Índice
Informações Gerais
O que é um CGN?
O que é um Plenário?
O que são Freshers?
O que é o elsa4u?
O que é uma Area Meeting?

4
4
4
4
4
4

Call para Candidaturas às posições da Direcção Nacional da ELSA Portugal
Qual a função da Direcção Nacional?
Qual o processo eleitoral?
Call para Candidaturas às posições da Mesa Conselho Geral Nacional da ELSA Portugal

5
5
5
6

Qual a função da Mesa do Conselho Geral Nacional?
Qual o processo eleitoral?

6
6

Call para Candidaturas ao Conselho de Fiscalização da ELSA Portugal
Qual a função do Conselho de Fiscalização da ELSA Portugal?
Qual o processo eleitoral?

7
7
7

Call para Candidaturas a Núcleo Organizador do Conselho Geral Nacional de Outono
2018 da ELSA Portugal
8
Qual a função do Núcleo Organizador do Conselho Geral Nacional?
8
Qual o processo eleitoral?
8
Propostas de Alteração do Código Regulamentar da ELSA
Proposta nº 1 - Alteração da Parte IV do Regulamento de Gestão Interna - Avaliação do
Estado da Rede da ELSA Portugal
Proposta nº 2 - Alteração Regulamento das candidaturas à Mesa do Conselho Geral
Nacional, à Direcção, e ao Conselho de Fiscalização, da ELSA Portugal
Proposta nº 3 - Alteração Regulamento das candidaturas à Mesa do Conselho Geral
Nacional, à Direcção, e ao Conselho de Fiscalização, da ELSA Portugal
Proposta nº 4 - Alteração Regulamento das candidaturas à Mesa do Conselho Geral
Nacional, à Direcção, e ao Conselho de Fiscalização, da ELSA Portugal
Proposta nº 5 - Alteração Regulamento das candidaturas à Mesa do Conselho Geral
Nacional, à Direcção, e ao Conselho de Fiscalização, da ELSA Portugal
Propostas de Alteração Estatutos da ELSA Portugal
Proposta nº 1 - Alteração ao Capítulo I do Título I - Identificação e Fins
Proposta nº 2 - Alteração ao Capítulo I do Título I - Identificação e Fins
Proposta nº 3 - Alteração ao Capítulo I do Título III - Do Conselho Geral Nacional
Proposta nº 4 - Alteração ao Capítulo II do Título III - Da Direcção Nacional

1

LXIV Conselho Geral Nacional da ELSA Portugal
Lisboa, Portugal
27 – 29 Abril 2018

9
9
10
10
11
11
13
13
13
14
14

Horário do Conselho Geral Nacional

2

LXIV Conselho Geral Nacional da ELSA Portugal
Lisboa, Portugal
27 – 29 Abril 2018

Informações Gerais
- O que é um CGN?
O CGN é o Conselho Geral Nacional da ELSA Portugal, é uma reunião estatutária onde se
reúnem os Officers portugueses da ELSA. É uma oportunidade de os Officers se conhecerem,
partilharem ideias e experiências.
É durante o CGN que os Grupos Locais exercem o seu poder sobre a condução administrativa
da ELSA Portugal e decidem o futuro da nossa Associação.
O programa de um CGN é composto por Plenários, Area Meetings ou Workshops, Programa
Social e Cultural.

- O que é um Plenário?
É a reunião do Conselho Geral Nacional, o meio estatutário pelo qual este órgão exerce os seus
poderes. É uma reunião mais formal com estritas regras de participação.
O Plenário está dividido em sessões, ao fim das quais é interrompido para na seguinte sessão ser
retomado. É regido por uma Ordem de Trabalhos que será votada na primeira sessão.
Só Núcleos Associados podem exercer o direito de voto, sendo no entanto possível aos Grupos
Observadores e às Comissões Instaladoras intervir.

- O que são Freshers?
Freshers são Officers no início da sua carreira ELSA: ou por só agora terem integrado a ELSA
ou por só agora iniciarem um envolvimento mais activo. Ao longo deste início de carreira
algumas actividades específicas são organizadas para os Freshers.

- O que é o elsa4u?
É um programa de formação organizado pela Direcção Nacional. Este programa não é específico
a uma determinada fase da carreira ELSA dos Officers, é transversal a todos os níveis e procura
colmatar necessidades para o desenvolvimento de trabalho associativo e da ELSA em especial.

- O que é uma Area Meeting?
São reuniões mais informais por área da ELSA (exemplo: Area Meeting de Marketing; Area
Meeting de AA), nas quais se discutem tópicos de interesse para a área em específico e se partilha
conhecimento e experiência. As Area Meetings podem reunir mais do que uma área, quando para
um tópico em específico o conhecimento de mais do que uma área é necessário, sendo, neste
caso, Joint Area Meetings.
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Call para Candidaturas às posições da Direcção Nacional da ELSA
Portugal
Prazo para envio de candidaturas: 23:59h do dia 27 de Abril de 2018
- Qual a função da Direcção Nacional?
A Direcção Nacional da ELSA Portugal é o supremo órgão administrativo da ELSA em
Portugal, competindo-lhe coordenar, supervisionar e administrar a rede portuguesa e o
património da ELSA Portugal, garantir a execução das obrigações estatutárias, auxiliar os Grupos
Locais na organização de eventos e no desempenho do seu trabalho. Compete ainda à Direcção
Nacional representar a ELSA Portugal junto dos órgãos internacionais.

- Qual o processo eleitoral?
Os candidatos às posições da Direcção Nacional devem endereçar, via e-mail, a sua candidatura
para o Secretário Geral da Direcção Nacional (secgen@elsa-portugal.org), à Mesa do Conselho
Geral Nacional (mesacgn@elsa-portugal.org) e ao Conselho de Fiscalização da ELSA Portugal
(cf@elsa-portugal.org). A candidatura deve conter o Curriculum Vitae do candidato, um Plano de
Acção e uma Carta de Motivação.

Após a recepção das candidaturas, as mesmas serão divulgadas à rede. A eleição terá
lugar na última sessão de Plenário, sendo atribuído um período de apresentação e
perguntas a cada candidato antes da realização das eleições.
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Call para Candidaturas às posições da Mesa Conselho Geral Nacional da
ELSA Portugal
Prazo para envio de candidaturas: 23:59h do dia 27 de Abril de 2018

- Qual a função da Mesa do Conselho Geral Nacional?
O Conselho Geral Nacional é o órgão deliberativo máximo da ELSA Portugal, no qual se fazem
representar os seus Núcleos Associados. O Conselho Geral Nacional é representado pela Mesa,
composta por um Presidente, um Vice-presidente e um Secretário. A função da Mesa é a
representação dos Grupos Locais, na sua impossibilidade e fora das reuniões do Conselho Geral
Nacional e dirigir os trabalhos do Conselho Geral Nacional.

- Qual o processo eleitoral?
Os candidatos às posições da Mesa do Conselho Geral Nacional devem endereçar, via e-mail, a
sua candidatura para o Secretário Geral da Direcção Nacional (secgen@elsa-portugal.org), à Mesa
do Conselho Geral Nacional (mesacgn@elsa-portugal.org) e ao Conselho de Fiscalização da
ELSA Portugal (cf@elsa-portugal.org). A candidatura deve conter o Curriculum Vitae do
candidato, um Plano de Acção e uma Carta de Motivação.

Após a recepção das candidaturas, as mesmas serão divulgadas à rede. A eleição terá
lugar na última sessão de Plenário, sendo atribuído um período de apresentação e
perguntas a cada candidato antes da realização das eleições.
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Call para Candidaturas ao Conselho de Fiscalização da ELSA
Portugal
Prazo para envio de candidaturas: 23:59h do dia 27 de Abril de 2018

- Qual a função do Conselho de Fiscalização da ELSA Portugal?
O Conselho de Fiscalização é órgão da ELSA Portugal encarregue de analisar a conduta,
atividades e contas da associação no seu todo. Compete-lhe também zelar pela aplicação dos
Estatutos da associação e informar, advertir, convocar e/ou propor ao Conselho Geral Nacional
assuntos a discutir, dentro dos limites da sua competência estatutária.

- Qual o processo eleitoral?
Os candidatos ao Conselho de Fiscalização da ELSA Portugal devem endereçar, via e-mail, a sua
candidatura para o Secretário Geral da Direcção Nacional (secgen@elsa-portugal.org), à Mesa do
Conselho Geral Nacional (mesacgn@elsa-portugal.org) e ao Conselho de Fiscalização da ELSA
Portugal (cf@elsa-portugal.org). A candidatura deve conter o Curriculum Vitae do candidato, um
Plano de Acção e uma Carta de Motivação.

Após a recepção das candidaturas, as mesmas serão divulgadas à rede. A eleição terá
lugar na última sessão de Plenário, sendo atribuído um período de apresentação e
perguntas a cada candidato antes da realização das eleições.
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Call para Candidaturas a Núcleo Organizador do Conselho Geral
Nacional de Outono 2018 da ELSA Portugal
Prazo para envio de candidaturas: 23:59h do dia 27 de Abril de 2018

- Qual a função do Núcleo Organizador do Conselho Geral Nacional?
Assegurar, em coordenação com a Direcção Nacional, a logística do Conselho Geral Nacional,
nomeadamente no que concerne ao alojamento e refeições dos participantes, aluguer de espaços
para o Plenário, Workshops ou Area Meetings e formações, comunicação com os participantes,
recepção e efetuação dos pagamentos necessários. Coordenar com a Direcção Nacional a
organização dos Plenários, Workshops ou Area Meetings e formações.

- Qual o processo eleitoral?
Os candidatos a Núcleo Organizador do Conselho Geral de Outono de 2018 da ELSA Portugal
devem endereçar, via e-mail, a sua candidatura para o Secretário Geral da Direcção Nacional
(secgen@elsa-portugal.org), à Mesa do Conselho Geral Nacional (mesacgn@elsa-portugal.org) e
ao Conselho de Fiscalização da ELSA Portugal (cf@elsa-portugal.org). A candidatura deve
conter o Curriculum Vitae do candidato, um Plano de Acção e uma Carta de Motivação.

Após a recepção das candidaturas, as mesmas serão divulgadas à rede. A eleição terá
lugar na última sessão de Plenário, sendo atribuído um período de apresentação e
perguntas a cada candidato antes da realização das eleições.
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Propostas de Alteração do Código Regulamentar da ELSA
Nota: neste documento seguirão apenas as alterações propostas, devendo a
versão em vigor ser consultada aqui. As propostas serão acompanhadas de
um pequeno sumário das alterações sugeridas.

Proposta nº 1 - Alteração da Parte IV do Regulamento de Gestão Interna Avaliação do Estado da Rede da ELSA Portugal
Artigo 15º
Forma
1. A avaliação será constituída por, pelo menos, um inquérito a ser preenchido pelos Grupos Locais e
apresentado à rede em cada Conselho Geral Nacional, devendo a Direcção Nacional fazer uma
avaliação global do mesmo.
2. O inquérito deve ser preenchido e enviado à Direcção Nacional até três semanas antes do Conselho
Geral Nacional, sob pena de o Grupo Local em incumprimento perder o seu direito de voto em
Conselho, considerando-se como não cumpridas as suas obrigações face à ELSA Portugal.
3. A Direcção Nacional pode decidir aceitar submissões tardias do inquérito, caso identifique elementos
de relevo que hajam contribuído para o imcumprimento da obrigação disposta no número anterior.
2. 4. Após a avaliação realizada no Conselho Geral Nacional de Outono, a ELSA Portugal é responsável
pelo acompanhamento dos resultados da avaliação, bem como pela elaboração de uma estratégia para
a rede, para o ano seguinte. A estratégia deve ser distribuída pelos Grupos, através das mailing lists,
constando do Plano Estratégico para o ano em que será executada. A execução desta estratégia deverá
ter início no dia 1 de Janeiro e terminar no dia 31 de Dezembro.
3. 5. A avaliação do Estado da Rede será acompanhada de um relatório sobre a implementação da
estratégia a que o número anterior se refere.

Sumário: A avaliação do Estado da Rede permite ao Conselho Geral Nacional e à Direcção Nacional um
conhecimento mais profundo e estruturado da rede, permitindo desenhar estratégias a curto, médio e
longo prazo para o desenvolvimento da ELSA. Tal avaliação não é possível sem o input directo e
atempado dos Grupos Locais. A presente alteração procura introduzir a obrigação de resposta dos
Grupos Locais, à face do que já existe a nível internacional.
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Proposta nº 2 - Alteração Regulamento das candidaturas à Mesa do
Conselho Geral Nacional, à Direcção, e ao Conselho de Fiscalização, da
ELSA Portugal
Artigo 1º
Objectivo
1. O Presente regulamento estabelece o modo como as eleições para os membros da Mesa do Conselho
Geral Nacional, da Direcção Nacional e Conselho de Fiscalização devem decorrer.

Sumário: Alteração de formatação.

Proposta nº 3 - Alteração Regulamento das candidaturas à Mesa do
Conselho Geral Nacional, à Direcção, e ao Conselho de Fiscalização, da
ELSA Portugal
Artigo 2º
Os candidatos
1. Podem ser candidatos à Mesa do Conselho Geral Nacional, à Direcção Nacional e ao Conselho de
Fiscalização todosos todos os membros federados da ELSA Portugal.
2. As candidaturas para a Direcção Nacional são individuais e específicas a cada cargo.
3. As candidaturas para a Mesa do Conselho Geral Nacional e para o Conselho de Fiscalização são em
lista.

Sumário: Alteração de formatação.
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Proposta nº 4 - Alteração Regulamento das candidaturas à Mesa do
Conselho Geral Nacional, à Direcção, e ao Conselho de Fiscalização, da
ELSA Portugal
Artigo 3º
Da Candidatura
1. Todas as candidaturas, para serem validamente aceites como tal, devem ser entregues até às 23h59m do
dia anterior ao das eleições, um plano de acção e carta de motivação, devendo as mesmos estar
subscritas por, pelo menos, um núcleo associados da ELSA Portugal.
2. As listas candidatas a Mesa do Conselho Geral Nacional e Conselho de Fiscalização, devem igualmente
entregar os documentos supra referidos e devem estar igualmente, subscritas por, pelo menos, um
núcleo associado da ELSA Portugal.
3. Todas as candidaturas devem ser entregues ao Secretário Geral da Direcção Nacional, Presidente da
Mesa do Conselho Geral Nacional e ao Presidente do Conselho de Fiscalização em formato papel
digital.
4. O Secretário Geral da Direcção Nacional enviará as candidaturas para a mailinglist da rede assim que as
receber.

Sumário: a presente alteração procura eliminar a necessidade de entregar em papel a candidatura,
requisito que já não é observado. Além disso, formaliza a obrigação de o Secretário Geral da ELSA
Portugal de enviar as candidaturas para a rede.

Proposta nº 5 - Alteração Regulamento das candidaturas à Mesa do
Conselho Geral Nacional, à Direcção, e ao Conselho de Fiscalização, da
ELSA Portugal
Artigo 4º
Momento da apresentação
1. Os candidatos dispõem de 10 5 minutos para se apresentarem ao Conselho, seguindo-se a tal
apresentação, um período de perguntas e respostas de 15 10 minutos.
2. No caso de existirem dois candidatos à mesma função, nenhum dos candidatos pode escutar a
apresentação do outro, pelo que devem retirar-se da sala antes de apresentação do seu oponente
começar.
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Sumário: esta alteração procura reduzir o tempo despendido nas apresentações de candidaturas, que no
presente momento reduzem a eficiência dos plenários. Com a presente alteração conseguimos uma
uniformização face ao processo eleitoral levado a cabo a nível internacional.
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Propostas de Alteração Estatutos da ELSA Portugal

Proposta nº 1 - Alteração ao Capítulo I do Título I - Identificação e Fins
Artigo 1.º
The European Law Students’ Association
1. A The European Law Students’ Association – Portugal, também designada pela sigla ELSA Portugal, é
o grupo nacional, membro da The European Law Students’ Association (adiante designada por ELSA),
associação internacional de direito holandês, e, como tal, reconhecida por esta.
2. A ELSA Portugal rege-se pelos presentes estatutos, pelos Código Regulamentar da ELSA (adiante
CRE), aprovado nos termos estatutariamente definidos, pela lei aplicável, e, subsidiariamente, pelos
estatutos e regulamentos da ELSA.

Sumário: na versão em vigor o o “a” de estatutariamente aparece rasurado.

Proposta nº 2 - Alteração ao Capítulo I do Título I - Identificação e Fins
Artigo 5.º
Atribuições
Os objectivos da ELSA Portugal serão prosseguidos, nomeadamente, através de:
a) Organização de seminários, conferências, visitas de estudo e outras actividades similares, a nível
nacional e internacional;
b) Realização de estágios no meio profissional, em Portugal e no estrangeiro;
c) Elaboração de estudos e publicações;
d) Intercâmbio de informação sobre legislação e jurisprudência;
e) Promoção de acções de informação, formação e actualização científica;
f) Participação nas actividades da ELSA;
g) Colaboração com outras organizações nacionais ou internacionais que prossigam objectivos idênticos;
h) Organização ou colaboração em outras actividades, relacionadas com os seus fins.
i) nnn
Sumário: A alínea i) não contém qualquer tipo de informação.

12

LXIV Conselho Geral Nacional da ELSA Portugal
Lisboa, Portugal
27 – 29 Abril 2018

Proposta nº 3 - Alteração ao Capítulo I do Título III - Do Conselho Geral
Nacional
Artigo 28.º Organização
A organização do Conselho Geral Nacional caberá a um Núcleo Associado, ou a um núcleo da ELSA,
que se candidate para o efeito no Conselho Geral Nacional antecedente, sujeitando a sua proposta ao
escrutínio desse órgão.

Sumário: Na presente versão o texto rasurado continua presente, a proposta vai no sentido de o eliminar.

Proposta nº 4 - Alteração ao Capítulo II do Título III - Da Direcção
Nacional
Artigo 44.º
Competências
Compete à Direcção Nacional, nomeadamente:
a) Representar a ELSA Portugal;
b) Prosseguir e ser responsável pela administração, projetos e gestão diária da ELSA Portugal;
c) Promover e supervisionar os campos de actividade da ELSA a nível local;
d) Representar a ELSA Portugal nos Conselhos Gerais Internacionais;
e) Executar as decisões do Conselho Geral Nacional;
f) Propor ao Conselho Geral Nacional a aprovação de membros honorários da ELSA Portugal;
g) Guardar os livros de Actas dos Conselhos Gerais Nacionais, correspondência e demais documentos
que digam respeito à Mesa do Conselho Geral Nacional, entregando tudo isto no termo do mandato a fim
de serem arquivados.
h) Declarar abertos os trabalhos do Conselho Geral Nacional
i) Aprovar membros federados, nas condições definidas no número 3 do artigo 13º dos presentes
estatutos.
j) Substituir a mesa da Assembleia Geral dos Núcleos Associados, no caso da sua falta ou impedimento,
devendo informar o Conselho Geral Nacional sempre que fizerem.

Sumário: Não raras vezes, por falta de candidaturas ou irregular eleição dos órgãos sociais, os Grupos
Locais encontram-se numa situação de vazio orgânico, sendo que os seus estatutos não prevêem,
invariavelmente, solução para essa situação. No passado foi aplicado analogicamente o artigo 24º nº 2 dos
Estatutos da ELSA Portugal, que prevê a convocação das eleições para os órgãos sociais dos Núcleos
Observadores que hajam sido eleitos pelo Conselho como Núcleos Associados pelo Presidente da
Direcção Nacional. A presente proposta vai no sentido de formalizar essa solução.
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