
de uma petição e de uma moção, ambas contra a 
materialidade do atual regulamento cujo 
período de consulta pública decorreu até ao 
passado dia 9 de fevereiro. 

Petição aprovada com: 31 votos a favor, 1 voto 
contra e 15 abstenções; 

Moção aprovada com: 34 votos a favor, 1 voto 
contra, 11 abstenções; 

Por fim, foi feita a votação da materialidade do 
Regulamento Eleitoral atual, ponto que acabou 
por ser chumbado com 1 voto a favor, 30 votos 
contra e 14 abstenções. 
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Eleitoral

Moção Regulamento Eleitoral
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RGA
N E W S P A P E R

O  Núcleo Feminista deu nota da reunião que 
tiveram com a Senhora Diretora acerca dos 
casos de assédio nas traseiras da faculdade, 
sendo que a mesma concordou com a ideia de 
incluir mais um segurança na equipa, visto ser 
necessário estar sempre um segurança na porta 
de trás, permitindo assim que a porta da frente 
passe a estar aberta mais cedo aos fins de 
semana. 

Discussão e votação do requerimento acerca do 
horário da Biblioteca: 

Os alunos apresentaram documento com o 
objetivo de restabelecer o horário pré-pandemia 
da biblioteca, assim como a reabertura dos 
gabinetes de investigação, visto que o atual 
horário em muito prejudica os alunos, que ficam 
não só privados de consultar a bibliografia da 
biblioteca, como de usufruir de um espaço de 
estudo quando muitas vezes não têm acesso a 
outro. Foi mostrada especial preocupação com 
os alunos de mestrado e doutoramento,  que com 
a situação pandémica vêm os prazos para 
terminar o ciclo de estudos ainda mais 
frustrados do que já era habitual antes da 
pandemia, pela impossibilidade de aceder aos 
gabinetes. Foi frisado que o atual horário, se 
cumpridas as medidas sanitárias impostas pela 
DGS, já não é justificável pela atual situação 
pandémica. 

O requerimento apresentado foi aprovado por 
unanimidade. 

Discussão e votação da materialidade do 
regulamento eleitoral:

Os alunos suscitaram o porquê de não haver 

acesso às atas relativas à aprovação do 
Regulamento, o que os Conselheiros de Escola 
presentes não puderam esclarecer, explicando 
que apesar de estas estarem todas assinadas, a 
publicação não é da sua competência, mas sim 
dos serviços, pelo que divulgar as mesmas, 
mesmo em sede de RGA, poderia ir contra regras 
de sigilo a que estão obrigados.
  
No âmbito da materialidade do regulamento, foi 
questionado o porquê de ter sido esta a 
materialidade específica escolhida e não outra, 
ao que os Conselheiros presentes responderam 
que a alteração se baseou no facto de o anterior 
Regulamento não garantir a proteção dos alunos 
de todos os ciclos de estudo, visto não existir um 
Conselheiro por cada ano, ou seja, com base na 
proteção da proporcionalidade e maior 
representatividade dos alunos, a alternativa 
atual sobressaiu entre as outras. 

Vários alunos discordaram, afirmando que o 
método de Hondt, exigido pelo art. 90º/2 dos 
estatutos da Faculdade para eleição dos órgãos 
colegiais, não é possível aplicar em círculos 
uninominais, ou seja, no círculo majoritário do 
atual Regulamento, não assegurando assim a 
dita proporcionalidade.

Contrariamente, alguns alunos frisaram a 
importância da representatividade no sentido da 
proximidade dos eleitos, ou seja, representando 
o Conselheiro o ano em que se encontra, o 
contacto com os alunos é muito mais próximo, 
tornando muito mais fácil perceber quais os 
problemas e como tratar os mesmos, para além 
de que um Conselheiro que represente todos os 
anos culminaria num acumular de tarefas do 
qual provavelmente não conseguiria dar conta, 
nem seria benéfico para os alunos. 

Por fim, advertiu-se uma vez mais que a dar uma 
alternativa ao atual Regulamento, esta não 
deveria incluir círculos uninominais, pela 
questão da violação da proporcionalidade e dos 
estatutos da Faculdade.

Os alunos Duarte Martinho e Vitor Andrade 
André propuseram, respetivamente, a votação 



de uma petição e de uma moção, ambas contra a 
materialidade do atual regulamento cujo 
período de consulta pública decorreu até ao 
passado dia 9 de fevereiro. 

Petição aprovada com: 31 votos a favor, 1 voto 
contra e 15 abstenções; 

Moção aprovada com: 34 votos a favor, 1 voto 
contra, 11 abstenções; 

Por fim, foi feita a votação da materialidade do 
Regulamento Eleitoral atual, ponto que acabou 
por ser chumbado com 1 voto a favor, 30 votos 
contra e 14 abstenções. 
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