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Despacho n.  10/2021-22 
da Diretoria Executiva de 26 de agosto de 2021 

Criação da Newsletter interna do NELB – “Acontece no 

NELB” e o Resumo de atividades das Diretorias 

 

 
A PRESIDENTE DO NELB, no uso da competência que lhe confere o artigo 45.º, do Regimento Interno, nos 

termos do artigo 44.º, do Estatuto, resolve: 

 

CRIAR 

1. A newsletter interna “Acontece no NELB”, de periodicidade mensal e caráter informativo, que visa 

aumentar o nível de comunicação intersetorial do NELB. 

2. O Resumo de Atividades e Planejamento de cada Diretoria Especializada de periodicidade mensal  

 

DETERMINAR 

1. Que a newsletter será veiculada estritamente nos grupos de WhatsApp de funcionamento interno do 

NELB nas 72h (setenta e duas horas) subsequentes à Reunião do Conselho de Diretores; 

2. Que haverá na newsletter um espaço para a descrição das atividades da Executiva, incluído o espaço 

para as secretarias especiais da presidência e eventuais comissões plurissectoriais, caso assim seja 

determinado pela Executiva; 

3. Que haverá um espaço para cada Diretoria Especializada, incluído o espaço para as eventuais 

comissões sectoriais, caso assim seja requerido pela Diretoria e determinado pela Executiva, 

resguardada a posição do NELBCast,dos Grupos de Investigação e da Revista Jurídica JusScriptum, 

cujo requerimento é apresentado pelos próprios coordenadores; 

4. Que haverá uma parte para o anúncio de classificados internos da Direção Geral, onde serão divulgadas 

as necessidades da Direção e de suas atividades; 

5. Que a newsletter interna será feita aproveitando o texto do Resumo de Atividades e Planejamento de 

cada Diretoria Especializada; 

6. Que os Resumos de Atividades e Planejamento das Diretorias Especializadas devem ser veiculados 

entre os diretores e serão utilizados como mecanismo de celeridade nas reuniões do Conselho, 

dispensando retomar as atividades já informadas, quando não houver questão de ordem ou 

questionamento; 
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7. Que os Resumos de Atividades e Planejamento passam a integrar as atas das reuniões de Conselho 

como anexos; 

8. Que os titulares da Executiva, incluídas as secretarias especiais devem entregar seus respectivos 

resumos de atividade das suas pastas até o último dia de cada mês; 

9. Que até 72h (setenta e duas horas) antes da reunião do Conselho de Diretores, os diretores titulares de 

cada uma das Diretorias Especializadas devem, em concertação, fornecer o resumo de atividades da 

Diretoria em que são titulares; 

10. Que a veiculação entre os demais diretores pode ser feita informalmente através do grupo do Conselho 

no WhatsApp; 

11. O Resumo de Atividades e Planejamento deve conter as atividades realizadas no mês anterior e 

as atividades em planejamento pelo menos para o mês subsequente e desejavelmente novos projetos 

de longo prazo; 

12. Podem ainda indicar anúncios para serem colocadas nos classificados da newsletter; 

13. O resumo de atividades deve ser apresentado em papel timbrado do NELB, conforme modelo padrão 

em uso, e enviado para a Secretaria Executiva no email nelb@fd.ulisboa.pt, além das cópias de 

segurança, nos termos do artigo 14.º, n. 4, do Regimento Interno. 

 

 
Lisboa, 26 de agosto de 2021 
 

 

 

 

 

 

Leandra Freitas 
Presidente do NELB 
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