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Ao sexto dia do mês de Julho de 2016, pelas 15 horas e 30 minutos, teve lugar, no 

Anfiteatro 10 da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a Reunião Geral de 

Alunos (RGA), com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Período Antes da Ordem do Dia (PAOD); 

2. Aprovação da Acta da RGA ordinária anterior; 

3. Apresentação e discussão das propostas de alteração do Regulamento de 

Avaliação da Licenciatura; 

4. Aprovação de recomendação relativa às alterações a realizar ao Regulamento 

de Avaliação da Licenciatura; 

5. Outros assuntos. 

 

 

 

 



1. Período Antes da Ordem do Dia 

O Presidente da Mesa da Reunião Geral de Alunos, Lucas Velho, começou por 

comunicar aos alunos a notícia de uma futura demissão no Conselho Fiscal, ainda por 

formalizar.  

O Presidente da Direcção da AAFDL, Ricardo Stoffel, transmitiu algumas 

informações acerca das actividades a decorrer no seu mandato. Focou alguns desses 

feitos, como o Open Day da Licenciatura, o Open Day dos Mestrados, e frisou também, 

o facto do saldo financeiro da AAFDL se encontrar bastante positivo, devido ao 

investimento feito até à presente data. Para terminar, o Presidente da Direcção deu 

relevo à presença da AAFDL, pela primeira vez, na Feira do Livro em Lisboa e sublinhou 

ainda a presença na Feira do Jurista, que se encontrava a decorrer na data da presente 

RGA. 

2. Aprovação da Acta da RGA ordinária anterior 

Antes de se proceder à votação da acta da RGA ordinária anterior, o Presidente da 

Mesa da RGA fez uma ressalva em relação à falta da acta da RGA de 23 de Novembro 

de 2015. 

Quanto à acta de 29 de Abril 2016 foi aprovada com 92 votos a favor, 1 voto contra 

e 42 abstenções. 

 

 

 



3. Apresentação e discussão das propostas de alteração do Regulamento de 

Avaliação da Licenciatura  

Antes de dar início à discussão, o Presidente da Mesa da RGA referiu uma questão 

de procedimento, que passava pela deliberação dos membros do Conselho Pedagógico 

face às propostas de alteração do Regulamento de Avaliação, deliberações estas que 

terão a 28 de Julho de 2016 final, devido à decisão desse mesmo órgão que ocorrerá 

no dito dia.  

Posto isto, o Presidente da Mesa da RGA convidou os membros do Conselho 

Pedagógico a fazerem um enquadramento quanto à questão acima apresentada, 

explanando as implicações à RGA que esta levantava. 

António Rodrigues, na qualidade de membro do Conselho Pedagógico, interveio, 

dizendo que o mesmo órgão tinha tido uma reunião onde tinha sido feita uma 

proposta por parte do mesmo, ressalvando o facto de que não tinham sido os 

conselheiros discentes, a elaborar a proposta. Referiu ainda, que no dia 28 de Julho 

haverá uma reunião extraordinária do Conselho Pedagógico para discutir e submeter a 

votação, as propostas de alteração ao Regimento de Avaliação. Após a apresentação 

das quatro propostas existentes para alterar o Regulamento de Avaliação, apelou aos 

alunos presentes na RGA à importância da opinião dos mesmos, pretendendo, assim, 

obter feedback concreto sobre cada proposta. 

O Presidente da Mesa da RGA questionou o membro discente do Conselho 

Pedagógico António Rodrigues sobre o facto de, havendo uma decisão concreta no dia 

28 de Julho, quando é que a proposta iria entrar em vigor, e se os membros do 

Conselho Pedagógico se encontravam vinculados à decisão que sairia da RGA a 



decorrer. António Rodrigues respondeu que eles, conselheiros discentes, estarão 

obrigados a tomar uma decisão na reunião extraordinária do Conselho Pedagógico de 

dia 18 de Julho, mas que nem todas as alterações terão que entrar em vigor no 

próximo ano lectivo, não se tratando assim de um efeito em bloco, não havendo lugar 

a vinculação por parte dos mesmos a nada concreto relativamente ao tempo. 

Inês Sítima, membro discente do Conselho Pedagógico, interveio no seguimento da 

mesma questão, pretendendo esclarecer o facto de terem sido votadas duas 

deliberações na reunião de dia 23 de Junho. Referiu ainda, que houve uma discussão 

pública sobre as alterações ao Regulamento, tendo sido fixado um prazo de trinta dias, 

sendo que, se estes dias não fossem suficientes, não poderiam vincular nenhuma 

decisão em questão. Sublinhou também que as alterações a votar, no caso de serem 

aprovadas, entrariam em vigor em Setembro do ano lectivo 2016/2017. Inês apelou 

ainda para que, com esta RGA, se encontrasse uma forma para a resolução de 

problemas e para que os alunos se pronunciassem sobre as questões que querem ver 

solucionadas. 

O Presidente da Direcção AAFDL, Ricardo Stoffel, interveio, dizendo que a AAFDL 

tinha mantido a posição de não votar a alteração do Regulamento de Avaliação devido 

ao prazo, que referiu ser demasiado curto, e ao facto de esta ser definitiva, por isso, 

seria imperativo ter tempo para discuti-la. Esclarece ainda que a AAFDL é contra a 

alteração do Regulamento de Avaliação, pois, apesar de entenderem que as alterações 

possam ser positivas, concordam que ao longo destes anos o Regulamento de 

Avaliação já sofreu vastas alterações, dando origem a várias alterações ao 

Regulamento. O Presidente da Direcção AAFDL terminou a sua intervenção, realçando 



a importância da opinião dos alunos, admitindo que a posição da AAFDL vai ser sempre 

guiada pela decisão da presente RGA. 

O Presidente de Mesa da RGA decidiu dividir a questão, começando por analisar a 

vontade da RGA em alterar ou não o Regulamento de Avaliação, alertando para que 

caso isto se verificasse, seria analisado caso a caso as alterações que se deveriam fazer. 

Refere também o facto de a Mesa estar receptiva a novas propostas que resultariam 

desta reunião. De seguida o Presidente de Mesa da RGA deu início à discussão, que se 

consolidaria no facto da RGA querer ou não alterar, em geral, o Regimento de 

Avaliação. 

Intervenções: 

Filipa Dinis – Começou a sua intervenção referindo que a discussão à cerca deste 

tema não deveria ter lugar naquele dia, pois não se encontravam na RGA mais de 

metade dos alunos da Faculdade, não percebendo a posição do Conselho Pedagógico 

em ter que tomar uma decisão de tamanha importância no prazo de trinta dias, 

quando as aulas começam em Setembro. 

António Rodrigues respondeu dizendo que percebia a preocupação de Filipa, mas 

que o procedimento de Alteração do Regulamento é muito próprio e, sendo entregue 

a proposta, esta poderia ser colocada a votação pelos alunos ou pelos professores, 

sendo eles obrigados a prosseguir com a mesma. Assim, trouxeram as propostas a RGA 

para alterar alguns aspectos que acharam que poderiam ser vantajosas para os alunos, 

tais como a justificação das faltas ou a época de finalistas.  

David Brito referiu que o Conselho Pedagógico se focou menos no tempo que 

teriam e mais nas questões matérias, no conteúdo das alterações que poderiam ser 



mais favoráveis aos alunos, não querendo propor a alteração de nada sem ouvir a voz 

dos mesmos. Sublinhou que o problema se depreendia com o facto de a proposta ter 

que ser discutida naquele momento, pois desde Janeiro que tinha sido proposta uma 

alteração ao Regulamento de Avaliação, mas até meados de Junho não tinha existido 

nenhuma proposta em concreto. 

O Presidente da Mesa da RGA tentou fazer o ponto da situação, perguntando aos 

conselheiros se estes poderiam aprovar coisas em bloco, na especialidade, alterando 

apenas certas questões para entrarem em vigor em Setembro, não alterando assim, o 

Regulamento de Avaliação como um todo. 

Ricardo Stoffel, Presidente da Direcção da AAFDL, sublinhou que apesar de 

entender a posição dos conselheiros, a posição da AAFDL não concordou que fosse a 

forma mais eficaz de actuar, pois as alterações tinham de parar de ser pontuais, para 

começarem a ser alterações definitivas e duradouras.  

Belarmino Silva, interveio na discussão, demonstrando o seu descontentamento 

com o facto de ter ouvido de um dos conselheiros pedagógicos que estes poderiam 

ouvir os alunos em RGA, mas votar contra a opinião dos mesmos. Continuou, dizendo 

que, nunca um membro do Conselho Pedagógico deveria ter afirmado uma coisa 

dessas e, por isso, ele não se sentiu representado. Não concordou que fosse altura 

para proceder a alterações, salvaguardando o facto de confiar em pleno no António 

Rodrigues. Demonstrou o seu descontentamento, novamente, devido às alterações 

que, durante a sua altura, vigoraram apenas um ano devido ao desagrado dos 

professores face às mesmas, e, naquele momento, há uma alteração a vinte e oito de 

Julho, de um dia para o outro. Refere que o processo em questão morria à nascença 



sendo que um professor do Conselho Pedagógico se demitiria se o Regulamento de 

Avaliação não sofresse alterações. Se se abrisse a discussão por parte dos professores 

à alteração do Regulamento, os mesmos iriam poder fazer tudo à sua maneira. Refere 

ainda que, o facto curioso da proposta de Alteração do Regulamento não ser dos 

fascistas, mas sim, da lista B, estes que se diziam de esquerda, pois a lista que se 

encontrava no poder já tinha demonstrado o seu ponto de vista, não concordando 

com esta alteração a ocorrer dentro dos próximos trinta dias. Termina a sua 

intervenção, dizendo que não vai poder votar mas, se o pudesse fazer, não quereria 

qualquer alteração e que não tinha medo de qualquer Regulamento de Avaliação. 

Teme que a Faculdade mereça mais e melhor e que, estas constantes alterações 

prejudiquem a imagem daquela que é a melhor Faculdade de Direito do país. 

Em resposta à intervenção de Belarmino, em nome da Tertúlia, Inês Freitas Leal, 

referiu que, uma determinada vez, os alunos debateram-se, numa RGA, contra uma 

alteração ao regulamento de avalização até as duas da manhã, decisão esta que não 

ficou vinculada aos membros discentes do Conselho Pedagógico, que o alteraram na 

mesma. Perguntou, então, aos membros do Conselho se, o facto de estarem a tentar 

ouvir os alunos para os representarem dia vinte e oito de Julho, ficariam vinculados à 

opinião da RGA em relação a esta questão, ou se iria voltar a acontecer o que se 

passou no mandato da Joana Zagury. Lucas Velho responde, dizendo que a decisão que 

sairia naquele dia da RGA irá vincular todos os membros do Conselho Pedagógico. 

Patrícia Garcia, em resposta à Tertúlia, referiu que ela própria não tinha metade do 

conhecimento histórico, mas que era importante saber o que iria sair da RGA. Estava 

contente pelo feedback que tinha recebido fora da RGA e, além de se encontrar 



vinculada à opinião dos alunos dentro da reunião, também se encontrava vinculada à 

opinião dos alunos que tinham falado com ela fora da mesma. Inês Freitas Leal 

perguntou a Patrícia, caso esta recebesse trinta mensagens para alterar o regulamento 

e se os alunos da RGA, ao mesmo tempo, dissessem que não quereriam essa alteração, 

o que é que Patrícia faria. 

Tiago Carneiro interveio referindo que este tema era conflituoso, pois as alterações 

a serem feitas iriam beneficiar os finalistas, os trabalhadores estudantes que 

pudessem justificar as suas faltas, mas se a proposta fosse apresentada com todos os 

outros pontos que lá estão presentes, não valeria a pena.  

Lucas Velho esclarece que a discussão iria ser feita ponto por ponto quanto aos 

artigos em causa.  

Tiago Carneiro continuou a sua intervenção, dizendo que a iniciativa poderia ser 

feita em qualquer altura, desde que não fosse votada para entrar em vigor no ano 

lectivo seguinte, ou seja, do momento da RGA presente a dois meses. Sublinha o facto 

positivo da RGA ter sido convocada, mas demonstra o seu descontentamento face às 

horas em que a mesma foi marcada, fazendo sentido para ele uma mudança do dia da 

RGA. Face a este comentário, o Presidente de Mesa da RGA justifica o dia e o horário 

com a falta de garantia, caso os tivesse alterado, da presença dos alunos de pós-

laboral. Duvida que os alunos referidos enchessem a RGA e que o mais provável era 

que a reunião ficasse vazia. Mesmo assim, a Mesa reconhecia a importância da 

questão que se encontrava a ser tratada e não iria suspender a RGA por iniciativa 

própria, sublinhando que, devido ao facto de o assunto ser de alta importância, quis 



marcar a reunião rapidamente e, por isso, o prazo de oito dias tinha coincidido com 

esta data. 

Ricardo Mendonça  referiu que os assuntos relacionados com esta alteração devem 

ser discutidos com calma e ponderação ao longo do ano, acrescentando que na sua 

opinião, não devia ser efectuada uma alteração em Julho. 

 Dentro do mesmo tema, Tiago Carneiro apoiou a proposta no que dizia respeito 

aos finalistas, contudo esclareceu que era favor de uma iniciativa de alteração mas que 

a mesma não devia ser votada naquele momento. Questionou ainda o porquê da hora 

marcada para a realização da RGA, defendo os direitos dos alunos do regime pós-

laboral, dizendo que os mesmos tinham sido discriminados por não terem 

oportunidade de marcar presença às 15 horas, sendo por isso que estavam apenas 

representados, à volta de 10% dos mesmos. 

 Lucas Velho, na qualidade de Presidente da Mesa da RGA, esclareceu de 

seguida o colega referindo que não existiam garantias de que os alunos da noite 

estivessem presentes na reunião caso a hora fosse outra. 

  

Francisco Santana, questionou  a altura das alterações dizendo que devia haver 

um debate informado com informações específicas, defendendo que não devia ser 

aberta a porta a pequenas votações de alteração de regulamento na medida em que 

não seria benéfico alterar o regulamento todos os anos.  

 Joana Zagury, interpelou David Rodrigues com uma questão a ele dirigida e 

outra dirigida ao Conselho Pedagógico. Na primeira questão mencionou que não 



compreendia como é que nenhum membro do Conselho Pedagógico ou da AAFDL se 

lembrou  de auscultar os alunos antes de existir ou criar a proposta em causa.  

 O Presidente da Direcção AAFDL, Ricardo Stoffel respondeu mencionando que 

tinha sido criada uma proposta para discutir o Regulamento e que tinha sido 

apresentada unilateralmente  uma semana e meia antes do Conselho Pedagógico. 

 A aluna, Joana Zagury, referiu que a última auscultação feita aos alunos tinha 

sido em 2014 e questionou o porquê de não ter sido feita outra mais recentemente, de 

modo a salvaguardar a situação naquele momento.  

 Lucas Velho interveio, mencionando que o objectivo não era tornar a RGA num 

apuramento de responsabilidade política mas sim para resolver questões acerca da 

proposta. Continuou, referindo que estava em o que estava  cima da mesa  não 

resultava da comissão na medida em que o trabalho da mesma se frustrou pelo 

caminho, mas que no entanto, a comissão teria uma proposta, não sendo nenhuma 

destas em causa e que teria criado as jornadas pedagógicas para iniciar o processo de 

discussão de uma eventual alteração ao regulamento de avaliação bem como do plano 

de estudos. O Presidente da Mesa da RGA terminou dizendo que o verdadeiro 

problema seria a falha existente no meio do caminho que tornou o procedimento 

diferente do que estava inicialmente planeado no âmbito da comissão. 

 David Rodrigues, fez menção de que a RGA seria o meio formal mais adequado 

para que fossem ouvidos os alunos mas não era o único, sendo que outros meios como 

e-mail, também podem ser utilizados mas que a RGA continuava a ser a maneira mais 

consensual. 

 Bruno Vieira acrescentou ainda que o procedimento seria, em primeiro lugar 



deliberar se a RGA queria de facto uma mudança ao regulamento e só depois é que se 

passaria as votações. Após esse processo, então sim, se passaria à verificação da 

entrada em vigor, ou não, do Regulamento em Setembro.  

 Vítor André  colocou uma questão aos Conselheiros Pedagógicos acerca da 

abertura do processo, se não seria possível fazê-lo mais tarde para que fosse feita uma 

alteração mais profunda ao longo do ano lectivo. O Conselho Pedagógico esclareceu 

que o órgão funcionava com uma ordem de trabalhos que podiam ser apresentadas a 

qualquer altura do ano lectivo mas que estariam sempre sujeitos a um quórum 

deliberativo, existindo porém sempre o risco de haver alterações profundas. 

 Luís Montellano adita que caso exista esse risco, se não seria mais prudente 

ouvir os alunos acerca do conteúdo da proposta, ao que Ricardo Stoffel respondeu que 

dependia sempre da abertura dos Professores. 

 A alteração do regulamento de avaliação foi chumbada com 60 votos contra, 37 

a favor e 30 abstenções. Um dos membros do Conselho Pedagógico mencionou que o 

resultado na RGA não impedia a discussão por parte dos professores.  

 Foram pedidas declarações de voto por parte de Joana Zagury que entregou 

por escrito. 

Adolfo Rafael na sua declaração de voto, mencionou que concordava com a 

votação mas que votou a favor porque não seria ninguém para votar nas pequenas 

alterações que iriam beneficiar os alunos, mencionando ainda que nenhum membro 

do Conselho Pedagógico iria controlar nada do que acontecesse. 

 Por outro lado, a Tertulia Libertas referiu que votou a favor da discussão e não 

a favor da alteração. 



 

 Foram pedidas declarações de voto por parte de Joana Zagury que entregou 

por escrito. 

 Adolfo Rafael na sua declaração de voto, indicou que concordava com a 

votação mas que votou a favor porque não seria ninguém para votar nas pequenas 

alterações que iriam beneficiar os alunos, mencionando ainda que nenhum membro 

do Conselho Pedagógico iria controlar nada do que 

acontecesse. 

            Por outro lado, a Tertulia Libertas referiu que votou a favor da 

discussão e não a favor da alteração. 

            O Aluno Francisco Rocha votou a favor, e explicou que na sua 

opinião se tratou de uma acção egoísta pois não permitiu que fossem discutidas 

as coisas. 

 Gonçalo Martins dos Santos, enquanto membro da AAFDL, aludiu a 

inexistência de um sentido de voto e que cada um dos presentes foi livre de 

votar no que preferiu. Indicou ainda a possibilidade de uma possível reabertura 

do tema sobre a iniciativa de alteração do regulamento, tendo sempre em conta 

que tendo sido a votação desfavorável devia ser respeitada, ressalvando que há 

dois meses atrás tinha sido apresentada aos alunos finalistas a opção de terem 

acesso a 4 cadeiras em época especial, e que seria essencial o Conselho 

Pedagógico ver esta proposta aprovada para o bem dos alunos em causa. 



 A Vice-Presidente da Mesa da RGA, Filipa Franco mostrou o seu desagrado em 

relação à atitude tomada pela AAFDL no que respeitava ao tema dos finalistas dizendo 

que deviam ter feito um requerimento para que, pelo menos, essa parte fosse votada. 

 O Presidente de Mesa entra no ponto 4 da RGA que se trava da 

aprovação da recomendação que extraia o conteúdo da discussão tida 

anteriormente, lendo um texto por ele redigido acerca do sucedido na reunião. 

Foi colocado o texto em votação, sendo o mesmo aprovado por 67 dos votos, 1 

contra e 46 abstenções. 

 

 

 

Às 16 horas e 50minutos, o Presidente da Mesa da RGA, Lucas Velho, deu 

por encerrada a Reunião, resultando da presente Acta que, após aprovada 

pela Assembleia, será assinada pelos membros da Mesa da RGA. 

O Presidente da Mesa 

___________________________________________ 

Lucas Velho 

 

A Vice-Presidente da Mesa 

___________________________________________ 

Filipa Franco 

 

A Primeira Secretária da Mesa 

___________________________________________ 

Rita Curto 

 

 

 



A Segunda Secretária da Mesa 

___________________________________________ 

Marta Martins da Silva 

 

A Primeira Suplente de Mesa 

___________________________________________ 

Beatriz Pinto 

 

O Segundo Suplente de Mesa 

 

__________________________________________ 

Guilherme Ludovice 

 

 

 

 


