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Presidência:  

 

Eventos Internacionais  

Durante o mandato da Direcção Nacional 2012-2013 a ELSA Portugal esteve representada pelo 

seu Presidente no IPM Paris (Agosto de 2012). Este acabou por ser o único evento internacional 

em que o Presidente da ELSA Portugal, devido a razões pessoais e profissionais, pôde estar 

presente. De qualquer modo, a área de Presidência da ELSA Portugal nunca deixou de estar 

representada nos eventos internacionais que se seguiram sendo esta representação assegurada 

pelos restantes membros da Direcção Nacional que participaram nesses eventos (ICM Batumi – 

Novembro de 2012; IPM Yalta - Fevereiro de 2013 e ICM Colónia – Abril de 2013).  

 

Regulamento Geral sobre o Funcionamento e Organização da ELSA Portugal 

(ROGFOEP) 

Desde o início do mandato, em Agosto de 2012, sempre foi objectivo da actual direcção a 

elaboração de um Regulamento Geral que, nos termos dos diplomas em vigor no âmbito da rede 

internacional da ELSA, pudesse regular os actuais Estatutos da ELSA Portugal de uma maneira 

mais detalhada e consolidada e assim assegurar a estabilidade e a continuidade dos processos de 

funcionamento da nossa rede a nível nacional.  

Assim, e no que respeita à área de Presidência, foi discutido no CGN de Outono de 2012, no seio 

do Workshop de Presidência e Secretaria-Geral, a elaboração deste regulamento e os moldes em 

que tal seria feito, ficando decidido que haveria 3 grupos de trabalho a elaborar a parte de 

Presidência. Cada grupo de trabalho elaborou um capítulo da parte de Presidência do Regulamento 

(Gestão de Direcção, Relações Externas e Expansão) e coube ao Presidente da ELSA Portugal 

proceder à moderação e participação nas discussões de cada grupo de trabalho bem como à 

compilação e consolidação dessa mesma parte. O Regulamento foi discutido no CGN de 
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Primavera de 2013 e para agrado da Direcção Nacional foi aprovado por unanimidade pelos 

grupos locais.  

 

Reuniões com os Núcleos  

A Direcção Nacional 2012-2013 visitou os grupos locais no início do ano, tentando assim motivar 

os membros dos grupos locais e apresentar o plano de acção da direcção nacional. Os workshops 

de Presidência foram dados em conjunto com Secretaria-Geral e tiveram um feedback 

extremamente positivo por parte de todos os participantes. Também durante a elaboração do 

ROGFOEP houve a oportunidade para reunir com alguns presidentes e, para além da discussão 

do Regulamento, debater um pouco a situação dos núcleos e as suas actividades. 

 

Relações Externas  

Durante este mandato foi implementado um novo procedimento de Relações Externas, 

procedimento esse que permitiu coordenar entre grupo locais e a direcção nacional as abordagens 

a serem feitas a entidades externas nacionais e internacionais para fins de angariação de fundos e 

de estágios STEP. É de resto esse mesmo procedimento que, por ter tido um feedback positivo 

por parte dos Presidentes dos grupos locais, integra agora o capítulo de “Relações Externas” do 

Regulamento Geral sobre o Funcionamento e Organização da ELSA Portugal (aprovado no CGN 

Primavera de 2013). 

Ao mesmo tempo, a ELSA Portugal conseguiu com sucesso angariar patrocínios para o NMCC, 

nomeadamente junto da Almedina, Quid Juris, Sérvulo & Associados e PLMJ, tudo graças ao 

incansável trabalho da VP AA da ELSA Portugal.  

 

Expansão  

Durante o presente mandato a ELSA Portugal foi abordada três vezes com o propósito de solicitar 

informações quanto à criação de núcleos ELSA. Dois dos contactos vieram de um estudante do 

curso de Solicitadoria da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTGF) do Instituto 

Politécnico do Porto (IPP) e da Directora do curso de Solicitadoria no Instituto Politécnico de 

Bragança.  
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Uma vez que, na interpretação da Direcção Nacional, nos termos dos Estatutos Nacionais mas 

principalmente internacionais, os cursos acima indicados não entravam no âmbito de actuação da 

ELSA Portugal, foi dada resposta aos dois contactos no sentido de não poder haver criação de 

núcleos nessas instituições de ensino.  

No entanto, e no sentido de ter uma opinião mais fundamentada sobre esta questão, foi solicitado 

parecer ao Conselho de Fiscalização a fim de este se pronunciar sobre esta situação. 

O parecer do Conselho de Fiscalização foi no sentido de não haver qualquer impedimento nos 

actuais diplomas em vigor na ELSA à instalação de núcleos nestas instituições, uma vez que os 

Estatutos eram omissos quanto a esta questão. Foi ainda sugerido pelo CF que a questão fosse 

deixada ao critério dos grupos locais. Foi assim esta questão discutida sem qualquer carácter 

vinculativo em sede de CGN Primavera 2013, sendo que nessa ocasião os grupos revelaram-se 

maioritariamente contra a instalação de grupos locais nas referidas instituições. 

A Direcção Nacional foi ainda abordada, a uma semana do início do CGN de Primavera 2013, por 

alunos da Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa, na pessoa de Mateus Leite de 

Campos, para indagar acerca do funcionamento da ELSA e da ELSA Portugal e de um possível 

lançamento de alunos desta instituição como candidatos da Comissão Instaladora. O Presidente da 

ELSA Portugal forneceu toda a informação necessária e os referidos alunos estiveram presentes 

no CGN Primavera 2013 onde tiveram o seu primeiro contacto com a ELSA.  

 

 

Secretaria Geral: 

 

 

Eventos Internacionais 

Neste mandato participei no ICM de Batumi, representando a ELSA Portugal nos workshops de 

Secretaria Geral, tendo sido no mesmo Head of Delegation. 

Nesse evento, bem como durante todo o mandato, sempre fui bastante activo nas discussões que a 

rede internacional tinha, tendo colaborado de forma bastante activa em discussões sobre o 

Transition Manual e na estrutura dos workshops dos eventos internacionais. 
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Coaching System 

Após o primeiro ano de coaching system na nossa rede, e estudadas algumas debilidades do 

sistema, decidi remodelar o mesmo, tendo os coaches sido escolhido com base em critérios de 

proximidade física e social com os Grupos Locais, debilidades dos Grupos Locais em específicas 

áreas e conhecimento do Grupo Local por parte do coach.  

Tais remodelações no critério de selecção e escolha de emparelhamento foram fundamentais para 

o aumento da produtividade desta sistema e a criação de uma melhor ligação entre coach e Grupo 

Local, tendo notando-se uma assinalável melhoria neste sistema como demonstra o State of the 

Network da ELSA Portugal. 

 

State of the Network da ELSA Portugal. 

Pela primeira vez, criou-se a compilação de dados obtidos pelos inquéritos do SofN na ELSA 

Portugal. Organizei e compilei duas edições, a edição de Outono e a edição de Primavera, criando 

um documento que poderá ser utilizado para as futuras direcções nacionais estudarem o 

desenvolvimento da rede.  

Este documento mostra com um grau de veracidade bastante elevado tudo o que a rede fez ao 

longo deste mandato, sendo os resultados um reflexo do trabalho elaborado por todos. 

 

Estatutos da ELSA Portugal, situação da pessoa colectiva da ELSA Portugal 

O facto da ELSA Portugal ter registados e publicados em Diário da República apenas os estatutos 

de 1989’, foi uma situação com o qual me deparei apenas no início do mandato e que me abraçou 

com grande trabalho durante todo este mandato. 

Vários foram os problemas encontrados por esta situação, falta de inscrição na Segurança Social e 

Finanças, falta de actualização do número de pessoa colectiva e posteriormente falta de 

possibilidade de acesso à titularidade da Conta Bancária da ELSA Portugal. 

Deparado com tamanhos problemas, imensos foram os esforços para resolução deste problema, 

desde logo junto do banco, onde não foi possível alterar a titularidade da conta porque os estatutos 

que nos vinculavam para com o Estado, os de 1989’, previam uma realidade completamente 

diferente da actual na ELSA Portugal, nesses, não somos Direcção Nacional, a associação não se 
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denomina como ELSA, os associados são pessoas singulares, etc, etc, etc. Assim, foi impossível 

resolver a titularidade da conta sem resolver a situação registal da ELSA Portugal. 

Para resolução desse problema, alterámos os estatutos, no entanto, foi-nos posteriormente 

informado num Notário, que os mesmos não podiam ser registados por falta de tracto sucessivo 

no registo dos estatutos.  

Tendo um novo problema pela frente, estudamos agora uma nova solução que será apresentada 

em Conselho Geral e discutida por todos. 

 

Fim de Semana de Transição 

A Transição é fundamental em ELSA, como tal, preparámos desde logo o fim de semana de 

transição para a Direcção Nacional que nos vier substituir. A eles foi dada formação, 

conhecimentos, motivação e dicas que serão certamente úteis para o seu mandato, coube-me a 

mim a organização de todo esse fim de semana e trabalho inerente. 

 

Fim de Semana do OYOP 

O Fim de Semana do OYOP foi uma oportunidade que tivemos para, pela primeira vez, nos 

reunirmos e trabalharmos em equipa. O fim de semana foi bastante productivo, pois, delineámos 

todos o nosso ano de trabalho e criámos um bom espírito de equipa.  

Como Secretário Geral, fui responsável pela organização do fds. 

 

Conselho Geral Nacional Outono e Primavera 

Como Secretário Geral, é minha responsabilidade a colaboração na organização com os Grupos 

Locais responsáveis pelos CGN’s da ELSA Portugal, sendo também responsável pelos trabalhos 

realizados no decurso dos mesmos. 

O CGN de Outono correu da melhor forma, as discussões em plenário foram bastante 

productivas e participadas, tivemos uma boa adesão pro parte dos GL’s, importantes decisões 

foram tomadas, contámos com a presença de participantes internacionais e os workshops e 

tranings foram uma grande mais valia para toda a rede. 
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O CGN de Primavera está a ser organizado e espera-se que corra da melhor forma possível, sendo 

tão bom ou ainda melhor que o passado. 

 

National Trainers Pool 

Um dos maiores problemas da rede é a dificuldade que os GL’s têm em aceder a training, tal 

dificuldade deve-se à falta de trainers na nossa rede. 

Assim, aperfeiçoei o regulamento sobre o NTP e criei as bases para que o papel passe à prática, 

esperando no final deste mandato ter esta ede totalmente operacional, de modo a que no próximo 

ano lectivo os GL’s possam contar com training nas mais diversas áreas elsianas. 

 

Regulamento Geral sobre o Funcionamento e Organização da ELSA Portugal 

Um dos grandes projectos da ELSA Portugal era o de ter no final do mandato um manual para 

regulamentar a ELSA Portugal, de modo a evitar-se ter regulamentos avulsos que estipulem o 

modo como a nossa associação se gere. 

Assim, desenvolvi em conjunto com os officers locais a parte de Secretaria Geral do manual, tendo 

obtido um documento com qualidade e que pode ajudar bastante as futuras direcções nacionais e 

locais. 

 

Conclusão 

Ao longo de todo o mandato, sempre pautei o meu trabalho pela transparência, responsabilidade e 

cooperação. O contacto e comunicação foi a palavra chave ao longe deste ano e reflexo disso foi o 

número de e-mails que enviei e recebi para toda a rede, no total, recebi e enviei mais e-mails que os 

todos somados nos passados 3 mandatos. 

Além disso, sempre consegui motivar a minha equipa e coordenar o trabalho da Direcção 

Nacional, tendo tal motivação e coordenação dado origem a excelentes resultados. Exemplos disso 

são a organização do NMCC, EMC2, o alto número de estágios oferecidos à rede, international 

study visit, SotN, Regulamento da ELSA Portugal, etc, etc, etc. 

Entendo assim, que o mandato correu da melhor forma possível e como tal, estou satisfeito com o 

trabalho realizado por mim e por toda a Direcção Nacional. 
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Director de Financial Management 

 

 

O meu mandato como Director para Financial Management da ELSA Portugal começou no final 

do mês de Janeiro de 2013. Fui nomeado pela Direcção Nacional para assegurar as finanças da 

ELSA Portugal até ao final de Julho de 2013 e preparar a transição para o próximo officer.  

 

Representação internacional 

Ao nível internacional, a minha actividade tem-se centrado na criação de uma ligação entre a 

ELSA Portugal e a rede elsiana internacional, mantendo-me a par de tudo o que se passa na 

mailing list. Também foi a representação dos interesses económicos da rede. Mais especificamente 

o ELSA Online fee. 

 

Representação nacional 

Ao nível nacional, a reativação da mailing list de Tesouraria e a transmissão do básico ELSA 

Knowlegde foram a minha primeira tarefa como Director de Finanças da ELSA Portugal. 

Juntamente com a restante Direcção Nacional, temos trabalhado juntos e discutido os tópicos de 

preparação para o próximo CGN e tenho acompanhado e colaborado no desenvolvimento do 

Decision Book da ELSA Portugal. 

 

Situação financeira 

No início do mandato, a conta da ELSA Portugal estava congelada devido a novas 

regulamentações e requisitos. Esperámos resolver esta situação antes do final do nosso mandato 

de forma a honrarmos as nossas responsabilidades financeiras com a ELSA Internacional e demais 

entidades, situação contudo, que nunca se encontrou em risco de acontecer. Sem acesso a conta da 

ELSA Portugal pedimos ao grupos locais um pagamento em numerário para termos liquidez. 
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CGN Coimbra 

Os trabalhos preparatórios principais para o CGN foram a preparação do Relatório de Contas e 

Orçamento para a DN 2013/2014. Muitas questões foram levantadas sobre o ELSA Online Fee.  

Como decidido no ICM Cologne 2013 nós não vamos pagar mais tal fee. 

Foram assinados acordos de pagamento com a ELSA Lusófona e ELSA FDUP de modo a lhes 

permitir os direitos de voto. No entanto, os acordos de pagamento não foram cumpridos ao longo 

do mandato 2012/2013 por parte dos grupos locais. 

 

Eventos nacionais 

Para o NCM2, a ELSA Portugal investiu 446,05€ para o evento, dinheiro que foi administrado 

pela Daniela Cardoso para preenchimento e cumprimento das responsabilidades inerentes ao 

NCM2. Do dinheiro emprestado, 270€ foram reembolsados, sendo assim, a ELSA Portugal gastou 

176,05€ no evento. 

 

Transição 

No fim de semana de transição, preparei da melhor forma a próxima Directora de FM da ELSA 

Portugal, Bárbara Miragaia. Nesse fim de semana, enviámos invoices referentes aos CGN de 

Primavera e treinámos acordos de pagamento. Neste mesmo fim de semana de transição também 

enviamos emails de apresentação e de despedida para a rede nacional e internacional. 

 

Sem liquidez, a antiga DN 2012/2013 e a nova DN 2013/2014 comprometeram-se no reembolso 

à primeira, dos gastos em deslocações, aquando garantido o acesso à conta da ELSA Portugal por 

parte da DN 2013/2014. 

 

O acesso a conta da ELSA Portugal foi garantido no inicio do mandato 2013/2014. O dinheiro do 

ano 2012/2013 foi transferido nessa mesma conta. 
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Vice-presidência em Marketing: 

 

 

O Marketing da ELSA Portugal iniciou o ano no OYOP Weekend Portugal. Este foi muito 

produtivo e coordenado pelo Tiago Mayan Gonçalves no qual tivemos training de OYOP. 

- Training 

- OYOP weekend PORTUGAL 

 

Comunicação com ELSA Internacional e outros grupos nacionais  

Ao nível da comunicação com a ELSA Internacional esta estabeleceu-se de forma regular 

impulsionada pelos compromissos da rede como a divulgação de eventos internacionais e de 

outros países, debates sobre o estado do marketing na rede com o VP Marketing da ELSA 

Internacional. Relativamente a comunicação com outros grupos nacionais é de mencionar a 

criação da imagem para o Iberean Freshers Camp para a ELSA Espanha (que acabou por não se 

proporcionar) e a divulgação de study Visit a Portugal, das Summer Schools e outros eventos de 

outros países. 

- Preenchimento e envio da Shipping List no outono e primavera 

- Divulgação de eventos internacionais 

- Regular comunicação com o VP Marketing da ELSA Internacional 

- Cartaz IFC para ELSA Espanha (não se realizou) 

- Divulgação de Study Visit a Portugal, das Summer Schools em Portugal e de outros eventos 

internacionais em Portugal. 

 

Gestão da comunicação interna 

Relativamente à gestão da comunicação interna na rede nacional salienta-se em primeiro lugar as 

reuniões sectoriais em Lisboa e Porto, assim como os área meeting nos CGN do Porto e de 

Coimbra, que ajudaram a fortalecer a relação entre officers locais e com a direção nacional. Estas 

sinergias foram uteis em momentos cruciais da vida dos núcleos, e o impulsionamento da 
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comunicação entre markeeters teve como consequência uma melhoria da imagem ao nível 

nacional.  

A aposta na divulgação do ELSA Day, a manutenção precária do site da ELSA Portugal e o apoio 

na criação de materiais de marketing de grupos locais foi também determinante para cumprimento 

dos objetivos do marketing na rede. 

- Reuniões sectoriais em Lisboa e Porto 

- Decision Book ELSA Portugal 

- Impulsionamento da comunicação entre marketeers 

- Criação de materiais de marketing para comunicação com officers e alumni 

- Gestão da comunicação e apoio aos marketeers 

- Impulsionamento do ELSA Day ao nível nacional 

- Manutenção do site da ELSA Portugal 

- Apoio na criação de materiais de marketing de grupos locais 

 

Secretaria-geral 

No que toca a Secretaria-geral, foi dado apoio no sentido de restabelecer uma forte comunicação 

com a rede de officers locais assim como com alumni, apostando-se na proximidade. O apoio na 

uniformização dos materiais da ELSA Portugal para serem distribuídos pela rede foi também um 

elemento essencial na relação de suporte à área de Secretaria-geral. 

- Início do processo de criação de corporate identity para rede alumni nacional 

- Apoio na uniformização de materiais 

 

Actividades Académicas 

O apoio à área de atividades académicas esteve altamente concentrado no evento do National 

Mootcourt Competition Portugal. Elaborou-se uma estratégia de marketing baseada numa imagem 

forte e materiais de fácil interatividade com os potenciais interessados, como o site do NMCC 

Portugal. Foi também prestado apoio nesta área à divulgação de eventos da rede. 

- Criação e divulgação da imagem no NMCC 

- Criação e gestão do site NMCCPORTUGAL 
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- Divulgação das várias atividades de AA nacionais e internacionais 

 

Seminários e Conferências 

Para seminários e conferências foi criada a brochura para Study Visits em Portugal a ser distribuída 

pela rede internacional, assim como foram divulgadas todas as atividades de S&C em Portugal. 

- Criação de brochura para Study Visits em Portugal 

- Divulgação das várias atividades de S&C em Portugal 

 

STEP 

A forte colaboração com a área de STEP, uma das grande apostas deste mandato, alicerçou-se na 

reformulação da marca STEP em Portugal e na criação de uma estratégia nacional de student 

hunting e job hunting. A reformulação da marca STEP teve com base e principio a mudança na 

imagem ao nível internacional, adaptada a Portugal. No que toca a student hunting e job hunting 

adaptamos estas campanhas ao novo calendário de step e apostamos em novos materiais de 

marketing que reforçassem a presença de STEP nas faculdades de direito em Portugal. 

- Reformulação da presença e da imagem de STEP em Portugal 

- Criação de uma estratégia nacional de student hunting e de job hunting 

 

 

Considerações finais 

O papel que projetei para o marketing na rede nacional foi o implementado de forma bem 

conseguida, no qual resultaram os alicerces para um futuro forte da rede nacional e com muitos 

projetos em andamento que serão certamente levados a cabo da melhor forma pelos marketeers da 

rede. Destaco o papel dos marketeers da rede que contribuíram de forma decisiva para a evolução 

que era desejada no marketing. 

A concluir fica uma nota de apreço para a direção nacional pela forma coesa com que trabalhou 

em especial ao André Reis e Silva pelo espirito fraterno que implementou, ao João Pedro Ferreira 

da Silva por ser o motor do labor, à Filipa Homem pelas sinergias criadas com STEP e marketing 
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que serão certamente decisivas, à Daniela Cardoso por ter apostado no NMCC Portugal e por essa 

aposta ter sido tão bem sucedida, e ao Intis-Loys por ter trazido muito ELSA Spirit. 

 

 

Vice-presidência em Actividades Académicas: 

 

 

Rede 

 A comunicação estabelecida com os officers, em termos gerais, é eficiente e regular, mediante um 

acompanhamento do trabalho realizado a par da partilha dos materiais necessários. 

Divulgação e realce das forms internacionais de avaliação e projecção uniforme dos projectios: IFP 

Evaluation Form; AA Specification Form; AA Evaluation Form, 

Participação, discussão e conclusão dos trabalhos desenvolvidos nos Working Groups, 

apresentados e votados no ICM Cologne. 

Elaboração, apresentação e votação da parte relativa a AA do DB da ELSA Portugal, o qual foi 

previamente aberto a opiniões e sugestões por parte dos VPAAs dos respectivos núcleos. 

 

Moot Courts 

EMC2 

Participação na Ronda Regional do EMC2, organizado pela ELSA FDUP, na qualidade de coach e 

membro do OC responsável pelas relações externas, gestão e comunicação. O balanço é bastante 

positivo, tendo o projecto constituído um impacto considerável na rede portuguesa, na projecção 

do grupo local e no intercâmbio estudantil. 

 

National Moot Court Competition 

Organização e realização do NMCC na FDUP. Este projecto revelou-se pioneiro na realidade 

portuguesa ao nível de moot courts ELSA, conseguiu forte acolhimento da comunidade estudantil 

e mérito interno e externo para a rede.  
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Legal Research 

Realização da 1º reunião inerente ao projecto: discussão do framework; divisão das questões; 

organização do calendário interno; esclarecimento de dúvidas. 

Início da pesquisa do coordenador académico português e preparação dos primeiros materiais de 

divulgação do próximo International Legal Research Group, o que versa sobre “Hate Speech 

Online: Right or Crime”. 

Criação de página online relativa ao projecto 

 

Legal Education 

Legal Writing: 

Expansão do projecto internacional “Law Review”, delineado pelo Director for Legal Writing da 

ELSA Internacional, possibilitando a inserção nos quadros editoriais de uma possível revista 

online, que revelou uma natureza vaga e alguma falta de solidez. 

Divulgação interna e externa das Essay Competitions internacionais  

Apoio aos projectos locais, dos quais resultou a conclusão da falta de motivação e adesão da 

comunidade académica em geral  em investir e participar neste tipo de competição. 

 

Área Meeting CGN Coimbra 

A área meeting foi subordinada ao tema: estatuto político da ELSA, no âmbito do qual foram 

apresentadas situações que revelam confluência de interesses cívicos e políticos, as quais 

impulsionaram o debate. Discutiu-se igualmente as oportunidades de progressão académica e 

mérito para as faculdades no acompanhamento de international legal research groups e a situação 

da rede ao nível de acividades académicas em perspectiva de balanço final. 

 

Conclusões 

Ao longo deste ano, a área de Actividades Académicas conheceu um crescimento notório na rede, 

a par da considerável expansão a nível nacional e internacional. Conseguiu-se um bom 

aproveitamento do intercâmbio estudantil e uma energia surpreendente nos projectos levados a 

cabo, locais e nacionais. 
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A área revela solidez e consistência que devem ser aprofundadas no futuro. A novidade centra-se 

na participação de Portugal e consequente envolvimento da comunidade estudantil em projectos 

internacionais de investigação, saindo fortalecida a cooperação com instituições europeias de 

relevo. Destaca-se o reconhecimento europeu alcançado pelo trabalho português no projecto 

ELSA For Children, alvo de email singular de congratulação. Note-se que em Novembro passado, 

Portugal ratificou finalmente a Convenção de Lanzarote. 

A internacionalização é também evidente através da comunicação eficaz e da organização do 

EMC2. 

O motor da inovação versa sobre o Moot Court Nacional, que contribuiu para dar um novo pulso 

à imagem, trabalho e visão ELSA em Portugal, através da feição não local, dos patrocínios 

alcançados e do empenhamento das faculdades. 

Externamente, a área é forte, empenhada e activa. O trabalho de equipa é bastante profícuo. 

Internamente, há ainda alguns pontos a melhorar. Verifica-se falta de uniformização na 

comunicação: com alguns núcleos é muito regular, pronta e eficaz; noutros é basicamente 

inexistente. Tal traz consequências negativas na aproximação da rede e na própria visibilidade dos 

projectos e o facto de poderem merecer ou não o cunho ELSA. Por último, apostar na cooperação 

entre núcleos e núcleos-Direcção Nacional no âmbito da divulgação de projectos através de uma 

conduta pró-activa, e não passiva. No caso do Moot Court Nacional por exemplo, houve 

estudantes que participaram sem saber que existia esta área e um grupo local ELSA nas suas 

próprias faculdades; outros cujo projecto foi conhecido pela Internet e não pela mão de quem 

representa o núcleo nas próprias instituições – são situações que se querem corrigir futuramente. 

A par destas fragilidades, o trabalho desenvolvido ao longo deste ano foi variado, meritório e 

enriquecido por uma visão de força de dinamismo. 
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Vice-Presidência de S&C: 

 

Participação no II Key Area Meeting 2012 – República Checa 

Durante a primeira semana de Setembro tive a oportunidade de participar e representar a ELSA 

Portugal na área de S&C no II KAM em Brno. Desempenhei as funções de Chair do Workshop 

de S&C e tive a oportunidade de adquirir mais competências na minha área. Minutes do evento 

disponíveis neste link: www.dropbox.com/s/zt6lj5yzrtlyhe8/Minutes_KAM_Brno_2012.pdf 

 

Comunicação com os VP S&Cs no início de mandato 

Reuni presencialmente com quase todos os S&Cers que se mostraram disponíveis para reunir 

comigo e com outros por via skype. Durante o mandato estive sempre em contacto permanente 

com a maioria dos officers de S&C, dando conselhos e inputs para a melhoria das suas actividades.  

 

International Focus Programme e Strategic Goals 2013 

Continuando o trabalho encetado no mandato anterior, alertei os officers para a importância da 

organização de eventos na área do Direito da Saúde. Paralelamente, ajudei à divulgação dos SG 

que cada grupo local deveria esforçar-se para cumprir nomeadamente a organização de um evento 

internacional e a organização de uma International Study Visit por ano. 

Em relação aos eventos de IFP organizados em Portugal a nível de S&C cabe-me reportar a 

realização de 3 eventos: 

 ELSA UMinho – Curso Básico de Medicina Legal (Março 2013) 

 ELSA FDUP – Conferência Saúde e Higiene no Trabalho (Nov 2012) 

 (evento de AA - ELSA Coimbra – Essay Competition) 

 (evento de AA - ELSA UCP Lisboa – Cinema Jurídico Direito e Acesso à Saúde)  

 ELSA FDL – Curso de Direito da Saúde (Abril 2013) 

 

Coordenação das Study Visits Internacionais 

Durante o meu mandato anterior tentei analisar de perto a razão de nos últimos anos não terem 

sido organizadas SV bilaterais em Portugal. Os factores são de vária ordem, no entanto, este ano 

http://www.dropbox.com/s/zt6lj5yzrtlyhe8/Minutes_KAM_Brno_2012.pdf
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motivei os GL à organização de SV estabelecendo plataformas de diálogo entre grupos locais de 

outros países e os nossos grupos locais como me compete a nível do Decision Book. Também 

adicionei todos os S&Cers ao Grupo de Facebook ‘ELSA Study Visits’ como forma de facilitar o 

diálogo e a organização de SV. Acompanhei a ELSA FDUP na organizei da sua SV a Madrid. 

 

Coordenação na organização de eventos internacionais na área de S&C  

Durante o 1º semestre apoiei os OC’s das 2 Summer Law Schools que se realizaram em Portugal – 

a 4ª Edição da SLS da ELSA UCP Lisboa e a 1ª Edição da SLS da ELSA UMinho – 

nomeadamente através de apoio na escolha dos temas e divulgação externa (ICM Batumi, CGN 

ELSA Alemanha e ICM Colonia). 

 

Participação no Internacional Council Meeting Batumi, Georgia 

Em Novembro participei no ICM em Batumi em representação da ELSA Portugal. Tive a 

oportunidade de estar presente no Workshop de S&C. Divulguei as Summer Schools da ELSA 

UMinho e ELSA UCP Lisboa. 

 

CGN organizado pela ELSA UCP Porto 

Estive presente no CGN, nomeadamente no plenário e no workshop de S&C o qual dirigi. 

Estiveram presentes vários officers de S&C, nomeadamente da ELSA Nova, ELSA Coimbra, 

ELSA UCP Porto, ELSA FDUP. Em relação aos restantes officers não presentes mantive 

contacto via emails e skype. 

 

Divulgação e Explicitação das ELSA Delegations 

Este ano decidi aquando da divulgação das ELSA Delegations elaborar um documento explicativo 

em português de informação relativa às ELSA Delegations como forma de a sua divulgação ser 

mais efectiva e perceptível pelos membros. Este guia foi enviado para os GL em Dezembro 

aquando do lançamento de vários calls pela ELSA International. Recebi algum feedback de 

membros dos GL a pedir mais informações e reencaminhei-os para os emails gerais. O guia 

poderá ser consultado no link:  



 
PORTUGAL 

https://www.dropbox.com/s/j74v0wkx66tzd0m/Guia%20Explicativo%20ELSA%20Delegations

.pdf 

Este ano candidataram-se 5 portugueses membros da ELSA, tendo sido selecionados 4.  

 

Comunicação 

Ao longo do 2º semestre continuei a manter o contacto constante com os VPS&C dos GL, em 

especial devido à coordenação do projecto ELSA DAY em Portugal e à organização das 2 

Summer Schools.  

A nível da comunicação nacional, em especial, procedi à divulgação das alterações a nível do 

Decision Book da ELSA -nomeadamente a introdução do novo evento de S&C: National 

Institutional Study Visits que a ELSA Lusófona e a ELSA Portucalense já realizaram a 6 de Março 

com a Visita Institucional ao Supremo Tribunal de Justiça. Também intermediei parte da 

comunicação entre a ELSA FDUP e ELSA Espanha para a Study Visit a Madrid. A nível 

internacional mantive uma constante comunicação na mailing list de S&C. 

 

Study Visit Guide ELSA Portugal 2012/2013 

Cumprindo a minha obrigação de realizar o SV Guide de todos os GL portugueses, aproveitei a 

compilação feita por mim no mandato anterior e actualizei alguns dados necessários como emails e 

websites. Paralelamente, estive sempre em comunicação com a Assistant for Study Visits da ELSA 

Internacional. Até à data a versão 2013 ainda não foi publicada pela ELSA Internacional, estando a 

versão 2012 publicada em http://files.elsa.org/SC/ELSA_Study_Visit_Guidebook_2012.pdf 

 

CGN ELSA Alemanha 

Tive a oportunidade de em Janeiro de 2013 participar no CGN da ELSA Alemanha no qual, além 

do convite para preparar e apresentar 2 workshops – em BEE sobre o ELSA Day e no de S&C 

sobre o IFP Health Law – também divulguei as 2 Summer Law School portuguesas no Plenário 

Final, através dos vídeos fornecidos pelos GL. 

 

ELSA Institutional Study Visit and European Legal Training 

https://www.dropbox.com/s/j74v0wkx66tzd0m/Guia%20Explicativo%20ELSA%20Delegations.pdf
https://www.dropbox.com/s/j74v0wkx66tzd0m/Guia%20Explicativo%20ELSA%20Delegations.pdf
http://files.elsa.org/SC/ELSA_Study_Visit_Guidebook_2012.pdf
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Após o ICM Batumi fui abordada pela VP AA da ELSA França para a organização de um evento 

inovador: uma Visita Institucional a Bruxelas entre vários países e que incluísse eventos de AA 

com o objectivo de potenciar a diversidade cultural entre os membros dos diversos países. Fiquei 

responsável pela implementação do evento em Portugal, criação das fichas de inscrição para rede 

portuguesa e apoio aos seleccionados. A nível do OC, fiquei responsável pelo orçamento e 

contabilidade do evento, elaboração do cartaz, contacto dos eurodeputados portugueses no 

Parlamento Europeu para potenciais oradores para os diversos eventos.  

Foram seleccionados 7 portugueses: Calvin Chiu (ELSA UCP Lisboa), Sofia Ribeiro (ELSA UCP 

Lisboa), Bárbara Miragaia (ELSA FDL), Daniela Guimarães (ELSA UMinho), Adriana Moças 

(ELSA UMinho), Diogo Ferreira (ELSA FDUP) e Beatriz Esperança (ELSA FDL), num total de 

26 participantes de Portugal, França, Roménia, Suécia e Bélgica. 

O programa académico consistiu em visitas ao Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia, 

Comissão Europeia, Lawyers at work ao European Notarial Network e Council of Notaries of 

European Union, Simulação/Debate relativamente ao European Public Prossecutors Office. 

Também foi proporcionada uma visita à ELSA International House o que permitiu aos 

participantes conhecerem o International Board 2012/2013. 

 

Working Groups (WG) a nível internacional 

Durante o meu mandato participei em 2 working groups a nível internacional, nomeadamente o de 

discussão e preparação dos novos Strategic Goals. Além das várias reuniões em que estive 

presente, participei activamente na produção dos documentos “Análise do Market Research 2012”, 

“To go through the thoughts from 2008 onwards behind the current plan.”; “Why goal fulfillment 

has not been optimal” e, conjuntamente com outros membros do WG, respondi às perguntas da 

ELSA Finlândia e officers de AA quanto a propostas para novos SG. 

O outro WG que fiz parte foi o que se dedicou à elaboração do novo Decision Book para S&C, 

aprovado no ICM Colónia. Em especial participei na elaboração do documento “Análise do que é 

desnecessário no actual DB” e proposta de novo DB nas áreas de “Scientific Events, Law Schools, 

Study Visits, Institutional Study Visits, Dispute Resolution for S&C events and Knowledge 

Management”.  



 
PORTUGAL 

Novo Decision Book e em especial a parte relativa a S&C disponível em 

http://files.elsa.org/Regulations/DB_Cologne_2013_38th_edition.pdf 

 

Participação no IPM Yalta 

Em Fevereiro de 2013, estive presente no IPM Yalta em representação de Portugal na discussão 

dos novos SG e como membro do Working Group. Após o IPM Yalta continuei a trabalhar no 

WG nomeadamente na apresentação da proposta de formulação da área chave “Internationality” e 

posterior discussão no ICM Colónia.  

 

ELSA Day 

Tendo sido nomeada Responsável Nacional pela implementação do ELSA Day em Portugal, 

comecei por criar o Guia em português do objectivo inerente ao evento 

(https://www.dropbox.com/s/pz12xfjfpnrx46w/Guia%20Oficial%20ELSA%20Day%20ELSA%

20Portugal.pdf). Além da coordenação nacional e apoio aos responsáveis locais, mantive sempre 

activa na mailing list do ELSA Day. 

Os eventos realizados foram: 

 ELSA FDUP – Cinema Jurídico 

 ELSA Portucalense – Let’s talk about Human Rights (Painel Discussão) 

 ELSA Coimbra – Make room for Human Rights – HR Legal Debate 

 ELSA FDL –European Court of Human Rights :How to apply to the Court 

 ELSA UCP Lisboa – Conjunto de vídeos realizados por alunos da UCP Lisboa “Qual é o 

Direito Fundamental mais importante?” 

A nível da realização de eventos de Direitos Humanos em S&C, importante referir a Conferência 

organizada pela ELSA FDL “Direitos Humanos na Síria” em Dezembro 2012. 

 

Newsletter Summer Schools 

Em Março de 2013, entrei em contacto com os OCs das Summer Schools a serem realizadas este 

Verão com o intuito da recolha de textos e posters para a organização de uma Newsletter com 

todas as informações importantes para potenciais participantes portugueses. Também contactei os 

http://files.elsa.org/Regulations/DB_Cologne_2013_38th_edition.pdf
https://www.dropbox.com/s/pz12xfjfpnrx46w/Guia%20Oficial%20ELSA%20Day%20ELSA%20Portugal.pdf
https://www.dropbox.com/s/pz12xfjfpnrx46w/Guia%20Oficial%20ELSA%20Day%20ELSA%20Portugal.pdf


 
PORTUGAL 

participantes portugueses de edições anteriores no sentido da recolha de testemunhos dos 

benefícios de participar em Summer Law Schools. Importante referir o número de portugueses 

que participaram nas Summer Schools este ano - TOTAL 8 participantes:  

ELSA Vienna SLS – Marçal Salazar (ELSA UMinho); ELSA Zagreb SLS in Zadar – Tatiana Beça 

Teixeira (ELSA UCP Porto); ELSA Roterdão SLS – 4 participantes – Ana Teixeira, Diana Roque, 

Ana Cristina Preto (ELSA FDUP) e Bruno Monteiro (ELSA UCP Porto); ELSA Suiça SLS – 

Diana Correia de Sá (ELSA FDUP); ELSA Odesa SLS – Mário Cunha (ELSA Coimbra) 

A Newsletter poderá ser encontrada no seguinte link: 

http://issuu.com/dcmcs/docs/newsletter_sls_2013_elsa_portugal?e=7765843/1952877 

 

Livro de Decisões ELSA Portugal – área de S&C 

Durante a 2ª parte do mandato, em conjunto com a restante Direcção redigi a secção relativa a 

Seminários e Conferências do Livro de Decisões da ELSA Portugal. Na elaboração da minha parte 

do DB mantive-me fiel à estrutura e termos adoptados na mais recente versão do DB da ELSA 

Internacional e fiz uma análise comparativa com outros grupos nacionais. 

 

1ª Summer Law School ELSA UMinho Intellectual Property Law  

Após convite como Head of OC, conjuntamente com a Presidente da ELSA UMinho Daniela 

Guimarães procedemos à formação do OC e discussão de outros pontos em reunião presencial em 

Dezembro 2012. Em seguida, e após snick-peek vídeo no ICM Batumi de pré-divulgação da ELSA 

UMinho e futura SLS, em Janeiro com o tema já fixado em Propriedade Intelectual, divulguei o 

mais amplamente na mailing list de S&C e nos eventos internacionais que estive presente.  

O evento contou com a presença de 33 participantes – 2 ELSA Grécia 1 ELSA France, 1 ELSA 

Roménia, 3 ELSA Eslováquia, 2 ELSA Holanda, 5 ELSA Itália, 2 ELSA Espanha, 1 ELSA 

Republica Checa, 3 ELSA Eslovénia, 1 ELSA Polonia, 1 ELSA Chipre, 1 ELSA Noruega, 2 ELSA 

Portugal, 3 ELSA Áustria, 1 ELSA Bélgica, 2 ELSA Suíça e 1 ELSA Finlândia.  

Cabe um especial agradecimento aos partners da Summer School, nomeadamente a Universidade 

do Minho e o LLM in European and Transglobal Business Law, o IPDJ, Associação Académica da 

Universidade do Minho, Gama Lobo Xavier e Luís Teixeira e Melo e Associados e PLMJ.  

http://issuu.com/dcmcs/docs/newsletter_sls_2013_elsa_portugal?e=7765843/1952877
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Por último, uma palavra de profundo agradecimento ao grupo local da ELSA UMinho 2012/2013 

pela dedicação e apoio da realização deste evento. Sem vocês nada disto teria sido possível! 

 

4ª Summer Law School ELSA UCP Lisboa Legal Challenges on Media Law 

As conversações com a ELSA UCP Lisboa começaram logo em Setembro de 2012 com vista à 

escolha do tema para a 4ª edição da SLS. Além de apoio a nível de programa académico, também 

procedi à promoção do evento ao longo de todo o ano, em especial no ICM Batumi, ICM Colonia 

e CGN ELSA Alemanha e na mailing-list de S&C.  

Em conjunto com a VP S&C ELSA UCP Lisboa Sara Santos Dias e a Presidente Beatriz Gil 

realizamos um pequeno Guia e uma past na dropbox com todos os materiais de promoção 

(https://www.dropbox.com/sh/bgu8gw9jqembu8c/rT4dMjHw3G). 

O resultado da Summer School, tal como nas 3 edições anteriores, superou todas as expectativas, 

com um programa académico de elevada qualidade que contou com a participação da YDreams' 

Intellectual Property Management, PLMJ, Autoridade Reguladora para a Comunicação Social e 

professores da Universidade Católica Portuguesa, Universidade de Leeds, entre outros. Programa 

completo: 

https://www.dropbox.com/s/jrt3zu2578yrkg4/LEGAL%20CHALLENGES%20ON%20MEDI

A%20LAW%20%20PROGRAM%20final.pdf?m 

O evento contou com a presença de 34 participantes: 1 ELSA Bulgária, 6 ELSA Grécia, 1 ELSA 

Macedónia, 3 ELSA Itália, 3 ELSA Áustria, 1 ELSA Rússia, 1 ELSA UK, 1 ELSA Estónia,  2 

ELSA Croácia, 3 ELSA Republica Checa, 1 ELSA Holanda, 2 ELSA Polonia, 2 ELSA Bulgária, 2 

ELSA Roménia, 1 ELSA Eslovénia e 1 de Singapura (ALSA).  

Também uma palavra de agradecimento à Direcção 2012/2013 da ELSA UCP Lisboa, em especial 

Sara Dias e Beatriz Gil, pela disponibilidade e cooperação constante ao longo deste meu mandato. 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/bgu8gw9jqembu8c/rT4dMjHw3G
https://www.dropbox.com/s/jrt3zu2578yrkg4/LEGAL%20CHALLENGES%20ON%20MEDIA%20LAW%20%20PROGRAM%20final.pdf?m
https://www.dropbox.com/s/jrt3zu2578yrkg4/LEGAL%20CHALLENGES%20ON%20MEDIA%20LAW%20%20PROGRAM%20final.pdf?m
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Vice-Presidência de STEP: 

 

 

Rede e Outros 

Em relação à rede, tentei sempre fazer a ponte entre o plano internacional e o local, passando a 

informação necessária aos Officers e mantendo-os informados do que é discutido em STEP na 

rede internacional.  

A nível internacional, tomei parte activa dos debates na Mailing List, essencialmente, o relativo ao 

Penalty System e ao STEP Calendar e Terceira Newsletter, partilhando os dados da realidade 

portuguesa. Também a nível internacional, divulguei os materiais de Student Hunting da ELSA 

Portugal, que foram calorosamente recebidos pelos outros Officers Nacionais. 

No ICM Colónia participei e exerci as funções de vice-chair no Workshop de STEP.  

A nível nacional, elaborei a parte de STEP do Decision Book Nacional, aprovado no CGN de 

Primavera, em Coimbra. Este documento esteve disponível para os Officers apresentarem 

correcções e sugestões antes da aprovação. 

Relativamente ao Human Rights Partner, essencialmente a cargo das Key Areas, contactei a AI 

Portugal, em nome da ELSA Portugal, e temos mantido com a organização um diálogo em vista 

da celebração de um protocolo de Human Rights Partner da ELSA Portugal. Infelizmente, não foi 

possível finalizar a parceria até ao final do mandato. 

Ainda a nível nacional, iniciei conversações com os Officers para preparar as transições, assegurando 

a manutenção dos conhecimentos adquiridos este ano e apostando no crescimento geral do STEP 

nos próximos anos. 

 

Job Hunting 

Após ter delineado estratégias com os Officers Locais, para fazer face aos problemas individuais 

concernentes a Job Hunting, verifiquei que as estratégias utilizadas tiveram impacto e que os 

Officers conseguiram efectivamente estágios – 5 Grupos Locais terão um estágio STEP este ano 

(6 estágios, e 7 estagiários). 
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No primeiro ciclo de Job Hunting, a ELSA Portugal ofereceu 3 estágios à rede: um no notário de 

Valongo (ELSA UCP Porto), outro num Gabinete de Relações Internacionais da Faculdade de 

Direito de Lisboa (ELSA FDL), e o outro inserido num projecto de investigação de um professor 

universitário na Universidade Portucalense (ELSA Portucalense). 

No segundo ciclo, a ELSA Portugal voltou a oferecer 3 estágios à rede: dois na sociedade de 

advogados GLXLTM e Associados, em Guimarães (ELSA UMinho); e outro na sociedade de 

advogados Pacheco Amorim e Associados, no Porto (ELSA FDUP), para dois estagiários. 

A nível nacional, foi assinado o protocolo de Patrono de STEP com o Senhor Professor Paz 

Ferreira, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e reconhecida 

personalidade no sector jurídico nacional. Em cooperação com Marketing, renovámos os materiais 

de Job Hunting, fazendo apelo ao novo Patrono de STEP como carimbo de qualidade do 

programa. Divulgámos os materiais pela rede de forma a poderem ser utilizados no próximo ciclo 

de Job Hunting. 

Acompanhei de perto a preparação e a Recepção dos estagiários. 

 

Student Hunting 

No primeiro ciclo, implementei a nova campanha de Student Hunting da ELSA Portugal, criada em 

cooperação com o Vice-Presidente de Marketing da ELSA Portugal. Os resultados foram muito 

positivos, tendo havido uma boa adesão por parte dos Officers Locais e excelente feedback 

internacional. Candidataram-se 16 estudantes portugueses ao estágios do primeiro ciclo. 

A campanha foi novamente utilizada para o segundo ciclo de Student Hunting. Foquei o meu 

trabalho numa maior difusão da mesma, tentando chegar ao máximo de estudantes possível, 

divulgando a newsletter em conjunto, e incitando os Officers a adoptar as imagens da campanha 

nos perfis das redes sociais. 

No segundo ciclo, candidataram-se 19 estudantes nacionais.  

Os resultados foram bons, mas não os desejados. Em conjunto com os Officers, foi possível 

identificar as principais dificuldades relativas a SH, que se deveram, essencialmente, às datas, sobre 

as férias de Natal, altura em que é mais difícil chegar aos estudantes. Ainda assim, foi possível 

verificar um certo esbatimento do cepticismo relativo aos estágios STEP. 
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Infelizmente, até ao momento, nenhum candidato português foi selecionado para estágio. Os 

candidatos foram todos informados do estado da sua candidatura. 

 

STEP Calendar 

O primeiro e segundo ciclo de Job Hunting tiveram resultados muito superiores ao que esperava. 

Os Officers Locais fizeram um excelente trabalho o que nos permitiu, enquanto ELSA Portugal, 

oferecer 6 estágios à rede – o que constitui uma evolução significativa face a anos anteriores. 

Atingimos, assim, o objectivo a que me tinha proposto no início do mandato. 

Em relação a Student Hunting, como acima referi, os resultados não foram tão bons como o 

esperado mas, estando as causas devidamente identificadas, tenho a certeza que o próximo ano 

correrá melhor. Ainda assim, o objectivo das 30 candidaturas foi alcançado – enviámos 35 

candidaturas. 

No geral, embora com algumas dificuldades, penso que a rede nacional se adaptou bem ao novo 

STEP Calendar. 

 

 

Relatório de Contas: 

 

Relatório de Contas da ELSA Portugal Agosto de 2012 a Julho de 2013 

Data Despesas Valor Data Receitas Valor Diferença 

 

23/08/2013 

 

Diana Sá 

KAM* 

 

220,00€ 

 

23/11/2012 

 

Fee GL’s 

 

9x99,49€= 

895,41€ 

 

 

27/08/2012 

Membership 

Fee* 

 

686,88€ 

 

28/12/2012 

Diana 

KAM 

 

220,00€ 

 

 

09/10/2012 

 

EDF Fee* 

 

208,05€ 

 

26/04/2012 

 

Fee GL’s 

7x89,87= 

629,09€ 

 

 

12/12/2013 

Manutenção 

do Site 

 

87,50€ 

 

26/04/2012 

Acordo 

com a 

 

60,00€ 
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ELSA 

FDUP 

 

07/04/2013 

 

ELSA 

Online Fee 

+ 

Director 

FM 

 

512,40€ 

(Dinheiro da 

ELSA 

Portugal) 

+ 

60,00€ 

(Dinheiro do 

Director de 

FM) = 

572,40€ 

 

26/04/2012 

 

Acordo 

com a 

ELSA 

Lusófona 

 

45,00€ 

 

 

26/04/2013 

Director 

FM 

(Para acerto 

de contas) 

 

60€ 

 

13/05/2013 

NMCC 

(Daniela, 

VP AA) 

 

270,00€ 

 

 

28/04/2013 

NMCC 

(Daniela, 

VP AA) 

 

446,05€ 

    

 

13/05/2013. 

Pagamento 

do Notário 

 

61,50€ 

    

01/08/2012 

a 

31/07/2013 

 

 

Total 

 

2282,38€ 

 

 

 

Total 

 

2119,05€ 

 

 

- 163,33€ 

 

 

* Despesas pagas através de transferência bancária. Com dinheiro da conta da ELSA Portugal. 

*1 Em caixa temos o valor de X€. 
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Em anexo todos os comprovativos dos movimentos 

 

Documento 1; Pagamento pela Diana Sá à ELSA Portugal de 220,00€ pelo Fee do KAM 

 

 

 

Documento 2; Exemplo de Invoice de pagamento do Fee de Outono pelos GL’s 

 

 

Documento 3; Pagamento do ELSA Online Fee. O pagamento foi efectuado em numerário, pelo 

que apenas poderemos juntar o comprovativo de pagamento após o ICM, assim que o tivermos 
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enviamos. No entanto, podem ver um e-mail onde o International Board nos pede o pagamento 

do Fee e faz referência ao valor do mesmo. 

 

 

 

Documento 4; Comprovativo do Pagamento do EDF Fee 
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Documento 5, Comprovativo de pagamento do ELSA Membership Fee 
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Documento 6, Comprovativo de pagamento do Site 

 

 

 

Documento 7, Comrpovativo de pagamento ao Notário 

 

 

 



 
PORTUGAL 

Breves notas: 

1 – A ELSA FDUP deve à ELSA Portugal a quantia de 29,87€ referente ao Fee de Primavera. 

2 – A ELSA Lusófona deve à ELSA Portugal a quantia de 44,87€ referente ao Fee de Primavera. 

 

 

Disposições finais: 

 

Não queremos partir sem deixar de sublinhar alguns pontos bastante relevantes para o nosso 

mandato. 

De salientar o trabalho em equipa e o espírito de grande comunhão, união e divertimento entre 

todos nós, apesar de alguns momentos mais complicados, conseguímos sempre ultrapassar os 

problemas e dar o nosso melhor para a ELSA Portugal. 

Queremos também agradecer em especial a alguns Alumni que sempre nos apoiaram, em especial 

ao Tiago Mayan, por ter sido o nosso treinador no fim-de-semana de OYOP, Presidente da Mesa 

do Conselho Geral Nacional de Outono no Porto e trainer em alguns grupos locais. Além dele, 

agradecer ao Gonçalo Lages Gomes que apesar da aunsência prolongada da ELSA Portugal 

acedeu sem reticências ao nosso convite para Vice-Presidente da Mesa do Conselho Geral 

Nacional de Outono, ao Filipe Bismarck que tanto nos ajudou, não só como Presidente da Mesa 

do Conselho Geral Nacional de Primavera em Coimbra como ao longo de todo o nosso mandato, 

ao Pedro Quitério pela colaboração como Vice-Presidente da Mesa do Conselho Geral Nacional 

de Primavera e em geral, a todos aqueles Alumni que participaram activamente nos nossos eventos 

ao longo de todo o ano, a todos eles, o nosso muito sincero e honesto obrigado. 

A toda a rede, o nosso agradecimento pela colaboração, ajuda e paciência que tiveram connosco, 

demos o nosso melhor e esparamos que tal vos tenha sido proveitoso. 

Por fim, queremos desejar a melhor das sortes à próxima Direcção Nacional da ELSA Portugal, 

Daniela, Inês, Bárbara, Daniel, Adriana e Sofia, ao Conselho de Fiscalização, Joana, Luís e Paulo, 

bem como a todas as Direcções Locais, a melhor sorte do mundo. 

E assim nos despedimos deste mandato, tendo a certeza que vos veremos num futuro próximo e 

sublinhando a nossa total disponibilidade para colaborar connvosco em tudo o que precisarem 



 
PORTUGAL 

Até sempre, 

Saudações elsianas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Direcção Nacional da 

ELSA Portugal 2012/2013: 

André, João, Inti, António, 

Daniela, Diana e Filipa. 


