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Ata n.º 3 - 2021/22 

Assembleia Geral de 29 de junho de 2022 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, no horário de 

vinte e uma horas e quinze minutos, teve início a reunião da Assembleia Geral do Núcleo de Estudo 

Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidida pelo Presidente 

Interino da Assembleia Geral, Cláudio Cardona, cuja assunção à função se deu por inerência em razão 

do afastamento do efetivo; Despacho n.º 04/2021-22 da Mesa da Assembleia Geral de 14 de maio de 

2022, em ANEXO; secretariada pela Assessora de Comunicação, Bruna Lebre, posta a termo, ex post 

facto, pela Secretária Executiva do NELB, Joice Bernardo; convocada ordinariamente, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

 

1. Aprovação das atas;  

2. Deliberação quanto ao Relatório Anual de Atividades e de Contas;  

3. Deliberação quanto à ratificação da lista candidata à Direção Geral;  

4. Ponto de situação sobre os bolseiros-colaboradores e o Regulamento de Bolsas de 

Mérito;  

5. Outros assuntos. 

 

Fizeram-se presentes; além do Presidente Interino da Mesa da Assembleia: a assessora 

Bruna Lebre – nomeada secretaria ad hoc em função da ausência justificada da 1ª Secretária da Mesa 

da Assembleia, Joice Bernardo, e da impossibilidade de presença justificada pela 2ª Secretária, 

Rebeca Rossato –, a Presidente de Direção Leandra Freitas, o Presidente do Conselho Fiscal Jeferson 

Nicolau, o Tesoureiro Rodrigo David e André Brito, representante da lista candidata. Registrou-se 

haver o quórum mínimo para iniciar a reunião. 

 

 

1. PAOD – O Presidente Interino da Assembleia - Cláudio Cardona - abriu a reunião 

informando que o motivo de sua interinidade era devido a ausência do Presidente estatutário, André 

Brito. Esclareceu que a ausência decorria da candidatura do mesmo à presidência do NELB. 
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2. Aprovação das Atas -  Deliberação n.º 8 de AG 2021/22. Submetida a Ata n.º 1 de 

reunião da Assembleia Geral do dia 13 de março de 2022 para a aprovação - em ANEXO.  Registrou-

se a aprovação por maioria de votos. Deliberação n.º 9 de AG 2021/22. Submetida a Ata n.º 2 de 

reunião de Assembleia Geral do dia 26 de março para a aprovação - em ANEXO. Registrou-se a 

aprovação por unanimidade. Foi passada a palavra para a Presidente da Direção do NELB - Leandra 

Freitas. 

3. Deliberação quanto ao Relatório Anual de Atividades e de Contas - Apresentação 

do Relatório - A Presidente cessante iniciou a exposição do relatório - em ANEXO - com os pontos 

principais do PAO da Executiva. Enfatizou a finalização dos estatutos do NELB realizada pelo 

Presidente da Assembleia estatutário André Brito. Mencionou a atualização e expansão do Manual 

de Ingresso e Permanência (MIP). Sugeriu para a próxima gestão uma maior expansão do MIP com 

a inclusão mais assertiva dos direitos dos estudantes do pós-laboral e dos com estatuto de trabalhador-

estudante. Indicou a participação do NELB nos cadernos reivindicativos da AAFDL e mencionou a 

disponibilidade de informação quanto ao assunto. Passou para a SEACAD. Confirmou uma parceria 

do NELB com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). A parceria se referia a um 

projeto de investigação sobre vítimas imigrantes e afrodescendentes em violência de gênero. 

Ressaltou a abertura dos “Dossiês Temáticos” por parte da Diretoria Científica. Tais Dossiês foram 

frutos dos eventos realizados durante o mandato cessante. Seriam o II Congresso de Direito 

Constitucional e o Congresso Luso-Brasileiro de Direito Internacional Público. Pontuou a indexação 

das três edições da revista Jus Scriptum lançadas na sua gestão. Inclusive os artigos vinculados a elas. 

Discorreu sobre a Diretoria de Eventos. Ressaltou o evento “Brasil Desafios Soluções - Senador 

Randolfe Rodrigues”. Valorizou a realização do III e IV Simpósios Brasileiros do Direito do 

Ambiente. Citou os diversos CPPs. Enumerou entre os eventos clássicos o IV encontro do dia 

Internacional das Mulheres. Valorizou a realização de novas marcas de eventos NELB. Enumerou os 

Seminários de Conscientização. Seriam o “Setembro Amarelo”, o “Outubro Rosa”, a “Semana da 

Consciência Negra”. Citou o Simpósio Direito Marítimo e o Congresso Luso-Brasileiro de Direito 

Internacional Público. Ressaltou a importância das gestões anteriores na construção do MIP e 

mencionou a atualização das publicações de atas e despachos realizados em sua gestão. Informou que 

criara uma conta no Adobe para gestão de vídeos, documentos e imagens que poderiam ser usados 

no NELBCast. Indicou que o valor seria em torno de 16€ mensais. Discorreu sobre a Diretoria de 

Comunicação. Ressaltou as artes realizadas e o trabalho dinâmico de implementação das atividades 

pelo Instagram. Citou a participação do NELB em atividades da AAFDL. Disse que os membros da 

diretoria Pedagógica trabalharam na parceria da “Festa Não Passa Nada”. Houve a parceria no “Open 

day da Licenciatura”. Houve parceria na “Recepção de Estudantes” e a “Jornada do Caloiro”. 
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Agradeceu o Vice Presidente de Atividades da AAFDL Diogo Travassos pelo apoio ao Núcleo. 

Agradeceu a Presidente da AAFDL Catarina Preto. Agradeceu a Polina Popovichy e ao Núcleo 

Liberal pelo convite à participação no evento no evento de 25 de abril. Lamentou a falta de êxito na 

tentativa de realizar um “Jantar Lusófono" com os estudantes do NERA e NEA. Desejou que pudesse 

ser realizado pela próxima gestão. Discorreu sobre a Diretoria Pedagógica. Ressaltou a realização das 

“visitas guiadas” e dos métodos de integração de caloiros. Citou que houve a primeira e a segunda 

chamada do programa de apadrinhamento. Houve a criação de inquéritos quanto a formação de júris 

e marcações dissertações e teses. Criara-se formulários sobre o acolhimento e integração dos alunos 

dos anos de 2019 a 2021-22. Tais formulários abrangiam doutoramento, mestrado e licenciatura. O 

intuito seria de melhorar o acolhimento e recepção para os próximos alunos de 2022-23. Criara o 

“Programa de Acolhimento e Integração” que seria lançado nos meses subsequentes e se destinava 

aos alunos do próximo ano letivo. Conduziu-se a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal a fim de 

que apresentasse seu parecer. Parecer do Conselho Fiscal - em ANEXO - O Presidente do Conselho 

Fiscal - Jeferson Nicolau - iniciou sua fala com algumas notas iniciais. Mencionou sobre o pronto 

atendimento da Diretoria Executiva quanto às observações nos relatórios de parecer semestral no que 

tangia às irregularidades e situações que poderiam ser contornadas. Reconheceu o sistema de 

prestação de contas semestral como eficaz. Congratulou o avanço na regularização dos estatutos do 

NELB por parte da gestão. Considerou os possíveis efeitos positivos na próxima gestão e orçamentos. 

Fez menção a partir do relatório de contas e deu destaque aos 75% das propostas concluídas e aos 

3,4% destas ainda em conclusão. Salientou que havia em torno de 79,3% de medidas bem 

prosseguidas e executadas contra 20% de medidas não executadas. Concluiu o balanço positivamente. 

Ressaltou a distribuição de tais meditas. Que houve participação na execução das medidas de todas 

as diretorias. A Direção Científica, Direção Executiva, de Comunicação e de Eventos prosseguiram 

uma medida cada. Outras três medidas foram prosseguidas pela Diretoria de Apoio Pedagógico. 

Considerou que a medida incumprida da Comunicação se relacionava com a medida incumprida do 

Pedagógico. Afirmou quer as mudanças na titularidade dos órgãos e a falta de titularidade de órgãos 

inativos ou vacantes podiam implicar no bom ou mal funcionamento do Núcleo. Ressaltou a 

importância estatutária da Diretoria Pedagógica. Concluiu que de forma geral todas as diretorias 

prosseguiram suas competências de forma satisfatória. Ressaltou que o relatório de atividades 

permitiu a boa representação das atividades do Núcleo. Acrescentou que a medida 5 da Diretoria 

Científica constava como cumprida. Que discordava do cumprimento e desconsiderou tal menção. 

Este alegado cumprimento foi desconsiderado por não serem verificados artigos publicados no lapso 

da gestão em um “espaço dedicado aos alunos de licenciatura”. Não houve uma projeção ou 

renovação da proposta. Não houve sequer uma especificação de uma razão para tal. Mencionou que 
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o Tesoureiro do NELB indicou que as contas foram orçamentadas em cerca de 1785€ (mil setecentos 

e oitenta e cinco euros). Houvera na execução um excedente de 13% nas despesas. Isso totalizaria o 

custo de 2006,99€ de despesas. O Presidente do Conselho Fiscal indicou que analisara o assunto no 

seu parecer. Considerou-se que ter havido a participação em eventos não planeados 

orçamentariamente não obstou o rendimento significativo para o Núcleo. Mencionou que não foi 

posto em causa a responsabilidade financeira e as normas de gestão financeira do NELB. Disse que 

também não colocara em causa a prestação de contas referida. Ressaltou que cada vez mais os 

orçamentos do Núcleo vinham crescendo devido às responsabilidades acrescidas. Sugeriu que 

deveriam ser pensadas medidas alternativas de financiamento para a prossecução das expectativas de 

crescimento científico do NELB. Considerou que houve inércia e dificuldade de organização orgânica 

a entregar todas as propostas. Concluiu que a Diretoria Executiva procedeu com responsabilidade 

financeira adequada e agiu de modo sustentável. Concluiu sua fala gradecendo a palavra. O Presidente 

Interino da Assembleia do NELB – Cláudio Cardona - retomou a palavra e abriu espaço para 

intervenções ou dúvidas quanto às prestações de contas apresentadas. O Tesoureiro do NELB – Dr. 

Rodrigo David – teceu notas sobre o parecer do Conselho Fiscal. Indicou como correção do parecer 

fiscal do primeiro semestre uma nota de reembolso referente a cerca de 2€ (dois euros). Mencionou 

as festas que decorreram no mandato. Citou que houvera custos. Pontuou que houvera retorno quanto 

ao último evento. Valorizou o modelo de organização das bancas de festas com a colaboração da 

associada Thaís Sousa. Disse que encarregá-la da gestão da banca de um dos eventos teve efeitos 

positivos. Fez destaque a situação do Moot Court. Disse que os patrocinadores ainda não haviam 

efetuado o pagamento do prêmio. Um empréstimo fora tomado com o associado Cláudio Cardona. A 

resolução da questão ficaria para análise posterior. Elucidou que se utilizou da vantagem cambiária 

das moedas euro e real. Que tal artifício poderia ser aproveitado também durante a próxima gestão.  

O Presidente Interino da Assembleia abriu mais um espaço para intervenções e questões de ordem. 

Não houve intervenções. Submeteu-se o “Relatório de Prestação de Contas da gestão 2021-22". 

Deliberação n.º 10 2022/23: Aprovada por unanimidade.  

4. Deliberação quanto à ratificação da lista candidata à Direção Geral - O Presidente 

Interino da Assembleia do NELB deu nota da apresentação de uma única lista para e gestão vindoura. 

A ratificação da lista única para a gestão 22-23 seria deliberada após a exposição da mesma pelo 

candidato que a apresentara - André Brito. Apresentação da Composição da lista e (PAO) - 22/23 

- em ANEXO - André Brito recebeu a palavra como candidato ao cargo de Presidente Executivo do 

NELB. Iniciou a fala apresentando como Secretária Executiva – Joice Bernardo - e como Tesoureira 

– Patrícia Almeida. Ambas para integrarem a Direção Executiva da sua gestão. Seguiu recordando a 

atualização dos estatutos do NELB. Foram extintas as Secretaria de Mestrado, Doutoramento e 
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Empregabilidade e a Secretaria de Licenciatura. Relativo as atividades desenvolvidas por essas 

secretarias as competências foram aglutinadas para a Diretoria Pedagógica. SEACAD e SEMA 

mantiveram as competências e titularidades da gestão anterior. Seriam assumidas pela Dra. Camila 

Franco e o Dr. Caio Brilhante respectivamente. Houve a indicação da continuidade dos eventos da 

SEMA e a manutenção do projeto de reestruturação da SEACAD para o avanço das competências da 

secretaria. Referiu aquilo que poderia ser feito em matérias inclusivas e no que tange as questões 

sociais. O Presidente eleito indicou a intenção de criar contas bancárias institucionais para o NELB. 

Isso seria importante com vista à separação entre documentos particulares e institucionais. Mencionou 

também sobre o comentário anterior do Tesoureiro da gestão cessante – Dr. Rodrigo David - em 

relação à flutuação do câmbio. Mencionou a busca de apoio financeiro para além da AAFDL. Citou-

se o Instituto Público no Desporto e Juventude (IPDJ). Foi dito que a entidade financiaria associações 

estudantis. Indicou que no mandato anterior houve a escrituração dos estatutos do NELB e para a 

gestão seguinte restaria a receção da documentação e a publicação nos devidos canais de 

comunicação. Informou a continuidade do projeto de formação de outros núcleos em outras 

Faculdades da Universidade de Lisboa. Da forma como ocorreu com o ISCSP. Valorizou a 

possibilidade da criação de uma associação capaz de abarcar todos os alunos brasileiros da 

Universidade de Lisboa. Para a Diretoria Científica indicou que Jordano Paiva e Alysson Bezerra 

como Diretores. Que o primeiro fizera parte da direção cessante. O segundo participara no Grupo de 

Investigação de História da Justiça. Disse que se pretendia a continuidade e avanço em investigação. 

Pretendia-se ampliação para áreas ainda não alcançadas. Houve a indicação da pretensão de 

ampliação das edições da revista. Isso representaria potencializar a divulgação e o acesso a fim de 

promover a participação de docentes e pareceristas na publicação de artigos. O intuito seria que 

pudessem ser indexados em bases reconhecidas. O orçamento da revista era extremamente 

dependente das negociações feitas com a AAFDL. Citou a promoção do projeto da jornada “Como 

escrever um relatório - CER”. Propôs para que tivesse mais conteúdos informacionais de ensino. 

Mencionou a problemática do retorno às atividades presenciais pós pandemia. Destacou o desafio da 

Diretoria de Eventos em promover o incentivo ao comparecimento presencial. Pontuou como sendo 

uma dificuldade a ser ultrapassada pela nova gestão. O Presidente eleito mencionou a permanência 

de eventos como Simpósios, Congressos e demais iniciativas que viessem a surgir. Justificou o 

aumento do orçamento para 700€ (setecentos euros). Disse que era superior ao da gestão anterior 

devido a ausência do subsídio às impressões feitas para a divulgação. Tais subsídios foram cortados 

pela AAFDL desde 2021-22. A Diretoria Científica teria um orçamento em similaridade àquilo que 

estivera previsto no mandato anterior. Seria possível um orçamento supletivo. Isso seria consoante ao 

que fosse observado durante o mandato 22-23 do NELB e àquilo que fosse negociado com o os novos 
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dirigentes da AAFDL. Referia-se aos dirigentes que assumiriam a partir de 2023. O orçamento da 

Diretoria de Comunicação permaneceria no mesmo patamar da gestão anterior. Considerou a 

necessidade de aquisição de mais aparelhos computadores portáteis para a utilização pelas Diretorias 

do Núcleo e a materiais que poderiam ser eventualmente necessários. Ressaltou a necessidade de uma 

constante expansão das atividades digitais no NELB. Isso seria para a promoção do Núcleo nas redes 

sociais. Parte disso envolveria a mudança da logo do NELB e de toda identidade visual das redes. 

Manifestou que os programas culturais que deveriam retornar após o quadro pandémico. Discorreu 

sobre a Diretoria Pedagógica. Manifestou a intenção de prosseguir a relação comunicativa com os 

conselheiros para a resolução de conflitos e a recuperação dos delegados de turma. Declarou apoio a 

promoção das provas por via ZOOM para manter o alcance internacional. Disse que gostaria do 

retorno do “NELB Responde” a fim de facilitar a resolução das dúvidas levantadas pelos candidatos 

e alunos. O workshop sobre o regulamento de mestrado e doutoramento seria um projeto da gestão 

anterior a ser recebido para ser realizado no mandato vindouro. A Recepção de alunos incluiria visitas 

guiadas ao campus da ULisboa. Seria uma parceria com a AAUL. O orçamento contabilizava-se em 

2.230€ (dois mil duzentos e trinta euros). Disse que a execução de todas as atividades seria 

previamente analisada com responsabilidade fiscal. Ressaltou que o orçamento era superior ao 

orçamento da gestão anterior. Disse que o orçamento apresentado abrangia também a expectativa do 

subsídio da AAFDL. Ponderou que diante do quadro econômico um orçamento inferior acarretaria 

na redução da potencialidade de avanço da gestão. Que tal se referia ao desenvolvimento orgânico do 

Núcleo. Parecer do Conselho Fiscal – O Presidente do Conselho Fiscal - Jeferson Nicolau - tomou 

a palavra a indicar a importância da inclusão das competências das diretorias e suas finalidades no 

Núcleo. Destacou o aumento do orçamento no que tange a matéria da Diretoria de Eventos. Falou 

sobre os subsídios concedidos pela AAFDL. Mencionou o impacto negativo do corte sobre a Diretoria 

de Eventos. Se disse à favor da busca de uma negociação e a possível reestruturação dos critérios do 

subsídio da AAFDL no sentido de minorar tais problemas. Deu parecer favorável à ratificação da lista 

encabeçada por André Brito. O Presidente Interino da Assembleia - Dr. Cláudio Cardona - abriu o 

período para a apresentação de intervenções relativas ao ponto em deliberação. Não foram solicitadas 

intervenções ou esclarecimentos em questões de ordem. Submeteu-se a ratificação da Lista eleitoral 

encabeçada por André Brito. Bem como o PAO da Lista. Deliberação n.º 11 2021-22 – aprovada 

por unanimidade - sendo ratificada com 94,7% dos votos. O Tesoureiro Rodrigo David solicitou 

fosse posto a termo sua declaração de voto. O Presidente Interino da Assembleia Geral do NELB 

parabenizou o Presidente eleito do NELB e os diretores eleitos. Frisou a necessidade do ato da 

diretoria cessante perante o Conselho Fiscal. Para além dos atos intermediários que deveriam ser 

praticados até a posse da direção eleita. Deu a palavra para o senhor Rodrigo David que iniciou sua 
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declaração de voto a parabenizar a direção eleita. Desejou que fizessem um trabalho melhor que o da 

gestão cessante. Isso seria para o bem do Núcleo. Declarou que estavam presentes 21 (vinte e um) 

associados numa quarta-feira à noite. Tais reuniões não seriam propriamente agradáveis de se 

comparecer. Que destacava isso por conta de ex-dirigentes que se dignavam a perpetrar ataques em 

redes sociais.  Os mesmos não se dignavam a se fazerem presentes. Pediu que a nova gestão se 

lembrasse de quem estivera presente para aprovar essa nova direção.  Mencionou que os presentes se 

deram ao trabalho de ler o que essa próxima direção se propunha a fazer. Que iriam aparecer ruídos. 

Sempre apareciam ruídos de ex-dirigentes que não tinham mais o que fazer a não ser reclamar. A 

Presidente do NELB - Leandra Souza – pediu a palavra. Manifestou sua indignação com ex-dirigentes 

que pisavam no Núcleo. Discordou que esses dirigentes não se dariam ao trabalho de ler. Pontuou 

que sabia que liam atas e despachos para poder reclamar. Que o objetivo não era edificar o Núcleo. 

Se tratava de pessoas que tinham desafeto pessoal com o Dr. Cláudio Cardona e instrumentalizam o 

Núcleo para atacar. Disse surpreender-se que um ex-dirigente do NELB usasse o Núcleo para atacar 

pessoalmente os dirigentes do NELB que trabalhavam de madrugada para entregar a proposta do 

Núcleo para os associados. Destacou que se tratava de um trabalho voluntário e que era realizado por 

gratificação pessoal. Disse ser perturbante que pessoas contraprodutivas aparecessem para falar mal 

do NELB como forma de para atacar pessoalmente alguém. Aqueles que nos acusam de estar 

silenciando os nossos associados é quem o fazem. São as pessoas que derrubaram o NELBCast e que 

decidiram deliberadamente excluir pessoas de fotografias por desafetos pessoais. Disse que o NELB 

não censura as pessoas. Disse que quem censura as pessoas são aqueles que reclamam de censura. 

Agradeceu a todos os presidentes da gestão cessante. Desejou sincera “boa sorte” a direção eleita.  

5. Regulamento das Bolsas de Mérito Social - O Presidente da Assembleia – Cláudio 

Cardona - elucidou haver uma disposição no Regulamento em exame que determina que os bolseiros 

poderiam ter sua bolsa renovada uma única vez. Explicou que não poderiam ser dois semestres dentro 

do mesmo ciclo. Isso impediria uma prática que é recorrente na FDUL. Deu nota de uma reunião que 

se realizara na segunda-feira anterior à reunião da assembleia. Houve a determinação de que fossem 

praticados todos os atos da FDUL com o máximo de legalidade. Que a diligência nesse sentido se 

acentuou após a denúncia do Dr. Miguel de Lemos - assistente convidado da FDUL. O Presidente 

Interino da Assembleia passou a palavra para o Presidente eleito do NELB e senador da ULisboa - 

André Brito. O Presidente eleito pontuou que os brasileiros são os mais pretensos às bolsas de mérito 

social. Que solicitara à Diretora da FDUL – Sra. Prof.ª Doutora Paula Vaz Freire - a atualização dos 

regulamentos e resolução da questão. Que fizera contacto com o Sr. Reitor a fim de tratar do tema. 

Que também apresentara outras questões como a do Centro Médico. O Presidente eleito indicou que 

estaria a apresentar um projeto de modificação do Regulamento. Que estaria fazendo isso junto com 
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o Conselho Académico e em conversas com a Sra. Diretora da FDUL. Que a ideia seria favorecer 

alunos que cumprem os requisitos de aceitação. Tratara com o Sr. Reitor sobre as taxas diferenciadas 

para alunos que tem bolsa DGS. Pretendia que tais alunos pudessem ter descontos no Centro Médico 

da ULisboa. Sobretudo em atendimento a doenças psicológicas e questões psíquicas. Convidara o Sr. 

Reitor para a participação da posse da nova diretoria do NELB. Deu nota de que o mesmo não poderia 

estar presente. Foram tratadas outras questões relativas ao Núcleo. Tratou-se sobre o financiamento 

da Reitoria em favor do Núcleo. Falou-se da possibilidade de expansão do Núcleo. Concluiu assim 

sua fala. O Presidente Interino da Assembleia – Cláudio Cardona - mencionou que a restrita legalidade 

e o formalismo sobrepuseram-se aos interesses legítimos e o superior interesse do corpo discente. 

Deu nota que se extinguiu a legalidade pela letra da lei ao se desconsiderar os efeitos e danos que 

poderiam ser causados em decorrência da questão. Citou que era uma inverdade que a medida estaria 

a desfavorecer bolseiros ao se candidatarem. Era sabido que havia poucas candidaturas anuais para 

as bolsas de mérito. Concluiu que os danos colaterais não teriam sido avaliados pelo interveniente. 

Abriu para intervenções ou esclarecimentos em questão de ordem. A Presidente do NELB – Leandra 

Souza - agradeceu ao Diretor de Comunicação - Victor Gabriel Santos – pelo tempo dedicado ao 

Núcleo e destacou que ele se despedia como dirigente associativo do NELB. Agradeceu a todos pela 

presença e permanência até o final da assembleia. Agradeceu ao trabalho realizado em sua gestão 

embora houvessem enfrentado críticas. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente interino da mesa da Assembleia Geral Cláudio 

Cardona agradeceu a todos pela presença e encerrou a reunião às vinte e três horas e seis minutos. 

Certifica-se que a ata segue acompanhada de 6 anexos: 

 

1. Despacho n. 07/2021-22;  

2. Proposta de ata n.º 1 de AG; 

3. Proposta de ata n.º 2 de AG; 

3. Prestação de Contas Anual da Gestão 2021-22; 

4. PAO 22-23; 

5. Parecer n.º 2 do Conselho Fiscal 21-22 (relativo à prestação de Contas - Gestão 21-22); 

6. Parecer n.º 3 do Conselho Fiscal 21-22 (relativo ao PAO da lista candidata). 

 

 

Cláudio Cardona 

Presidente Interino da Assembleia Geral 

 



Página 9 

NELB – Núcleo de Estudo Luso-brasileiro 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sala 10.08, Cidade 
Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014, Lisboa – Portugal 

 

Bruna Lebre 

Secretária ad hoc 

 

Joice Bernardo 

Secretária da Mesa da Assembleia

 


