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Exmo. Senhor Exmo. Senhor 

Professor Doutor António Pedro Barbas Homem, 

Digníssimo Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, 

 

Filipa Lemos Caldas, na qualidade de Representante dos Assistentes Não Doutorados 

perante o Conselho Científico, mandatada para expor o assunto supra perante V. Exa., 

vem por este meio requerer a prorrogação dos prazos de entrega de dissertações 

de Mestrado e teses de Doutoramento, o que faz com os termos e com os 

fundamentos seguintes:  

 

1. Na reunião do Conselho Científico (doravante CC) de 24 de fevereiro de 2021, foi 

deferido o requerimento apresentado, em 25 de janeiro de 2021, pelo Dr. Vítor Palmela 

Fidalgo, na qualidade de Representante dos Assistentes Não Doutorados, tendo sido 

aprovada uma prorrogação pelo período de 210 dias do prazo de entrega de teses de 

doutoramento. 

 



 

2. Na reunião do CC de 24 de março de 2021, foi deferido o requerimento apresentado, 

em 11 de março de 2021, pelo Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro, tendo sido aprovada 

a prorrogação por igual período, 210 dias, para o prazo de entrega de dissertações de 

mestrado. 

 

3. Atendendo a que, no período temporal que decorreu posteriormente à entrega dos 

referidos requerimentos, em janeiro e em março de 2021, as restrições à investigação 

científica resultantes da pandemia se mantiveram e não cessaram, cumpre requerer 

nova prorrogação, que tenha em conta os circunstancialismos que afetaram 

negativamente a investigação académica dos mestrandos e doutorandos desde essa data. 

 

4. Sublinhe-se que nas anteriores reuniões do Conselho Científico foi sempre 

demonstrada a disponibilidade para ponderar uma nova prorrogação, caso os 

constrangimentos provocados pela atual pandemia se mantivessem, o que aconteceu, 

conforme se demonstrará em cinco pontos: limitação do horário de funcionamento 

biblioteca para consulta presencial de obras, constrangimentos nos empréstimos 

interbibliotecas, desincentivo às deslocações ao estrangeiro, isolamentos profiláticos 

dos estudantes de pós-graduação e respetivas famílias e condições psicológicas 

adversas. 

 
5. Relativamente à limitação do horário de funcionamento da biblioteca, constata-se 

que estiveram em vigor, desde janeiro de 2021 e até à data, os seguintes despachos: 

 
- Despacho n.º 7/2021, de 22 de janeiro: determinou o acesso condicionado a 

agendamento prévio e apenas 4h em quatro dias da semana (2ª e 6ª, 9h-13h e 3ª e 5ª, 

14-18h), isto é, apenas 16 horas de funcionamento por semana.  

- Despacho 32/2021, de 12 de abril: determinou o acesso condicionado a 

agendamento prévio e apenas 8h num dia da semana e 4h nos restantes dias (2ª f: 9-

13h, 18-22h; 3ª f e 5ª f: 14h-18h; 4ª f: 18h-22h; 6ªf: 9h-13hs), isto é, apenas 24h de 

funcionamento por semana. 

- Despacho n.º 101/2021, de 17 de setembro: determinou o acesso condicionado a 

agendamento prévio, 10h por dia (2ª a 6ª: 10h-13h e 14h-21h), isto é, apenas 50h de 

funcionamento por semana. 



 

- Despacho n.º 116/2021, de 15 de outubro: determinou o funcionamento durante 

11h diárias (2.ª a 6.ª, 10h-21h), isto é, 55h por semana. 

- Despacho n.º 139/2021, de 16 de dezembro, ponto I: determinou o acesso 

condicionado pelo sistema do semáforo e o funcionamento durante 9h30 diárias (2.ª a 

6.ª, 10h-19h30). 

- Decreto-lei n.º 104/2021, de 27 de novembro: impôs o teletrabalho na semana de 2 a 

9 de janeiro, tendo a biblioteca estado encerrada entre os dias 3 e 7 de janeiro. 

- Despacho n.º 139/2021, de 16 de dezembro, ponto III: determinou o acesso 

condicionado pelo sistema do semáforo e o funcionamento durante 8h quatro dias da 

semana e 4h noutro, isto é, apenas 36h por semana.  

- Despacho n.º 16/2022, de 14 de fevereiro: repôs a normalidade. 

  

6. As limitações que os referidos despachos introduziram na utilização da biblioteca pelos 

mestrandos e doutorandos podem contabilizar-se nos seguintes termos, por 

comparação com as 13h de funcionamento diárias do período pré-pandémico: 

- Despacho n.º 7/2021, de 22 de janeiro: esteve em vigor durante 12 semanas e um dia, 

o que se traduz em menos 588h de funcionamento, no total. Acresce o facto de mesmo 

as horas de abertura serem condicionadas a agendamento prévio, muitas vezes 

indisponível. 

-  Despacho 32/2021, de 12 de abril: esteve em vigor durante 22 semanas, o que se 

traduz em menos 902h de funcionamento, no total. Também durante este período as 

horas de abertura foram condicionadas a agendamento prévio, muitas vezes 

indisponível. 

- Despacho n.º 101/2021, de 17 de setembro: esteve em vigor durante 4 semanas, o 

que se traduz em menos 60h de funcionamento, no total. A necessidade de 

agendamento prévio manteve-se, estando por vezes indisponível. 

- Despacho n.º 116/2021, de 15 de outubro: esteve em vigor durante 9 semanas, o que 

se traduz em menos 90h de funcionamento, no total. 

- Despacho n.º 139/2021, de 16 de dezembro, ponto I: esteve em vigor durante 10 

dias, o que se traduz em menos 37h de funcionamento, no total. Acresce o facto de o 

acesso estar condicionado ao sistema de semáforo. 

- Decreto-lei n.º 104/2021, de 27 de novembro: traduziu-se em menos 5 dias de 

funcionamento. 



 

- Despacho n.º 139/2021, de 16 de dezembro, ponto III: esteve em vigor durante 5 

semanas, o que se traduz em menos 161h de funcionamento, no total. Acresce o facto 

de o acesso estar condicionado ao sistema de semáforo. 

 

7. Todas estas horas em falta, relativamente ao horário normal diário de 13h, computam-

se num total de menos 146 dias de possibilidade de acesso à biblioteca para 

investigação dos mestrandos e doutorandos face ao período pré-pandémico.  

 

8. Sublinhe-se, uma vez mais, que mesmo nos horários de abertura da biblioteca, o 

acesso foi condicionado a agendamento prévio, nem sempre disponível, durante 

38 semanas. 

 
9. Para além disso, é de notar que em dias com horários de funcionamento de apenas 4h 

(como se verificou em muitos dos períodos supramencionados) não é possível leitura 

contínua das obras recolhidas e é exigida a recolha sistemática das mesmas obras dia 

após dia, com manifestos inconvenientes para a continuidade da investigação. 

 

10. Por fim, destaque-se, ainda, que as limitações verificadas na biblioteca da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa foram também replicadas em muitas outras 

bibliotecas nacionais e internacionais, o que multiplica o prejuízo sofrido pelos 

mestrandos e doutorandos durante o ano de 2021 e os meses já decorridos do ano de 

2022. 

 
11. No que concerne aos empréstimos interbibliotecas (EIB), continuaram a verificar-se, 

desde janeiro de 2021, alguns constrangimentos aos serviços, prejudicando o acesso dos 

mestrandos e doutorandos no acesso a bibliografia estrangeira. 

 
12. Este aspeto torna-se especialmente gravoso face à impossibilidade financeira de 

adquirir estas obras a título individual e tendo em conta as limitações nas deslocações a 

bibliotecas estrangeiras.  

 
13. Relativamente às deslocações ao estrangeiro, é importante sublinhar que estas 

continuaram, durante o ano de 2021, a ser fortemente desincentivadas, por questões de 

prudência sanitária, o que prejudicou o plano de investigação de muitos mestrandos e 

doutorandos docentes que se encontravam em fases da sua investigação que 



 

recomendavam temporadas junto de bibliotecas ou centros de investigação 

estrangeiros. 

 
14. Por outro lado, o ano de 2021 pautou-se por um regime de isolamentos profiláticos 

por contactos de alto e baixo risco com infetados com covid-19 que perturbou os 

mestrandos e doutorandos e as suas famílias, desde logo impedindo-os de abandonar a 

sua habitação para se dedicar à investigação.  

 
15. Os constantes isolamentos afetaram, praticamente sem exceção, todos os mestrandos e 

doutorados, na medida em que o isolamento se estendeu às respetivas famílias (em 

especial filhos em idade escolar), em períodos consecutivos que duraram, por vezes, 

várias semanas. 

 
16. Durante estes períodos, não apenas a deslocação à biblioteca, mas também a atividade 

de escrita, ficaram praticamente impedidas. 

 
 

17. Por fim, e infelizmente, este surto não poupou a comunidade académica de Lisboa, em 

especial, os seus Assistentes, que, forma direta ou indireta, têm tido de lidar com as 

consequências físicas, psíquicas e sociais associadas à pandemia. 

 

18. No âmbito das conversações tidas para a apresentação do presente Requerimento, 

foram-nos relatadas várias circunstâncias psicológicas que destabilizaram, 

significativamente, qualquer trabalho de investigação, desde cansaço crónico, 

incapacidade de concentração, ansiedade, alterações de rotina, necessidade de prestação 

de assistência à família, entre muitos outros. 

 

19. É de notar que o trabalho de investigação para conclusão de mestrado e doutoramento 

é já, por si, um trabalho de isolamento e potenciador de ansiedade e cansaço, tendo a 

pandemia exercido um efeito multiplicador destes problemas pré-existentes. 

 
20. Por tudo isto, entendemos que, desde a apresentação ao Conselho Científico, do último 

requerimento de prorrogação do prazo, continuaram a não estar reunidas as condições 

para uma regular investigação científica, com o grau de exigência que caracteriza a 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 



 

 
21. Por todas estas razões, vimos, assim, requerer a V. Exa., uma nova prorrogação dos 

prazos de entrega de dissertações de Mestrado e teses de Doutoramento dos docentes 

da faculdade por 160 dias a contar desde o último dia do prazo estabelecido, sujeita a 

reavaliação, caso continuem a não estar reestabelecidas, significativamente, as condições 

normais de investigação. 

 

22. É de sublinhar que todos os estudantes de pós-graduação têm o maior interesse em 

entregar com celeridade as suas teses de doutoramento, por motivos não apenas 

académicos, mas também pessoais, sendo que o prejuízo que a pandemia tem vindo a 

causar-lhes se traduz num enorme atraso na evolução das suas carreiras, que não deve 

ainda, por um imperativo de justiça, ser agravado pela impossibilidade de concluir em 

condições adequadas o plano de investigação a que se propuseram. 

 
 

23. É com estes argumentos que se fundamenta o nosso pedido que, dadas as 

circunstâncias, parece-nos ser de justiça. 

 

 

Apresentando os mais respeitosos cumprimentos, 

Em nome de todos os Estudantes de Mestrado e 

Doutoramento da FDUL 

Pede Deferimento 

Filipa Lemos Caldas, representante dos Assistentes 

não doutorados 

Leandra Freitas, em representação ao Núcleo de 

Estudo Luso-Brasileiro 

Cláudio Cardona, em representação aos membros 

discentes do Conselho Académico 

Mileny Silva, em representação aos membros discentes 

do Conselho Pedagógico 


