ACTA N.º 2
Em seis de Abril de dois mil e nove, pelas 18 horas, realizou-se uma Assembleia
Geral do “Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais” (IDPCC), na Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, sita na Alameda da Universidade, Cidade
Universitária, em Lisboa.
Não estando presentes a maioria dos associados, aguardou-se, conforme os
estatutos, pela hora da segunda convocatória. Tendo sido constatado às 18 horas e
30 minutos que estavam presentes 13 associados, com os quais a Assembleia pode
validamente deliberar, iniciou-se a assembleia conforme a seguinte lista de
presenças:
- Prof.ª Doutora Fernanda Palma
- Prof. Doutor Augusto Silva Dias
- Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes
- Prof. Doutor João Curado Neves, que presidiu à assembleia
- Dr.ª Alice Feiteira
- Dr.ª Ana Palma
- Dr.ª Carlota Pizarro de Almeida
- Dr. David Catana
- Dr.ª Helena Morão
- Dr.ª Inês Ferreira Leite
- Dr. Miguel Martins, que secretariou a assembleia
- Dr.ª Teresa Quintela de Brito
- Dr. Tiago Geraldo
Constatada a regularidade da convocatória, enviada atempadamente a todos os
associados, o Presidente da Mesa, Prof. Doutor João Curado Neves, deu início à
sessão de acordo com a ordem de trabalhos. Assim:
PONTO 1 – Discussão e aprovação dos resultados 2008: relatório, balanço e contas
do exercício de 2008;
PONTO 2 – Apresentação e aprovação do programa e orçamento de actividades
para o ano 2009;
PONTO 3 – Informações.
No ponto 1 da ordem de trabalhos, a Prof.ª Doutora Fernanda Palma apresentou o
relatório de actividades do IDPCC do ano 2008. A Dr.ª Carlota Pizarro de Almeida
apresentou o balanço e contas do exercício de 2008. A Prof.ª Doutora Fernanda
Palma informou que o balanço e contas de 2008 não contêm o pagamento devido
pelas suas conferências, que ainda não foi efectuado por opção própria.
A assembleia aprovou, por unanimidade, o relatório, balanço e contas do exercício
2008, que ficam arquivados nas instalações do IDPCC.
No ponto 2 da ordem de trabalhos, a Prof.ª Doutora Fernanda Palma informou que
as actividades previstas para o ano 2009 seriam a continuação e consolidação das
actividades iniciadas em 2008, constantes do relatório de actividades 2008
aprovado. Comunicou ainda que estava a ser ponderada a organização de um curso
de pós-graduação sobre Direito da Investigação Criminal em colaboração com a
Escola da Polícia Judiciária.
A assembleia trocou impressões sobre a possibilidade de se criar um Anuário do
IDPCC, onde pudessem ser publicados os melhores trabalhos da área do Direito
Penal e das Ciências Criminais e sobre a hipótese de realização de um Congresso
anual do IDPCC.
Na fase final da reunião, abordou-se o ponto 3 da ordem de trabalhos.

A Prof.ª Doutora Fernanda Palma informou que havia intenção de criar uma página
própria do IDPCC na Internet e de conceber um espaço próprio, dentro do edifício
da Faculdade, do IDPCC.
Os Profs. Doutores Augusto Silva Dias e Paulo Sousa Mendes e o Dr. Miguel
Martins informaram a assembleia de que se haviam reunido com representantes do
Banco Santander, a pedido destes, que se mostrou disponível para diversas
modalidades de apoio à actividade do IDPCC, tendo sido a posição da Direcção do
IDPCC a ausência de exclusividade de relações e de qualquer tipo de subordinação.
Sob proposta da Prof.ª Doutora Fernanda Palma, a assembleia aprovou um voto de
louvor à Dr.ª Filipa Figueiroa pela colaboração prestada ao IDPCC, nomeadamente
na produção de um boletim informativo, tendo deliberado convidar a Dr.ª Filipa
Figueiroa para se associar ao IDPCC e isentando-a do pagamento de quota no ano
de 2009.
Foram trocadas impressões sobre a organização de cursos de Verão e de cursos de
Direito Penal para estrangeiros, tendo-se determinado aprofundar estes assuntos em
2010.
A Prof.ª Doutora Fernanda Palma apelou aos associados para que fizessem
propostas de organizações à Direcção do IDPCC e se disponibilizassem para a sua
execução.
E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por
encerrada a sessão pelas 19 horas e 30 minutos, tendo procedido à elaboração da
presente acta, que é por si assinada.

