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DISCUSSÃO E PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO SOBRE A 
INSTALAÇÃO DE CÂMARAS E SISTEMA 
DE VIDEOVIGILÂNCIA NO RECINTO DA 
FACULDADE

O Presidente da AAFDL, Ricardo Vicente, 
procedeu à leitura do documento com as 
respostas às questões suscitadas na RGA 
anterior.
Quanto à justificação para o reforço e expansão 
do sistema, tal explica-se pelo facto de a 
Comunidade Académica ter expressado, em 
vários momentos, a sua preocupação 
relativamente à segurança no interior da FDUL, 
bem como nas imediações do edifício.

Relativamente às câmaras colocadas em 
anfiteatros, foi dito que as mesmas tinham como 
objetivo a lecionação das aulas teóricas do 
primeiro ano, em razão da adoção de um regime 
misto, explicando-se também o funcionamento 
das mesmas e garantindo-se que não seria 
possível aceder remotamente, como por 
exemplo, através de IP.

No que diz respeito à proteção de dados, 
transmitiu-se que a Direção garantiu também a 
proteção dos Estudantes neste sentido, 
minimizando a intrusão através da colocação de 
filtros, por exemplo, e permitindo o acesso às 
imagens apenas quando houvesse necessidade.

Já quanto às zonas onde se procedeu à colocação 
das câmaras, considerou a Direção que tal 
desvirtuaria o fim das mesmas, pelo que apenas 
descreveu por alto os locais.

Ainda assim, foram muitas as questões que se 
levantaram, nomeadamente, relativamente ao 

Regime Geral de Proteção de Dados, tendo os 
alunos manifestado as suas preocupações. Pelo 
que foi aprovada uma moção que visa a criação 
de um grupo de trabalho em cooperação com a 
AAUL, um pedido de parecer ao advogado da 
AAFDL e uma participação à CNPD.

OUTROS ASSUNTOS

O Conselheiro Cláudio Cardona deu nota do 
plano curricular que tinha sido aprovado, 
referindo que ainda poderia haver alteração das 
cadeiras optativas, tendo a AAFDL, através da 
Vice-Presidente, Inês Almeida, assumido o 
compromisso de integrar o corpo estudantil 
nesta discussão, através da realização de um 
inquérito, para ser apresentado em RGA 
futuramente, sendo esta uma ideia que já tinha 
sido pensada pela Direção da AAFDL.


