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Exmo. Senhor Tiago Teles Pita, 
 
Presidente de Mesa da Reunião Geral 
de Alunos da Associação Académica da 
Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa 

 
 
Assunto: Requerimento – Introdução de ponto na Ordem de Trabalhos da Reunião Geral de 
Alunos de dia 17 de Fevereiro de 2022 
 
Data: 14 de Fevereiro de 2022 
 
 
Considerando que: 
 

a) Nos últimos meses foi, face à exposição realizada por este Gabinete junto da 
Universidade de Lisboa após requerimento da parte de diversos alunos da Faculdade de 
Direito e votos de repúdio no mesmo sentido aprovados nesta Reunião Geral de Alunos, 
rejeitada a homologação dos resultados eleitorais referentes à eleição discente para o 
Conselho Pedagógico, com subsequente submissão a Consulta Pública do Regulamento 
Eleitoral então ilegalmente aplicado e repetição daquelas eleições; 
 

b) Aquando da análise do requerimento apresentado e da situação jurídica subjacente, foi 
suscitada na exposição endereçada à Universidade de Lisboa, uma outra ilegalidade, 
concernente à violação da Lei n.º 26/2019 por uma das listas discentes concorrentes; 
 

c) A Universidade de Lisboa não apresentou ainda o seu Parecer relativo às temáticas 
abordadas na exposição, porém, face à ilegalidade óbvia e pacífica do procedimento 
referente à alteração do Regulamento Eleitoral, provocou de forma mais célere a 
repetição de eleições para o Conselho Pedagógico discente; 
 

d) Após contactos preliminares informais com elementos da Direcção Geral do Ensino 
Superior e da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, constata-se que a 
interpretação autêntica do normativo alegadamente violado corresponde à 
interpretação exposta à Universidade de Lisboa, sendo passível, em caso de exposição 
formal a estas entidades e/ou Ministério Público, de procedimentos que redundem 
numa declaração de ilegalidade e consequente anulação de todos os actos emitidos pelo 
Conselho de Escola com membros ilegalmente eleitos; 
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e) É de extrema relevância para o Signatário, não apenas mas também considerando a 
gravidade da situação e os potenciais impactos na vida da FDUL, a audição do corpo 
estudantil da Faculdade de Direito, com vista a ponderar e decidir em definitivo a opção 
a prosseguir no que toca a este tema; 
 

f) Em contacto com o Presidente de Mesa da RGA da AAFDL, este demonstrou preferência 
pela realização de um pedido formal para a inclusão do ponto na Ordem de Trabalhos 
da RGA em apreço, o qual pela presente se realiza. 
 

Vem, o Signatário, requerer a V.ª Ex.ª: 
 

1) A inclusão de um ponto na Ordem de Trabalhos da próxima Reunião Geral de Alunos, a 
decorrer no dia 17 de Fevereiro de 2022, com o seguinte título: 

 
“Explicação, debate e votação relativa ao procedimento a prosseguir 
quanto à alegada ilegalidade na eleição para o Conselho de Escola 
discente”; 

 
2) Que tal ponto seja tratado após o ponto 2) “Aprovação da ata da RGA anterior” e antes 

do ponto 3) “Discussão e votação do conteúdo do Caderno Reivindicativo da AAFDL”, 
dada a urgência desta deliberação e a imprevisibilidade sobre quanto tempo/reuniões 
demorará a discutir o Caderno Reivindicativo; 
 

3) Que após apresentação e discussão do tema, seja colocada a votação a questão “Deve 
ser prosseguido junto das entidades referidas (DGES, Ministério Público, Governo da 
República Portuguesa) o procedimento tendente à anulação das eleições para o 
Conselho de Escola discente e actos subsequentes?”. 
 

 
Sem mais assunto, apresentamos as nossas 
Saudações Académicas, 

 
 

O Senador da Universidade de Lisboa 
 

 
 


