
Ata da 1ª reunião do Conselho Fiscal 
(5 de dezembro de 2021) 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, reuniu, via Zoom, pelas 

dezoito horas o Conselho Fiscal da Associação Académica da Faculdade de Direito de 

Lisboa com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um – Informações (PAOD); 

Ponto dois – Discussão e deliberação acerca da oportunidade de uma reunião com o      

Presidente da Mesa da Reunião Geral de Alunos (RGA); 

Ponto Três – Deliberação e discussão sobre a realização de um parecer relativo ao artigo 

14º-A dos Estatutos (Princípio da Continuidade). 

Deu-se início à reunião com a presença do Presidente, Jeferson Nicolau; o Vice-

Presidente, Nuno Mohamade; a Secretária, Juliana Reis; a primeira Vogal, Catarina 

Pimentel; a Segunda Vogal, Clenda Fernandes; a Primeira Suplente, Carolina Mercês; o 

Segundo Suplente, Baltazar Oliveira; e o Terceiro Suplente, Carlos Ferreira. 

Deu-se início à reunião dando cumprimento ao ponto um da ordem de trabalhos com o 

Presidente a saudar os presentes, informando que a Reunião Geral de Alunos para 

aprovação do orçamento e relatório de atividades da Direção ocorreria entre o dia 

dezasseis e dezassete deste mês. Ademais, era importante marcar, no futuro, uma 

reunião específica para discutir os dois planos de atividades e definir as prioridades do 

mandato, não obstante, a prioridade era o orçamento, dadas as circunstâncias. 

Já no ponto dois da ordem de trabalhos, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO ACERCA DA 

OPORTUNIDADE DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA MESA DA REUNIÃO GERAL 

DE ALUNOS (RGA), o Presidente manifestou a sua intenção, caso não houvesse votos 

discordantes, de conversar com o Presidente da Mesa da RGA, para que esta pudesse 

ocorrer num dia mais representativo para alunos e que permitisse uma melhor 

realização dos trabalhos, tanto do Conselho Fiscal, como da Direção. Uma vez que 

considerava difícil fazer um orçamento decente, com tudo a que o mesmo obriga, e que 

o Conselho Fiscal pudesse, tendo em conta aquilo a que ambas as listas se propuseram, 

dar um parecer positivo. Por outro lado, era difícil fazer uma boa análise dentro do 

prazo, devido aos atrasos da Direção. Um bom parecer devia contemplar todas as 

questões e devia ser apresentado como deve ser aos alunos. A data não era a ideal, nem 

desejável e os documentos pouco elucidativos e feitos em cima do joelho, no geral, eram 

os alunos que perdiam com toda esta situação. 

No uso da palavra, o Vice-Presidente, Nuno Mohamade, concordou com Jeferson, uma 

semana não permitia dar um parecer rigoroso, além de que era uma semana em período 

de frequências. Levantou o problema de não haver outra altura possível para realizar a 

RGA, na medida em que, após o dia dezassete, muitas pessoas iam de viagem ou para 

as respetivas casas, restaria marcar a RGA em dezembro por Zoom ou em janeiro, que 



também não seria altura indicada, devido aos exames escritos e provas orais. Em bom 

rigor, não havia uma data melhor. 

O Presidente, em resposta a Nuno Mohamade, não considerou haver qualquer 

problema com a RGA à distância, pois não retiraria participação aos alunos, deu o 

exemplo das reuniões do NELB. 

A Secretária, Juliana Reis, concordou com o Presidente e Vice-Presidente, dando o 

exemplo de RGA’s anteriormente realizadas no Zoom, inclusive, RGA’s onde se 

discutiram assuntos muito importantes como a utilização do programa Proctorio.  

Considerou que se tinha de cumprir o prazo de realização da RGA ordinária entre o 

décimo e o trigésimo dia contado a partir da tomada de posse, mas que não era benéfico 

para a Direção que elaborava o orçamento e o relatório de atividades, para o Conselho 

Fiscal que elaborava o parecer, nem para os alunos que não iam ler os documentos e 

não iam comparecer na RGA, por ocorrer em época de frequências. Não haveria 

legitimidade numa aprovação de um orçamento, plano de atividades e respetivo 

parecer, cujas abstenções superavam os votos a favor e cujo quórum se cingia ao 

mínimo. 

Jeferson Nicolau considerou que era uma possibilidade não haver quórum, concluiu que 

o mais indicado era tomar uma atitude consertada com os restantes órgãos. 

Não havendo mais intervenções, procedeu-se à deliberação, a qual foi tomada por 

unanimidade. 

O Presidente sugeriu que o Vice-Presidente e a Secretária o acompanhassem, no dia 

seguinte, na conversa com o Presidente da Mesa da RGA. 

No ponto três, DELIBERAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DE UM PARECER 

RELATIVO AO ARTIGO 14º-A DOS ESTATUTOS (PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE), o 

Presidente, referiu que só começariam a trabalhar efetivamente quando tivessem 

acesso ao orçamento, de maneira que teriam um período de tempo sem muito trabalho, 

durante o qual o Presidente sugeria, no sentido de uma medida constante do programa 

da Lista J – única medida que fazia sentido discutir no momento – que se fizesse um 

parecer que incentivasse ao cumprimento e concretização do artigo 14º-A dos Estatutos, 

referente ao princípio da continuidade, mas era necessário elencar critérios sobre o que 

fazia sentido ou não manter. Num primeiro exercício olhar-se-ia para o relatório de 

atividades da Direção cessante, de modo a elencar medidas que deviam ser continuadas 

e porquê, a partir daí retirar-se-iam os critérios abstratos. Se todos concordassem, 

dividia-se, a partir do relatório de atividades, as vogalidades por todos. Da análise 

resultaria um relatório, o qual Jeferson Nicolau propôs-se a fazer, sendo que Nuno 

Mohamade reveria e depois seria aprovado por todos numa reunião posterior. 

O Vice-Presidente, concordou com o Presidente, ao que acrescentou ser inevitável e 

benéfico ter um filtro para medidas imperiosas.  



O Suplente, Baltazar Oliveira, sugeriu que cada pessoa visse dois departamentos e que 

cada departamento fosse visto por duas pessoas, de modo que não fossem alvo de um 

único ponto de vista.  

A Suplente, Carolina Mercês, concordou e acrescentou que, em vez de cada pessoa ficar 

com dois departamentos e fazer uma análise isolada e individual, visto que eram oito 

pessoas no total, poder-se-ia fazer grupos de dois, o que seria mais eficiente.  

A Secretária questionou em que tipo de medidas se focariam, se nas medidas de médio-

longo prazo ou se, igualmente, as medidas pontuais, e de que maneira o fariam sem se 

imiscuírem na esfera de competência da Direção. Recorreu às atividades do 

Departamento de Apoio ao Primeiro Ano (DAPA) como exemplo, na medida em que 

quase todas são pontuais – eventos que se esgotam com a sua realização. Assim, seria 

preferível apelar à sua continuidade por referência ao seu escopo de integração dos 

caloiros, caso contrário, a sua especificação a fim de serem continuadas poderia levar a 

uma intromissão excessiva.  

A Vogal, Catarina Pimentel, concordou, era pertinente a questão, pois também a 

produção jurídica tinha medidas muito pontuais como a realização de moot courts sobre 

certos ramos do Direito. 

Juliana Reis, em complemento, sugeriu que se englobassem tais atividades no seu 

âmbito, no seu objetivo geral e agregador. 

O Presidente respondeu que a solução passaria por referir, pegando no exemplo dado 

por Catarina, que a realização de um moot court era positiva e não que a realização de 

um moot court de Direito X era positiva, já que isso era uma questão técnica e pontual 

de competência e discricionariedade do decisor, a Direção, mais mormente, o vogal do 

departamento. Em adição, o relatório devia ser pensado para atividades que 

aconteceram, foram positivas e que deviam ser mantidas, mas nunca retirando espaço 

para os moldes da sua realização. Propôs ainda, que se olhasse para as medidas, para o 

seu cerne, o seu porquê, e daí se retirassem critérios mais abstratos. 

Baltazar Oliveira referiu que, embora os critérios só surgissem após a análise das 

medidas, não significava que não pudessem conferir alguma objetividade desde o início 

à análise com um critério inicial, sob pena de se tornar numa questão arbitrária à mercê 

dos conselheiros.  

Jeferson Nicolau ripostou que essa era a razão para que se elencassem medidas e se 

escrevesse sobre os critérios utilizados, de forma a serem discutidos posteriormente. 

Este era o ponto de partida, restava decidir o modo de pôr em prática. O ideal seria fazer 

em grupos de dois como sugerido pelos conselheiros Baltazar e Carolina.   

Catarina Pimentel questionou como é que as pessoas que tinham feito parte da Direção 

cessante procederiam, na medida em que o que é que seria mais benéfico para uma 

análise objetiva e imparcial. 



Juliana Reis também estava nesta situação, receando a possibilidade de não ter a visão 

imparcial e neutra necessária.  

Ao que o Presidente acrescentou que o facto de terem auxiliado certos departamentos 

podia contribuir para uma visão mais realista e pragmática do que seria a própria 

continuidade de determinadas medidas. 

Nuno Mohamade acrescentou que a atuação em pares resolveria quaisquer possíveis 

conflitos de interesses. 

O Presidente questionou se mais alguém gostaria de usar da palavra, tal não tendo 

acontecido, todos concordaram com a realização do parecer. Quanto aos pares, 

questionou se os conselheiros preferiam escolher o seu ou se não seria uma boa 

oportunidade para se conhecerem uns aos outros e trabalharem com alguém que não 

conheciam tão bem.  

O Suplente, Carlos Ferreira, considerou que era preferível conhecerem-se uns aos outros 

e que o próprio facto de fazer par com alguém que não conhecia tão bem podia ser uma 

maior garantia de imparcialidade.  

Catarina Pimentel sugeriu, dado que eram oito pessoas fazer quatro grupos de dois e 

caberia, deste modo, três departamentos a cada par. 

Jeferson Nicolau, em conclusão da reunião, pediu que, logo após o seu encerramento, 

cada conselheiro lhe dissesse em que departamento tinha trabalhado no mandato 

passado de forma a fazer os grupos e distribuir os departamentos.  

Todos os conselheiros assentiram. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada vai 

ser assinada pela Secretária e pelo Presidente. 

A reunião deu-se por encerrada às dezoito horas e quarenta minutos (18h40). 

 


