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Despacho n. 15/2020 

da Diretoria Executiva de 09 de março de 2020 

Suspensão das atividades presenciais do NELB 

Considerando o Despacho n.º 30/2020 da Diretora da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, que determinou a suspensão de todas as atividades letivas presenciais na FDUL, incluindo os 

cursos promovidos pelos institutos e centros de investigação, bem como a suspensão do 

funcionamento de outros aparelhos da instituição de ensino, incluindo a Biblioteca e a Sala de 

Estudos; 

 

Considerando a excepcionalidade do momento e o dever que o NELB sempre teve com o bem-estar 

dos da comunidade de alunos que representa, nada obstante entender o ineditismo desta medida, mas 

compreendendo que esta é a medida certa a ser tomada; 

 

Determina-se: 

 

1. O encerramento das atividades presenciais do NELB até o final do mês de março de 2020. 

2. O cancelamento dos seguintes eventos: Congresso Internacional de Direito Constitucional, 

Ciclo Permanente de Palestras e o Encontro Internacional de Mercado de Capitais, 

Investimentos e Fundos de Pensão. 

3. A suspensão do Grupo de Investigação “Democracia e Constitucionalismo em Tempos de 

Crise” e da publicação do edital da Revista Ius Scriptum. 

4. A continuidade das atividades das Diretorias Especializadas mediante regime de trabalhos 

internos, sem interação presencial, na busca de soluções para realização de suas atividades à 

distância; neste sentido 

5. A continuidade das atividades da Diretoria Executiva, que passa a trabalhar em forma de 

plantão e avoca para si as competências das Diretorias Especializadas no contato com os alunos. 

6. A permissão de aposição de assinaturas por meio eletrônico nos documentos oficiais, incluídos 

os despachos e as atas, tal qual ocorre com os certificados e comunicados. 

 

Lisboa, 09 de março de 2020 

 

Cláudio Cardona 

Presidente do NELB 


