
Ata da Reunião Geral de Alunos Extraordinária- 18 de março de 2021 

 

Ao décimo oitavo dia de março de dois mil e vinte e um, Francisco Sousa, Presidente de 
Mesa da RGA, deu início à Reunião, via Zoom, pelas dezassete horas e meia, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

 

1. Período Antes da Ordem do Dia (PAOD); 
2. Aprovação da Ata da RGA anterior; 
3. Atualização das atividades e projetos da AAFDL; 
4. Criação de novos núcleos; 
5. Outros Assuntos. 

 

 

 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA) - Antes de passar a palavra ao Presidente da 
AAFDL, Ricardo Vicente, afirma que dado à presença deste último no Moot Court de Direito 
Administrativo, a Ordem de Trabalhos será alterada, sendo o terceiro ponto primeiramente 
discutido. 

 

 

3. Atualização das atividades e projetos da AAFDL 

 

Ricardo Vicente (Presidente da Direção da AAFDL) - Começa a sua exposição, abordando 
por pontos, assuntos respeitantes à AAFDL Editora, de onde se salienta a apresentação 
internacional de um livro na Livraria Portuguesa em Macau, com a presença de Miguel Cruz, 
Tesoureiro da AAFDL. Também, é referido que se tentou colmatar as dificuldades deparadas 
pela livraria física com diversas campanhas promocionais. Ainda, relativamente à Ação Social, 
a AAFDL teve um especial cuidado com os alunos mais necessitados e bolseiros, tendo estes 
recebido e-books e livros físicos. Beneficiaram igualmente, de refeições gratuitas na Cantina 
Velha. 
Por fim, garantiu que a Associação distribuirá sete computadores portáteis pelos alunos numa 
situação financeira mais débil, para que consigam ter uma época letiva proveitosa. 
Terminando a sua intervenção, felicita todos os intervenientes presentes no Jessup White & 
Case LLP, que levaram e elevaram, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

 

 



1. PAOD 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA), procede à chamada da lista de nomes presente 
no Requerimento respeitante à criação do núcleo “LSL MUN Society”.  

No final desta ata, constará a lista de nomes. 

 

 

2. Aprovação da Ata da RGA anterior 

 

A favor: 53 

Contra: 0 

Abstenções: 15 

 

Posto isto, a Ata da RGA anterior foi aprovada. 

 

 Ainda antes de se passar para o quarto ponto da Ordem de Trabalhos, fez-se uma votação para 
aprovar a presença de Lucas Battistelo na RGA, visto ser um ex-aluno da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa 

 

A favor: 58 

Contra: 0 

Abstenções: 0 

 

Posto isto, a sua presença na RGA foi aprovada. 

 

4. Criação de novos núcleos 

 

Em representação do Lisbon School of Law, Mun Society: 

 

Filipa Costa e Silva- Inicia a sua exposição, apresentando um PowerPoint com todos os 
presentes em sede de RGA por via do compartilhamento de tela.  
Aborda a história e as origens deste grupo de trabalho e depois identifica a Direção, a Mesa de 



Reunião, o Conselho Fiscal e o Alumni Council. Depois, explica o que é um MUN, denotando 
a sua importância para aprimorar soft skills.  
Seguidamente, desenvolve os objetivos do núcleo e o seu plano de atividades.  
Termina a sua exposição, dando palavras de apreço a todos os envolvidos neste projeto. 

 

Caio Escobar (Vogal do Cultural e Núcleos Autónomos) - Enquanto Vogal do departamento 
do Cultural e Núcleos Autónomos, congratula a excelente iniciativa. Ademais, manifesta que 
este tipo de atividades vai ao encontro do interesse dos alunos e por isso, é indubitavelmente 
uma mais-valia. 
Assegura que a AAFDL apoiará sempre este tipo de empreendimentos académicos, louvando 
os Estatutos propostos por este núcleo.  
Por fim, prontifica todo o agrado em integrar o núcleo em questão. 
 

 
Diogo Lopes (Vice-Presidente das atividades e valorização extracurricular) - Acrescentando 
algumas ideias à intervenção anterior, clarifica que sempre houve um regime de simbiose entre 
a AAFDL e os MUN’s, pelo que é fulcral integrar este núcleo na AAFDL, pelo impacto 
positivo que este tipo de atividades pode ter nos alunos. 
Sublinha a posição estabelecida, afirmando que a relação entre a Associação e o Núcleo será 
próspera.  

 

Filipa Costa e Silva- Agradece em nome do seu núcleo, todas as palavras gentis proferidas 
pelos dois intervenientes.  

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA) - Antes de tecer três questões à Porta-Voz do 
núcleo, enuncia o seu pedido de desculpas pelo atraso na marcação da RGA, justificando-se 
com “pequenos contratempos” e salientando a dificuldade de marcar RGA’s em contexto 
pandémico. 
Assim, pergunta como é que funciona o processo de inscrição dos alunos num MUN. Em 
segundo lugar, questiona também os custos advenientes relativos à presença num MUN. Por 
fim, indaga sobre os apoios que já possam ter tido neste processo de constituição. 

 

Filipa Costa e Silva- Relativamente à primeira questão, destaca que existem inúmeros MUN’s, 
pelo que depende da conferência em concreto. Quanto aos custos, esclarece que estes variam 
de conferência para conferência, custos estes aos quais acrescem as deslocações e as estadias, 
acrescentando que, no presente ano, dadas as circunstâncias e uma vez decorrendo a maioria 
das conferências online, os custos seriam mais reduzidos, sendo, pois, uma boa oportunidade 
para se aferir o interesse relativamente a estas iniciativas. Relativamente aos apoios, informa 
que já tinham apoio, tanto financeiro como a nível logístico por parte da Faculdade, da AAFDL, 
da ELSA e do Lisbon MUN, pelo que com a institucionalização e consagração do núcleo 
enquanto entidade autónoma, essa situação ficaria mais facilitada. 



 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): questiona se, enquanto núcleo, já têm alguma 
perspetiva relativa ao número de atividade em que irão participar. 

 

Filipa da Costa e Silva: responde dizendo que a intenção é a de participarem numa 
conferência. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): agradece a intervenção, que considerou 
bastante esclarecedora. Posteriormente, comunica que se vai então proceder à votação para a 
aprovação da constituição do núcleo, indicando que são necessários 2/3 de votos a favor. 

Constituição do núcleo aprovada por: 

- A favor: 75 

- Contra: 0 

- Abstenções: 2 

O Presidente da Mesa da RGA, Francisco Sousa, termina, parabenizando a equipa e desejando 

um bom trabalho, transmitindo a sua disponibilidade e a da própria Associação. Elogia o 

empenho demonstrado, nomeadamente pela Presidente do núcleo, Filipa da Costa e Silva e 

pela Vice-Presidente, Leonor Ruano Silveira, bem como a mobilização conseguida. 

 

5. Outros assuntos 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): começa por informar que o Presidente da 

Direção da AAFDL, Ricardo Vicente, ainda não conseguiu regressar, em razão da demora do 

Moot Court de Direito Administrativo, indicando, contudo, que o Vice-Presidente das 

Atividades e Valorização Extracurricular, Diogo Lopes, estava presente, pelo que estaria 

disponível para responder às questões, no seguimento daquela que tinha sido a intervenção 

inicial do Presidente da Direção da AAFDL, Ricardo Vicente. 

Luís Pereira: dirige-se ao Vogal do Departamento Pedagógico, Duarte Canau, questionando a 
razão de ser do despacho relativo à marcação dos recursos, as datas e o modo de realização dos 
mesmos. 

 

Duarte Canau (Vogal do Pedagógico): começa por dizer que essa seria uma questão também 
respeitante ao Conselho Académico. Posteriormente, refere que essa teria solução aprovada, 



subsidiariamente, aquando das primeiras discussões sobre o assunto, pois não se conseguiu que 
a realização fosse online, conforme decidido em RGA e conforme o que que foi defendido em 
sede de grupo de trabalho, impossibilidade essa não imputável nem aos Conselheiros discentes 
nem à AAFDL. Esclarece que o que se impunha era a suspensão das aulas (que seriam repostas 
– as aulas teóricas iriam continuar, mas ir-se-ia ainda tentar adiar tudo uma semana). Quanto à 
questão do adiamento das frequências por uma semana, que também foi anteriormente 
levantada, a mesma foi excluída, pois isso implicaria que as atividades do segundo semestre se 
estendessem até agosto, o que é proibido. Acrescentando ainda que também seria impossível a 
sua realização em setembro, devido a todas as implicações da pandemia no ingresso no Ensino 
Superior, bem como por causa dos alunos finalistas. 

Por fim, acrescenta que no dia seguinte, 19 de março, iria decorrer uma reunião para discutir o 
assunto, mostrando-se disponível para levar também questões que lhe chegassem. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): agradece as intervenções e pergunta se o aluno 
Luís Pereira ficou esclarecido ou se quer acrescentar alguma coisa. 

 

Luís Pereira: comunica que ficou esclarecido, que o que queria perceber era se a decisão tinha 
sido tomada em sede de Conselho Pedagógico ou Académico ou se tinha sido uma cedência 
dos Professores e dos alunos, indicando que já tinha percebido que ocorrera em sede de 
Conselho Académico. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): dá a palavra à aluna Deborah Andrade. 

 

Deborah Andrade: partilha que, em termos de docência, não teve boas experiências no 
primeiro semestre, questionando se a Faculdade pretende implementar um sistema de avaliação 
dos alunos para com os Professores, de modo a que haja um feedback relativamente à conduta, 
didática e postura dos mesmos, havendo a efetiva possibilidade de se padronizar a qualidade 
do ensino e de se manter a “fama” de melhor faculdade de Direito do país. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): agradece a pergunta e indica que vai ao 
encontro dos inquéritos pedagógicos, questionando quem quereria responder, se o Presidente 
da Direção da AAFDL, Ricardo Vicente, se o Vogal do Departamento Pedagógico, Duarte 
Canau. 

 

Duarte Canau (Vogal do Pedagógico): começa por informar e pedir desculpa por nos últimos 
dias não ter conseguido, por impossibilidade, contactar a Professora Sílvia Alves, Presidente 
do Conselho Pedagógico, de modo a perceber o que se está a passar com os inquéritos. 
Inquéritos estes que já foram elaborados e aprovados, informando ainda que está a trabalhar 
com a Vice-Presidente da Intervenção e Política Educativa, Inês Almeida, nuns outros 



inquéritos que podem vir a ser feitos, uma vez que, tal como o estabelecido nas Sínteses 
Pedagógicas, os inquéritos já elaborados, relativamente ao ensino à distância, teriam tido muito 
efeito no Conselho Pedagógico.  

Por fim, mostra a sua disponibilidade para ouvir qualquer queixa por parte dos alunos, levando 
as mesmas a reunião, disponibilizando para o mesmo efeito o seu email institucional. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): em complemento do que tinha sido dito 
anteriormente pelo Vogal do Departamento Pedagógico, Duarte Canau, indica o meio da 
queixa pedagógica. 

 

Duarte Canau (Vogal do Pedagógico): informa que continua nos mesmos moldes, moldes 
estes esclarecidos no site da AAFDL e que se vai tentar facilitar o seu procedimento. 

 

Cláudio Cardona (Conselheiro Pedagógico): relativamente aos inquéritos pedagógicos, 
informa que já há vários aprovados, faltando apenas a sua calendarização. Explica que os 
últimos não foram submetidos a resposta por um problema de comunicação entre (1:29:46 – 
1:30:06). Acrescenta que a discussão agora é a de saber qual será a melhor data para os alunos 
responderem aos mesmos, considerando o mesmo que o mais importante é a sua resposta o 
mais rapidamente possível. 

Termina, partilhando que o agradou a ideia dos novos inquéritos que versem sobre outras 
questões, pois os inquéritos pedagógicos nem sempre se têm de cingir às questões pedagógicas, 
podendo ir além das mesmas. Neste sentido, deu o exemplo de um inquérito elaborado pelo 
NELB e que foi aplicado nos Mestrados. 

 

Duarte Canau (Vogal do Pedagógico): agradece ao Conselheiro Pedagógico, Cláudio 
Cardona. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): questiona se a aluna Deborah Andrade ficou 
esclarecido ou se ficou com alguma dúvida. 

 

Deborah Andrade: a aluna acrescenta que os Estudantes conhecem os “canais oficiais” para 
fazer as queixas pedagógicas, mas receiam as represálias que podem advir das mesmas. 

Neste sentido, partilha que no Brasil fazia parte de um movimento estudantil, que implementou 
um sistema de avaliação dos alunos para com os Professores e que teve efeitos muito positivos. 

Por fim, sugere que os inquéritos não versem apenas sobre a conduta didática dos Professores, 
mas também sobre a postura do Professor em aula e em relação aos alunos. 

 



Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): agradece e elogia a intervenção e dá a palavra 
ao Vogal do Departamento Pedagógico, Duarte Canau. 

 

Duarte Canau (Vogal do Pedagógico): refere que nos inquéritos já elaborados constam 
questões relativas às matérias referidas pela aluna. Acrescenta que a submissão dos inquéritos 
pedagógicos em si é muito desejada, pois os mesmos têm um mecanismo diferente, abrangendo 
mais pessoas, pelo facto de serem no Fénix, além de terem mais perguntas. 

 

Cláudio Cardona (Conselheiro Pedagógico): respondendo à aluna Deborah Andrade, refere 
que as questões têm de permitir uma análise quantitativa e qualitativa, tendo, muitas vezes, de 
se prever as respostas para que o sistema as analise.  

Refere também que, no Brasil, as associações têm mais liberdade, o que em Portugal muitas 
vezes não é permitido até por causa do RGPD. 

Sugere ainda uma iniciativa que em tempos houve na Associação e que passava por um 
“cadastro positivo dos Professores”, sistema este que poderia até motivar os Professores a agir 
conforme os interesses didáticos e tentar corrigir alguns aspetos. Contudo, indica que é também 
necessário ter cuidado com algumas sensibilidades. 

Por fim, informa que está vigente um regulamento de avaliação aos Professores, que passaram 
a ser avaliados com um maior critério, exigência que foi feita pela Universidade de Lisboa.  

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): Agradece as intervenções e questiona se a 
aluna Deborah Andrade ficou esclarecida. 

 

Deborah Andrade: responde que ficou esclarecida e que espera então que os inquéritos sejam 
submetidos. Por fim, refere com ironia o facto de os Estudantes serem avaliados numa escala 
de 0-14 e não de 0-20, mas não ser possível uma avaliação da contraparte, pois, muitas vezes, 
a nota acaba por ser o reflexo da conduta do Professora em sala de aula. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): agradece a intervenção e dá a palavra ao 
Presidente da Associação, Ricardo Vicente. 

 

Ricardo Vicente (Presidente da Direção da AAFDL): mostra-se disponível para responder às 
questões sobre a intervenção feita por si no início da RGA. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): dá a palavra à aluna Maria Eduarda Ribeiro. 

 



Maria Eduarda Ribeiro: partilha uma reclamação que é comum nos alunos do regime pós-
laboral e que passa pelo horário das RGAs, que acaba por dificultar a participação dos mesmos 
e a exposição das suas preocupações, que são totalmente diferentes daquelas que os alunos do 
regime diurno têm. 

Assim, apela a que se comece a ponderar a realização das RGAs em horário acessível a todos 
os alunos. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): começa por agradecer a intervenção da aluna 
Maria Eduarda Ribeiro, pedindo, posteriormente, desculpa pela questão do horário das RGAs. 
Contudo, esclarece que é impossível a marcação de uma RGA sem prejudicar algum ano ou 
algum regime. No sentido de se colmatar alguns dos aspetos referidos pela aluna, indica que a 
RGA tem um sistema de comprovativo de faltas, que, apesar de tudo, não é vinculativo, 
reconhecendo, no entanto, que é um pouco contraproducente pedir aos alunos que faltem às 
aulas para comparecerem às RGAs. Acrescenta, além disso, que este ano, tal como nos outros, 
será feita uma sessão de apresentação de queixas ou dúvidas, para que também os alunos do 
regime pós laboral se possam pronunciar, além de os emails institucionais estarem sempre 
disponíveis. 

 

Maria Eduarda Ribeiro: agradece a intervenção do Presidente da Mesa da RGA, Francisco 
Sousa e sugere que, tendo em conta as circunstâncias e a realização das RGAs via Zoom, talvez 
pudesse ser possível a realização das RGAs ao fim de semana.   

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): agradece a intervenção da aluna Maria Eduarda 
Ribeiro e informa que já antes de a Mesa tomar posse tinha discutido com o Vice Presidente 
da Mesa da RGA, Tiago Pita e realização das RGAs ao sábado. Neste sentido, comunica que 
se irá realizar uma RGA ao sábado, quanto mais não seja a título experimental, de modo a que 
se perceba a sua viabilidade. 

Termina e dá a palavra à aluna Catarina Preto. 

 

Catarina Preto: questiona se existe alguma previsão de quando é que as atas do Conselho 
Pedagógico e do Conselho Académico serão publicadas, pois no site da Faculdade a última ata 
do Conselho Pedagógico data de 19 de novembro de 2020 e a do Conselho Académico, de dia 
12 de novembro de 2020. Partilha que, pelo que lhe constou, as atas têm sido aprovadas e é a 
Divisão Académica que trata da publicação das mesmas, questionando se não faltará um 
bocadinho de pressão para que a mesma as publique, pois, tendo em conta as últimas decisões 
tomadas, tal seria importante. 

 

Francisco Sousa (Presidente da Mesa da RGA): dá a palavra ao Conselheiro Pedagógico, 
Cláudio Cardona. 

 



Cláudio Cardona (Conselheiro Pedagógico): esclarece que quem tem de publicar as atas não 
é a Divisão Académica, o Secretariado tem de as remeter para a Comunicação, que fará a 
publicação das mesmas no site. Acrescenta que na última reunião o assunto foi abordado, tendo 
sido aprovada a penúltima ata, estando duas pendentes, garantindo a Professora Sílvia Alves 
que ia requerer ao Secretariado que procedesse à sua publicação. 

 

Duarte Canau: confirma o que o Conselheiro Pedagógico, Cláudio Cardona, disse, 
acrescentando que a AAFDL tem feito as Sínteses Pedagógicas, que são um meio que permite 
que os alunos consultem os teores essenciais e gerais que são discutidos. 

 

Sem mais nada a registar, deu-se a RGA por terminada por volta das 19:25h. 

Francisco Sousa (Presidente de Mesa da Reunião Geral de Alunos) 

Tiago Teles Pita (Vice-Presidente de Mesa da Reunião Geral de Alunos) 

Ana Francisca Prôa (Secretária de Mesa da Reunião Geral de Alunos) 

Diogo Badalo (Secretário de Mesa da Reunião Geral de Alunos) 

Leocádia Manuel (Suplente de Mesa da Reunião Geral de Alunos) 

Miguel Ribeiro (Suplente de Mesa da Reunião Geral de Alunos) 

 

 

Requerimento enviado pelo núcleo 

Data: 10 de março de 2021 

1. Filipa Martinho Vieira da Costa e Silva, n.º58470 
2. João Sawaya – 
3. João de Castro Henriques Moreira da Silva, n.º56770 
4. Margarida Vidal Sampaio, n.º58459 
5. Pedro Maria Silva Monteiro Castelo Branco, n.º60856 
6. Isabelle Carvalho de Paiva, n.º59180 
7. Francisca O’Connor Shirley de Almeida Fernandes. n.º61115 
8. Carolina Blu de Carvalho, n.º62625 
9. Diogo Gonçalves Ribeiro, n.º62938 
10. Catarina Alexandra Bernardino Pereira, n.º58469 
11. Maria Ana Branco Nave Pereira Mascarenhas, n.º60851 
12. Beatriz Alves Teixeira Gomes Guimarães, n.º58416 
13. Luísa Marques Fernandes Silva Agapito, n.º60875 
14. Benedita Sá E Cunha, n.º61436 
15. Leonor Ruano Pinto Malta da Silveira, n.º58236 
16. Mariana Halpern Pereira Faden da Silva, 58620 
17. Maria Francisca Marçal Grilo de Sousa Pereira, n.º58565 



18. Guilherme Abreu Castelo-Branco de Mascarenhas Gaivão, n.º60699 
19. Rafael Martins Aguiar, n.º58567 
20. Filipa dos Santos Martins Borges, n.º60889 
21. Adriana Cecília da Silva Cardoso, n.º58426 
22. Bruna Solange Lopes dias dos Santos, n.º 59184 
23. Salvador Azinhais De Melo Beirão da Veiga, n.º60882 
24. Margarida Ribeiro Farçadas – 64388 
25. Mariana Martins Varela, n.º63091 
26. Patrícia Abrantes Gomes, n.º59183 
27. Carolina Madeira Nabais, n.º 58573 
28. Ana Carolina Silvestre, n.º60847 
29. Luís Pedro Catarino Tavares Costa, n.º61089 
30. Aline Gonçalves, n.º61046 
31. Beatriz Santos, n.º60806 
32. Ana Francisca de Bivar Proa, n.º60846 
33. Inês Pinto, n.º60837 
34. Tomás Freire, n.º60996 
35. Teresa Maria Paiva Barreto Nunes Batista, n.º63014 
36. Rafaela da Costa Ribeiro Barão Fernandes, n.º58457 
37. Maria Francisca Martins Torcato, n.º63097 
38. Madalena Maria Morais Sarmento Mendonça Dewerbe, n.º61173 
39. Francisco Maria de Lemos Torres de Castro Vilan, n.º60883 
40. Maria Joana Varela Alves de Paiva Trindade, n.º60907 
41. Erika Gonçalves Szabo, n.º58504 
42. Maria Nogueira Santos Nobre Biscaya, n.º58076 
43. Constança Negas Camalhão Calçada Soares, n.º58544 
44. Mariana Marques Bastos, n.º59134 
45. Martina Silva Tavares, n.º58090 
46. Ana Filipa Penas Costa, n.º 62612 
47. Miguel Brito de Medeiros, n.º 62775 
48. André Fernandes Batista Dionísio, n.º 62918 
49. Milene Costa Gonçalves Félix Luz, n.º62904 
50. Laura Cecília Dias de Vasconcelos Lourenço, n.º62871 
51. Ana Flor Rego, n.º 62917 
52. Eduarda Pereira Inácio, n.º 63085 
53. Gabriela Oliveira Camões, n.º62867 
54. Sofia Isabel Pita de França, n.º62969 
55. Maria Madalena Morgado, n.º58636 
56. Catarina Lopes Pimentel, n.º62926 
57. Filipa Bilé Grilo, n.º62704 
58. Madalena Escudero de Moraes Sarmento, n.º63073 
59. Maria Inês Moura Correia e Correia Mendes, n.º63339 
60. Mariana Ribeiro da Ponte Jardim, n°63349 
61. Juliana Henrique da Costa, n.º 62807 
62. Alexandra de Sousa Pereira, n.º58643 
63. Denise Alexandra Mendonça Dias, n.º58485 
64. Luana Pinto Maia, n.º57106 
65. Filipa Simões Silva, n.º59168 
66. Bruna Emanuelle Lopes, n.º 57603 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 


