
Ao décimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove

horas e doze minutos, reuniu, na plataforma Zoom, em virtude da pandemia COVID-19, a

Direção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.

Esteve presente, Catarina Preto, Presidente de Direção; André Moreira Simões,

Tesoureiro; Sara Ribeiro, Secretária; Luís Pereira, Vice-Presidente da Intervenção e Política

Educativa; Sofia Cunha, Vogal do Acompanhamento Académico; Daniela Martins, Vogal da

Produção Jurídica e Apoio Editorial; João Ribeiro, Vogal do Pós-Laboral e Trabalhador-

Estudante; Marta Cortez, Vogal da Ação Social; Pedro Fortuna, Vogal do Pedagógico; André

Dionísio, Vogal do Recreativo; Bruna Duarte, Vogal de Erasmus e Relações Internacionais;

Gustavo Quinteiro, Vogal do Desporto, Saúde e Bem-Estar; Francisca Cardoso, Vogal da

Departamento de Apoio ao Primeiro Ano; Noa Brighenti, Vogal do Cultural e Núcleos

Autónomos; João Gabriel Prado, Suplente de Direção; Gonçalo Piteira, Suplente de Direção,

Teresa Olim, Suplente de Direção; Elisabete Lopes, Suplente de Direção;

Ordem de trabalhos:

- PAOD;

- Alteração da estrutura da Direção da AAFDL;

- Outros assuntos.

PAOD:

Sem intervenções

Alteração da Estrutura da Direção da AAFDL:

A presidente da AAFDL, Catarina Preto, informa que esta reunião será iniciada pelo

tesoureiro, André Moreira Simões.

A reunião prossegue, com o André Moreira Simões, referindo que durante estes

últimos meses esteve na editora a concluir diversos projetos, colocar em prática as diversas

ideias estabelecidas pelo mesmo e por fim enunciar as publicações futuras por parte da

editora. Seguidamente, este anuncia que após uma grande ponderação, considera que deve ser

o mais transparente e correto possível com o resto da equipa. Este explica que não antevia

esta situação, no momento em que sucedeu, mas a verdade é que foi convidado para lecionar

na faculdade no próximo semestre (ano letivo 2021/2022). André afirma que foi uma decisão

complicada, nomeadamente a nível pessoal, no entanto tem mesmo que aceitar esta proposta,



pois oportunidades como esta podem não voltar a surgir. Por último, afirma também que

apesar de estar afastado do cargo, continuará a ajudar em tudo o que for necessário.

Posteriormente, Catarina Preto, procede à explicação das várias diligências a adotar

em situações muito semelhantes. Primeiro, tendo por base os Estatutos da AAFDL, é

necessário uma deliberação, feita em reunião de Direção, seguindo-se uma proposta de nomes

para os cargos vacantes e por fim, essas mesmas propostas, serão levadas a RGA, na qual

acontece uma tomada de posse.

Após, toda uma explicação dos procedimentos, Francisca Cardoso (Vogal do

Departamento de Apoio ao Primeiro Ano), agradece todo o tempo passado ao lado de André

neste projeto e deseja a maior das sortes. Na qual, André, agradece as palavras e afirma que

isto é algo que já almejava há algum tempo e que é uma situação complicada. Este ainda

reforça que estará sempre ao lado de todos os elementos.

André Dionisio (Vogal do Recreativo), deseja os parabéns ao seu tesoureiro,

seguidamente, Gonçalo Piteira (Suplente de Direção) também dá os parabéns por esta nova

etapa. De forma consecutiva, João Gabriel Prado (Suplente de Direção), felicita André e diz

que este tomou a decisão correta, pois colocou-se em primeiro lugar, Marta Cortez (Vogal da

Ação Social), afirma que é sempre muito complicado perder um membro competente da

equipa, no entanto está muito contente por esta nova conquista e deseja a maior das sortes.

Seguidamente, Pedro Fortuna (Vogal do Pedagógico), dá os parabéns, e agradece todo o

trabalho feito na editora e que o mesmo vai ser reconhecido por todos.

Por último, João Ribeiro (Vogal do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante), congratula

o tesoureiro e Noa Brighenti (Vogal do Cultural e Núcleos Autónomos), diz que está muito

feliz por André.

Em seguida, Catarina Preto, afirma que André foi um membro indispensável, nestes

dois meses de mandato, trabalhou de dia e de noite, fortaleceu as relações entre a AAFDL e

todos os funcionários e professores. Esta reitera também, que André foi o seu braço direito.

Por fim, pede a todos os membros para que fosse votado um voto de louvor ao tesoureiro, por

todo o seu trabalho e carinho.

O voto de louvor foi aprovado por unanimidade.

André, agradece todo o carinho e diz que para quem costuma falar tanto, neste dia em

específico, está sem palavras e verdadeiramente emocionado com todas as palavras

proferidas. Lamenta a altura em que surge este tipo de oportunidade, pois era algo que

gostaria de ter evitado.



A presidente, Catarina Preto, informa que é necessário deliberar, em conjunto, sobre a

reestruturação da Direção. Esta reforça que, todas as opiniões serão tidas em consideração,

porém o Top 5 já tinha reunido e formulado uma proposta que consistia em Luís Pereira

(Vice-Presidente da Intervenção e Política Externa) ocupar o lugar de André Moreira Simões.

Após a apresentação desta proposta, André Dionisio (Vogal do Recreativo), afirma que

concorda a 100% com a sugestão dada.

Como não foram apresentadas mais nenhuma proposta, Catarina Preto, pede para se

proceder à votação de Luís Pereira ( Vice-Presidente da Intervenção e Política Externa) para

tesoureiro.

A subida de Luís Pereira para o cargo de tesoureiro foi aprovada por unanimidade.

Seguidamente, Catarina Preto, começa por explicar qual foi o processo que levou até

à escolha de quem deveria de assumir a Vice-Presidência da Intervenção e Política Externa e

propõe o nome da Sofia Cunha.

Luís Pereira (Tesoureiro), reitera tudo o que foi explicado pela Presidente da AAFDL.

João Ribeiro (Vogal do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante), diz que lhe agrada a

solução apresentada e que considera a mesma muito acertada. Gonçalo Piteira (Suplente de

Direção), afirma que gostou muito da sugestão e congratula Luís Pereira e Sofia Cunha

(Vogal do Acompanhamento Académico).

A mesma afirma ter sido apanhada de surpresa, mas pensa estar à altura do desafio,

porque terá uma ótima passagem de pasta. Diz também que sente pena em perder o André e

Luís nos cargos que ocupavam, mas sabe que, ambos, continuarão sempre presentes.

Gustavo Quinteiro (Vogal do Desporto, Saúde e Bem-Estar), diz que tem muita pena

em perder André a tesoureiro, mas congratula-o pelo desafio que agora inicia, assim também

como congratula todos os que acabaram de subir de cargo.

O nome de Sofia Cunha para Vice-Presidente da Intervenção e Política Externa foi

aprovado por unanimidade.

Após a votação da alteração de cargos, Catarina Preto, a título de sugestão, diz que

Teresa Olim (Suplente de Direção) deveria de ocupar o lugar de Vogal do Acompanhamento

Académico.

Sofia Cunha (Vice-Presidente da Intervenção e Política Externa), afirma que Teresa

tem sido uma suplente que mais tem estado a acompanhar a vogalidade, e por isso considera

que será a melhor pessoa o lugar que agora deixa.

Teresa Olim (Suplente de Direção), diz que com a passagem de pasta e com o

exemplo de Sofia desempenhará este cargo da melhor forma.



Por conseguinte, a Presidente da AAFDL, Catarina Preto, afirma que todos os

suplentes seriam capazes de assumir este cargo, que a decisão foi tomada com base na

proximidade da mesma com a vogalidade em si.

Francisca Cardoso (Vogal do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano), diz que fica

muito feliz pela subida de Teresa, e que o DAPA e o Acompanhamento Académico poderão

contar com todo o seu apoio na execução dos trabalhos.

Após deliberação, o nome de Teresa Olim foi aprovado por unanimidade para ocupar

o lugar de Vogal do Acompanhamento Académico.

Na sequência da demissão de André Moreira Simões, como tesoureiro, e uma

posterior votação em Reunião de Direção, a Presidente da AAFDL, Catarina Preto, designa

Luís Pereira como o novo Tesoureiro, Sofia Cunha como a nova Vice-Presidente da

Intervenção e Política Educativa e por último, Teresa Olim como a nova Vogal do

Acompanhamento Académico.

Outros Assuntos:

Luís Pereira (Tesoureiro), informa que teve uma reunião com outras Associações

sobre a temática das bonificações. Foi, também, sugerida a possibilidade de fazer-se uma

manifestação no dia do Estudante, não só pela questão da OA (Ordem dos Advogados) como

também dos estágios precários.

Francisca Cardoso (Vogal do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano), anuncia que

vai ter uma reunião sobre o fim-de-semana do Caloiro. Esta afirma, que após uma reunião

com os seus colaboradores, e tendo por base a situação pandêmica atual, faz novamente

sentido realizar o evento.

Por fim, Gonçalo Piteira (Suplente de Direção), informa que se encontrará de férias

nos dias dezanove (19) a vinte e seis (26), e que esta semana irá adiantar todo o trabalho

previsto, para não ocorrer nenhum tipo de imprevisto.

A Presidente da AAFDL, Catarina Preto, dá como encerrada a Reunião de Direção às

20 horas e 45 minutos.



A Presidente                                                                                   A Secretária

________________                                                                        ________________

Catarina Preto                                                                                   Sara Ribeiro


