FACULDADE DE DIREITO
Universidade de Lisboa

ATA n. 4/20 18
do Conseiho de Escola
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

No terceiro dia do mês de juiho de dois mu e dezanove, pelas nove horas e
quarenta minutos, reuniu ordinariamente, na Sala do Conseiho 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 Orgão), o Professor Doutor Luls Pereira Coutinho,
o Professor Doutor Jaime Valle, o Professor Doutor Nuno Pissarra, a Professora
Doutora Mafalda Carmona, a Professora Doutora Ana Isabel Fouto, o Dr. Tiago
Fidalgo de Freitas, a Dra. HeloIsa Oliveira, o Professor Doutor David Duarte;
enquanto membros discentes: os estudantes, João Pedro Timóteo Reis Pimenta,
que secretariou, José David Vilas Monteiro, Daniela Faria, Mariana Malta Cruz, em
substituicao Catarina Bragança Fazendeiro Nunes Silva, Daniel Vieira Lourenco; e,
enquanto membro não docente, o Dr. Rui Pina; estiveram ainda presentes, sem
direito de voto, o Senhor Diretor, Professor Doutor Pedro Romano Martinez, a
Senhora Subdiretora, Professora Doutora Raquel Alexandra BrIzida Castro, a
Senhora Diretora Executiva, Professora Doutora Claudia Madaleno, e o Presidente
da Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
Filipe Gomes.
A Professora Doutora Paula Costa e Silva, o Professor Doutor Luls Gonçalves da
Silva e a estudante Catarina Braganca Fazendeiro Nunes Silva justificaram a sua
ausência.

A ordem de trabalhos teve como ponto iinico:

Revisão Estatutária
0 Presidente propôs que o procedimento fosse a discussão dos artigos pela ordem
apresentada, utilizando os documentos enviados.
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Passou-se então

a análise e votacão de cada artigo.

Artigo 13.2, al. d)

o Presidente informou que a proposta foi apresentada pelos docentes e colocou a
mesma a discussão.
Não tendo sido apresentado nenhum comentdrio, o Presidente colocou a proposta
de alteracao do artigo 13., a!. d) a votação, tendo a mesma sido aprovada por
unan i mi dade.

Artigo 15.2,

•2

1

o Presidente inforrnou que a proposta foi apresentada pelos docentes e colocou a
mesma a discussão.
O Professor Doutor LuIs Pereira Coutinho informou que a alteração foi proposta
corn o intuito de permitir urna major definicao na execução dos programas
eleitorais, de urn mandato mais longo ser mais exequIvel em termos de gestão, mas
ha flexibilidade da parte dos docentes proponentes relativamente a esta proposta.
Informou ainda que os alunos tias reuniöes da Comissão expuserarn algurnas
düvidas, no que diz respeito a esta norma.

o

estudante Daniel Lourenço informou ser contra o aumento da duracao do

mandato do Diretor. Concordou que dois anos de mandato é pouco tempo para a
execução dos prograrnas eleitorais, mas referiu que lid que ter em conta que pode
ser uma boa ou menos boa direcao.
O Professor Doutor David Duarte informou que concorda corn a alteraçdo e
questionou se a mesma se aplica ao mandato do atual Diretor.
O Professor Doutor Luls Pereira Coutinho disse ser impensdvel a aplicaçdo ao atual
Diretor, sendo a alteracao apenas para futuros mandatos.

o

Presidente confirmou que não ha retroatividade da norma.

E urn princIpio

eleitoral e não será necessária norma transitória. Informou ainda que a razão da
alteracdo é a estabilidade e que o argumento dos estudantes de que fazem a
praticamente toda a Licenciatura sob uma Direção menos boa significaria de que
os atos do Diretor não são fiscalizados pelo Conseiho de Escola, não considerando
o argurnento como decisivo.
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A Dra. HeioIsa Oliveira referiu que a objecão é apenas quanto ao aumento do
mandato do Diretor e não dos outros órgãos.

E sensIvel aos argurnentos dos

alunos, mas considera que dois anos é urn perIodo muito curto em termos de
execução de urn piano eleitoral.

o Presidente colocou a proposta de alteraçao do artigo 15., n.

1 a votação tendo

a rnesrna recebido 5 votos a favor, 5 abstencöes e 5 votos contra, pelo que nao foi
aprovada.

Artigo 15.2,

2

3

o Presidente inforrnou que a proposta foi apresentada pelos estudantes e colocou
a rnesrna a discussão.

Esta proposta foi retirada na sequência dos trabalhos da Cornissão, pelo que nao
foi votada.

Artigo 17.2, n.2s 1, 2 e 3

o Presidente informou que a proposta foi apresentada pelos estudantes e coiocou
a mesma a discussão.

o

estudante Daniel Lourenco referiu que as regras de incornpatibiiidade criam

rnais transparência e perrnitern que mais alunos possarn fazer parte dos órgãos.
Referiu ainda que a representatividade dos alunos no Conseiho de Escola é de
1/10 00.
A Senhora Diretora Executiva referiu que a rernissão que consta do n.

Q3,

do artigo

17. da proposta deve ser apenas para o n. el do rnesrno artigo e não para o n. 2,
tratando-se de urn iapso que resulta da introdução deste novo n. 2.
O Professor Doutor David Duarte observou que não deve ser dada apaiavra a quem
não seja mernbro do Orgão, subiinhando que apenas os rnernbros do Orgão devem
participar na discussão.

o

Presidente inforrnou que os rnembros convidados, ainda que nao votem, tern

direito

a paiavra.

O Professor Doutor David Duarte disse respeitar a decisão do Presidente, mas
considera que é urna ma decisão.
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A Dra. HeloIsa Oliveira referiu que efetivarnente a remissäo do n. 3 deve ser
apenas para o n. 1.

o Presidente colocou a proposta de alteraçao do artigo 17., n. s 1, 2 e 3 a votacão
tendo a mesma recebido 10 votos a favor, 2 abstencOes e 3 votos contra, pelo que
foi aprovada nos termos estatutários.

Artigo 23., n.2 1 e

o

Presidente

2

2

inforrnou

relativamente ao

,

que

foram

apresentadas

duas

propostas:

pelos trabaihadores, outra, relativamente ao n. 2, pelos

estudantes e colocou as mesmas a discussão.

o

Dr. Rui Pina referiu que, em 15 lugares que compöem o Conselho de Escola,

apenas urn representante dos trabaihadores é urn n(irnero rnanifestarnente
diminuto. Tendo em conta que 9 docentes é a percentagem exigida por lei (60%),
considera que existem 6 lugares mal distribuIdos. Informou que fez urn estudo,
que distribuiu por todos os membros, relativamente as outras Escolas da ULisboa,
e que a Faculdade de Direito é a que tern o menor ra’cio entre trabaihadores e
estudantes.

o

estudante Daniel Lourenco voltou a referir a representatividade dos alunos no

Conselbo de Escola de 1/1000, pelo que nao concorda corn a diminuição do
n6rnero de discentes para aumentar o niimero de não docentes. Disse ainda que
Os dados apresentados pelo Dr. Rui Pina deveriam ser interpretados como urna
situacão pioneira da Faculdade de Direito, tendo a major representatividade de
discentes de todas as escolas da Ulisboa.

o

aluno José Monteiro concordou corn a posição do aluno Daniel Lourenço,

salientando a importância dos alunos nas decisöes da Faculdade.
O Dr. Rui Pina esclareceu que a proposta apresentada pelos trabalhadores não é
contra a representação dos alunos. A questão é o desequilIbrio entre alunos e
funcionários e o facto de não se poder aumentar o rnmero de elernentos do Orgão,
que está no limite.
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o

Presidente disse que devia haver mais funcionários, mas concordou que

nñrnero de estudantes continue o mesmo. Referiu ainda que o problerna está na
lei, que irnpöe o lirnite rnáximo de iS membros na cornposição do Orgão e o limite
rnInimo de 60% de representantes dos docentes.
O Professor Doutor LuIs Pereira Coutinho inforrnou que procurou urna solucão de
comprornisso e que está solidário corn a proposta dos funcionários, não
significando que esteja contra os alunos. 0 problerna é a limitacão irnposta pela lei.

o

Presidente da AAFDL disse cornpreender a posição dos trabaihadores,

alertou para o facto de os alunos serem fundarnentais. Disse ainda concordar corn
a participacão de urn funcionário sern direito de voto.

o

Presidente informou que na Cornissão foi tentada a solucão de dirninuicao de

alunos e docentes, rnas que a rnesrna vai contra a lei e larnenta que a rnesrna esteja
feita desta forrna.

o

Dr. Tiago Fidalgo de Freitas fez notar que no Conseiho de Escola da Faculdade

de Direito não existe o que existe noutras Escolas da ULisboa: rnernbros externos.
Quanto ao n.n 2, considerou existirern dois problemas: a identificaçao do segundo
trabaihador, que não é resolvida pela norma, e o facto de a presença do Presidente
da AAFDL ser institucional. Disse não perceber a justificação da presença do 2
funcionári o.

o

Presidente referiu que a ausência do membro externo é irnportante, rnas

considera difIcil a presenca ern 6 ou 7 reuniöes anuais. Referiu ainda que, ainda
que nao seja a mesma coisa, ha o Conseiho Consultivo.

o Presidente inforrnou que a escoiha do funcionário será o segundo na lista e que
a justificaçao para a presença do 2 funcionário sern direito a voto é a lei não
perrnitir mais membros no Orgão, pois reconhece que os funcionários são
essenciais.

o Dr. Tiago Fidalgo de Freitas esclareceu que o que disse é no contexto da norma
proposta, louvando o trabaiho dos funcionários da Faculdade.

o Presidente colocou a proposta de alteração do artigo 23., n. i e n. 2 a votação.
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A proposta dos trabaihadores relativa ao artigo 23., n. 1, obteve 4 votos a favor,
duas abstencoes e 9 votos contra, pelo que não foi aprovada.
Antes da votação da proposta dos alunos relativa ao artigo 23., n. 2, o Professor
Doutor David Duarte chaniou a atenção para o facto de o

2 acrescentar outro

representante da AAFDL, para além do Presidente.

o Presidente concordou corn o Professor Doutor David Duarte, considerando que
o representarite da AAFDL deveria estar em apenas urn artigo e não em dois (artigo
23Y, n. 2 e artigo 25., n. 4) e sugeriu que o n.e 4 do artigo 2S. fosse retirado e o
n 2 do artigo 23.° fosse reformulado, substituindo-se representante por
Presidente da AAFDL.

o

Presidente da AAFDL referiu que se a votaçao for contra o trabaihador será

também contra a presenca do Presiderite da AAFDL.

o Presidente informou que se o artigo 23., n.e 2 não for aprovado, não se retira
Presidente da AAFDL do artigo 25., n.° 4.

o Professor Doutor David Duarte sugeriu que se deixasse cair o n. 2 do artigo 23.
e que se acrescentasse o trabaihador ao ne 4 do artigo 25.e.

o Presidente sugeriu que se votasse o conteido e posteriormente o artigo em que
fica.
Assim o Presidente colocou a votaçao o conteiido do artigo 23., n. 2, tendo o
mesmo obtido 9 votos a favor, 2 abstencoes e 4 votos contra, tendo sido aprovado
nos termos estatutirios.

o Presidente colocou a votação se o conte(ido aprovado anteriormente deve ficar
no artigo 23.°, n.9 2 ou no artigo 25., n4.
O Professor Doutor David Duarte considerou que deve ficar no artigo 25., ne 4, no
que foi secundado pelo Professor Doutor Luls Pereira Coutinho.

o Presidente considerou que deve ficar no artigo 23., n.9 2.
Votada a colocaçao da norma no artigo 23., n2, obteve 4 votos a favor, 3
abstençoes e 9 votos contra.
Votada a colocacão da norma no artigo 2S., n9 4, obteve 7 votos a favor, tendo a
votação sido interrompida uma vez que nenhuma das opcOes estava aprovada,
repetindo-se a votacao.
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Votada, novamente, a colocação da norma no artigo 23., nn2, obteve 6 votos a
favor, 3 abstencöes e 6 votos contra, não tendo sido aprovada.
Votada, novamente, a colocacão da norma no artigo 25., n 4, obteve 10 votos a
favor, 2 abstencao e 3 votos contra, tendo sido aprovado nos termos estatutários.

Artigo 25.2

o Presidente informou que a proposta foi apresentada pelos estudantes e colocou
a mesma a discussão.
Relativamente ao n. 1, foi referido que na comissão foi decidido o texto “pelo
menos S vezes” que por lapso não foi colocado no texto do documento.

o Presidente colocou a proposta de alteraçao do artigo, 2S., n. 1, tendo a
obtido 13 votos a favor, 0 abstencoes e 2 votos contra, tendo sido aprovada nos
termos estatutários.
Relativamente ao n. 2, o Professor Doutor David Duarte referiu que o mesmo é
desnecessário uma vez que decorre de outras regras, sendo secundado pelos
Professores Doutores Jaime Valle e Luls Pereira Coutinho.

o Presidente colocou a votacão a proposta de alteracão do artigo, 25.n, n.e 2, tendo
a mesma obtido 4 votos a favor, 2 abstencoes e 9 votos contra, não tendo sido
aprovada.

Artigo 29.2, al. h) e Artigo

o

572

Presidente informou que as propostas foram apresentadas pelos docentes e

colocou as mesmas a discussão.
Esta alteraçao foi apreciada em conjunto com as alteraçöes propostas, também
pelos docentes, ao artigo 57•9•
O Professor Doutor Luls Pereira Coutinho sustentou a soluçao por consubstanciar
um mecanismo eficaz e atempado de intervencao do diretor no procedimento de
aprovacão do regulamento de avaliaçao, o qual nada prejudica a competência
deliberativa do Conseiho Pedagógico. Informou ainda que na Comissão houve
cons enso quanto a esta regra.
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O Professor Doutor David Duarte disse concordar corn a alteracao, sugerindo
ainda a pertinência de uma solução geral de intervencao do diretor que acautele a
exequibilidade das soluçOes aprovadas pelos outros órgãos da Faculdade.
A Dra. Helolsa Oliveira e o Presidente da AAFDL, sem prejufzo de concordarern
corn o princIpio subjacente a solução, manifestararn düvidas quanto ao seu alcance
e quanto

a rnaioria de confirmaçao.

o Dr. Tiago

Fidalgo de Freitas afirmou terner que a solução se converta num veto

de gaveta.
O Professor Doutor LuIs Pereira Coutinho concordou corn as observaçoes feitas e
chegou-se a consenso quanto a nova redacao do artigo 57•Q, n.s 2 e 3,
determinando-se que o Diretor deve assinar o Regulamento de Avaliaçao no prazo
de 10 dias se este for confirmado em nova deliberaçäo por rnaioria absoluta dos
membros do Conseiho Pedagógico em efetividade de funcöes. Foi ainda
acrescentado urn n.e 4, nos termos do qua!: “Após a confirrnação, o Regulamento

e

publicado e entra em vigor”.
No que nao houve consenso foi na lirnitaçao da cornpetência do Conseiho
Pedagógico (e inerenternente do pedido de reapreciação do diretor) ao
regulamento de avaliação do 1 ciclo.

o

Presidente colocou a votacão a proposta de alteracao do artigo 29., a!. h) que

foi aprovada por unanimidade corn o texto reformulado sem “1 ciclo”.
De seguida, o Presidente co!ocou a votação a proposta de alteracao do artigo 57.,
n.e i, al. c) que obteve 6 votos a favor, 1 abstencao e 8 votos contra, não tendo sido
aprovada.

o Presidente colocou a votação a proposta de alteracáo do artigo 57., n.s 2, 3 e 4
que foi aprovada por unanimidade.

Artigo 34Q
O Presidente informou que a proposta foi apresentada pelos docentes e colocou a
rnesma a discussão.
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O Professor Doutor David Duarte disse considerar positiva a alteraçao e sugeriu
que se retirasse do texto “conseiho acadérnico”, urna vez que o Diretor deve ter
corno Subdiretores docentes da sua inteira confianca.
O Professor Doutor Luis Pereira Coutinho disse compreender o argurnento do
Professor Doutor David Duarte, mas considerar meihor que os Subdiretores sejam
designados de entre os membros do Conseiho Académico.

o

Diretor referiu que os membros do Conseiho Acadérnico são norneados pelo

Conseiho de Escola, o que torna mais restritiva a escoiha dos subdiretores, no que
foi secundado pela Dra. HeloIsa Oliveira.

o Presidente colocou a votação a proposta de alteracão do artigo 34Q, na redacão
dada pelos docentes que a propuserarn, tendo a mesma obtido 12 votos a favor, 3
abstençoes e 0 votos contra, tendo sido aprovada nos termos estatutários.

o

Presidente colocou, então, a votacão a proposta de alteração do artigo 34Q, na

redaçao sugerida pelo Professor Doutor David Duarte, que obteve 6 votos a favor,
S abstençoes e 4 votos contra, nao tendo sido aprovada.

Artigo 34. A
-

o Presidente informou que a proposta foi apresentada pelos docentes e colocou a
mesma a discussão.
O Professor Doutor Luls Pereira Coutinho sustentou esta proposta no facto de os
Subdiretores terern urna sobrecarga, sendo necessário mais apoio ao Diretor.

o estudante José Monteiro questionou qual o encargo financeiro para a Faculdade
corn os assessores.

o Diretor informou que o trabaiho dos assessores seria a tItulo gratuito.
A Dra. HeloIsa Oliveira sugeriu que se retirasse a lirnitação de nürnero de
assess ores.
O Presidente sugeriu que o texto fosse reformulado, ficando “urn ou rnais
docentes”, sugestao aceite pelo Orgão.
O Presidente colocou a votação a proposta de alteraçao do artigo 34.-A, corn o
texto reformulado, que foi aprovada por unanirnidade.
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Artigo 36.2,

fl.2

2

o Presidente inforrnou que a proposta foi apresentada pelos estudantes e colocou
a mesma a discussão.

o estudante Daniel Lourenco explicou a insercão do n. 2.
O Professor Doutor David Duarte referiu que o Presidente da AAFDL assiste as
reuniöes do Conseiho de Gestão a convite do Orgao, não havendo suporte
normativo para a presenca do mesmo nas reuniöes do Conselho de Gestão.
Considerou ainda que não faz sentido haver alunos nas reuniöes do Conseiho de
Gestão, por estes serern utentes de urn servico püblico.
O Professor Doutor LuIs Pereira Coutinho referiu que os membros do Conseiho de
Gestão estão vinculados ao dever de sigilo, o que nao aconteceria aos estudantes.
Disse

nao

concordar que sejam meros utentes, mas reafirrnou que não estão

sujeitos ao dever de confidencialidade.

o Dr. Rui Pina disse concordar corn os professores, já que é urn órgão de Gestão.
o Diretor explicou que o Presidente da AAFDL tern assistido as reuniOes do
Conseiho de Gestão a convite do Orgão, o que acontece devido a uma
recomendaçao do Conseiho de Escola, mas que não assiste a todas as reuniöes.

o

Presidente da AAFDL informou que a situacão atual tern sido profIcua e que as

suas contribuiçoes são importantes.

o

Presidente sugeriu que a norma ficasse corn

o

sentido expresso do convite do

o rgão.
o

estudante Daniel Lourenço informou que a situação pode ficar corno está,

continuando o Presidente da AAFDL a assistir as reuniöes do Conseiho de Gestão
por convite do Orgão.

o

Presidente colocou a votacão a proposta de alteracao do artigo 36., n.0 2,

termos sugeridos pelo estudante Daniel Lourenço, tendo a mesma obtido 10 votos
a favor, 4 abstencoes e 1 voto contra, tendo sido aprovada.
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Artigo 382, al. fJ e g)

A Dra. HeloIsa Oliveira referiu que a al. f) já é funcao da Diretora Executiva. Referiu

a existência de outros Orgãos para alérn do Diretor. Quanto a al.

que é de atender

g] é importante apostar na continua meihoria profissional dos colaboradores da
FDUL.
O Professor Doutor David Duarte sugeriu passar a al. fj para a a!. e) e a al. g) para
aal.

.

o Presidente colocou a votacão a proposta de alteracão da al. g), tendo a
sido aprovada por unanirnidade.
Colocada a votação a proposta de alteracão da al. fJ, a mesma obteve 8 votos a
favor, 4 abstencoes e 3 votos contra, tendo sido aprovada nos termos estatutários.
Foi ainda colocada a votacao a proposta de alteracao do Professor Doutor David
Duarte, de passar a alInea das cornpetências delegadas para ültima, que foi
aprovada por unanirnidade.

Artigo 422, n.2s 1 e 2

o

Presidente

inforrnou

que

foram

apresentadas

duas

propostas:

relativarnente ao n. 1, pelos estudantes, outra, relativarnente ao n. 2, pelos
docentes e colocou as mesmas a discussão.
Relativarnente ao n.2 1, o estudante Daniel Lourenco explicou a razão da proposta.

o Presidente colocou a votacao a proposta de alteracao ao artigo 42, n.2 1, tendo
a mesma sido aprovada, nos termos regularnentares, corn 1 abstencao.
Relativarnente ao n.2 2, o Professor Doutor Luls Pereira Coutinho explicou a razão
da proposta.

o Presidente colocou a votacao a proposta de alteracão ao artigo 42, n. 2, tendo
a mesma sido aprovada por unanirnidade.

Artigo 422, fl.2 3

O Presidente informou que a proposta foi apresentada pelos estudantes e colocou
a mesrna a discussão, tendo os proponentes retido a proposta.
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Devido ao adiantado da hora, o Presidente interrompeu os trabaihos, tendo ficado
agendada a discussão das restantes propostas de alteração estatutiria para dia 25
de juiho, as 10 horas.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente den a reunião por encerrada, as 13h36m.

O Presidente do Conseiho de Escola

(Prof. Doutor Vasco Pereira da Silva)

Os Secretários do Conseiho de Escola

c

LUJJL

L

(jao Pimenta)

(Lic. Rosa Guerreiro)
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