CONSELHO DIRETIVO

Reunião Ordinária de 7 de setembro de 2012

ATA Nº 12/2012

Ao sétimo dia do mês de setembro de dois mil doze, pelas quinze horas e trinta 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
Professor Jorge Morais Carvalho
Dra. Daniela Mirante
A ordem de trabalhos principiou pela assinatura de documentos relativos à cabimentação de verbas
para a abertura de concursos de bolsa.
O ponto seguinte passou pela discussão da mudança de domínio do website do Cedis de
www.cedis.org para www.cedis.unl.pt . Decidiu o Conselho Diretivo questionar o autor material do
website, bem como o Dr. Rui Manso sobre a possibilidade ou a viabilidade dessa mudança, nomeadamente
sobre as eventuais complicações que daí possam advir.
O Professor Jorge Bacelar Gouveia informou o Conselho Diretivo do CEDIS que o seu novo livro
“Direito Constitucional de Macau” será impresso com menção ao CEDIS.
Em seguida seguiu-se um debate sobre a possibilidade de se celebrar um protocolo de cooperação
com a Universidade de Cabo Verde, nomeadamente com vista à realização de um Colóquio ou à elaboração
de uma publicação semelhante à obra “Portuguese Law an Overview”. Foi ainda manifestado o intento de
elaborar uma obra semelhante ao livro “Portuguese Law an Overview” também com Angola, neste caso em
coordenação estreita com a Doutora Elisa Rangel, e Moçambique. Assim, seria feito um texto de 20 a 30
páginas sobre cada ramo do Direito daquele país.
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Em seguida o Professor Jorge Bacelar Gouveia referiu ser necessário sensibilizar os diversos
Professores da FDUNL para o desenvolvimento de novos projetos no CEDIS, convocando-os para o seio
do CEDIS e da investigação.
Sugeriu, ainda, o Professor que se levasse a cabo a elaboração de uma obra sobre “A Justiça
Constitucional nos PALOP”, convidando para tal juízes dos respetivos Tribunais Constitucionais ou tribunais
equivalentes. O objetivo seria a produção de relatórios sobre o estado da justiça constitucional nesses países.
O Conselho Diretivo do CEDIS considerou ainda a hipótese de criação de uma revista na qual se
publicasse artigos feitos em Portugal e nos PALOP, que funcionaria, deste modo, como uma plataforma
alargada de discussão no Direito de Língua Portuguesa. O Diretor do CEDIS sugeriu que com vista à boa
concretização do projeto anteriormente referido deveria buscar-se financiamento a outras entidades,
mormente fundações.
O Conselho Diretivo deliberou favoravelmente quanto à abertura de dois concursos de bolsa com
vista ao arranque de um novo projeto relativo ao Fórum do Arrendamento (visando pesquisar doutrina e
jurisprudência) e ao revitalizar da JURIST Portugal..
O Professor Jorge Bacelar Gouveia sugeriu a realização de um Colóquio sobre a Nova Lei do
Arrendamento.
Por último, a Professora Ana Cristina Nogueira da Silva sugeriu aos restantes membros do Conselho
Diretivo que o CEDIS se associasse ao CHAM na receção e suporte da estadia da Professora Doutora
Lauren Benton, reputada especialista norte-americana na área da história do Direito. O Conselho Diretivo
acolheu a proposta e propôs a realização de um SPEED, de uma aula aberta ou de uma aula na Disciplina de
Direito e Sociedade.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata pelas dezasseis horas e 45 minutos.

O Presidente

A técnica-superior

___________________________

___________________________

____/_____/_____
Lisboa, Campus de Campolide
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