ACTA N.º 3
Em dezasseis de Março de dois mil e dez, 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 nove 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
- Dr.ª Teresa Quintela de Brito
- Dr.ª Helena Morão
- Dr. Miguel Prata Roque
- Dr.ª Carlota Pizarro de Almeida
- Dr.ª Inês Ferreira Leite
- Dr. João Matos Viana, que presidiu a assembleia
- Dr. Miguel Martins, que secretariou a assembleia
Constatada a regularidade da convocatória, enviada atempadamente a todos os
associados, o Dr. João Matos Viana, segundo Secretário da Mesa da AssembleiaGeral, na ausência, por motivo de doença, do Prof. Doutor João Curado Neves,
Presidente da Mesa, deu início à sessão de acordo com a ordem de trabalhos.
Assim:
PONTO 1 – Discussão e aprovação dos resultados 2009: relatório, balanço e contas
do exercício de 2009;
PONTO 2 – Apresentação e aprovação do programa e orçamento de actividades
para o ano 2010;
PONTO 3 – Designação de novos associados
PONTO 4 – Outros assuntos e informações.
No ponto 1 da ordem de trabalhos, a Prof.ª Doutora Fernanda Palma apresentou o
relatório de actividades do IDPCC do ano 2009. A Dr.ª Carlota Pizarro de Almeida
apresentou o balanço e contas do exercício de 2009.
A assembleia deliberou no sentido de se incluir no relatório de actividades a
produção e publicação do Boletim do IDPCC em www.fd.ul.pt/idpcc.
A este propósito, considerando que a Dr.ª Filipa de Figueiroa, anterior colaboradora
do IDPCC na produção do Boletim, tinha cessado essa colaboração por
incompatibilidade profissional, foi deliberado revogar a isenção de quotas desta
associada.
Considerando que a produção do Boletim é agora da responsabilidade dos Drs. Inês
Ferreira Leite e João Caires, ficam isentos do pagamento de quota no ano de 2010,
bem como o Dr. Miguel Martins, nos anos em que assumirem a incumbência de
divulgarem o Boletim e de publicá-lo no sítio do IDPCC na Internet.
A assembleia aprovou, por unanimidade, com estas ressalvas, o relatório, balanço e
contas do exercício 2009, 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 2010 seriam a continuação e consolidação das

actividades iniciadas em 2008 e 2009, constantes do relatório de actividades 2009
aprovado.
A assembleia trocou impressões sobre a remuneração dos textos das conferências
com vista à sua publicação, tendo deliberado que os textos seriam remunerados só
no momento da sua publicação e apenas quando esta se verificasse. Este pagamento
seria apenas efectuado pela Editora, por direitos de autor, em fórmula contratual a
acordar com a editora.
Foi aprovada uma deliberação no sentido de se reeditar, no ano lectivo 2010-2011,
o Curso sobre Direito Sancionatório das Autoridades Reguladoras, com o programa
a definir pelo Prof. Doutor Paulo de Sousa Mendes.
A assembleia deliberou reeditar o Curso sobre Direito da Investigação Criminal e
da Prova, no ano lectivo 2010-2011, considerando o elevado número de
interessados e a importância da matéria. Para este efeito, seriam contactados o
Ministério Público e a Escola da Polícia Judiciária, com vista à organização e
divulgação do Curso.
Com estas indicações, o programa e orçamento de actividades para o ano de 2010
foi aprovado por unanimidade.
No ponto 3 da ordem de trabalhos, a assembleia deliberou convidar o Dr. Augusto
Silva Dias e o Dr. Miguel Machado para se tornarem associados do IDPCC.
A assembleia deliberou no sentido de se criar uma publicação com periodicidade
anual do IDPCC, onde pudessem ser publicados os melhores trabalhos da área do
Direito Penal e das Ciências Criminais. A Prof.ª Doutora Fernanda Palma propôs
que a designação dessa publicação fosse Empatia.
Na fase final da reunião, abordou-se o ponto 4 da ordem de trabalhos.
A assembleia deliberou, por unanimidade, apresentar um voto melhoras ao Prof.
Doutor João Curado Neves que, por motivo de doença, não pôde participar na
reunião.
A Prof.ª Doutora Fernanda Palma informou que havia intenção de criar uma página
própria do IDPCC na Internet, tendo sido deliberado solicitar orçamentos para o
efeito.
Sob proposta dos Professore Doutores Fernanda Palma e Augusto Silva Dias, a
assembleia deliberou pela criação de um prémio a atribuir aos trabalhos com maior
mérito que abordassem temas de Direito Penal e de Ciências Criminais, em moldes
a definir pela Direcção do IDPCC.
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 20 horas, tendo procedido à elaboração da presente acta,
que é por si assinada.

