
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Resposta à Carta aberta às listas 
candidatas à AAFDL emitida pelo 

Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro  



A Lista O - Olhos nos Olhos, candidata aos órgãos de gestão da Associação              
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL), apresenta um projeto que procura             
ativamente manter contato corrente com os núcleos autônomos ligados à mesma. É nosso             
objetivo explícito apoiar o desenvolvimento dos núcleos enquanto parte ativa da vida            
acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL).  

 
Assim, no espírito de cooperação supra-exposto e com o objetivo de clarificar as             

problemáticas suscitadas pelo Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro (NELB) - a quem           
reconhecemos o maior dos méritos pelo seu trabalho continuado no desenvolvimento de            
diversas atividades na FDUL - escrevemos esta resposta à Carta Aberta do NELB às Listas: 

 
Relativamente ao ponto 1): 

Um valor concreto será sempre difícil de precisar antes de ter acesso às contas da               
AAFDL, principalmente tendo em conta que a pandemia causada pelo vírus SARS-COVID            
19 teve impacto direto nas contas da AAFDL, mas os dados concretos ainda não são públicos                
para as listas candidatas. Isto não quer dizer que a Lista O esteja prevendo qualquer redução                
no valor do subsídio de 1500 euros, apenas que qualquer aumento deverá ser pensado tendo               
em vista dados que ainda não são completamente conhecidos. 

Ademais, a Lista O propõe a todos os núcleos um modelo de gestão financeira que se                
baseie num subsídio inicial mais ou menos similar aos valores atuais (não obstante um              
possível aumento em casos específicos), somado a um sistema de financiamento de eventos e              
iniciativas, no qual a AAFDL vai comparticipar em gastos extraordinários incorridos pelos            
seus núcleos para a realização de seus fins sociais. Desta forma, pretendemos promover a              
responsabilidade financeira ao mesmo tempo que proporcionamos mais oportunidades para          
que os núcleos autónomos possam desenvolver eventos maiores e mais elaborados. 

No caso do NELB e tendo em conta o grande volume de eventos com palestrantes               
realizados, esses apoios consistirão em, por exemplo, comparticipação nos custos físicos do            
evento ou ainda em apoios para que se tragam professores - quando a pandemia assim o                
permitir - a Lisboa. Para além disso, e ainda na ótica do NELB, quaisquer custos que se                 
incorra de eventos feitos para a integração de alunos (Open Day, Inscrições, etc.) poderão              
sempre ser discutidos com a AAFDL, que procurará apoiar da melhor forma na inscrição dos               
nossos alunos. 

Por fim, quanto às fotocópias, não temos nenhuma objeção ao modelo atual. 
 
Relativamente ao ponto 2): 
Já foi afirmado pelo presidente da Lista O, e repete-se por meio desta carta, que uma                

AAFDL liderada pela Lista O não irá tentar concorrer com seus núcleos autônomos, muito              
pelo contrário! O Nosso objetivo será sempre o de ajudar os núcleos a expandir seus               
programas, de forma a que boas ideias desenvolvidas por grupos específicos possam ajudar a              
todos os alunos da FDUL. O exemplo do programa de Apadrinhamento para Mestrados e              
Doutoramentos é só um exemplo de algo que, ao contrário de outros candidatos, não              
pretendemos implementar, mas sim apoiar e ajudar a expandir. 

 
 



Relativamente ao ponto 3): 
No que toca às propinas dos alunos internacionais, no NELBCast com os presidentes             

de ambas as listas a temática foi abordada e a posição da Lista O se mantém: somos contra                  
uma taxa de 30% a ser paga no ato da inscrição! Vamos defender ativamente que esta                
exigência seja revista, de forma a podermos combater o abandono de alunos internacionais.             
Ademais, sob o valor das propinas em si, também se reafirma o que foi dito no NELBCast:                 
obviamente gostaríamos que o acesso à FDUL não fosse tão caro, porém, compreendemos             
que esta é uma luta mais complicada e longa. Comprometemo-nos a discutir a pauta e, se                
possível, aprovar uma diminuição de propinas, mas se esta solução não se concretizar,             
garantimos que estaremos presentes na vida dos estudantes por meio da Ação Social e do               
Acompanhamento Acadêmico para mitigar os efeitos que uma propina tão alta - ainda mais              
em tempos de crise - causam. 

 
Por fim, relativamente à marcação de júris por meios virtuais para desafogar a grande              

quantidade de alunos à espera da marcação de suas provas de defesa de tese, a Lista O se                  
compromete a defender que esta opção se mantenha aberta depois da pandemia. Não é              
justificável fazer alguém parar a sua vida por 3 a 4 anos quando, à entrada, o Mestrado é                  
definido como um curso de apenas 2. Pretendemos atuar nos órgãos de gestão de forma a que                 
a FDUL se utilize cada vez mais das novas tecnologias para combater a lentidão de certos                
serviços e melhor a experiência do aluno. 

 
Relativamente ao ponto 4): 
Tendo tantos alunos internacionais como temos nos três ciclos de ensino, a Lista O              

compreende a necessidade de explorar os mercados lusófonos por meio da publicação de             
artigos e teses de seus alunos que gerem interesse comercial não apenas em Portugal, mas               
também em outros países falantes da língua portuguesa. Em concreto, tendo o NELB a sua               
própria revista, é função da Editora da AAFDL ajudar no desenvolvimento dos núcleos da              
mesma, pelo que procuraremos apoiar sempre que possível o desenvolvimento desta e de             
outras iniciativas editoriais. 

 
Relativamente ao ponto 5): 
É inaceitável qualquer demonstração de discriminação, seja em razão de cor,           

nacionalidade, sexo ou qualquer outra característica pessoal. A Lista O, além de repudiar             
incidentes com os da semana passada nas imediações da Universidade Católica Portuguesa,            
comprometeu-se desde o primeiro dia a ser uma lista aberta e inclusiva. Assim sendo, nos               
comprometemos a apoiar qualquer aluno que sinta que está a passar por ou passou por uma                
situação discriminatória. Este apoio, por sua vez, não pode ser apenas indicar os próximos              
passos, mas deve consistir em: apoiar o estudante a nível psicológico, com o apoio do               
Gabinete de Apoio Psicológico (GAP); acompanhar o processo do estudante nos órgãos da             
faculdade, garantindo que nenhum incidente de cunho preconceituoso é ignorado pela           
mesma; e ainda dar qualquer apoio extra que for possível e necessário para quem sofre de                
situações como estas. 

 
O preconceito não tem lugar numa faculdade de direito, e a Lista O não vai tolera-lo! 



Relativamente ao ponto 6): 
Além de regulares reuniões com o Vogal do Cultural e Núcleos Autónomos            

(Francisco Brito), a Lista O apoia a iniciativa de reuniões entre os representantes dos núcleos               
(incluindo, obviamente, o NELB) e, tanto o presidente, quanto o tesoureiro da AAFDL, de              
forma regular e com o intuito de facilitar a cooperação entre todos. 

 
Relativamente ao ponto 7) 
Quanto ao portal da transparência, a Lista O concorda a 100% com o exposto, razão               

pela qual lançamos um portal da transparência próprio, visando exatamente garantir que o             
dinheiro investido na lista e os gastos da mesma fossem claros para todos. Saudamos o NELB                
por ter trazido a ideia para dentro da FDUL e esperamos implementar o portal também na                
AAFDL durante o próximo mandato. 

Por fim, no que toca ao compromisso relativo à futura transmissão de atos             
pré-eleitorais, em específico o debate, a Mesa da RGA candidata pela Lista O vem, por meio                
do seu presidente Diogo Vieira Borges, afirmar que: 

“Apesar da posição assumida quanto à possibilidade de gravação do debate de há dias,              
assumo eu, Diogo, um mea culpa, na medida em que não ponderei devidamente os interesses               
em causa, após uma compreensão errada dos pressupostos da gravação e transmissão do             
debate. 

Após reflexão sobre a proposta do NELB em apreço, revejo-me eu, Diogo, e os              
restantes membros da Mesa da RGA da Lista O - Olhos nos Olhos na ideia de que o debate                   
eleitoral consubstancia um momento de disponibilidade de informação essencial para a           
consciencialização do voto de cada aluno da nossa Faculdade. Que a gravação do debate e a                
disponibilização da mesma constituem meios de alcance deste objetivo, pelo que se afiguram             
como essenciais para os alunos da Faculdade que não têm a possibilidade de aceder e               
participar. 

Desta forma, assume a Mesa da RGA da Lista O - Olhos nos Olhos o compromisso                
de, em caso de vitória nas eleições para a AAFDL que se avizinham, implementar a gravação                
e publicação dos debates eleitorais que surgirem, numa tentativa clara de apostar no             
desenvolvimento de estratégias de comunicação mais acessíveis para todos os alunos da            
nossa Faculdade. 

 
Diogo Vieira Borges, 
Candidato a Presidente de Mesa” 
 
Assim, a Lista O conclui a sua resposta à Carta Aberta do NELB, tendo tentado deixar                

as suas posições o mais claras quanto possível e apelando ao voto consciente nos dias que se                 
avizinham. Terminamos desejando saúde e força a todos neste momento difícil e esperando             
poder, no futuro, vir a representar os alunos enquanto a sua AAFDL! 

 
Obrigado, 
 
Lista O 


