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Despacho n. 19/2020 

da Diretoria Executiva de 14 de abril  de 2020 

Taxas administrativas para cobrança de certificados no Brasil 

Considerando a declaração do estado de estado de emergência pela Presidência da República, nos 

termos do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020; 

 

Considerando os Despachos nn. 15 e 16/2020 da Diretoria Executiva do NELB de 09 de março de 

2020, que determinaram a suspensão das atividades presenciais do NELB, e o Despacho n. 17/2020, 

que determinou à Diretoria de Eventos retomar seus eventos de forma remota, sempre que viável. 

 

Considerando que o Conselho de Diretores autorizou e determinou em deliberação no dia 18 de 

dezembro de 2019 a cobrança de taxa administrativa para emissão de certificados. 

 

Considerando que há muitos alunos da FDUL que se encontram no Brasil neste momento e alguns, 

como os que já estão em fase de tese e dissertação, que já não têm conta bancária em Portugal; 

estendida essa consideração aos alunos externos. 

 

Determina-se: 

 

1. Que a taxa administrativa para emissão de certificados em eventos online passa a ser feita por 

depósito em conta bancária a ser administrado pela Tesoureira, que também indicará a conta 

para a operação. 

2. Relativamente ao evento do Ciclo Permanente de Palestras a ocorrer na quarta-feira, dia 15 de 

abril de 2020, que fica autorizada a Direção de Eventos a realizar a cobrança da taxa de 

certificado também em operação no Brasil. 

3. A taxa de conversão de 5 para 1 entre o real e o euro, sendo fixada a taxa administrativa para 

depósito no Brasil no valor de R$10,00 (dez reais), sem prejuízo de eventual desconto para os 

alunos da licenciatura da FDUL, conforme determinado pelo Conselho de Diretores em 

deliberação no dia 18 de dezembro de 2019. 

4. Que os valores depositados no Brasil serão remetidos para conta administrada pela Tesoureira 

em Portugal mensalmente, salvo determinação da Presidência para saque imediato e ressalvada 

a autorização motivada da Presidência para postergar a remessa. 

5. Que os custos da operação serão arcados pelo Núcleo. 
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6. Que seja submetido ao Conselho de Diretores, na próxima reunião ordinária, a manutenção ou 

revogação do ponto 3 deste despacho, resguardado o ato jurídico perfeito. 

 

Lisboa, 14 de abril de 2020 

 

Cláudio Cardona 

Presidente do NELB 


