
 

 

 

 

Ata de Tomada de Posse  

Ata 3/2022 

22.08.2022 

 

No dia vinte e dois (22) de agosto de dois mil e vinte e dois (2022), realizou-se por 

videoconferência, a Assembleia Geral de Alunos, presidida por Carolina Matos, contando 

com a presença da Vice-Presidente, Sílvia Castilho, estando presentes os restantes alunos 

que compareceram. Devido à ausência de quórum, a Assembleia Geral de Alunos teve 

início às vinte horas, ao invés de ter início às dezanove horas e trinta minutos, como 

previsto. A Assembleia Geral teve fim pelas vinte horas e doze minutos. 

 

A Assembleia Geral de Alunos teve como ordem de trabalhos: 

1. Tomada de posse da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal da 

NOVA Law SU 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral (doravante MAG), Carolina Matos, deu 

início à Assembleia desenvolvendo uma reflexão sobre o trabalho efetuado no ano 

anterior. Após um breve discurso, a Presidente empossou o seu sucessor, Luís Calado. 

Foi dada a palavra ao Presidente da MAG que referiu os objetivos que os membros do 

órgão se propõem a cumprir durante o seu mandato, frisando a transparência, 

proximidade e o rigor como prioridades. Seguidamente, foi dada a posse à Vice-

Presidente da Mesa, Rita Ventura, e à Secretária da Mesa, Ana Sofia Fernandes.  

O aluno Luís Calado, enquanto membro da atual MAG, deu posse à Presidente do 

Conselho Fiscal, Beatriz Gomes, que relembrou a importância da responsabilidade do 

órgão, bem como a tenção de melhorar a articulação entre este e os demais. Foi dada 

igualmente a posse à Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Matilde Ribeiro, e à 

Secretária do Conselho Fiscal, Marta Cardoso. 



Assim, a tomada de posse ocorreu pela seguinte ordem: 

Mesa da Assembleia Geral: 

Presidente: Luís Miguel Calado Mendonça____________________________________ 

Vice-Presidente: Rita Isabel Reia Ventura_____________________________________ 

Secretária: Ana Sofia Velez Fernandes_______________________________________ 

Conselho Fiscal: 

Presidente: Beatriz Tomás Duarte Gomes_____________________________________ 

Vice-Presidente: Matilde Neto Ribeiro_______________________________________ 

Secretária: Marta Pereira Cardoso___________________________________________ 

 

Marta Pena, Presidente da Associação de Estudantes, tomou a palavra, iniciando o seu 

discurso com um apontamento no que concerne à independência dos órgãos, a sua 

imparcialidade, e em particular, à cooperação e competência que estes devem sempre 

tentar alcançar, Posteriormente, mencionou alguns problemas que ter-se-ão assistido no 

ano letivo anterior. Manifestou, em primeiro lugar, o seu descontentamento pela falta de 

cumprimento dos tempos previstos para a tomada de posse, pedindo que exista uma 

melhoria significativa neste aspeto. Em segundo lugar, aludiu à perda de participação 

dos estudantes nas Assembleias, dirigindo-se ao Presidente da Mesa, de modo a que 

haja uma atenção especial em criar mecanismos que garantam a recuperação do 

envolvimento da comunidade estudantil nas sessões supervenientes. 

Em último lugar, e em tom informativo, a Presidente da Associação de Estudantes, 

abordou a situação da publicação errónea dos Estatutos, que tem vindo a ser alvo de 

resolução já em anos anteriores, informando que houve a necessidade de intervenção 

jurídica, e que tal tem um custo agregado, que terá que ser tido em conta.  

Nada mais havendo a tratar, e não tendo sido suscitado qualquer outro assunto, o atual 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu a comparência dos presentes e deu 

por encerrada a reunião, pelas vinte horas e doze minutos, da qual lavrou a presente 

proposta de Ata, redigida e assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral, para 



que, uma vez lida e achada conforme, seja aprovada em sede da próxima Assembleia 

Geral de Alunos. 

Lisboa, 22 de Agosto de 2022. 

 

(Presidente – Luís Calado) 

 

(Vice-Presidente – Rita Ventura) 

 

(Secretária – Ana Sofia Fernandes) 


