
 

Acta da Reunião Geral de Alunos da AAFDL  

(18 de Março de 2014) 

 Aos dezoito dias do mês de Março de dois mil e catorze, pelas 18 horas e 30 
minutos, teve lugar no Anfiteatro 8 da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
Reunião Geral de Alunos. A reunião assumiu carácter geral ao abrigo dos artigos 16º/nº 4, 
18º e 19º dos Estatutos da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, e 
teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 

2. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Actividades da Direção; 

3. Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Relatório de Contas da 
Direção; 

4. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas da Direção; 

5. Marcação da data das eleições para os órgãos da AFFDL 

6. Outros assuntos 

 Por falta de quórum, a reunião teve início às 18h30. 

 Como membros da Mesa da RGA estiveram presentes, enquanto Presidente, João 
Marecos, enquanto Vice-Presidente, Ana Teresa Serafino, enquanto Secretária, Bárbara 
Correia e, enquanto suplentes, Tiago Quaresma e Pedro Saldanha.  

 

Ponto 1. Informações 

 

 Foi entregue um requerimento à mesa, que foi lido pelo aluno André Reis. O 
requerimento consistiu no pedido de nomeação do presidente da comissão eleitoral. O 
Presidente da Mesa recusou o requerimento, dizendo que a RGA não podia nomear o 
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presidente da comissão eleitoral, pois se o fizesse violaria os estatutos. Este expôs a 
competência e o funcionamento da comissão eleitoral e explicou que a única maneira de o 
fazer era através da destituição da Mesa. 

Ponto 2. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades da Direção; 

 A Presidente da Direção da AAFDL, Francisca Soromenho, apresentou o Relatório 
de Atividades da Direção, focando alguns pontos, designadamente:  

-centenário; 

- o papel da AAFDL na decisão relativamente às medidas sobre as quintas-feiras negras; 

- subscrição da proposta de advogados estagiários;  

- atribuição de subsídios; 

- colaboração com o gabinete de erasmus; 

-jornada da empregabilidade; 

-cápsula do tempo; 

-Open Day 
 
 Por último, agradeceu à ELSA, à VENUSMONTI, a Bruno Pereira, responsável 
pela livraria online, ao João Frazão, Tesoureiro da Direção, por tudo o que fez e à Joana 
Zagury, Secretária da Direção, pelo apoio fundamental que deu em que todas as atividades. 

 Pedidos de esclarecimento à Presidente da AAFDL: 

Tiago Fontes procurou saber de que se tratavam as "quintas-feiras negras", tendo a 
Presidente respondido que se tratavam de medidas de protesta promovidas Federação 
Académica do Porto. 
 
 No período de intervenções, a estudante Leila Monteiro relembrou a Presidente 
que os prémios da BARITUNA são igualmente importantes. Ao que a Presidente 
respondeu que está orgulhosa da BARITUNA e tem pena de não a ter mencionado quando 
fez os agradecimentos. 

O estudante João Tavares teceu críticas relativamente ao Departamento cultural, perguntou 
ainda onde se encontravam as atas da Direção. A Presidente respondeu que o 
Departamento Cultural não pode realizar algumas das suas atividades, devido à questão do 
Diretor e do Regulamento de Avaliação, que são assuntos que carecem de maior atenção. 
Relativamente às atas, a Presidente respondeu que a anterior secretária as têm consigo.  

O estudante José Queiró felicitou o estudante José Vitorino, o estudante André Gomes, o 
estudante Pedro Gonçalves pelo trabalho realizado na Direção e ainda o estudante Tiago 
Guerreiro que, embora não seja membro da Direção, fez um trabalho fantástico junto da 
mesma.  

O estudante Ricardo Stolfen criticou os preços do bar da associação, referindo que estes 
são mais caros do que os preços dos outros dois bares existentes na Faculdade. Questionou 
ainda qual o contrato que a Associação de Estudantes tem com a UBB (University Brand 
Brigade). A Presidente explicou que as camisolas, t-shirts, são pagas à consignação, ou seja, 



a UBB paga à empresa, eles mandam as t-shirts, a AAFDL vende e fica com uma 
percentagem. A Presidente deixou assim claro que a AAFDL não tem gastos neste 
processo, apenas ganhos.  

 Procedeu-se à votação do Relatório de Atividades da Direção. Este foi aprovado 
com 85 (oitenta e cinco) votos a favor, 89 (oitenta e nove) abstenções e 9 (nove) votos 
contra. 

 

Ponto 3: Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal relativo ao Relatório de 
Contas da Direção; 

 

 A apresentação do Relatório de Contas foi feita pelo secretário do Conselho Fiscal, 
uma vez que o Presidente e Vice-Presidente não puderam estar presentes na RGA. O 
secretário fez, em primeiro lugar, um agradecimento ao João Frazão, Tesoureiro da Direção 
da AAFDL, pelo trabalho notório que fez.  

 

Ponto 4: Apresentação, discussão e votação do Relatório de Contas da Direção;  

 João Frazão, Tesoureiro da Direção da AAFDL, fez a apresentação do Relatório de 
Contas, focando alguns pontos, designadamente: 
 
- em sede de crise económica, ter uma editora não é fácil, no entanto o nível de vendas foi 
€ 38 000 (trinta e oito mil euros) superior ao ano anterior, a editora chamou a si o mérito;  
- livraria online; 
- Ida de dois elementos da Direção da AAFDL a Angola, para apresentação de livros;  
- explicação dos gastos que se tem nas realização de festas;  
  
 No período de pedidos de esclarecimento, a estudante Patrícia Tavares defendeu 
que o valor gasto na Gala do Caloiro foi um valor injustificado. Perguntou ainda qual o 
critério para a escolha das duas pessoas que foram até Angola. O Tesoureiro respondeu 
que a gala do caloiro teve grandes gastos, nomeadamente os sistemas de som, os holofotes 
rotativos, o tipo de microfones usados. No que toca à segunda questão, o Tesoureiro 
respondeu que a escolha das duas pessoas para ir até Angola, baseou-se num critério de 
contato empresarial, uma vez que a Presidente não pode ir, foi escolhido o Francisco 
Ferreira e o ele próprio.  
 
 A estudante Joana Gomes perguntou quem era o José Mário que vinha referido no 
Relatório de Contas. O Tesoureiro respondeu que o José Mário é funcionário da associação 
académica.  
 
 A estudante Graça Silveira relembrou ao Tesoureiro o acordo que a AAFDL tinha 
para com a BARITUNA. Este acordo consistiu no pagamento de uma verba, em 3 
prestações, à BARITUNA. Graça questionou quando serão feitos os próximos pagamentos 
e porque razão os mesmos não se encontram discriminados no Relatório de Contas. O 
Tesoureiro esclareceu a estudante Graça Silveira.  



 O estudante João Tavares questionou os lucros dos contratos de publicidade. O 
Tesoureiro respondeu que esses contratos foram feitos pelo anterior Presidente da Direção, 
André Machado.  
 
 O estudante José Queiró perguntou como foram gastos €10.000,00 (dez mil euros) 
no Centenário. O Tesoureiro respondeu que a maior parte dos gastos estão relacionados 
com a imagem e a publicidade. Informou ainda que o Diretor da Faculdade tinha garantido 
que daria uma verba de €5.000,00 (cinco mil euros), mas não chegou a dar essa mesma 
verba.  
 
 Procedeu-se à votação do Relatório de Contas da Direção. Este foi aprovado com 
62 (sessenta e dois) votos a favor, 50 (cinquenta) abstenções e 7 (sete) votos contra. 

 

Ponto 5. Marcação da data das eleições para os órgãos da AFFDL 

 
 O Presidente da Mesa, João Marecos, apresentou a sugestão de dois representantes 
de cada lista, tendo sido esta: 
-  dia 31 e 1 de Abril, campanha 
-  dia 2 de Abril, reflexão 
-  dia 3 e 4 de Abril, votação 
 
 Esta sugestão foi levada a votação, tendo sido aprovada com 125 (cento e vinte 
fotos) votos a favor, 9 (nove) abstenções e 1 (um) voto contra.  
 

6. Outros assuntos 

 Foi votado o requerimento para adesão à manifestação. O requerimento foi 
aprovado com 24 (vinte e quatro) votos a favor, 70 (setenta) abstenções e 11 (onze)votos 
contra.  
 
 A Presidente da Direção da AAFDL concorda com o fundamento da manifestação, 
embora não tinha defendido que seja benéfico vincular toda a associação académica.  
 
  Não havendo outro assunto a tratar, o Presidente da Mesa da RGA deu a reunião 
por terminada às 22h34, dela se lavrando a presente acta que, após aprovada pela 
Assembleia, será assinada pelos membros da Mesa da RGA. 
 
O Presidente da Mesa  
 
___________________________________  
   João Marecos 

 
 
A Vice Presidente da Mesa 
 
___________________________________  
   Ana Teresa Serafino  

 



A Secretária da Mesa 
 
___________________________________ 
   Bárbara Amaral Correia 

 
 
O Primeiro Suplente da Mesa 
 
___________________________________  
   Tiago Quaresma   

 

O Segundo Suplente da Mesa 
 
___________________________________  
   Pedro Poiret Saldanha  


