
 

 

Estatuto Editorial 

 

Capítulo I - Disposições gerais 

 

Artigo 1º (Objeto e âmbito de aplicação) 

1. O Jur.nal é o jornal oficial dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade 

Nova de Lisboa. 

2. O presente Estatuto destina-se a regular o seu funcionamento e organização. 

 

Artigo 2º (Designação) 

O Jur.nal é um núcleo autónomo da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa (AEFDUNL). 

 

Artigo 3º (Princípios) 

São princípios que orientam os trabalhos e as publicações do Jur.nal: 

a) Servir de meio de divulgação das atividades da Faculdade de Direito da Universidade 

Nova de Lisboa; 

b) Refletir sobre a atualidade nacional e internacional; 

c) Promover a participação dos alunos na comunidade académica; 

d) Promover o espirito crítico dos alunos; 

e) Promover e aperfeiçoar o discurso escrito dos alunos; 

f) Zelar pelo caráter literário e criativo das publicações. 
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Artigo 4º (Natureza e objetivo)  

1. O Jur.nal é uma publicação periódica elaborada pela comunidade académica da 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, sem fins lucrativos.  

2. A Redação poderá solicitar, no âmbito das suas publicações, o contributo de 

personalidades de mérito e visibilidade reconhecida, externas à FDUNL. 

 

Artigo 5º (Financiamento) 

1. O Jur.nal autofinancia-se através de: 

a) Subsídios nos termos do artigo 23º; 

b) Venda de publicidade; 

c) Doações. 

 

2. Consoante o plano estratégico adotado, nada obsta a que se utilize a venda das 

edições como fonte de autofinanciamento.  

 

Capítulo II - Organização  

 

Artigo 6º (Redação) 

A Redação do Jur.nal é constituída pelo conjunto dos redatores e pela Direção.  

 

Artigo 7º (Direção) 

1.A Direção do Jur.nal é constituída por um Diretor, um Diretor-Adjunto e um Secretário. 

2. Pode, avaliado o aumento o volume e a complexidade do trabalho da redação, ser eleito 

segundo Diretor-Adjunto. 

 

Artigo 8º (Formação da Direção) 

1. No primeiro trimestre do ano letivo, em data definida pela Direção, deverão ser 

entregues as listas candidatas aos órgãos de Direção do Jur.nal. 

2. As listas deverão conter obrigatoriamente: 

  a) Os nomes dos estudantes e respetivos cargos a que e candidatam; 

  b) Projeto estratégico relativo à atividade anual do Jur.nal. 



3. As candidaturas às quais se refere o número anterior deverão ser públicas. 

4. A Direção é eleita em sede de reunião de Redação do Jur.nal por maioria simples. 

 

Artigo 9º (Mandato da Direção) 

1. O mandato da Direção do Jur.nal inicia-se no 1º dia útil seguinte à eleição em sede de 

reunião de Redação, nos termos do número 4 do artigo anterior. 

2. O mandato tem a duração de um ano. 

 

Artigo 10º (Competências da Direção) 

A Direção do Jur.nal coordena a atividade do jornal a nível editorial, logístico e 

financeiro. 

 

Artigo 11º (Diretor) 

1. São competências do Diretor: 

a) Convocar as reuniões de Redação e presidi-las; 

b) Prever e organizar a ordem de trabalhos das reuniões de Redação; 

c) Fazer a representação externa do núcleo autónomo junto da AEFDUNL, FDUNL e 

demais núcleos; 

d) Propor demissão de qualquer redator ou membro da Direção à Redação, que o votará 

por maioria de dois terços; 

e) Apresentar, no início do mandato, um documento relativo à Estratégia Editorial que 

pretenderá adotar no mandato. 

2. O Diretor tem voto de qualidade em qualquer deliberação. 

 

Artigo 12º (Diretor-Adjunto) 

São competências do Diretor-Adjunto: 

a) Coadjuvar o Diretor em todas as suas competências; 

b) Presidir aos trabalhos da Redação na ausência do Diretor. 

 

Artigo 13º (Secretário) 

São competências do Secretário: 

a) A gestão financeira e de tesouraria, nos termos dos artigos 25º e 26º; 



b) A elaboração das atas das reuniões de Redação; 

c) Entregar o depósito legal, nos termos do artigo 19º; 

d) O auxílio aos demais membros da Direção no exercício das suas competências. 

 

Artigo 14º (Demissão da Direção) 

1. Pode a Direção do Jur.nal ou qualquer um dos seus membros pedir a sua própria 

demissão. 

2. Em caso de demissão do Diretor, assume o Diretor-Adjunto provisoriamente o cargo, 

sem prejuízo da Direção nomear provisoriamente outro membro da Redação. 

3. Caso se verifique o disposto no nº2, a Direção do Jur.nal nomeia novo Diretor no prazo 

de 10 dias úteis, sob pena de exoneração da Direção.  

4. Em caso de Demissão de todos os membros da Direção, observa-se o disposto no artigo 

8.º, n.º4. 

 

Artigo 15º (Redatores) 

1. É Redator todo o estudante que colabore de modo permanente na elaboração das 

publicações, tendo assento nas reuniões de Redação. 

2. Não pode a Direção afastar injustificadamente um membro da Redação, sendo a 

demissão proposta por qualquer membro da Redação e votada por maioria de dois terços 

da Redação. 

 

Artigo 16º (Redação) 

1. A Redação reúne por convocação do Diretor do Jur.nal, sem prejuízo de qualquer 

redator, por motivos extraordinários, propor à Direção que convoque reunião de Redação. 

2. As decisões da Redação são tomadas por maioria simples dos presentes, tendo o Diretor 

voto de qualidade. 

 

Artigo 17º (Acumulação de Cargos) 

Não são elegíveis para a Direção do Jur.nal: 

a) Certos membros da Direção da AEFDUNL, nomeadamente:  

i. Presidente; 



ii. Vice-presidentes; 

iii. Tesoureiro. 

b) Os mais altos dirigentes de um núcleo autónomo. 

 

Artigo 18º (Publicações) 

A publicação é distribuída na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, sem 

prejuízo de, nos termos das orientações estratégicas da Direção, procederem-se a 

distribuições fora da FDUNL, de modo a divulgar o Jur.nal.  

 

Artigo 19º (Depósito legal) 

A Direção do Jur.nal encarregar-se-á de proceder ao depósito legal deste, se o houver. 

 

Artigo 20º (Despesas do Jur.nal) 

1. As despesas referentes ao Jur.nal deverão ser semestralmente organizadas e 

obrigatoriamente assinadas e autorizadas pelo Diretor do Jur.nal. 

2. Cabe à Direção do Jur.nal organizar a sua contabilidade, sem prejuízo do disposto 

no nº2 do artigo 23º. 

 

Capítulo III – Relações com a Direção da Associação de Estudantes da Faculdade de 

Direito da Universidade Nova de Lisboa 

 

Artigo 21º (Autonomia editorial) 

A autonomia editorial do Jur.nal face à AEFDUNL é absoluta e não pode ser reduzida ou 

anulada pela vontade de qualquer das partes. 

 

Artigo 22º (Dever de cooperação e assistência) 

1. A Direção da AEFDUNL fica vinculada a um dever inalienável de cooperação e 

assistência para com a equipa do Jur.nal. 

2. À Direção da AEFDUNL cabe, nos termos do número anterior, providenciar os 

meios de trabalho do Jur.nal, através de: 

a) Disponibilização de espaço e horário para reuniões na Sala de Núcleos; 

b) Disponibilização, nas suas instalações, de meios informáticos e impressões; 

c) Disponibilização de outros meios que se entendam necessários. 



Artigo 23º (Subsídio) 

1. Cabe à Direção da AEFDUNL definir, em rubrica orçamental, o subsídio a atribuir 

ao Jur.nal. 

2. O controlo orçamental da verba referente ao número anterior é da competência da 

Direção da AEFDUNL, em cooperação com a Direção do Jur.nal. 

 

Artigo 24º (Receitas externas) 

As receitas provenientes da venda de publicidade do Jur.nal, da venda dos números ou 

qualquer tipo de subsídio diretamente atribuídos ao Jur.nal serão necessariamente afetas 

a este e geridas pela Direção do Jur.nal. 

 

Artigo 25º (Património) 

Em caso de dissolução do Jur.nal, o seu património torna-se propriedade da AEFDUNL. 

 

Artigo 26º (Resolução de conflitos) 

Em caso de conflito entre a Direção do Jur.nal e a Direção da AEFDUNL, deve o litígio 

ser levado a AG. 

 

Capítulo IV - Disposições finais e transitórias  

Artigo 27º (Aprovação e revisão do Estatuto) 

1. O presente Estatuto é aprovado, em AG, por maioria qualificada de dois terços dos 

presentes. 

 2. O presente Estatuto só poderá ser revisto em AG por maioria qualificada de dois terços 

dos presentes. 

3. A revisão do Estatuto pode ser proposta pela Direção do Jur.nal, uma vez votada em 

reunião de Redação por maioria de dois terços ou por 10% dos estudantes. 

 

Artigo 28º (Entrada em vigor) 

O presente Estatuto entra em vigor à data da sua aprovação em AG. 


