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Mensagem do Director 

 

 

Prezadas Senhoras Professoras e Prezados Senhores Professores, 

Estimadas Senhoras e Estimados Senhores Estudantes: 

 

Como já é sabido, a Direcção da Faculdade de Direito deu início a um processo de renovação 

da imagem institucional e definiu uma nova estratégia comunicacional, visando, 

nomeadamente, alcançar uma diferente e mais intensa projecção nacional e internacional. Tal 

processo passa, de entre vários outros aspectos, pela introdução de novos canais de comunicação, 

externos e internos. Neste sentido, foram criados um site na internet e novas páginas nas 

redes sociais, exclusivos da Faculdade de Direito. 

É, assim, chegado o momento de apresentarmos os novos sítios online da Faculdade do 

Direito: o site oficial; as páginas de Facebook, Instagram e LinkedIn; e o canal de 

Youtube. 

O site é a plataforma-base e nele passarão a constar todas as informações relativas à nossa 

Faculdade. Aí serão publicadas, mormente, notícias, notas informativas, calendários de testes 

e exames, cursos, eventos e muitos outros conteúdos pertinentes em relação aos quais todos 

devem prestar a maior atenção. Também através do site, poderão aceder às plataformas 

netPA, Moodle, E-Mail, LusófonaX e Zoom Colibri, consultar despachos, o plano 

curricular dos cursos, conhecer o corpo docente, investigações e publicações e o espaço dedicado 

aos Estudantes.  

Convidamos, pois, a Comunidade Académica a conhecer o novo site da 

Faculdade de Direito - http://direito.ulusofona.pt/ . 

Através das páginas próprias no Facebook, Instagram, Youtube e LinkedIn, a 

Faculdade publicitará os seus eventos e actividades, promovendo a participação de todos e 

assegurando, assim, uma mais intensa ligação à comunidade.  
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Pelo que, reiteramos o convite também no sentido de seguirem as nossas páginas: 

Facebook (https://www.facebook.com/fd.ulusofona/) 

Instagram (https://www.instagram.com/fd.ulusofona/) 

Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UChGRKM4KkNa71SYqqUuosg/) 

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/direitoulusofona).  

 

Permitimo-nos sugerir, ainda, aos utilizadores da plataforma LinkedIn, que alterem, caso 

assim o entendam, a conexão (que possam ter) nos campos "Experiência" e "Formação 

Académica", de "Universidade Lusófona" para "Faculdade de Direito - 

Universidade Lusófona", por forma a que a página possa ter maior alcance externo.  

 

Saudações académicas, com votos de muita saúde! 

 

Lisboa, 15 de Maio de 2020 

José de Faria Costa 
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