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CARTA ABERTA ÀS LISTAS CANDIDATAS À AAFDL 

 

O NELB - Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro, instituição comprometida estatutariamente com 

a representação dos alunos brasileiros da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) e 

que possui protocolo de cooperação com Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa 

(AAFDL), reconhecendo a importância da iminente eleição para os órgãos da AAFDL, apresenta às 

listas candidatas questões relevantes referente aos interesses dos alunos brasileiros da FDUL. 

 

Entendemos que nem sempre as questões apresentadas dizem respeito diretamente à AAFDL, 

mas temos como objetivo melhor informar as listas candidatas e obter apoio da futura direção da 

AAFDL nas instâncias competentes, e este apoio, por certo, deve ser declarado desde já, de forma a 

ser elemento de reflexão para os eleitores de 04 a 06 de novembro. 

 

Como fazemos todos os anos nesta fase de eleição, solicitamos encarecidamente por respostas 

dos candidatos à presidência da direção da AAFDL de cada lista destacando os planos de gestão sobre 

as questões levantadas e a assinatura de um Termo de Compromisso sobre os pontos concordantes. 

As reinvindicações foram enviadas aos candidatos no dia 03 de novembro, durante a reflexão de 

todos, por meio de comunicação direta aos presidentes de Direção e aos emails das Listas e cederemos 

espaço em nossas redes sociais para ampla divulgação das respostas na noite anterior à eleição, 

conforme tradição. 

 

O NELB acredita que, uma vez concretizados, os seguintes objetivos permitirão aos alunos 

brasileiros uma experiência universitária e extracurricular mais enriquecedora na FDUL. 
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1) Apoio financeiro e logístico às atividades científicas e culturais do NELB. 

• O NELB, após 18 anos, passou a receber, agora sob a égide da “Cláusula 3 – Dos Encargos” do 

Protocolo de Cooperação que estabelece garantia de subsídio anual atribuído ao NELB pela 

AAFDL para a realização de atividades e gestão do Núcleo, o valor de 1500 euros anuais para 

administração e realização de todas as suas atividades. 

• Não se questiona a continuidade do apoio, pois ela já foi assegurada por ambas as listas. Pergunta-

se, a partir da apresentação do relatório de contas da própria AAFDL em RGA ontem, qual valor 

pretendem atribuir durante a próxima gestão às atividades do NELB, bem como o regime de 

atribuição deste valor. 

• Questiona-se também se se mantém garantido o sistema de livre impressão de material na 

Reprografia Vermelha, sem qualquer afetação ao orçamento do ponto anterior. 

• Questiona-se se será atribuído algum tipo de apoio logístico e, neste caso, concretamente o que se 

pretende. 

2) Compromisso em apoiar as atividades e programas promovidos NELB e de não subtrair 

do Núcleo competência de atividades que já são exercidas por ele. 

• Não é incomum a AAFDL implementar ou criar programas iguais ou em concorrência a programas 

e atividades já realizados por Núcleos. O contexto desse compromisso vem no âmbito de algumas 

comunicações recebidas de alunos após o debate eleitoral do último dia 30 de outubro, quando uma 

das propostas era a de implementação de um programa de apadrinhamento para mestrados e 

doutoramentos, o que seria um pleonasmo, como se pode observar da página do programa: 

https://nelb.pt/apadrinhamento. 

3) Alinhamento na representação AAFDL nos Órgãos da FDUL com as seguintes pautas: 

• O contexto de alinhamento de representação diz respeito ao fato de a AAFDL, apesar de não ter 

voto, ter lugar nos órgãos da FDUL, exercendo o poder de fala, além do poder de pressão. 

(a) Pagamento das propinas dos alunos internacionais licenciatura em parcelas iguais, 

acabando com a parcela inicial de 30%; 

• Atualmente, os alunos internacionais da licenciatura pagam uma parcela de “fidelidade” no valor 

de 30% do valor anual, o que se assevera, além de uma assimetria, uma dificuldade de cunho social 

bastante difícil de explicar. Considerado o alto valor da propina, esses 30% superam em 40% a 

própria anuidade de um aluno nacional. 

(b) Redução das propinas pagas pelos alunos de licenciatura matriculados sob o 

Estatuto de Estudante Internacional; 

• Atualmente, um aluno internacional da licenciatura paga na FDUL 3000 euros para poder ter acesso 

à educação. Não obstante não seja a faculdade mais cara do país, muito pelo contrário, seu espírito 

e história não merecem esse tipo de assimetria, onde alguns aluno pagam um ordenado mínimo de 

pouco mais de 600 euros e outros pagam quase cinco vezes mais. Para além disso, trata-se de 

barreira para muitos alunos da CPLP com boas notas que não terão condições financeiras de se 

manter na FDUL e por essas questões escolhem outras universidades em Portugal ou de outro país 

membro da EU. 

(c) Instrumentos de garantia de cumprimento dos prazos da pós-graduação e de 

redução do tempo para marcação dos júris, a fim de reduzir o passivo de mais de 

150 dissertações e 50 teses na fila de espera; 

• Atualmente, como foi dito, há mais de 150 dissertações e 50 teses na fila de marcação de provas 

académicas. O problema é maior se percebermos que o ano de 2018/2019 entregará suas 

dissertações e teses e ampliará essa margem. O curso de mestrado científico, que previsivelmente 

teria dois anos, normalmente, termina com três anos e meio, podendo chegar a passar dos quatro 

anos. 

• Questiona-se o que pensa de marcação de júris por meios telemáticos, conforme foi requerido pelo 

NELB em março deste ano ao Conselho Científico e aprovado durante o período de pandemia. 
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4) Abertura da produção jurídica e editorial para parcerias efetivas com o NELB, permitindo 

a publicação de alunos de todos os ciclos, bem como a IusScriptum. 

• A produção científica dos alunos brasileiros desta faculdade é bem intensa e agregadora, como se 

pode perceber da leitura do repositório da biblioteca, no entanto, isso não se vê nas publicações da 

Editora da AAFDL, com raras exceções. A proposta passa por ver publicada a revista IusScriptum 

pela Editora e também o estabelecimento de outros projetos editoriais. 

5) Constante suporte aos alunos internacionais no combate às possíveis, e concretas, 

situações de discriminação nas diversas instâncias institucionais da FDUL e da sociedade 

portuguesa. 

• Nas eleições do ano passado, essa questão também foi pauta, dado um fato lamentável de 

discriminação e xenofobia. As eleições deste ano não são marcadas por problemas internos de 

xenofobia, mas por outros tantos que afetaram outras instituições de ensino e, portanto, sendo a 

xenofobia, o racismo, a misoginia e tantas outras formas de diminuição da existência do outro uma 

matéria geral e irrestrita, afeta-nos igualmente. 

6) Reuniões ordinárias regulares com o Presidente de Direção e Tesoureiro. 

• Muitas das questões são bem resolvidas quando discutidas diretamente com a Direção, evitando 

burocracias internas, como as que ocorreram no atraso das devoluções dos valores pagos pelos 

alunos pelo curso de idiomas. Esse contato direto permitirá alinhar programas conjuntos e 

atividades de interesse mútuo de toda a comunidade académica. 

7) Exigências no âmbito do pleito eleitoral, na busca de transparência e concretização de 

valores democráticos: 

(a) compromisso das Mesas das RGAs a condicionarem os debates eleitorais à sua 

transmissão e gravação para que alunos de todos os horários e disponibilidades 

tenham acesso, em especial a TAN a pós-graduação, normalmente excluídos destes 

momentos, como o foram nesta eleição; 

• O contexto desta questão é exatamente o fato de ambos os candidatos à Mesa terem rejeitado a 

gravação do debate e uma parcialidade dos demais candidatos aos órgãos da AAFDL. A 

indisponibilidade da gravação impede o bom exercício democrático, pois impede a informação dos 

eleitores. 

(b) transparência nas contas no processo eleitoral: publicação de todas as receitas e 

gastos das Listas, pois se trata de elemento primordial ao controle de influências 

externas e mesmo como um sinal de boas práticas voltados à percepção dos 

estudantes de como será o tratamento das próprias contas da AAFDL, que já foram 

alvo de críticas bastante severas. 

• A transparência no processo eleitoral, com divulgação de arrecadação e gastos é essencial, tanto 

quanto no âmbito da gestão. Essa foi uma questão posta pelo NELB no âmbito do seu próprio 

processo eleitoral e mesmo com proposta de gestão, que se consolidou com o Portal da 

Transparência. Considerando os recentes escândalos na gestão de outras Diretorias da AAFDL, 

isso se torna um elemento a mais na garantia do bom uso dos recursos dos associados. Ademais, 

em recente RGA, muito se discutiu em relação a evitar influências externas na AAFDL, e, 

indiscutivelmente, a transparência nas contas do processo eleitoral é um meio de impedir fatos 

desta natureza. Por fim, pontuamos que, não obstante não haja uma norma de transparência e 

prestação de contas eleitorais nos Estatutos da AAFDL, trata-se de um imperativo moral para 

aqueles que acreditam nos valores que nós acreditamos. 

 

 

Cláudio Cardona 

Presidente do NELB 

 


