CONSELHO DIRETIVO

Reunião Ordinária de 26 de outubro de 2012

ATA Nº 13/2012

Ao vigésimo sexto dia do mês de outubro de dois mil doze, pelas onze horas e trinta minutos, sob a
presidência do Professor Doutor Jorge Bacelar Gouveia, Diretor do CEDIS, reuniu, na Sala 129, o Conselho
Diretivo do CEDIS, estando presentes os seguintes elementos:
Professor Jorge Bacelar Gouveia;
Professora Cristina Nogueira da Silva
Professor Jorge Morais Carvalho
Dra. Daniela Mirante
A ordem de trabalhos principiou pela assinatura de documentos relativos a renovações de bolsas.
O ponto seguinte passou pela discussão da renovação do contrato da bolseira do Observatório da
Legislação Portuguesa, Sónia Rodrigues. Entendeu o Conselho Directivo que para a tomada da decisão
deveria ser solicitado um relatório de atividades detalhado à candidata
Em seguida, foi analisado o pedido feito pela Professora Doutora Cláudia Trabuco quanto à abertura
de um concurso para recrutamento de um bolseiro para o projecto de investigação “Licenças de direitos de
propriedade intelectual”, do qual a docente é Coordenadora Científica. O pedido teve parecer positivo por
parte do Conselho Directivo.
O próximo ponto a ser debatido teve que ver com a necessidade de abertura de concursos de bolsa
com vista a seleccionar bolseiros para os seguintes projectos:
a) Fórum do Arrendamento Urbano”, tendo como Orientador Científico o Senhor Professor
Doutor Jorge Morais Carvalho, do qual resultará a atribuição de 1 (uma) bolsa de iniciação científica pelo
período de 6 (meses) meses, com o valor unitário de 385,00 € (trezentos oitenta e cinco euros) mensais;
b) Investigação para composição e gestão dos websites do CEDIS e do Direito de Língua
Portuguesa, tendo como Orientador Científico o Senhor Professor Doutor Jorge Bacelar Gouveia, do qual
resultará a atribuição de 1 (uma) bolsa de iniciação científica pelo período de 6 (meses) meses, com o valor
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unitário de 385,00 € (trezentos oitenta e cinco euros) mensais, a que corresponde o valor total de 2.310,00
Euros.
A Professora Cristina Nogueira da Silva submeteu à consideração do Conselho a abertura de um
concurso para atribuição de 1 Bolsa de Iniciação Científica no âmbito do Projecto Legislação: Trabalhadores e
Trabalho em Portugal e no Brasil, tendo como Coordenadora a Senhora Professora Doutora Cristina
Nogueira da Silva, do qual resultará a atribuição de 1 (uma) bolsa de iniciação científica pelo período de 6
(meses) meses, com o valor unitário de 745,00 € (setecentos e quarenta e cinco euros) mensais, a que
corresponde o valor total de 4.470,00 Euros. O montante da bolsa foi justificado de acordo com a
complexidade que o trabalho já atingiu, bem como a necessidade de obter um bolseiro com maior dedicação
para garantir o cumprimento dos prazos e metas estabelecidos.
A todos os pedidos foi dado parecer positivo.
O Conselho Directivo apreciou a carta enviada por Guilherme Marques Pedro, bem como o
projecto por este proposto. Foi decido responder via carta, agradecendo o projecto, mas explicando as
condicionantes financeiras. O Director do Centro voluntariou-se para elaborar essa carta.
O ponto seguinte respeito ao apoio financeiro do Centro despesas relacionadas com a impressão e
revisão gráfica das seguintes obras: “Direito Constitucional de Macau”, “Direito e Religião” e “O Socorro em
Portugal”. Afirmou o Professor Jorge Bacelar Gouveia que as mesmas se inseriam nas linhas de investigação
da Unidade de Investigação e que constituíam uma verdadeira contribuição científica para as áreas em causa.
O pedido foi feito pelo Director do Centro e mereceu o acordo dos restantes membros.
O Professor Jorge Bacelar Gouveia informou, de seguida, que os projectos relativos ao Direito de
Angola e Direito de Cabo Verde estão a desenvolver-se a bom ritmo.
O Director do Centro anunciou aos restantes membros do Conselho Directivo que ia solicitar a
associação do CEDIS à Colecção SPEED editada pela FDUNL. Por outro lado, sugeriu ao Conselho que
pensassem na possibilidade do Centro criar e editar uma revista em inglês, com cerca de 200 páginas, que
congregasse diversos contributos ao nível da produção científica dos docentes da casa. O formato e-journal não
foi excluído.
A Professora Cristina Nogueira da Silva alertou em seguida para a necessidade de se desenvolverem
diligências com vista à substituição da técnica que auxilia o Centro, visto a mesmo cessar funções em
Fevereiro de 2013 em virtude de iniciar uma bolsa de doutoramento concedida pela FCT. O Director
assumiu a tarefa de questionar a Administradora da Faculdade sobre esse assunto.
Ficou igualmente decidido que numa próxima reunião se agendaria a realização de um Congresso
subordinado ao tema da Nova Lei do Arrendamento Urbano.
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata pelas treze horas e quinze minutos.

O Presidente

A técnica-superior

___________________________

___________________________

____/_____/_____
Lisboa, Campus de Campolide
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