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Ata n.º 65/2020 
da Deliberação Autônoma do Conselho de Diretores  

Ao dia décimo sexto dia do mês dezembro do ano de dois mil e vinte, às vinte e uma horas e quarenta 
e oito minutos, teve início a deliberação autônoma no Conselho de Diretores do Núcleo de Estudo 
Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A deliberação versou sobre o 
fato de todos os anos o NEH - Núcleo de Estudantes Humanitários - fazer um "Xmas Challenge" de 
caridade e neste ano, terem pedido doações novamente. Fora repassado a informação para todos para 
que fosse analisado a pertinência de contribuir e o valor da contribuição se fosse o caso. O NEH 
enviara um email ao NELB com que disse: que a data limite para a participação no "Xmas Challenge" 
terminava já naquele sábado, dia dezenove; que gostariam muito de contar com a colaboração do 
NELB, para que pudesse ser entregue o maior número de cabazes possíveis à paróquia de Algueirão; 
fora relembrado que não era necessário a participação com o valor correspondente a um cabaz, e que 
qualquer valor ajudaria muito na compra de produtos alimentares para a elaboração dos cabazes; que 
a transferência podia ser feita para o seguinte IBAN: PT50 0007 0000 0007 2741 4652 3, com a 
respetiva identificação. Fora enviada a seguinte tabela de preços: XMAS CHALLENGE, ARROZ: 
0,90€/kg – 2 pacotes, ESPARGUETE: 0,50€/500g – 2 pacotes, MASSA: 1,00€/500G – 1 pacote, 
ENLATADOS: 7,50€ (1 salsichas, 3 atum, 2 feijão, 1 grão, 1 cogumelos), LEITE: 0,48€ - 2 pacotes, 
SAL: 0,20€/kg – 1 pacotes, AÇÚCAR: 0,69€/kg – 1 pacote, AZEITE: 2,40€/750ml – 1 garrafa, 
BOLACHAS: 1€ - pack 4 pacotes bolachas maria, CEREAIS: 1,50€ - 1 pacote, MÁSCARAS: 1,69€ 
- 20unidade (Pingo Doce), CHOCOLATES: 1,50€. A participação no XMAS challenge foi aprovado 
por seis votos a favor e duas ausências, com sugestão de valor base de trinta e cinco euros e de 
cinquenta euros.  
 

A deliberação autônoma encerrou às onze horas e cinquenta e cinco minutos do dia dezoito 
de dezembro de dois mil e vinte.  
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