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ATA n.n 6/2018
do Conseiho de Escola
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

No vigésimo quinto dia do mês de juiho de dois mu e dezanove, pelas catorze horas
e trinta minutos, reuniu ordinariamente, na Sala do Conseiho CientIfico da
Facuidade 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), a Professora Doutora Mafalda Carmona, o
Professor Doutor Nuno Pissarra, a Professora Doutora Ana Isabel Fouto, a Dra.
Sónia Leitão e o Professor Doutor Ricardo Branco; enquanto membros discentes:
os estudantes, João Pedro Timóteo Reis Pimenta, que secretariou, Joao Maltez,
Daniela Faria, Catarina Braganca Fazendeiro Nunes Silva, Daniel Vieira Lourenço;
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 e a
Senhora Diretora Executiva, Professora Doutora Claudia. Madaleno.
A Professora Doutora Paula Costa e Silva, o Professor Doutor Luls Pereira
Coutinho, o Professor Doutor Luis Goncalves da Silva, o Prof. Doutor David Duarte,
a Dra. HeioIsa Oliveira, o Dr. Tiago Fidalgo de Freitas e o estudante José David Vilas
Boas justificaram a sua ausência.

A ordem de trabalhos consistiu

nos seguintes pontos:

1) PerIodo antes da Ordem do dia;
2) Apreciacao e votacão do Orçamento e do Piano de Atividades para 2020;
3) Outros Assuntos.

0 Presidente informou que, conforme já comunicado na reunião da manhã, as atas
serão aprovadas na reunião de outubro. Informou ainda que fica agendada para
essa reunião a questao ambiental da Facuidade proposta pelos alunos.
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1. PerIodo antes da Ordem do dia

o aluno Daniel perguntou a Direção qual o ponto de situação relativo aos cacifos,
questão levantada em reunião anterior do Orgao.
A Diretora Executiva informou que foram abertos 40 cacifos e as respetivas
fechaduras mudadas.

o aluno João Pirnenta agradeceu, em nome dos estudantes, o alrnoço que a Direcao
ofereceu. 0 Presidente associou-se a este agradecirnento.

2. Apreciação e votação do Orcamento e do Piano de Atividades para 2020

o

Diretor inforrnou que em agosto a Faculdade tern de enviar o orçamento para

2020 ao Tribunal de Contas e

a

Reitoria pelo que, é apresentada ao Orgao uma

proposta de orçamento.
Referiu que, nos iiltirnos anos, se tern conseguido urn equilIbrio orcarnental e que
tern havido supercivit.

A Subdiretora, Professora Doutora Paula Vaz Freire inforrnou que se apresenta urn
orcarnento para 2020 de 10.799.703,00€.
Informou que, no que respeita

a

receita, partiu-se do pressuposto de que a

transferência do Orcamento de Estado mantém urna progressão do acréscimo de
6%, sendo que em 2019 foi de 7,60%. Referiu ainda que será feita uma
transferência de 500.000,00€

para cornpensação das propinas, bern como

transferéncias para cornpensar os encargos corn progressöes obrigatórias.
Relativamente as receitas próprias inforrnou que existe uma quebra das propinas
do 1 ciclo porque em 2020 a Faculdade tern de contar corn a reducao ern todo o
ano letivo e não apenas em quatro meses como em 2019.
Referiu que, em contrapartida, existirá urn reforço da receita da propina dos
estudantes internacionais e prevê-se urna tendência de evolução positiva da
receita da propina do mestrado e doutoramento. Acresce ainda a cobrança de
dIvidas de propinas em atraso.
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Relativarnente

a

despesa, a Subdiretora informou que a despesa corn pessoal

representa mais de 80% da despesa total da Faculdade, sendo a dotaçao do
Orcamento de Estado inteirarnente canalizada para cobrir esses custos mas
financiando-os apenas em 54%.
A despesa total corn pessoal é orçamentada em 8.754.755,00€, o que corresponde
a urn aumento previsIvel de cerca de 200.00,00€. Este aurnento reflete as
promocöes na carreira docente, 14 rneses de concursos concluIdo em 2019 e os
concursos que estão previstos; as entradas de pessoal não docente, as progressöes
e o emprego cientIfico.
A aquisicão de bens e serviços corresponde ao outro grande agregado da despesa
prevendo-se urn aumento de cerca de 60.000,00€.
Informou também que se propöe urn reforco da despesa de capital para a qual se
orçamenta o valor de 385.000,00€, a aplicar em meihorias das infraestruturas
corno sejarn a reformuiação dos wcs, 2 novas salas de aula e a reforrnulaçao do
auditório.
Referiu que a capacidade financeira/orcamentai, ou de tesouraria, da Faculdade
tern perrnitido a concretização do Programa POSEUR, através do pagarnento de
faturas aos fornecedores para posterior reembolso pelo Programa. Permite
tarnbém fazer a ampliação da Biblioteca a partir dos saldos acumulados.
A Subdiretora, Professora Doutora Paula Vaz Freire agradeceu o trabaiho
realizado pelo Nücieo de Gestão Financeira e Patrimonial, em especial
Coordenadora, Dra. Ana Rarnos, e

a Divisão Académica.

No que diz respeito ao Piano de Atividades a Subdiretora inforrnou que se seguem
os eixos constantes das paginas 14 e 15.
Algumas medidas nele contidas advêrn de contributos de alunos, colegas e pessoal
não docente.
O Diretor informou que no dia anterior reuniu o Conseiho Consultivo que aprovou
a Proposta de Orçamento e o Plano de Atividades para 2020. Houve várias trocas
de impressöes estando muitas delas em consonância corn o Piano de Atividades
apresentado.
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o Presidente corroborou esta informacao do Diretor, informando que na referida
sessão do Conseiho Consuitivo tinha-se verificado que todas as sugestoes feitas
pelos conseiheiros, no

inIcio

da sessão, já se encontravam previstas no piano de

atividades.

o

Professor Doutor Nuno Pissarra eiogiou e saudou a Direcao peio trabaiho

realizado nos dois documentos e nas expiicaçoes dadas.

o

Presidente deu os parabéns

a

Direção e regozijou-se pelos pianos para a

internacionaiização constantes no Piano de Atividades.

o Presidente coiocou a votação o Orcamento que foi aprovado por unanimidade.
Colocou, de seguida, a votacão o Piano de Atividades, que foi aprovado por
unan i m ida d e.

3. Outros assuntos

o

Presidente inforrnou que na próxima reunião será apreciado o trabaiho da

Comissão de Revisão dos Estatutos e o Piano Arnbientai.

o

aiuno Daniel Lourenco sugeriu a criação de uma comissão para o piano

ambie n tai.

o

Presidente sugeriu aos aiunos que tragam urn texto para ser discutido nessa

reunião uma vez que o piano propriamente dito será discutido no próximo
Conseiho de Escoia.

o

Diretor informou que, em princIpio, as eieiçoes serão marcadas na segunda

quinzena de novembro.

Foi marcada a reunião da Comissão de Revisão para dia 24 de setembro, as
10 h 3 Orn.

Foi marcada a próxima reunião do Conseiho de Escola para dia 1 de outubro, as 10
horas.
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu a reunião por encerrada, as iShiSm.

0 Presidente do Conseiho de Escola

(Prof. Doutor Vasco Pereira da Silva]

.7

Os Secretários do Conseiho de Escola

)ao

Pimenta)

Tel.:

(Lic. Rosa Guerreiro)
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