
Em primeiro lugar, compete esclarecer o posicionamento enquanto lista, enquanto conjunto 
de cidadãos, que repudiamos qualquer ofensa à igual dignidade de qualquer pessoa 
humana. Seja ela reprovada a nível legal-constitucional, ético-social ou filosófica. 
 
Em segundo, destacamos especial importância para a integração de qualquer aluno da 
CPLP, em especial de alunos brasileiros, como grande maioria da comunidade estudantil de 
cursos pós-graduados. É uma verdadeira missão de integrar no mundo digital e no mundo 
físico, conferindo, desde já, uma prioridade e compromisso – assente naqueles que estão já 
em Portugal e aqueles que estão para vir nos próximos meses. Seja em sede de convívio, 
de circulo de conferências, sessões de esclarecimento ou reuniões de estudantes. 
As práticas vexatórias, discriminatórias, xenófobas ou racistas não são toleradas. Ainda por 
mais num meio académico que tem por objeto o Direito. O episódio visado, sendo uma 
“piada”, crítica ou sátira, não justifica a falta de informação subjacente à mesma. Os alunos 
portugueses não ficaram fora de nenhum curso de Mestrado, dados esses disponíveis para 
consulta. Pelo que a desinformação foi um meio impulsionador deste triste e infeliz marco. 
Estaremos cá para que não volte a suceder, a gratuita violência, a desinformação e 
discriminação não têm lugar num espaço de livre pensamento. 
Deixamos a devida vénia ao NELB pela ativa participação na defesa e prossecução do 
interesse que visa proteger, constituindo um exemplo para as comunidades da CPLP 
além-fronteiras.  
 
1. Desta forma, a defesa e promulgação da culturalização é imprescindível para 
assegurar a devida integração de todas as comunidades na Faculdade. Tal só será possível 
mediante a realização de variadas atividades que se mostrem ao serviço da cidadania 
brasileira e portuguesa, sendo esse um vínculo de verdadeira irmandade. Desafio esse 
aceite pela Lista A – Avançar Contigo, com base no diálogo, na aproximação e dinamização 
dos eventos. Para este acompanhamento ser efetivo, queremos ainda pugnar por reuniões 
periódicas entre o NELB e a direção da associação, de forma a coordenar da melhor forma 
possivel o trabalho de ambas as partes. 
Assumimos ainda o compromisso de colocar à disposição do NELB todos os meios 
necessários para a prossecução das suas atividades, sejam eles monetários, materiais ou 
humanos. 
 
2. A informação é um fator de conhecimento e o conhecimento é um bem público. 
Como órgãos representativos e ao serviço do bem público estudantil, é com bons olhos que 
pretendemos a vincada e regular comunicação e diálogo, como presenteado no ponto 
superior. Entendimento que subscrevemos. 
 
3. Face às considerações já tecidas e à aproximação que destacamos no programa de 
atividades para o mandato a que a Lista A – Avançar Contigo se propõe, existe um leque de 
desafios de que estamos conscientes. Não descartamos a hipótese do NELB nos 
presentear e divulgar outros casos menos conhecidos. Aliás, pensamos ser este um 
elemento necessário à prossecução da integração estudantil de todos. Como conglomerado 
coletivo destinado à representação queremos sempre saber das preocupações de todos os 
núcleos – cujo destaque, presente, se centra no NELB. 



 
4. A igualdade reclama o nosso pugnar pela redução das propinas dessa categoria de 
estudantes, cujo pagamento se tem figurado como desproporcional. Desse modo, 
inviabilizando a educação a uma imensidão de pessoas. Tal entrave não se evidencia como 
justificável e, como bem é referido, é um convite a estudar noutros locais que não o nosso. 
Este ponto coaduna com o nosso pensamento, em especial no referente ao nosso 
programa que assumiu frontalmente o desafio de pôr fim aos fenómenos de “fugas para 
outras Faculdades”, com a devida vénia e respeito por tais Instituições de Ensino. 
 
5. Os processos de concurso são regidos por dispositivos administrativos, como tais, 
estão sujeitos às regras gerais do Direito Administrativo, como os imperativos de 
transparência, de acesso à informação e participação. De modo a que os estudantes 
consigam fazer face aos desafios, de modo a concretizarem os seus planos de vida.  
 
 
6. Embora prometedora e ambiciosa a medida, a Lista A – Avançar Contigo, pugnará 
pela justa composição de turmas de mestrado, em Ciência ou Prática jurídica, ou em 
doutoramento. O princípio da Proporcionalidade, que nos rege constitucionalmente, assim 
impõe o entendimento de que apenas os Professores Doutores poderão conferir estas aulas 
e de nem todos se figuram como disponíveis para o fazer (seja por licença, sabática ou 
condições médicas ou de saúde). Compete, pois, compatibilizar esta limitação com o 
acesso justo ao Ensino, de forma materialmente igual. Os prazos, embora muitas vezes 
tidos como meras formalidades, são de acentuada importância num mundo onde o tempo é 
um bem jurídico escasso por natureza. Em nome da celeridade e eficácia, assumimos 
compromissos do cumprimento dos prazos relativos a atos administrativos – como são 
esses no caso em apreço. 
 
 
7. Não repetindo o já (supra) referido, a Lista A – Avançar Contigo assume o desafio 
referente ao espaço temporal estritamente delimitado com ordem em promover o interesse 
público, no meio cultural e académico, de forma célere. Pelo que ficará vincado o ativismo 
no cumprimento de prazos – como garantia legal e administrativa. 
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