CONSELHO DIRETIVO

Reunião Ordinária de 31 de janeiro de 2013

ATA Nº 1/2013

Ao trigésimo primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e treze, pelas catorze horas e cinquenta
minutos, sob a presidência do Professor Doutor Jorge Bacelar Gouveia, Diretor do CEDIS, reuniu, na Sala
005, o Conselho Diretivo do CEDIS, estando presentes os seguintes elementos:
Professor Jorge Bacelar Gouveia;
Professora Cristina Nogueira da Silva
Dra. Daniela Mirante
A ordem de trabalhos principiou pela discussão sobre as alternativas para substituição da técnica que
auxilia o Centro, visto aquela terminar as suas funções no mês de Fevereiro. Os membros do Conselho
Directivo que estavam presentes decidiram submeter um pedido formal junto da Direcção da Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa com vista à contratação de uma nova secretária, a Dra. Inês Braga.
O ponto seguinte passou pela apreciação do pedido submetido pela Dra. Marta Tavares de Almeida,
no âmbito do projecto de investigação Observatório da Legislação Portuguesa, com vista ao financiamento
das despesas relacionadas com a edição do Boletim n.º 5 do Observatório da Legislação Portuguesa. Face às
novas regras relativas à aquisição de bens e serviços pela Administração Pública, foi decidido solicitar o envio
do “miolo” do Boletim com vista a contactar mais um fornecedor para a obtenção de um novo orçamento.
Em seguida, a técnica que auxilia o Centro apresentou o ponto da situação financeira do CEDIS,
dando a conhecer as receitas e as despesas previstas para 2013. Com vista a auxiliar esta apresentação foi
distribuída uma tabela elaborada pela técnica.
O próximo ponto passou pela deliberação sobre o apoio do CEDIS ao I Congresso Luso-Brasileiro
de Direito, que terá lugar entre 11 a 13 de Fevereiro na FDUNL, e ao III Congresso do Direito de Língua
Portuguesa, a qual teve sentido positivo.
Em seguida a Professora Cristina Nogueira da Silva sugeriu a elaboração de um relatório detalhado
sobre todas as actividades que já tenham sido desenvolvidas no âmbito do CEDIS, de modo a ficar um
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histórico detalhado das nossas actividades e que nos permita no futuro elaborar um projecto competitivo
junto da FCT.
O Director do Centro deixou, ainda, um louvor à técnica que agora cessa funções por toda a
dedicação, zelo, cuidado e inteligência que demonstrou no desempenho das suas funções.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata pelas quinze horas e quarenta e cinco minutos.

O Presidente

A técnica-superior

___________________________

___________________________

____/_____/_____
Lisboa, Campus de Campolide
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