o CARL foi institucionalizado. Serão agora dados os passos seguintes, sendo
que o centro tern funcionado ad hoc, corn cedência do espaco.
A Dra. HeloIsa Oliveira referiu que são ótimas notIcias e perguntou qual o plano a
seguir em termos de funcionamento.

o Diretor informou que o primeiro passo é o CARL fazer parte dos estatutos corno
institucional. Informou que o Presidente do Centro já tern urn projeto de estatuto
para apresentar relativamente ao mesmo. Inforrnou ainda que todos os projetos e
informaçoes serão entregues a todos os Orgãos para apreciacão do projeto.
A Dra. Helolsa Oliveira referiu que considerava que ha dois aspetos fundamentais:
os recursos humanos e o sisterna inforrnático para gerir o CARL, bern corno as
instalaçoes, destacando a necessidade de uma sala para a rnediaçao.
A Diretora Executiva informou que relativarnente aos recursos humanos, existe
urn constrangimento as contratacöes, decorrente do Orçamento de Estado.
Contudo, a pessoa que foi contratada para o Gabinete de Apoio

a

Gestão, tern

tarnbém como funçoes o apoio ao CARL. E, de momento, o Centro conta corn o
apoio de urna bolseira de investigacão. Quanto as instalacöes informou que o
existe urn gabinete afeto ao Centro.
O Professor Doutor LuIs Pereira Coutinho lembrou que, tendo que se optar entra
a atividade de investigação e outras atividades, a investigacão deverá prevalecer.
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5. Trabaihos da Comissão Estatutária
0 Presidente fez o ponto de situação do trabaiho da cornissão estatutária.
Informou que já houve algumas reuniöes e que foi combinado haver uma reunião
especIfica do Orgão para a discussão dos estatutos, na prirneira semana de juiho.
Inforrnou ainda que já é possIvel antecipar corn alguma certeza o que vai ser
aprovado em termos de estatutos. A comissão, em relacao aos diferentes artigos
apresentados, elaborou uma compilacão para ser apresentada ao Orgão.

6. Outros Assuntos
Não houve outros assuntos a tratar.

Foi marcada a próxima reunião, para discutir exciusivarnente as alteraçöes
estatutárias, para dia 3 de juiho as 9h30.
Foi também marcada a reunião para discussão do Orcamento para 25 de juiho
1 4h 00.

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada, as
16h20m.

O Presidente do Conseiho de Escola
2
—

-

(Prof. Doutor Vasco Pereira da Silva]

Os Secretários do Conseiho de Escola

(Lic. Rosa Guerreiro)
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