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Foi com
c
grande motivação e sentido do dever que
q
assumim
mos funçõess na Direcçãão da
Assocciação Acadéémica nos anos lectivoss de 2006/20
007 e 2007//2008, período especialm
mente
contu
urbado da vida
v
dos esttudantes, marcado por profundas reformas naa Faculdade e no
Ensin
no Superior em geral. Agora,
A
é com a mesmaa motivação
o que sujeitamos o pre
esente
relató
ório de actividades e contas ao sufrágio de todos os estudantes e associado
os da
Assocciação Académica da Faculdade
F
dee Direito de
e Lisboa (AA
AFDL). Somo
os detentores da
conscciência do nosso
n
trabalho e sentim
mos a satissfação de quem foi, co
om perseverrança,
concrretizando prromessas e vencendo
v
deesafios. Paraa a Direcção
o, Gabinetes e Colaborad
dores,
este documento será semp
pre uma sín
ntese ingrata do traballho e experriências vividas e
repreesentará apeenas, e só, um
ma pequena parte do im
menso esforço e dedicaçãão que foi asssumir
a responsabilidad
de de repressentar os estudantes da Faculdade de Direito d
de Lisboa, a maior
Faculldade de Direeito do país.
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Cumpre assim, enquanto Presidente da AAFDL, fazer um balanço deste conturbado período e
do mandato agora findo.
Como se referiu, o Ensino Superior português comportou recentemente uma das maiores
reformas dos últimos anos 30 anos, motivada essencialmente pela materialização do Processo
de Bolonha nas Faculdades e pela aprovação e promulgação do Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior (RJIES). Estas reformas conduziram, na Faculdade de Direito de
Lisboa, a momentos de grande perturbação em prejuízo da formação dos estudantes e dos
seus currículos. Não colocando em causa os fundamentos de Bolonha ou os benefícios da
criação, a médio e longo prazo, de um Espaço Europeu de Ensino Superior, no curto prazo,
nada poderá compensar os estudantes que viveram este agitado período. A aplicação
retroactiva do Processo de Bolonha, que determinou a mudança dos planos de estudos dos
estudantes que frequentavam já o curso de Direito antes da entrada em vigor do Decreto‐lei
74/2006, de 24 de Março, motivou incertezas e ditou profundas injustiças. Refiro‐me em
especial, à alteração dos planos de estudos dos alunos do segundo e terceiro anos. Entraram
por livre escolha na FDL, decidiram‐se por um determinado currículo que não existe mais, e
vivem hoje a decepção de quem viu as suas legítimas expectativas frustradas e de quem sofreu
o dia‐a‐dia de uma reforma mal preparada e mal conduzida. A tensão vivida no corpo docente
desta instituição e a sua fragilidade na condução deste processo foram evidentes aquando da
crise institucional que levou à demissão do Professor Miguel Teixeira de Sousa. A Direcção
presta desde já uma honrosa homenagem ao Professor pela sua dedicação à Faculdade e pela
coragem que demonstrou ao desafiar concepções e mentalidades imperantes desde há muitos
anos nesta Academia. A sua demissão trouxe mais incerteza e levou a um atraso inaceitável
nas decisões que urgiam tomar quanto ao plano de estudos e regulamento de avaliação.

Cabe uma palavra de reconhecimento às sucessivas Direcções da AAFDL no agitar dos
interesses e concepções estabelecidos, no denunciar das injustiças, e na defesa íntegra dos
direitos dos estudantes ao longo dos últimos anos. Quanto ao trabalho desta Direcção na
preparação e acompanhamento da implementação do Processo de Bolonha destaquem‐se a
organização das tão históricas Jornadas Pedagógicas, o referendo sobre os métodos de
avaliação, as inúmeras sessões de esclarecimento e conferências ou a criação dos dois
cadernos pedagógicos com esclarecimentos sobre o plano de estudos e regulamento de
avaliação.
Apesar dos esforços dos estudantes, a impreparação do corpo docente conjugada com a
referida crise institucional, levaram ao atraso na concepção do novo regulamento de avaliação,
o qual acabou por ser aprovado apenas em Setembro, já em período de início de aulas. A falta
de coerência material deste regulamento, fruto de compromissos incompatíveis entre
concepções e visões perfeitamente antagónicas do que deve ser a pedagogia e a avaliação na
FDL, associada à desorganização dos serviços da Faculdade, desconhecimento e boicotes
gritantes por parte de alguns docentes às novas regras de avaliação, todos estes factores,
determinaram um descontentamento estudantil de tal ordem que arrastou a Faculdade para
uma das maiores crises académicas de que há memória nos últimos anos.
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Foi com grande honra que a Direcção viu o seu caderno reivindicativo e medidas de
contestação aprovadas por larga maioria em sede de uma RGA com uma participação
estudantil histórica. Contra algumas visões derrotistas e conformistas os estudantes desta casa
manifestaram‐se de forma ordeira durante mais de uma semana demonstrando a sua
indignação pela situação da sua Academia, pelos tempos de injustiça vividos e, de forma
determinada, reclamando a alteração de regras de avaliação, exigindo, entre outras, a nota
mínima de 7 (sete) valores para aceder à prova oral a método B, a extinção dos 15 (quinze)
minutos de avaliação oral obrigatória ou a instituição de uma época especial para finalistas. A
reivindicação trouxe também de volta velhas bandeiras estudantis tais como a abertura dos
serviços de secretaria e biblioteca para o turno nocturno, que há anos vinham discriminando
os estudantes do pós‐laboral.
A reivindicação e o esforço de todos os estudantes foram largamente recompensados, e a
vitória foi de tal ordem que a negociação da AAFDL com o Conselho Directivo atingiu a grande
maioria das pretensões estudantis. O 7 (sete) a método B foi restabelecido, os 15 (quinze)
minutos de avaliação oral obrigatória foram eliminados, muitos professores foram
repreendidos pelo seu comportamento, foi criada uma época especial para finalistas, a
secretaria passou a funcionar na recepção da AAFDL, em pleno, até às 21 horas todos os dias, a
Biblioteca passou a abrir dois dias por semana até às 21 horas e, mais importante, foi assumido
o compromisso de que o regulamento iria ser revisto para o próximo semestre, aliviando de
forma considerável a carga avaliativa dos estudantes. Para todos os que com coragem e
determinação se juntaram à acção da Direcção nesta reivindicação, a todos um sincero
agradecimento pela sua perseverança, determinação e coragem.
7

Por outro lado, o Ensino Superior português sofreu em 2007 uma reforma de fundo quanto ao
seu modelo de organização. Refira‐se ao recentemente aprovado e promulgado Regime
Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES). Abalando os princípios e concepções
estabelecidas, o RJIES veio impor um modelo de organização de escola que põe em causa
princípios basilares a que nos fomos habituando, tais como, o princípio da autonomia e o
princípio da gestão colectiva das instituições. A Direcção, por meio do seu Departamento de
Política Educativa, foi pioneira na reivindicação de alterações ao projecto e proposta de lei, na
organização de reuniões nacionais entre associações, apresentando pareceres, muitos dos
quais chegaram a ser atendidos e integrados no actual diploma. A luta pelo aumento da
representatividade estudantil no Conselho Geral, novo órgão soberano das universidades, saiu
no entanto frustrada, o que acabou por determinar diversas acções de reivindicação
estudantis, muitas da iniciativa da AAFDL, onde dezenas de estudantes desta Faculdade
marcaram a presença apesar de toda esta acção ter decorrido durante o período de exames e
férias de verão.
O RJIES, que acabou por entrar em vigor contra a vontade da larga maioria dos estudantes
nacionais, ditou, consequentemente, a reforma dos estatutos de todas as universidades
públicas deste país e suas unidades orgânicas. A Universidade de Lisboa iniciou de forma
pioneira e exemplar, a comando de uma Reitoria particularmente dinâmica e dialogante, a sua
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reforma estatutária, sempre em respeito pelos vários corpos da Universidade. Foi assim que
tiveram lugar as eleições para a Assembleia Estatutária. Cabe destacar a vitória esmagadora da
lista de estudantes apoiada por várias AE’s da Universidade de Lisboa, a Lista U, encabeçada
por um colega da Faculdade, apoiado pela Direcção da AAFDL, o estudante André Caldas, que
terminou conquistando todos os mandatos existentes. Para todos os membros da Lista U, para
o André Caldas em especial e para todos os que se bateram neste acto eleitoral, lutando por
uma melhor e mais moderna Universidade de Lisboa, as mais sinceras congratulações por
parte da Direcção da AAFDL.

Em simultâneo com todo este processo de reforma, este mandato foi também palco para a
concretização de um antigo projecto associativo da Universidade de Lisboa, a criação da sua
Associação Académica (AAUL). O sonho de uma grande académica capaz de motivar a união
entre todos os estudantes da Universidade, independentemente dos seus cursos ou
faculdades, tornou‐se finalmente uma realidade. Esta vitória deve‐se em grande medida ao
esforço de alguns dirigentes associativos, mas será também uma vitória da política de
continuadas Direcções da AAFDL, que contra muitas resistências, conseguiram levar para a
frente um projecto de grande relevância e interesse para a UL. Destaque‐se a coragem e
determinação dos dois colegas André Pardal e Paulo Pinheiro, ambos ex Vice‐Presidentes de
intervenção Académica da AAFDL, que tendo feito parte da génese deste grande projecto
associativo, foram eleitos, ambos com vitórias esmagadoras, os primeiros Presidentes da
AAUL. A AAFDL presta, em especial, os seus agradecimentos e reconhecimentos aos ex‐colegas
de Direcção Paulo Pinheiro e Henrique Sousa pela sua coragem em enveredarem por um
projecto associativo de interesse para toda a Universidade.

No que respeita à dimensão interna do trabalho da Direcção da Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa pautámos sempre a nossa conduta por uma postura de
responsabilidade e por uma visão inovadora. Esta visão, fruto de uma reflexão profunda sobre
a responsabilidade dos estudantes na gestão da escola, bem presente nos nossos
compromissos eleitorais, foi uma constante em todas as actividades desenvolvidas e revelou‐
se determinante no entusiasmo e dedicação colocados em cada tarefa.

Assim, apresenta‐se de seguida uma retrospectiva das actividades.
A Vice‐Presidência de Actividades Académicas foi inovadora no Departamento Recreativo, com
festas mais ambiciosas e dinâmicas e de grande participação, aproximámos o Cultural dos
estudantes com actividades mais vocacionadas e estivemos sempre presentes no apoio ao
desporto escolar, sendo de destacar a compra de equipamentos novos para todas as equipas e
o triplicar do número de atletas num só ano. Demos também um apoio permanente aos
núcleos, homologando os seus estatutos, aprovando os necessários regulamentos e subsídios
e permitindo sempre a integração das suas actividades com as da AAFDL.
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Ao nível de Intervenção Académica, muitos foram os desafios. Destaquem‐se as dificuldades
de responder às solicitações dos estudantes num dia‐a‐dia de extremas tensões entre a classe
docente e discente. Neste âmbito cabe deixar uma palavra de profundo reconhecimento aos
Departamentos Pedagógico e de Apoio ao Aluno pela sua coragem em assumir estas funções
num ano de extrema dificuldade. O seu trabalho foi constante, acompanhando e resolvendo os
problemas do dia‐a‐dia, denunciando as injustiças e enfrentando muitas vezes os docentes.
Destaque‐se na Acção Social o apoio aos estudantes carenciados e a criação das duas Bolsas,
de Estudo e Mérito, em parceria da AAFDL com o Banco Santander Totta e com a Coimbra
Editora, bem como a disponibilização na Faculdade de Créditos a Estudantes pelo quiosque do
Santander Totta, no âmbito do novo sistema de apoio escolar. Na Política Educativa, para além
do trabalho referido no âmbito do acompanhamento a Bolonha e ao RJIES, houve um esforço
constante de projecção da AAFDL no panorama Associativo Nacional, sendo de destacar a
eleição do ex Vice‐Presidente da AAFDL, Paulo Pinheiro para um órgão nacional de
representação estudantil, o Conselho Consultivo de Juventude (CCJ). Refira‐se novamente a
vitória que constituiu a abertura de um serviço de secretaria nocturna na AAFDL e a abertura
da Biblioteca durante dois dias até às 21 horas. Eram bandeiras que preenchiam o imaginário
dos programas eleitorais dos estudantes e passaram hoje a ser uma realidade, pondo termo a
uma situação de desigualdade que se arrastava há vários anos.

A área de Acompanhamento Académico representou, inquestionavelmente, o cunho inovador
desta Direcção. As actividades realizadas, nomeadamente os dois Open Days, as Semanas das
Saídas Profissionais, as Feiras de Emprego, os cursos de formação em diversas áreas, foram
actividades de difícil concepção e preparação, com pouca visibilidade, todavia de extremo
mérito e utilidade para a Faculdade, tendo‐se destacado sempre pela sua qualidade. Refira‐se
o Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano pelo seu esforço constante na integração e apoio dos
caloiros, e o Gabinete de Erasmus que substituiu, na maioria das vezes, os inexistentes serviços
da FDL neste âmbito.

Outra área que foi por excelência a marca distintiva desta Direcção foi a área empresarial,
esforço conjunto de vários Departamentos da Direcção, Tesouraria, Secretaria e Presidência,
mas especialmente resultado do esforço de todos funcionários da AAFDL. Este mandato foi
marcado por uma profunda reestruturação a todos os níveis com um forte investimento em
infra‐estruturas e equipamentos. De salientar que pela primeira vez na história da AAFDL as
instalações e os espaços de concessão foram regularizados num protocolo com a Faculdade.
Todos os contratos de concessão passaram a estar balizados por esse protocolo tendo sido
renegociados em condições mais favoráveis para a AAFDL. As instalações da AAFDL são hoje
um exemplo nacional, e prestam aos alunos melhores serviços a todos os níveis. A
reestruturação empresarial levou também a decisões estruturais que determinaram
recentemente o encerramento do Departamento gráfico da Associação Académica. A decisão
baseou‐se puramente em estudos de racionalidade económica e de gestão, já que se tratava
de um Departamento ultrapassado em que a AAFDL não tinha vantagens competitivas e
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requeria investimentos demasiado avultados para as capacidades financeiras da AAFDL.
Explicados os motivos aos trabalhadores da gráfica, foi encontrado um entendimento que
possibilitou a rescisão dos seus contratos por mútuo acordo e a fixação das respectivas
indemnizações.

Por todo o trabalho realizado, pelo esforço e dedicação empreendidos na reforma da AAFDL, a
Direcção presta aqui a sua homenagem e os seus mais profundos agradecimentos a todos os
funcionários da Associação Académica, inclusive os que recentemente nos deixaram,
reconhecendo o seu grande contributo na reestruturação empresarial operada este ano, mas
mais do que isso, o seu contributo para a própria instituição a que dedicaram grande parte das
suas vidas.
Uma palavra muito especial de agradecimento e reconhecimento a todos os estudantes que
directa ou indirectamente colaboraram com a Direcção da AAFDL, muitas vezes a custo de
privações pessoais e académicas, e que ao longo de mais de um ano acreditaram nesta
Direcção e no seu projecto. A todos estes, que partilharam os nossos valores e convicções, a
todos os que viveram connosco as dificuldades de um ano lectivo de extrema exigência, a
todos um profundo agradecimento.
Uma palavra de congratulação para os estudantes, membros dos órgãos da Faculdade e
Universidade, pelo correcto e exemplar desempenho das funções que ocuparam. Ao longo do
seu mandato, que ainda perdura, procuraram sempre soluções para os problemas da
Faculdade, denunciando as injustiças e, em especial, dialogando sempre com a Direcção da
Associação Académica.
Cabe um agradecimento especial à Mesa da RGA da AAFDL. A Direcção felicita a forma como
prepararam e conduziram os trabalhos em RGA em momentos de grande dificuldade. A todos
os membros do Conselho Fiscal uma palavra de congratulação pela forma recta e honesta
como sempre colaboraram e aconselharam a Direcção nos seus projectos e pela forma activa e
rigorosa como exerceram as suas funções, contribuindo, sempre e indiscutivelmente, para
uma maior transparência nas contas e actividades da AAFDL.
É nos momentos difíceis que se revelam as melhores e piores características do ser humano.
Ao longo deste mandato, e especialmente durante a Crise Académica, foram notórias as
qualidades de cada um dos membros desta equipa que aqui se apresenta ao vosso juízo. O
esforço e dedicação plenos à causa dos estudantes, o esforço e dedicação plenos aos seus
valores revelaram‐se essenciais ao sucesso deste projecto. Assim, cabe‐me agradecer
pessoalmente a todos os membros da Direcção: Tesoureiro, Secretária, Vice‐Presidentes e
Vogais, e aos Coordenadores de Gabinetes e Colaboradores. Pelos sacrifícios, pela coragem
revelada em momentos de extrema dificuldade, pela sua dedicação plena no dia‐a‐dia, pelo
companheirismo e pela amizade revelados, um muito obrigado.
Os projectos valem pelos valores, virtudes e méritos das pessoas que os concebem e os
tornam realidade. São essas as pessoas que se apresentam hoje, com confiança, perante os
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seus associados e estudantes desta Faculdade, com um profundo sentir de dever cumprido
olhando o futuro com a confiança de quem acredita no mérito do seu contributo para a causa
dos estudantes e do associativismo.
Pela Direcção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa,
João Diogo Stoffel
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Num ano de alteerações profundas na nossa
n
Acade
emia, a pressente Direcçãão da Assocciação
miu, desde in
nício, um paapel pró‐activo no acompanhamento
o e resoluçãão dos
Académica assum
vários desafios qu
ue foram surrgindo, tradu
uzindo‐se num mandato repleto de actividades.
Tamb
bém fruto de uma reorgganização interna, a Tessouraria assu
umiu, em co
olaboração com
c
o
Depaartamento de Marketingg e Comuniicação, o de
esenvolvimento das acttividades de cariz
emprresarial da Ed
ditora AAFDLL.
Temp
po de fazer o balanço do
o exercício do
d ano de 2007, obtivem
mos um resu
ultado positiivo de
€92.6
639,17.
Apesar das recentes reestru
uturações na Editora AAFDL,
A
que implicaram o pagamento de
mnizações no valor de €39.000,00,
€
o mandato é fechado com um resu
ultado positivo de
indem
€61.2
288,76.
Aumeentámos as vendas
v
e a prestação
p
de serviços gráficos, consegguimos, por via de negocciação
comeercial e finan
nceira, dimin
nuir o custo das mercado
orias, realizáámos actividades globalm
mente
susteentáveis, tiveemos um aum
mento do acttivo fixo da AAFDL
A
de cerrca de € 60.5
500,00.
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O fundo de investimento criado pela anterior Direcção para fazer face a períodos de maior
dificuldade conta actualmente com €7.091,50, sendo o saldo das contas bancárias de
€18.037,34.

No presente mandato, mantivemos também o rigor financeiro de anteriores Direcções perante
a Segurança Social, Estado e fornecedores.
Assim:
•
•
•

Segurança Social: não existe qualquer dívida por parte da AAFDL à Segurança Social;
Estado: a dívida ao Estado é de € 36,21, de retenções de IRS, tendo por recuperar o
montante de € 21.068,08 de pagamento de IVA;
Fornecedores: dívidas a pagar a fornecedores em 31/01/08, €6660,46
dívidas a receber de clientes em 31/01/08, € 30989,93

Na vertente associativa, para além de uma complementaridade a todos os Departamentos,
garantindo a viabilidade financeira dos projectos a desenvolver, podemos destacar:
•

Subsídio do IPJ
Com grande esforço por parte da Direcção Financeira e Editorial, conseguimos manter,
apenas com um ligeiro decréscimo, o subsídio do IPJ, destacando‐nos das
generalidades das associações que este ano, com a aplicação de critérios mais
exigentes e uma fiscalização mais rigorosa, tiveram cortes substanciais de um subsídio
que, para muitas associações, é a grande fonte de financiamento.

•

Protocolo entre a AAFDL e a FDL
Após longos anos de negociação, foi possível concluir o Protocolo entre a AAFDL e a
FDL em 24 de Maio de 2007.
Entre outras matérias, prevêem‐se os princípios norteadores da relação entre as duas
instituições, as instalações cedidas à AAFDL (tanto para uso exclusivo desta como para
exploração comercial), atribuição de subsídios e ainda a colaboração da AAFDL na
selecção de alunos prestadores de serviços da Faculdade.

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Novos contratos entre a AAFDL e Concessionários
Também no âmbito do Protocolo com a Faculdade, foi possível regularizar a situação
precária há muito existente entre a AAFDL e os Concessionários.
Só com a constante colaboração dos nossos Concessionários foi possível reformular
todos os (4) contratos, uniformizando condições e critérios de exercício das suas
actividades aos alunos.

•

Investimentos no equipamento informático e infra‐estruturas da AAFDL
Após longos anos de deterioração natural do equipamento e instalações associativas,
tornou‐se manifesta a necessidade de uma intervenção profunda nos mesmos.
Com o objectivo de melhorar as condições de trabalho, possibilitando uma melhor
prestação de serviços aos nossos alunos, com a intenção de modernizar as instalações,
tornando‐a numa das mais modernas do País, remodelámos o espaço associativo e
adquirimos novos equipamentos informáticos. Também a área circundante da
Associação foi, com o apoio da Faculdade, sujeita a remodelações, tornando‐se o
espaço de exemplo para a restante Faculdade.

•

Recepção da AAFDL

14

Objecto de especial atenção, procedemos à informatização dos serviços, aquisição de
mobiliário que permite arrumação de bagagem, sem comprometer a restante
utilização do espaço associativo. Adquirimos um ecrã plasma que, através da
concepção do respectivo software, exibe notícias e conteúdos de interesse específico
para os alunos.
Foi instalado um sistema de videovigilância, também alargado à nova Livraria e à sala
de convívio.

•

Protocolo com Santander Totta
Encontra‐se já em fase de conclusão o Protocolo a celebrar entre a AAFDL, FDL e o
banco Santander Totta. Este protocolo vem reformular os actuais cartões de aluno da
Faculdade e de sócio da Associação, transformando‐os num só cartão, com vantagens
claras de simplicidade e funcionalidades.
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Também na vertente empresarial, a Editora AAFDL foi alvo de reformulações e novos
investimentos. Nestes destacam‐se naturalmente:

•

Nova Livraria
Com a concreta definição das áreas concedidas à Associação, apenas possível com a
celebração do Protocolo com a Faculdade, tornou‐se manifesta a necessidade de uma
reorganização das instalações. Desde logo, transferimos a Livraria para uma área mais
adequada às suas necessidades, capacitando‐a de todos os meios necessários a uma
livraria moderna e atraente, com um sistema de facturação e de gestão comercial
próprio e ainda um sistema de videovigilância. Com esta transferência de espaços foi
também possível revitalizar um espaço habitualmente negligenciado da Faculdade,
acabando por dar novo dinamismo à Sala de convívio.

•

Reformulação do Software
Com a instalação de um novo software de facturação, especificamente desenvolvido
para o efeito, interligámos os sistemas de facturação, comercial e de gestão da
recepção, livraria e contabilidade, oferecendo melhores serviços, com maior rigor e
controlo.
15

•

Reestruturação da Editora AAFDL
Neste mandato, tornou‐se imperativo definir uma nova estratégia para a Editora
AAFDL. Considerando a competitividade do mercado em que estamos inseridos, a
antiguidade de todo o material de impressão da Editora, concluímos, após meses de
estudos, pelo encerramento da parte gráfica da Editora, recorrendo, desde logo, a
serviços externos para o efeito.
Assim, chegámos em Janeiro de 2008 a acordo amigável e por mútuo consentimento
na rescisão dos contratos de trabalho com os dois funcionários que anteriormente
desempenhavam as funções de impressores.
Este factor possibilita um crescimento da competitividade da Editora, conferindo uma
grande margem de progressão futura.
Foi ainda assegurado o projecto Guiné até, pelo menos, 2008 e ainda o reforço no
apoio ao centro bibliográfico da Faculdade de Direito de Bissau, assegurando um
crescimento gradual e sustentado da posição da Editora no mercado.
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Um trabalho para o futuro!
Neste mandato a AAFDL obteve ainda um aumento do imobilizado (activo fixo) de €
60,521,88 resultante das obras, rede eléctrica, rede informática, novos computadores,
mobiliário, sinalética, novo software de facturação, comercial e de gestão,
informatização da recepção, videovigilância e sistema de segurança. Este investimento
dotou a Associação de todos os meios necessários ao desenvolvimento das actividades
de futuras Direcções.
Temos ainda a segurança financeira de, até 2011, a AAFDL receber dos concessionários
€ 76,000,00 de rendas, independentemente de restantes subsídios (IPJ, Faculdade) e
ainda dos resultados a atingir pelas restantes actividades desempenhadas.
Por último, impõe‐se uma palavra especial a todos os funcionários da Associação
Académica, fundamentais na obtenção destes resultados. O seu profissionalismo e
dedicação, diariamente demonstrados, colocam também uma responsabilidade
acrescida naqueles que definem as orientações desta Associação.

16
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UM MANDATO EM NÚMEROS

1 ASSOCIAÇÃO
2 OPEN DAYS
3 GALAS
6 EQUIPAS DESPORTIVAS
8 NÚCLEOS
16 PROTOCOLOS PARA O CARTÃO ACADÉMICO
17 ENTIDADES NA II SEMANA DAS SAÍDAS
PROFISSIONAIS
93 ANOS
150 ESCOLAS CONTACTADAS PARA O OPEN DAY
2.000 PESSOAS POR FESTA DA CERVEJA
94.319 VISITAS NO SITE

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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MARKETING E COMUNICAÇÃO
Numa orgânica renovada, o Departamento de Marketing e Comunicação surge na Direcção da
AAFDL na dependência directa do Presidente, não estando inserido em nenhuma vice‐
presidência.
Deste modo, está patente o carácter transversal deste Departamento, desde a vertente
associativa à vertente empresarial da Associação Académica. O Departamento de Marketing e
Comunicação, para além das competências próprias, dá um suporte diário a toda a estrutura
da AAFDL.

Organização Interna

•

Parque Informático
Não indo ao encontro das necessidades da AAFDL, pela antiguidade dos equipamentos
existentes, no final de Março de 2007, os postos de trabalho da área associativa foram
apetrechados de cinco computadores para uso corrente (Processador Intel® Pentium®
4 820+Dual Core 2.8GHz FSB800, Motherboard Asrock 4CoreDual‐VGP8X SATA II,
Memória TAKE MS 1GB DDR2 PC4200 533MHz) e um computador para trabalhos que
exijam mais recursos, nomeadamente, edição de imagem (Processador Intel® Core™2
Duo E6300 1.8GHz, motherboard Asrock 4CoreDual‐VSTA HDMI FSB1066 DDR2,
memória RAM 1GB DDR2 667MHz, Placa Gráfica XFX GF 7600GS 256MB DDR2 2XDVI
PCI‐X PV‐T73P‐UDJ3).
Aquando da remodelação das instalações, em Agosto, foi informatizada a Recepção.
Deste modo, preencheu‐se uma lacuna existente, que se traduziu numa melhoria
significativa no atendimento aos sócios, estudantes e público em geral.
Com a concepção da nova Sala de Núcleos, a mesma foi equipada com dois postos de
trabalho, assegurando melhores condições.

•

Rede Informática e Domínio
Após a remodelação das instalações, toda a estrutura informática da AAFDL foi
alterada. Efectuou‐se um estudo das necessidades da Associação Académica, por uma
empresa especializada, sendo aproveitada a estrutura de cablagem já existente. Para
responder às necessidades, foram criados novos pontos de rede, fazendo‐se o trabalho
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de cablaggem desde o bastidor, lo
ocalizado junto ao
Bar dos Alunos,
A
até àss instalaçõess da AAFDL.
Desta forrma, perantee a aquisição
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t
foraam colocado
os no
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perrmitindo, pella primeira vez,
v a
mesmo domínio,
ligação em rede de toda
t
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utura inform
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de traballho da Direccção, Livraria, Departam
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Financeiro,
D
Departament
o
Grráfico
mposição), Sala
S
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•
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A
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O trabalh
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d
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Sítio de Internet
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associações académicas e de estudantes, potenciais candidatos à Faculdade e
sociedade civil em geral.
Pontualmente, em determinados eventos e em conjunturas que exigiram uma posição
firme e intransigente da Direcção da AAFDL, a habitual página inicial do sítio foi
antecedida por outra com destaque exclusivo para a situação.
No período compreendido entre 27 de Janeiro de 2007 e 21 de Fevereiro de 2008,
registaram‐se 94.319 visitas (dos quais, 26.269 é o número absoluto de visitantes),
339.681 exibições de páginas, o que corresponde a 3,60 páginas por visita.
Sobre a origem geográfica, o sítio de Internet teve visitantes de 111 países/territórios,
destacando‐se Portugal (89.687 – 95.09%), Brasil (1.774 – 1.88%), Estados Unidos da
América (404 – 0.43%), Espanha (314 – 0.33%) e Alemanha (239 – 0.25%).
Todos estes dados, aliados a um reduzido período de downtime, sustentam que a
presença da AAFDL na Internet é a mais actualizada e completa no que diz respeito às
associações académicas e de estudantes de todo o país.
Deste modo, o sítio de Internet permitiu:
•

•
•
•
•
•
•
•

Divulgação de notícias relativas à Faculdade, avançando, muitas vezes, em
primeira mão, informações pedagógicas (Regulamento de Avaliação, horários,
despachos);
Divulgação de notícias institucionais da AAFDL;
Divulgação de posições políticas da AAFDL;
Divulgação de actividades, não só da AAFDL, mas também da Faculdade e
Universidade;
Existência de passatempos, com oferta de bilhetes para eventos da AAFDL e
para sessões de cinema (designadamente, antestreias);
Inscrições para os Open Days;
Inscrições para o Fim‐de‐Semana do Caloiro;
Divulgação de fotografias dos eventos da AAFDL.

Placards de Parede e Informação Móvel

A informação afixada por toda a Faculdade é, por um lado, um veículo básico de
comunicação com a Academia mas, por outro, tem um papel fundamental.
Por isto, prosseguiu‐se com uma gestão racional dos espaços para afixação de
informação, tendo por base o Regulamento de Utilização de Placards. Assim,
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divulgaram‐se a toda a Academia as actividades organizadas pela AAFDL, pela
Faculdade, pela Universidade e por outras entidades, tornado‐se públicas as posições
da AAFDL e as deliberações dos órgãos da Faculdade.
Ao placard móvel em metal já existente, acresceu um novo placard móvel, de grande
dimensão, cedido pela Faculdade.

AAFDL TV

Procurando inovar e melhorar, é fundamental
apostar em novas formas de comunicação. Desta
forma, surge o AAFDL TV, um canal interno de
televisão, aproximando‐se ao conceito de
corporate tv.
Refira‐se que o desenvolvimento do canal não comportou qualquer tipo de custo
financeiro para a AAFDL.
Difundido na Recepção da AAFDL, através do ecrã adquirido para o efeito, o AAFDL TV
contém notícias relativas à Faculdade e vida académica, bem como informação
generalista.

Bases de Dados

Alicerce para os veículos de comunicação directos com os estudantes é a existência de
bases de dados de contactos de associados e estudantes em geral. Neste sentido, como
forma de compilar e actualizar dados (designadamente, números de telemóvel e
endereços de correio electrónico), procedeu‐se à recolha e tratamento, através de:
•
•
•

Fichas de inscrição de sócio;
Recepção ao Caloiro;
Formulários que circularam pelas várias subturmas.
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Newssletters

Se
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o
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m
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C
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AAFDL e a Faculdade aos novos estudantes.

Menssagens Escrittas

Em deterrminadas inicciativas, foi utilizado
u
o se
erviço de meensagens esccritas para difusão
das mesm
mas. Sendo uma
u
forma rápida,
r
concisa e directa de apreensãão de inform
mação,
este can
nal de com
municação pode vir a ser deseenvolvido e utilizado mais
frequenteemente no futuro.

Imagem

A
é imp
prescindível para criar uma
u
identidaade e fomen
ntar a
A aposta na marca AAFDL
udantes com a sua Associação Académica.
proximidaade dos estu
Deste mo
odo, foi asssídua a pressença da im
magem da AAFDL
A
em ttodos os evventos
realizados, designadaamente atravvés do roll‐up
p e da faixa em
e lona.
Ainda neste âmbito, foram renovadas as capas para documentos, ccom uma im
magem
bastante mais moderrna e atractivva.
No que diz
d respeito ao merchan
ndising, foram concebidaas duas novvas esferográáficas,
cujo stockk se encontra praticamente esgotado
o, demonstraando o sucessso das mesm
mas.
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Também o grafismo de algumas comunicações foi renovado, iniciando, assim, uma
actualização da imagem corporativa da AAFDL.
Toda a produção de A1’s foi uniformizada e racionalizada, procurando, por um lado,
uma comunicação eficaz através dos placards e, por outro, evitar gastos, não só
financeiros mas, sobretudo, de imagem.
Como forma de dar a conhecer a AAFDL, foi criado um panfleto de apresentação da
AAFDL, com as suas vertentes, componentes e serviços, a publicar brevemente.

Divulgação de Actividades

Para o sucesso das actividades, é vital que estas sejam do conhecimento dos
respectivos públicos‐alvo.
Para além dos canais já referidos (placards de parede, newsletters, sítio de Internet e
SMS), as actividades recreativas de maior relevo, nomeadamente a Festa da Cerveja,
foram divulgadas em diversos portais nacionais: SAPO (sapo.pt), Universia
(universia.pt), Lisboa Jovem (lxjovem.pt) e CUP (cup.cgd.pt).
Foram ainda produzidos cartazes e panfletos para:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jogos de Direito Civil
Open Day
Semana Faculdade 2007
o Campeonato de Surf e Bodyboard
o Festa da Cerveja “I Love FDL”
o Moda FDL
93.º Aniversário da AAFDL
Gala no Grupo K
Campeonato Interno de Quiz
II Semana das Saídas Profissionais e II Feira de Emprego
AAFDL Summer Party
Jogos de Direito – Torneio de Futsal
I Semana do Desporto
II Karaoke AAFDL/ELSA‐FDL – Festa Erasmus
Semana de Erasmus
Semana das Saídas Profissionais e Feira de Emprego
Quinzena do Caloiro 2007
o Festa da Cerveja
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Instalações

Com o início do no
ovo ano lecttivo, as instaalações da AAFDL
A
da para ir ao encontro
o das
viram a sua imaggem renovad
exigênccias do trabalho correente da áreea associatiiva e,
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mento da áreea empresarrial da
AAFDL..
A remodelação daas instalaçõ
ões, designadamente a nova
mitem um melhor e mais
Livrariaa e a Recepção, perm
adequaado atendim
mento, quer aos estudantes, que
er ao
público
o em geral.
nhando esta remodelaçãão, foi renovada a sinalética existentte, adoptand
do um
Acompan
sistema próprio,
p
sóbrrio e modern
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Cartãão Académicco

No âmbito do
d Convénio
o entre a AA
AFDL e
o Santandeer Totta, e decorrente
e das
alterações introduzidas
i
s no processso de
emissão, o cartão de associado adquiriu
nova imagem
m, com basee na anterior.
Para além disto, o caartão adopttou a
mico”,
designação de “Carttão Académ
magens de marca
m
tornando‐see uma das im
da AAFDL, tendo sido
o efectuada uma
d marketin
ng para cativação
campanha de
de novoss sócios, dessignadamentte através de
d vantagens conferidass aos titularres do
cartão.
Inserido no programaa Santanderr Universidad
des, o Cartão Académico
o corresponde ao
Cartão Un
niversitário Inteligente, um
u smart carrd.

Associação Académ
mica da Faculdaade de Direito d
de Lisboa

Relatório de Actividades | 0708

DEPARTAMENTO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

O smart card é um cartão de pequenas dimensões, assemelhando‐se a um cartão de
crédito convencional, que possui capacidade de processamento e memória (32
Kbytes).
O smart card tem, entre outras, as seguintes funcionalidades (através de banda
magnética, chip memória, microprocessador e criptoprocessador):








Identificação visual;
Autenticação, encriptação e assinatura digital;
Pagamento interno;
Controlo de assiduidade;
Controlo físico de acesso;
Log‐on em redes;
Aplicação de sistemas de fidelização.

Neste sentido, estão já em estudo diversas aplicações que o cartão poderá ter,
dotando‐o de funcionalidades e fomentando o progresso tecnológico da AAFDL.

Protocolos

25
Como forma de impulsionar a aquisição do Cartão Académico, decorrente da
qualidade de associado ordinário da AAFDL, mantiveram‐se e foram celebrados um
conjunto de protocolos, que, para além da concessão de vantagens (nomeadamente,
descontos) aos associados, permitiram a projecção externa da AAFDL.

Cinemas
•

New Lineo Cinemas
o Aquisição de bilhete de cinema por €4 no Cinema City Campo
Pequeno, Cinema City Beloura e Cinema City Leiria
o Desconto de 5% sobre o preço de tabela na aquisição de produtos no
City Bar (Campo Pequeno)
o Convites para antestreias, a oferecer através de passatempos

•

Atalanta Filmes
o Convites para antestreias, a oferecer através de passatempos
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Livrarias
•

AAFDL
o Desconto de 15% na aquisição de edições AAFDL

•

Coimbra Editora
o Desconto de 5% acrescido ao desconto normal de 10% em todas as
edições

•

Bulhosa Livreiros
o Desconto nas edições

Automóveis
•

Europcar
o Desconto de 10% sobre a tarifa promocional nas viaturas de
passageiros e na tarifa de viaturas comerciais
o Desconto de 10% sobre a tarifa promocional internacional para
alugueres no estrangeiro

Formação

26

•

Homem ao Mar – Dive Center
o Preços especiais nos cursos de formação
o Desconto de 15% em todos os equipamentos de mergulho e caça
submarina da marca própria
o Desconto de 10% nas restantes marcas exclusivas

•

Centro Europeu de Línguas
o Desconto de 10% nos produtos e serviços

•

Plurifactor
o Desconto de 15% sobre o valor da formação no âmbito da náutica de
recreio para obtenção de cartas de navegador de recreio, bem como
em áreas afins (cursos de vela de cruzeiro, radar, GPS, socorrismo,
combate a incêndios, sobrevivência no mar e meteorologia)

•

Oxford School
o Desconto de 10% sobre o valor das mensalidades dos cursos de línguas
em grupo

•

MultyWay – Cursos de Línguas
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Desconto de 50% na taxa de inscrição nos cursos e programas

Galileu – Serviços e Tecnologia
o Desconto de 10% em qualquer inscrição nos cursos constantes do
Curriculum Oficial da Galileu
o Desconto de 10% em qualquer inscrição nos cursos de Curriculum
Oficial Microsoft ou nos Paks de Certificação Internacional
o Desconto de 5% em qualquer inscrição em acções de formação extra
Calendário Oficial da Galileu
o Desconto de 50% numa selecção trimestral de 3 cursos do Curriculum
Oficial da Galileu

Informática
•

Chip7
o Desconto de 2% em material informático
o Desconto de 20% na mão‐de‐obra nos serviços de assistência técnica

Alojamento
•

Gestoera – Gestão e Investimentos Imobiliários
o Desconto de 20% nos voucher de férias Check in Hotel e Check in
Restaurant
o Desconto de 20% no cartão vantagens e descontos Univantagens

•

Hotéis Heritage Lisboa
o Desconto entre os 15% e os 25% sobre a tarifa de alojamento nas
Janelas Verdes, no Heritage Av. Liberdade, no Hotel Britania, no Hotel
Lisboa Plaza e no Solar do Castelo

Ópticas
•

Instituto Óptico
o Desconto de 20% em óculos graduados, armações e lentes
o Desconto de 15% em lentes de contacto, óculos de sol e outro material
óptico
o Desconto de 30% no exame visual completo
o Desconto de 10% no estudo de desenvolvimento visual, exame
optométrico de controlo e exame de ensaio para lentes de contacto
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Estudo de despistagem e exame de controlo para lentes de contacto
diversos

Health Clubs
•

Holmes Place
o Inscrição inicial no valor máximo de €125 (€25 em períodos definidos
para divulgação)
o Mensalidade de €80 em horário total (€75 durante os períodos de
divulgação)
o Mensalidade de €68 em horário parcial

•

Solinca
o Desconto de 80% na jóia de inscrição
o 20% de desconto nas mensalidades

Suporte a Núcleos e Outras Organizações

O papel da AAFDL na viabilidade das iniciativas e projectos dos núcleos autónomos da
AAFDL e da Faculdade é fundamental. Neste sentido, no que diz respeito aos materiais de
divulgação, a Associação Académica procurou dar suporte à produção dos mesmos,
designadamente:
•
•
•
•
•

Alojamento do sítio de Internet do NELB e criação do subdomínio nelb.aafdl.pt;
Apoio à produção periódica do NELB, o Jus Scriptum;
Produção de cartazes e ingressos para a peça “É Urgente o Amor” e para o III
Festival do Cénico de Direito;
Produção de cartazes para a ELSA‐FDL;
Produção de flyers e cartazes para a Barítuna.

Implementação do Projecto Campus Virtual

No seguimento do trabalho desenvolvido, a AAFDL acompanhou de perto a
implementação dos serviços inseridos no campus virtual, junto do Gabinete de
Informática da Faculdade e da Divisão Académica.

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Neste âmbito, a concepção e aperfeiçoamento da Secretaria Virtual contou com os
contributos da AAFDL.

Iuris Grafia

Sofrendo uma profunda autonomia em relação à Direcção da AAFDL, o projecto teve
uma orientação editorial que não se coaduna com os fins da Associação Académica.
Como tal, decidiu‐se pela não distribuição da edição em causa. Ainda que tenha sido
uma decisão difícil, foi extremamente ponderada.
Não obstante, a AAFDL continua a apoiar projectos editoriais de grupos organizados de
alunos.

Prestação de Serviços e Colaboração com Outras Entidades

Ciente do seu papel fundamental no seio da Academia, a AAFDL procurou sempre
cooperar e colaborar com os seus parceiros diários.
Assim, no que diz respeito à Faculdade de Direito de Lisboa, a AAFDL procedeu, através
dos seus canais de comunicação com os estudantes, à divulgação de deliberações dos
órgãos directivos, procedimentos académicos, bem como de diversa informação
pedagógica.
No seio da Universidade de Lisboa, a AAFDL colaborou ao nível informativo com a
Reitoria no âmbito da constituição da Assembleia Estatutária e do próprio processo de
discussão pública da reforma estatutária.
Com a Associação Académica da Universidade de Lisboa, a AAFDL colaborou, não só
em divulgação, mas sobretudo em apoio logístico, designadamente nos processos
eleitorais.
Cabe ainda referir a ponte estabelecida entre o portal Universia (responsável pela Sala
Universia) e o Gabinete de Informática da Faculdade, de forma a uma mais célere
resolução dos problemas que foram surgindo.
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Chegados ao fim deste mandato, ainda que não tenha sido cumprido, ponto por ponto, todo o
programa eleitoral, o balanço será extremamente positivo. De realçar a significativa melhoria
nas condições de trabalho dos funcionários e das próximas Direcções da AAFDL, ao nível das
infra‐estruturas e equipamentos.

30
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F
FORMAÇÃ
ÃO CURR
RICULAR
O Deepartamento
o de Formaçãão Curricular foi uma nova aposta desta Direcçção da AAFD
DL. Os
seus objectivos tiinham por baase duas verrtentes distin
ntas: a primeeira consistiaa em proporccionar
aos alunos os meios
m
necessários paraa diversificaarem e valo
orizarem oss seus curríículos,
perm
mitindo‐lhes obter
o
critério
os distintivo
os entre si, fu
undamentaiss no momen
nto de entrada no
mercado de trab
balho; a seggunda verten
nte estava, por sua vezz, intimamente ligada com
c
a
prom
moção extern
na da nossa Academia,
A
trransmitindo para a sociedade civil e, em especial, para
os alu
unos do Ensiino Secundárrio o prestígiio e a excelência do ensino na Faculd
dade de Dire
eito da
Univeersidade de Lisboa.
L

Assim
m, tendo em
e
conta estas
e
duas vertentes, desenvolveemos múltiiplas activid
dades,
nomeeadamente:

a Organizámos o primeeiro “Open Day”
a)
D
e estreita colaboração com
c
da FDL, em
o Consellho Directivo da FDL. Esta
organizaçção desenvolveu‐se em duas
d
fases distintas:
d
“
“Comissões
de
dos
Promoção” e a “Recepção
“
alunos naa Academia”.
Foram, assim, contacctadas, no to
otal,
olas secundáárias de tod
do o
111 esco
país. Desstas, 24 foraam contactaadas
com o intuito
i
de serem
s
visitaadas
pelas “C
Comissões de
d Promoção”.
Entre Maarço e Maio de
d 2007 visittámos as segguintes 18 esscolas que see disponibilizzaram
para nos receber:
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola Secundáriaa Padre Albeerto Neto (Lissboa)
Escola Secundáriaa Vergílio Ferreira (Lisboa)
Escola Secundáriaa José Gomees Ferreira (Lisboa)
Escola Secundáriaa Filipa de Leencastre (Lisb
boa)
Escola Secundáriaa Rainha D. Leonor
L
(Lisbo
oa)
Escola Secundáriaa Linda‐a‐Velha (Lisboa)
Escola Secundáriaa Stuart de Carvalhais
C
(Liisboa)
Escola Secundáriaa de Miraflorres (Lisboa)
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Escola Secundáriaa Quinta do Marquês (Lissboa)
Coléggio Valsassina (Lisboa)
Coléggio Alemão (Lisboa)
Coléggio Maristas (Lisboa)
Coléggio Moderno
o (Lisboa)
Escola Secundáriaa Miguel Torrga (Lisboa)
Escola Secundáriaa com 3.º cicclo Madeira Torres
T
(Torrees Vedras)
Escola Secundáriaa Tomás Cab
breira (Faro)
Escola Secundáriaa São João de Deus (Faro
o)
Escola Secundáriaa Pinheiro e Rosa (Faro)

Às restan
ntes 87 escolas de todo o país, foi envviada inform
mação específfica e privileggiada,
assim como meios de
d divulgaçãão do “Open
n Day”, juntamente com os respectivos
pação no evento. Assim,, foi enviadaa informação
o para escolaas dos
convites para particip
seguintess zonas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisbo
oa
Setúb
bal
Santaarém
Leiriaa
Casteelo Branco
Évoraa
Beja
Faro
Bragaança
Bragaa
Vila Real
R
Viseu
u
Aveirro
Guim
marães
Porto
o
Vianaa do Castelo
Açorees
Madeeira
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n Day”, no dia 9 de Maio
M
de
2007, peelas 14h, participado po
or mais
de 120 alunos
a
do Ensino
E
Secu
undário,
contou com
c
a preseença e interrvenção
do Prof. Doutor Miguel
M
Teixeeira de
o Prof. Douttor Marcelo Rebelo
Sousa, do
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de Sousa e do Dr. Pedro Alves. In
ntegrado no programa do
d evento, fo
oi ainda realizado,
boração com
m o Departam
mento Recre
eativo da AA
AFDL, um Qu
uiz com os alunos
a
em colab
visitantess.

No dia 13
1 de Fevereiro de 20
008, realizou
u‐se, nos mesmos
m
moldes, o II “Open Day”
D
da FDL. Desta vez, foram contaactadas
mais de 150
1 escolas, o que se traduziu na sup
peração do número
n
de participantes da primeira
p
ediçção, perto de
d 200. Esta edição
om a presen
nça e interveenção do Pro
of. Doutor Ed
duardo
contou co
Vera‐Cruzz Pinto, do Prof.
P
Doutor Jorge Miran
nda e do Dr.. Pedro
Alves.

b Implementámos o Prrograma de Formação Complementa
b)
C
ar, baseado em protoco
olos já
c
o IDI (In
nstituto de D
Desenvolvime
ento e
existentees e na parceeria que deseenvolvemos com
Inovação). Neste sentido, organizámos e divu
ulgámos in
números cursos,
nomeadaamente:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Curso
o de Expressividade e Técnicas de Ap
presentação
Curso
o de Contabilidade e Fisccalidade
Curso
o de Falar em
m Público
Curso
o de Gestão de Conflitos
Curso
o de Liderançça
Curso
o de Empreeendedorismo
o e “Teamwo
ork”
Curso
o de Formaçãão Pedagógica Inicial de Formadoress
Curso
os de Línguass (Semestrais):
o Inglês I e II
o Espanhol I e II
o Inglês Jurrídico I e II
o Italiano
o Francês
o Alemão
Curso
o de Informáática para Jurristas, ministtrado na FDLL pela DGAJ ((Direcção Ge
eral de
Admiinistração daa Justiça)

Ainda no
o âmbito do Programa de
d Formação
o Complemeentar, iniciám
mos converssações
para assin
natura de protocolos com
m a Alliance‐‐Française e com o Göeth
he Institut.
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c) Levámos a cabo a organização
o
dos Jogos de Direito
otivos que
Civil AAFDL/Uría Menéndez. Apeenas por mo
se prend
dem com a dificuldad
de de calen
ndarização
relacionaada com o final
f
do man
ndato, e con
nsequente
mudançaa de Direccção, decid
dimos adiar a sua
realização
o. Deixamo
os, todaviaa, todo o trabalho
organizad
do e sistematizado para poder
p
ser co
ontinuado nu
um próximo m
mandato. Asssim:

•
•
•
•

onseguida a colaboração
o da Sociedad
de de Advogados Uría Menéndez;
Foi co
Foi ellaborado o Regulamento
R
o dos Jogos de
d Direito Civvil AAFDL/Urría Menéndez;
Foi feita a divulggação do evvento, estan
ndo já o nú
úmero necesssário de eq
quipas
inscriitas;
Estão
o já constituídos os órrgãos necesssários à realização da actividade,, com
confirmação doss docentes em causa: Júris, Comiissão de Ho
onra e Com
missão
Cienttífica.

mos Colectâneas de Testees e Exames no final do ano
a lectivo d
de 2006/2007
7 e no
c) Elaborám
final do 1.º
1 semestre do ano lectivo de 2007/2008, para o 2.º, 3.º, 4.º e 5.º anos.
Foi a prim
meira vez qu
ue na histórria da AAFDL foram feitas colectâneeas para tod
dos os
anos, meenções e caadeiras específicas. Destaque‐se o cuidado eem asseguraar, ao
máximo, a fiabilidadee dos prograamas, obtend
do, para isso
o, a colaboraação dos doccentes
das diferentes disciplinas, já que estas foram
m objecto dee modificações programááticas,
na sequência da implementação do
d Processo de Bolonha..

d Enviámoss ainda uma newsletter periódica,
d)
p
daando conta dos
d principaiis acontecim
mentos
do Deparrtamento de Formação Curricular.
C

e Iniciámoss os procediimentos legaais necessárrios para fun
e)
ndar a Assocciação de An
ntigos
Alunos da
d Faculdadee de Direito
o de Lisboa. Assim, forram redigido
os os respectivos
estatutoss que estão, neste mom
mento, em apreciação no Conselho Directivo daa FDL.
Existindo já uma basee de dados, organizada por esta Dirrecção, faltarrá apenas en
ncetar
os contactoss para levarr a cabo estte ambicioso
o projecto d
de grande vaalor e
os devido
importân
ncia para a FD
DL.

f))

Foi ainda organizad
da uma conferência
subordinaada ao tema “A Diplom
macia e o
Futuro”, em colaboração com o
mento de Saídas Profissiionais, no
Departam
dia 19 de
d Fevereirro de 2008
8, com a

Associação Académ
mica da Faculdaade de Direito d
de Lisboa
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participação do Prof. Doutor Fausto de Quadros, do Prof. Doutor Armando Marques
Guedes (Presidente do Instituto Diplomático) e do Dr. António José Sobrinho (Director
Adjunto do Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa). Este evento contou com a
adesão de 80 pessoas.

Como Departamento inovador na estrutura da Direcção, leva a cabo uma nova área de
actuação da Associação Académica, direccionada para organização de eventos que propiciem
uma formação complementar dos estudantes e, por outro lado, a promoção externa da
Faculdade.
Assim, este trabalho concretiza‐se em actividades que, embora possam parecer esparsas no
tempo, exigem um intensivo esforço na sua preparação e organização, sendo, muitas vezes,
composto por tarefas demasiado técnicas.
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ONAIS
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S
SAÍDAS
P
PROFISSIO
ONAIS
Face à necessid
dade de dinamização que se fazzia sentir no
n Departam
mento de Saídas
S
Profisssionais da AAFDL,
A
pautámos a nosssa actuação por um ideaal de mudan
nça de tácticcas de
trabaalho e de esp
pírito de iniciativa.
Assim
m, para melhor informar os alunos accerca das opo
ortunidades de carreira eexistentes:
•

horámos, em
m Fevereiro de
d 2007, o Guia
G
das Saíídas Profissionais,
Actualizámos e melh
n só o direectório das sociedades
s
d advogado
de
os em Lisboaa, mas
acrescenttando‐lhe, não
também o das capitaais de distritto, sucedend
do o mesmo
o com Solicittadores, Revisores
Oficiais de Contas (RO
OC’s), Notários e outros;

•

Afixámoss informação
o relativa à Ordem dos Advogados e ao ingressso no Centtro de
Estudos Judiciários, em
e Setembro
o de 2007;

•

os escritório
os de
Enviámoss currículos constantes da nossa base de daados para o
advogado
os Luís Ma
adaleno & Associados,
A
em 24/07//07, e Luís Pedro Pullido –
Advogado
os, em 27//07/07, bem
m como para todas as sociedadees com as quais
celebrám
mos protocolo
os;

•

Criámos a conta de correio electrrónico cv@a
aafdl.pt, em Dezembro
D
de 2007, desttinada
à recepçãão de candid
daturas a esstágio de ad
dvocacia, esttágio de Verrão e anúnciios de
emprego;

•

Realizámos a I Semana dass Saídas
nais, de 19 a 26 de Marçço, com a
Profission
presença de:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Presid
dente do Conselho
C
Disstrital de
Lisboa da Ordem
m dos Advoggados, Dr.
Raposo Subtil,
ABBC
C & Associado
os,
PLMJ, Franco Caiado
C
Guerreiro &
Assocciados,
Miran
nda Correiia Amendo
oeira &
Assocciados,
Uría Menéndez
M
Garriggues Portugaal,
Carlo
os Cruz & Asssociados,
Maceedo Vitorino & Associado
os,
Portu
ugal Telecom
m,

Associação Académ
mica da Faculdaade de Direito d
de Lisboa
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o
o
o
o
o
o
o
•

•

Deloitte,
Políciia Judiciária,
Minisstério Público
o,
Magistratura Judiicial,
onário da Ord
dem dos Nottários,
Basto
Presid
dente da Câm
mara dos Solicitadores, e
Julgad
dos de Paz.

Realizámos a I Feira do Emprego
o – FDL, noss dias 26 e 27
2 de Março
o de 2007, com
c
a
presença de:
o
o
o
o
o
o
o

•

DEEPARTAMEN
NTO DE SAÍDA
AS PROFISSIO
ONAIS

PLMJJ,
Simm
mons & Simm
mons Rebelo de Sousa & Associados,
A
FIND,,
Banco Espírito Santo,
Maceedo Vitorino & Associado
os,
Barro
os Sobral & Associados
A
e,,
Carlo
os Cruz & Asssociados.

Realizámos o debate com os cand
didatos a Basstonário da Ordem
O
dos A
Advogados, em
e 24
bro de 2007
7, com a preesença dos candidatos
c
L
Luís
Menezees Leitão, An
ntónio
de Outub
Garcia Pereira, Man
nuel Magalhães e Silva e António Marinho Pinto, que co
ontou
usa, Pedro C
Cardigos, Catarina
também com a participação de Miguel Teixxeira de Sou
Pontes e Paulo Pinheiro;
mana das Sa
aídas
Realizámos a II Sem
nais, de 17 a 20 de
Profission
Dezembrro de 20
007, com a
participaçção de:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

In‐Lexx;
Uría Menéndez;
M
Garriigues Portugaal;
ABBC
C & Associado
os;
Miran
nda Correia Amendoeirra &
Assocciados;
Linkla
aters;
Gonççalves Pereiraa, Castelo Brranco & Asso
ociados;
Teixeeira de Freitas, Rodriguess & Associado
os;
PLMJ;
o Espírito Santo;
Banco
Deloiitte;
Cushm
man & WakeeField;
Maceedo Vitorino
o & Associado
os;
Franco Caiado Gu
uerreiro & Associados;
A
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o
o
o
•

Simm
mons & Simm
mons, Rebelo de Sousa & Associados;
Moraais Leitão, Galvão Teles,
T
Soarees da Silva & Associados;
FIND..

Realizámos a II Feiraa do Empreego –
FDL, nos dias 19 e 20 de Dezembrro de
2007, com
m a participaação de:
o
o
o
o
o
o
o

•

DEPARTAMEN
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Cushm
man & Wakeefield;
Banco
o Espírito Santo;
Garriigues Portugaal;
PLMJ;
FIND;;
Fontees Neves & Associados
A
;
Carlo
os Cruz & Asssociados.

Anunciám
mos ofertas de
d emprego,, estágio, esttágios de Verrão das seguintes entidad
des:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Teixeeira de Freitas, Rodriguess & Associado
os, em 1 de Fevereiro
F
dee 2007;
José Duarte Serromenho, em
m 15 de Fevereiro dee 2007, com
m a recepçãão de
mos para a en
ntidade referrida;
currícculos e conseequente envvio dos mesm
Pacsaa – Henriquees da Silva, Paes de Alme
eida, Corrêa de
d Sampaio & Associado
os, em
16 dee Março de 2007;
2
SMP‐‐ Sérgio Mota Pereira – Advogado,, em 8 de Maio
M
de 20
007, anúncio
o para
colab
borador de seerviço extern
no;
Velossa da Silva, em 9 de Julho
o de 2007;
Teressa Gama, Advvogada, em 4 de Setemb
bro de 2007;
Sofia Cunha Alvess, Advogada,, em 17 de Outubro
O
de 2007;
5 de Outubro
o de 2007;
Alvess Pereira, Teixeira de Freiitas & Associiados, em 25
Varela de Matos & Associados, em 20 de Junho de 20
007;
mbro de 2007
7;
Mariaa Fátima Pirees, Advogadaa, em Dezem
PEJEN
NE‐ Programa Estágios dee Jovens Estu
udantes do Ensino
E
Superrior nas Empresas,
em Abril
A
de 2007, anúncio dee estágio proffissional;
Camaacho, Pimentta, Pereira & Associados,, em 15 de Feevereiro de 2
2007;
Miguel Bettencou
urt da Câmarra, Advogado
o;
os Sousa Santtos, Susana Ribeiro,
R
Euniice Orlando, Carla Simõees, Advogado
os, em
Carlo
27 dee Novembro de 2007;
Centrro de Recruttamento da Armada Porrtuguesa – Ministério
M
daa Defesa Naccional,
em 30
0 de Janeiro de 2007 – anúncio da Re
epartição Reecrutamento e Selecção;
Antón
nio Frade Traansportes, em 18 de Julh
ho de 2007, anúncio
a
paraa jurista;
Anún
ncio trabalho em partt‐time/full‐tim
me em escritório de solicitadoriia de
execu
ução, em 10 de Maio de 2007;
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Anúncio para secretário(a) em escritório de Advocacia em regime part‐time, em
Janeiro de 2008 e, consequente envio dos currículos.

•

Renovámos o protocolo de cooperação para realização de estágios de Verão com a
Abreu & Marques, Vinhas & Associados, em 7 de Março de 2007;

•

Renovámos o protocolo de cooperação para realização de estágios de Verão com a
Sociedade Fernanda Quadros, Abreu Semedo & Associados, em 9 de Março de 2007;

•

Assinámos protocolo de cooperação para realização de Estágios na Teixeira de Freitas,
Rodrigues & Associados, em 23 de Março de 2007;

•

Assinámos protocolo de cooperação com a sociedade Macedo Vitorino & Associados
para realização de estágios de Verão, em 1 Julho de 2007;

•

Assinámos protocolo de cooperação com a SPS – Sociedade de Advogados para
realização de estágio de Verão, em 27 de Abril de 2007;

•

Assinámos protocolo de cooperação com a sociedade Fontes Neves & Associados para
realização de estágios e estágios de Verão na zona da Beira Interior;

•

Assinámos protocolo de cooperação com a In‐Lex relativa à distribuição do anuário das
Sociedades de Advogados, em 23 de Outubro de 2007.

•

Assinámos o Protocolo de Cooperação que estatui o Plano para as Saídas Profissionais
com a Faculdade de Direito de Lisboa, que resultou na criação da página das Saídas
Profissionais na área pessoal dos alunos e a consequente base de dados;

•

Realizámos a Conferência “ A Diplomacia e o Futuro”, em colaboração com o
Departamento de Formação Curricular, no dia 19 de Fevereiro de 2008;

•

Organizámos e preparámos as Tax Clinics @ Deloitte, em realização entre os dias 21 e
28 de Fevereiro, de 2008.

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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CULTURAL
O Departamento Cultural desenvolveu o seu trabalho num sentido mais alternativo,
concentrando‐o em actividades originais, dinâmicas e vocacionadas, tentando satisfazer as
exigências culturais de cada aluno.
A nossa finalidade foi garantir uma oferta cultural diversificada, tentando introduzi‐la dentro
da Faculdade. Procurámos cumprir este nosso objectivo, não só através de uma actividade
contínua, onde a arte surge espontaneamente, mas também através de pontuais actividades
mediáticas e de mais dimensão. Destacam‐se por ordem cronológica:

•

Enterro do caloiro com a projecção do filme “A Canção de Lisboa” no Auditório da
Faculdade no dia 1 de Fevereiro, procurando promover o espírito académico com este
que foi o primeiro filme sonoro português, onde se canta o “Fado do Estudante”;

•

Renovação do protocolo entre a AAFDL e o Teatro Politeama para o musical “Musica
no Coração” encenado por Filipe La Féria;

•

Renovação do protocolo entre a AAFDL e o Teatro Mundial para as peças “Amor à
Prova”; “Beijo da Mulher Aranha” e “Querido Che”;

•

Renovação do protocolo entre a AAFDL e o Teatro S. Luís para todas as peças;

•

Renovação do protocolo entre a AAFDL e o Teatro Municipal de Almada para todas as
peças;

•

Comemoração do Dia dos Namorados no dia 14 de Fevereiro através: da projecção do
filme ”Abre los Ojos” no “Espaço Cine‐Cultura” na Sala de Convívio com oferta de
pipocas e de bilhetes para a peça Musica no Coração, da distribuição de preservativos
e informação das DST e de distribuição de rosas por toda a Faculdade, tendo sido
ainda preenchido o “Muro das Lamentações” com declarações amorosas (ou não);

•

Assinatura do protocolo com o cinema Quarteto para todas as exibições;

•

Exposição “Arte, Talento ou Coragem (Idiotice)”, de André Sobral, com obras de arte
feitas em silicone nos dias 6, 7, 8 e 9 de Março no “Espaço Arte” na Sala de Convívio
onde mostrámos aos estudantes esta expressão artística tão original;
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•

Pintura ao vivo do quadro “Mona Lisa” (silicone sobre tela), por André Sobral, no Bar
Velho no 6 de Março;

•

Pintura ao Vivo do quadro “colaboração” (silicone e objectos do quotidiano colados
pelos colegas sobre tela) de André Sobral onde proporcionamos uma interacção entre
os estudantes, o artista e a obra;

•

Assinatura do protocolo com o Teatro D. Maria II para todas as peças em exibição
neste teatro e nos teatros com o qual este colabora;

•

I Torneio de Xadrez AAFDL no dia 16 de Março no Bar Velho;

•

Disponibilização aos alunos de tabuleiros de Xadrez, para que possam praticar este
desporto na Faculdade;

•

Disponibilização aos alunos de um jogo “Trivial Pursuit” para requisição;

•

Disponibilização aos alunos de um jogo “Master Mind” para requisição;

•

Exposição “Quarto Escuro”, imagem e poesia, de Diogo Vaz Pinto, entre outros, nos
dias 28, 29 e 30 de Março, no “Espaço Arte”, na Sala de Convívio, onde os visitantes do
“Quarto Escuro” entravam numa atmosfera sombria num quarto acolhedor e
convidativo à introspecção onde, iluminados por uma candeia, o exploravam e
encontravam uma diversidade de arte em poesia e imagem;

•

Café‐teatro no Bar Velho com a exibição de uma cena de promoção da peça “A
Comunidade” do Grupo Cénico de Direito no dia 28 de Março;

•

Feira do Livro AAFDL, tendo sido a sua abertura no dia 23 de Abril, sendo celebrado o
Dia Mundial do Livro. Esta feira prolongou‐se até dia a 18 de Maio;

•

Semana da Revolução entre os dias 23 de Abril a 27 de Abril, com as comemorações do
25 de Abril;

•

Colaboração na organização da Serenata de Fado na Assembleia da República no 25 de
Abril;

•

Espaço “Cine‐Cultura” na Sala de Convívio, com exibição da série portuguesa “Até
Amanha Camaradas” no dia 23 e 24 de Abril, que relata a vida da clandestinidade dos
revolucionários da luta contra o regime;

•

Espaço “Cine‐Cultura” na Sala de Convívio, com exibição do filme português “Capitães
de Abril” no dia 26 de Abril que exibe os acontecimentos de 25 de Abril de 1974;
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•

“Espaço Arte” na Sala de Convívio com a exposição “Desenhos da Prisão”, de Álvaro
Cunhal, entre o dia 23 de Abril a 27 de Abril. Esta exposição apresentou as cópias dos
desenhos elaborados por Álvaro Cunhal no período de cárcere, acompanhados pela
música de intervenção de José Afonso;

•

Criação da equipa de Xadrez AAFDL;

•

Torneio de Trivial Pursuit no Bar Velho no dia 4 de Maio;

•

Concursos de expressão artística: escrita livre, BD, fotografia, escultura, música e
curtas‐metragens, subordinado ao tema “Summum Jus, Suma Injuria” (muito direito
muita injustiça) com vista a uma exposição dos trabalhos entregues;

•

Apoio à organização do FATAL (Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa);

•

Apoio à organização da Festa do FATAL;

•

“Espaço Arte” na Sala de Convívio – Exposição “Ilhas – imagem, documentários,
artesanato e gastronomia, actividade organizada em conjunto com o NERA (Núcleo de
Estudantes das Regiões Autónomas) entre os dias 7 a 11 de Maio, nos quais os
estudantes puderam ficar a conhecer um pouco mais sobre as Regiões Autónomas;
42

•

Colaboração na “Semana de Erasmus” entre os dias 14 a 18 de Maio;

•

“Espaço Cine‐Cultura” na Sala de Convívio no dia 15 de Maio (Dia dedicado à
Alemanha) com exibição do filme “Good Bye Lenine”;

•

“Espaço Cine‐Cultura” na Sala de Convívio – dia 16 de Maio (Dia dedicado ao Brasil)
com exibição do filme “Cidade de Deus”;

•

Apoio ao Gabinete de Erasmus na mostra de Gastronomia;

•

Semana da Faculdade:
o Ciclo de Cinema “The Godfather” no “Espaço Cine Cultura” na Sala de Convívio no
dia 17 de Maio;
o Exibição da peça “A Comunidade” do Grupo Cénico de Direito na Sala de Estudo no
dia 15 de Maio, onde foi cumprido o objectivo de dar a conhecer o Grupo Cénico
de Direito e de aproximá‐lo mais dos estudantes organizando uma actuação
dentro da Faculdade algo inédito nos últimos anos;
o Lançamento do livro “Humor Jurídico”, de Helena Resende da Silva, com venda ao
público com descontos e sessão de autógrafos no dia 16 de Maio;
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III Bruxinhas – participação na organização do 11º aniversário da Barítuna no Bar
Velho no dia 18 de Maio;
Semana Cultural da AAUL (Associação Académica da Universidade de Lisboa) – Dia de
Direito com Karaoke;

o
•

•

Quinzena do Caloiro
o Conferência “A Tradição Académica”, no dia 9 de Outubro, onde se debateram
uma série de assuntos relativos ao tema e onde se deram a conhecer as normas da
tradição académica. Nesta conferência participaram como oradores Álvaro
Regueira, da Comissão de Investigação da História da AAFDL; Nuno Poças, Praxis
Rex da Tertulia Libertas; André Pardal, Presidente DG da AAUL e ainda elementos
do Grupo de Fados, da Venus Monti (tuna masculina) e da Barítuna (tuna
feminina);
o Noite de Fados e Tunas, no Bar Velho no dia 10 de Outubro, onde, mais uma vez,
se promoveu a tradição académica e onde se fez silencio para cantar o Fado;
o Pintura ao vivo no Bar Velho da imagem da Fachada da Faculdade e de outros
elementos a graffiti num quadríptico (4 telas de 0,70 m por 1 metro) no dia 18 de
Maio;
o Prova de Queijos e Enchidos no Bar Velho no dia 11 de Outubro;
o Torneio de Trivial Pursuit no dia 15 de Outubro, onde mais uma vez os estudantes
puseram à prova a sua cultura geral;
o Participação no Rally das Tascas através da feitura do roteiro e perguntas culturais
no dia 16 de Outubro;
o Conferência “O Humor e a Politica” no dia 18 de Outubro, onde foi discutida a
influência e importância do humor como crítica e arma política. Estiveram
presentes Nilton (humorista), Bruno Pereira (director de vozes do Contra
Informação e apresentador do programa “Hora Extra” e ainda Os Homens da
Revolução – Neto e Falâncio – interpretados por Jel e Vasco Duarte, tendo sido
parte desta conferência exibida no programa destes últimos.
o Jazz Sessions organizado em estrita colaboração com o Departamento Recreativo;

•

Criação do “Clube de Escrita Livre”;

•

Feira Alfarrabista do Livro Jurídico entre os dias 12 a 14 de Dezembro, onde foi
possibilitado aos alunos consultar ou comprar alguns livros antigos de Direito;

•

Colaboração com o Grupo Cénico de Direito na peça “É Urgente o Amor”, em cena no
Auditório da Cantina Velha nos 20 e 21 de Dezembro;

•

Criação do “Jornal de Parede e Espaço Crítica”;

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

43

Relatório de Actividades | 0708

DEPARTAMENTO CULTURAL

•

Apoio à ONG “Amazonia Brazil”, através de publicidade e distribuição de informação,
assim como o estabelecimento de contactos para organização de futuras conferências
dedicadas a esta temática ambiental;

•

Distribuição, ao longo do ano, de Agendas Culturais de várias instituições, entre elas a
da CML e o CCB;

•

Organização do III Festival do Cénico de Direito entre dia 15 e dia 20 de Fevereiro.
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DESPORT
TIVO
O Departamento Desportivo termina o presente
p
man
ndato cientee de que tud
do fez para le
evar a
cabo as actividad
des a que see propôs, em
mpregando se
empre todo o seu empeenho e dediccação.
Desde cedo quee nos preoccupámos em
m dar uma nova dinâmica a este Departam
mento,
adoptando um novo modelo
o de gestão das
d equipas capaz de daar resposta ààs suas diferrentes
necesssidades.

Assim
m, por meio
o de um protocolo
p
co
om a Hummel,
dotám
mos as equip
pas das neceessárias cond
dições para uma
práticca desportivva condigna, através daa atribuição
o de
novo
os equipamentos e diverrsificado maaterial de tre
eino.
Garan
ntimos aindaa o fornecim
mento de ágguas aos atletas
no deecorrer das suas
s
competições.

Ao mesmo
m
temp
po que mellhorámos ass condições das
equip
pas já existen
ntes (Futebo
ol de 11, Futsal Masculin
no, Futsal Fe
eminino e Vo
oleibol Feminino),
reacttivámos duas modalidad
des, o Basquetebol Maasculino e o Voleibol M
Masculino. Assim,
A
tripliccámos o núm
mero de atleetas, concluin
ndo o nosso mandato co
om cerca de cento e sesssenta
atletaas. Ainda assim, e por falta
f
de atlettas disponíve
eis, encerrám
mos a equip
pa de Rugby de 7,
prom
movendo a criação
c
da Eq
quipa de Ru
ugby do Gabinete de Desporto
D
da Universidad
de de
Lisbo
oa.

Aindaa no âmbito da gestão daas equipas da AAFDL:
•

mos com o Gabinete
G
de Desporto daa Universidaade de Lisbo
oa (GDUL) e com
c
a
Cooperám
Associaçãão Desportiiva do Ensino Superiorr de Lisboa (ADESL) no
o desenrolaar dos
acontecim
mentos desp
portivos;

•

Garantim
mos a particiipação das equipas
e
AAFFDL nos Cam
mpeonatos Universitários de
Lisboa (C
CUL);

•

V e na VII ed
dições do To
orneio
Patrocináámos a inscrição das duaas equipas de Futsal na VI
da Unive
ersidade de Lisboa (TULL) e da equipa de Rugb
by na edição
o de 2007 do
d 7´s
Lusíada 2007;
2
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•

Promovemos na Faculdade as participações das nossas equipas nas Fases Finais dos
CUL;

•

Criámos um Regulamento sobre a Participação das Equipas da AAFDL em Torneios
Internacionais, definindo com clareza as regras de financiamento destas viagens.
Neste âmbito, a equipa de Futebol de 11 deslocou‐se a Leuven para participar nas
edições de 2007 e 2008 do LISST. A edição de 2008 contou ainda com a presença da
equipa de voleibol feminino;

•

Proporcionámos consultas médicas a todos os atletas de forma a assegurar o
respectivo atestado médico, indispensável à inscrição na ADESL;

•

Renovámos os contratos da treinadora das equipas de Voleibol, Futsal Masculino e
Feminino, contratando ainda novos treinadores para as equipas de Futebol de 11, de
Futsal Masculino e de Basquetebol Masculino;

•

Estivemos presentes na Recepção ao Caloiro, divulgando as equipas da AAFDL aos
novos alunos e angariando novos atletas, ao mesmo tempo que prestámos
informações acerca do desporto universitário.

De realçar os resultados alcançados pela equipa de Futebol de 11, que se classificou para os
Campeonatos Nacionais Universitários (CNU’s) organizados pela Federação Académica de
Desporto Universitário (FADU) e pelas equipas de Futsal Masculino e Voleibol Feminino, que
estiveram muito perto de alcançar a subida de divisão.
Integrado na reorganização do Departamento Desportivo, preparamos um projecto com vista
à remodelação do Campo Desportivo da FDL, o qual esbarrou num diferendo entre a
Faculdade e a Reitoria relativo à posse dos terrenos. Apesar da actual situação de bloqueio,
garantimos diversos apoios para o projecto, nomeadamente, o financiamento dos SASUL e da
Caixa Geral de Depósitos, que poderão vir a ser utilizados no futuro.

Além da reestruturação do modelo de gestão das equipas da AAFDL, realizámos as seguintes
actividades:
•

XIX e a XX Maratonas de Futsal, onde proporcionámos, pela primeira vez, iluminação
artificial adequada à realização da maratona durante a noite;

•

Torneios de Pro Evolution Soccer;

•

Campeonato Interno de Futsal ao longo do mês de Março de 2007;
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•

Semana do Desporto
o, entre 16 de
d Abril e 26 de Abril,
ou com o segguinte progrrama:
que conto
o 16
1 de Abril – Final Four
F
do Campeonato
In
nterno de Fu
utsal;
o 17
1 de Abril – Torneio de Futebol
F
de 3;
3
o 18
1 de Abril – Baptismo
os de Merggulho e II
T
Torneio
de Bowling da AAFDL;
A
o 19
1 de Abril – Torneio de PES 6 e AAFFDL Bar @
F
Fremitus;
o 20
2 de Abril – Torneio de Basket 3x3 e Torneio
d Voleibol;
de
o 21
2 de Abril – Jogos de Direito: Torneio Unive
ersitário de Futebol de 11 e
V
Voleibol
Fem
minino;
o 24
2 de Abril – XVIII Marato
ona de Futsaal Masculino
o e Feminino
o;
o 25
2 de Abril – Jogos de Dirreito: Torneiio Universitáário de Futsaal;
o 26
2 de Abril – Torneio de Paintball no
o parque de estacionameento da Facu
uldade
e Gala de Dessporto da AA
AFDL no privvado do The Loft;

•

Conferên
ncia sobre o Caso “Zé Tó””.

orcionámos ainda inscriçção, a alunoss da Faculdad
de, a preços simbólicos:
Propo
•

Na Meia Maratona de Lisboa a 18 de Março;

•

peonato de Ténis
T
de Messa, constituído por equip
pas da Univeersidade de Lisboa
L
No Camp
a 12 de Fevereiro de 2007;

•

eio Universittário de Téniis de Mesa da
d ADESL ,a 15
1 de Fevereiro de 2007;
No Torne

•

Para a prática de Atleetismo no Esttádio Univerrsitário de Lissboa.

No âmbito
â
das relações co
om o GDUL,, promovem
mos todas as
a suas activvidades junto da
comu
unidade acad
démica. Orgaanizámos ain
nda inquérito
os acerca da vida desporttiva dos alun
nos da
Faculldade.

No âm
mbito da rep
presentação política ao nível
n
do desp
porto universsitário, de reaalçar:
•

A eleição do colega Henrique
H
Sou
usa para Vogal da Direcçãão da ADESL e ainda da AAUL;
A

•

pação na acçção de protesto e boicote
e organizado
os pelas Asso
ociações de Lisboa
L
A particip
à edição de 2007 dos CNU’s;
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•

As intervenções nas diversas Assembleias‐Gerais da ADESL;

•

A participação na elaboração e discussão do Programa Estratégico da Universidade de
Lisboa e do GDUL, para o Desporto Universitário, que aborda a criação do Estatuto de
Estudante‐Atleta e do Conselho Académico Desportivo e ainda a remodelação do
Campo Desportivo da FDL.
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RECREATIVO
Integrar, Inovar, Valorizar.

Assumir novos horizontes, valorizando o passado e a tradição académica, pensando sempre no
estudante e recorrendo a uma política financeira responsável – foi este lema que adoptámos
desde o início.

Desde o primeiro dia que nos propusemos a organizar um conjunto de eventos direccionados a
todos os estudantes da Faculdade, procurando inovar sem esquecer as actividades que
marcaram o passado e continuam a ser a imagem de marca da AAFDL.

Chegados ao final do mandato, olhando em perspectiva para todo o trabalho desenvolvido, o
sentimento é de missão cumprida.
49
Em primeiro lugar, porque cumprimos as metas que desde o início considerámos prioritárias:
•
•
•
•
•
•
•

Transformar o Enterro do Caloiro numa marca da tradição académica da FDL;
Realizar a I MODA FDL;
Elevar a Festa da Cerveja para um novo patamar ao nível de espaços e diversão;
Sedimentar a posição da Semana da Faculdade;
Valorizar os Núcleos Autónomos, procurando integrá‐los, sempre que possível, nos
nosso eventos;
Alargar o conceito da AAFDL Summer Party;
Divulgar a marca AAFDL nos maiores eventos académicos da cidade de Lisboa.

Em segundo lugar, porque acreditamos ter oferecido aos estudantes um enorme leque de
actividades de marcada qualidade.

•

Enterro do Caloiro – A 1 de Fevereiro de 2007, oferecemos aos antigos caloiros uma
festa tradicional no Bar Velho que contou com as actuações das tunas da Faculdade. O
karaoke animou os presentes até bem tarde.
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•

ha Luta Contra a SIDA no
n Dia dos Namorados – No dia 14
4 de Fevereiiro de
Campanh
2007, com
m o apoio daa Comissão Nacional
N
de Luta Contra à SIDA e em
m colaboração
o com
o Dep. Cultural,
C
disttribuímos mais de 5000
0 preservativvos e brochuras informativas
sobre a sexualidadee e DST’s, cedidos
c
pelaa entidade acima referrida. Foi tam
mbém
ntações.
disponibilizado o Murro das Lamen

•

d 14 de Fevereiro de
Festa de Carvanal @ The LOFT – A noite de
2007 foi festejada por namoraados e encaalhados, reggistando‐se
m pequeno desfile dee máscaras que conto
ou com a
ainda um
participaçção de aluno
os da Faculdaade;

•

Bar Velho)
Tarde de Tremoçada (Bar Novo) e Torneio de Snooker (B
de‐semana in
niciou‐se maais cedo, no dia 16 de Feevereiro de
– O fim‐d
2007, com
m uma entusiasmante taarde de trem
moços na esp
planada do B
Bar Novo e com
c
a
realização
o de um concorrido torneio de Snooker no Bar Velho;

•

esta Erasmus no Bar Ve
elho, a 8 de Março de 2007 –
II Karaokke AAFDL/ELLSA‐FDL – Fe
Integrado
o a Semanaa da ELSA‐FFDL e em parceria
p
com
m este núcleeo da Faculldade,
organizám
mos mais um
m convívio on
nde participaaram mais dee 200 pessoaas;

•

nda Electrón
nica @ Parqu
ue Tejo – Co
om a organizaação do Cenoura do Rio,, e em
Mega Ten
parceria com as Asssociações daa Faculdade de Ciências da Univerrsidade de Lisboa
L
(AEFCUL)) e da Universidade Lusó
ófona (AAULLHT), organizzou‐se um eevento que reuniu
r
alguns do
os melhores DJ’s portugu
ueses da mússica electrón
nica, como o DJ Jiggy;

•

DL @ Fremittus – A 22 dee Março e 19 de Abril de 2007,
Bar AAFD
numa proposta arro
ojada de criaar um ponto
o de enconttro dos
estudantes da FDL no
o Bairro Alto
o, os DJ’s Elektro Junkie e Roger
A animaram a Rua daa Atalaia no Bairro
B
Alto;

•

Gala AAFFDL @ Budd
dha Bar – No dia 29 de
d Março de
d 2007
organizám
mos mais uma Galaa de Dire
eito, que reuniu
aproximaadamente 90
00 estudantees numa noitte única;

•

Direito no The LOFT e Gala do Desporto– No
N dia 22 dee Abril de 20
007, assinalando o
final da Semana
S
do Desporto,
D
pro
omovemos, em
e colaboraação com o D
Dep. Desporttivo, a
Gala do Desporto
D
da AAFDL no privado
p
destaa discoteca;
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•

ba @ Cenou
ura do Rio – Assinaland
do o regresso da viage
em de
Festa Reecuerda Cub
finalistas,, a discotecaa Cenoura do
d Rio foi paalco de um jantar muito
o emotivo, onde a
troca de memórias e a apresentação de foto
ografias anteecedeu umaa festa que reuniu
r
de número de finalistas;
um grand

•

Quiz sobre a Faculdaade integrad
do no Open Day – No Open
O
Day pro
oporcionámo
os aos
q sobre a história
h
da Faaculdade.
futuros caaloiros um quiz

•

7 – Semana Académica
A
d Lisboa @ Passeio Marítimo de Algés ‐ De 9 a 12 de
de
SAL 2007
Maio, as atenções ceentraram‐se num dos maiores
m
eventos académicos da cidade de
o
p
pela
Associaação Académ
mica de Lisb
boa (AAL). A AAFDL marcou
m
Lisboa, organizado
presença através de um bar qu
ue foi o pon
nto de referência de todos os alunos da
Faculdade;

•

d Maio –
Semana da Faculdaade 2007 – 17 a 24 de
o a Faculdad
de de Direito
o de Lisboa
Durante este período
das as emoções, como
o forma de
foi o paalco de tod
descompressão das aulas que chegavam ao fim. Ao
mesmo tempo que aproximámoss os núcleos autónomos
da Faculd
dade, proporrcionámos um
u conjunto de eventos
diversificados e inovaadores:

o

1 de Maio – Dia do Céniico de Direitto
17
 O dia começo
ou com a inauguração daa Sala de Con
nvívio da AAFFDL;
 Nessa
N
noite, o Cénico de Direito apresentou
u a sua peçça “A
C
Comunidade”
”, num eve
ento único realizado na Sala Proffessor
C
Castro
Mendees (Sala de Estudo da Facculdade);
ainda a I Moda FDL, um evento inesquecíve
 Promovemos
P
el que
contou com a presença de 6 modeelos masculiinos e femininos,
alunos da faculdade, vesstidos pela loja Mar & Companhia, com
apoio de um cabeleireiro
o profissionaal e de umaa loja de flores. A
niela Pimentta e pela actuação
noite foi dinaamizada pelaa cantora Dan
G BOOS. Con
ntou por fim
m com o apo
oio da
do grupo de hip‐hop MG
m
Uniique Style, que
q
fez parrte do júri e que
agência de modelos
mio aos venccedores;
atribui o prém
m uma animada DJ Sesssion que tro
ouxe à
 A noite não acabou sem
noite a músicca electrónicaa com o DJ Jo
oal, entre ou
utros;
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o

1 Maio – Diaa do Núcleo de Rádio
18
 Tarde
T
animad
da no Bar Velho com a realização d
de um Torne
eio de
Snooker, de um
u Torneio de
d PES6 e de uma tarde d
de caracóis;

o

1 Maio – Diaa do Núcleo de Surf e Bo
19
odyBoard
 Realizámos
R
o I Campeo
onato Intern
no de Surf e Bodyboard da
A
AAFDL,
na Praia do Rei,, com o apo
oio da Câmara Municip
pal de
A
Almada
e do bar/restauraante Hulla‐Hulla;
 Ao
A mesmo teempo, a praia ganhava uma animaçãão diferente,, fruto
da I AAFDL Reeggae Beach Party.

o

2 Maio – Diaa da ELSA‐FD
21
DL
 As
A vozes regressaram à Faculdade com
c
a realização de mais um
K
Karaoke
AAFD
DL/ELSA‐FDLL no Bar Velh
ho.

o

2 Maio – Diia do NERA‐FFDL
23
 O Bar Novo fo
oi palco de uma
u
feira gasstronómica d
das ilhas;
 A mítica maraatona de Futtsal reuniu in
númeras equ
uipas no cam
mpo de
jo
ogos, ao messmo tempo uma
u
churrasccada animavva as hostes.

o

2 Maio – Diaa da FDL
24
 Festa da Cervveja: I Love FDL!
F
Bar Abe
erto
m
mane
eira de terminar
a Cerveja: A melhor
m um ano lectivo é cerrtamente co
mais
om o
evento mais carismático
o da Faculdaade,
uma
reeunindo mais de 2000 pessoas. Nu
p
perspectiva
p
inovadora, optámos pela
expansão dos
d
espaço
os disponívveis,
c
abrindo a esplanada do Bar Velho com
um novo bar.. A nova deccoração tamb
bém
mória. Por fim,
f
convidámos
fiicou na mem
um dos maiorres DJ’s de música
m
electrrónica portugguês, Luís Leite.
 Pista Interior
• Banda Uzzananás
• DJ Luís Le
eite;
 Open
n Lounge
• Insuflável com matraq
quilhos hum
manos
 Open
n Air
• Vencedorr DJ Session – DJ Joal
• DJ Roger A
• DJ Pete Kriven
K
(Discotteca The LOFFT)
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•

Vídeo
o Jamming
Laserr Show
Drum
m show
Bar do Desporto (Futebol
(
11 / Voleibol Feeminino / Futtsal)
Bar da ELSA‐FDL
Bar do NERA‐FDL
Bar da Comissão de Finalistass
4 Barres de Cerveja da AAFDL

AAFDL Summer Partty @ Bar Pé
é Nú – O fim dos exam
mes
o pela realização da AAFDL
A
Summ
mer
escritos foi marcado
o dia 27 de
d Julho, evvento que deslocou, em
e
Party no
autocarro
os gratuitos, centenas de alunos das Faculdaade
para a Co
osta da Capaarica. Este evento,
e
que durou mais de
12 horass, iniciou‐see a meio da
d tarde co
om actividad
des
desportivvas, a que se seguiu um
m jantar e uma
u
verdadeeira
festa com
m um espectáculo de luz, dança e som, assim com
mo
uma tend
da do bar Tuareg
T
com cachimbos marroquinoss e
ainda um
m bar aberto
o a cerveja,, caipirinhas, caipiroskass e
sangria. Para terminar a festa, disponibilizáámos uma ceia
c
aos preseentes;
53

•

Recepção
o ao Caloiro
o 2007 – En
ntre o dia 24
2 de Setem
mbro e o dia 19 de Ou
utubro
procurám
mos proporcionar aos novvos alunos uma excelentte integração
o.

o

Dia 24 de Settembro: Arraaial do Caloiiro com Leonel
D
N
Nunes
– A cerimónia das
d praxes deste ano foi
c
complementa
ada com um
m convívio entre caloiros e
v
veteranos
no
o Campo dee Jogos, que contou co
om
u
uma
churrasccada e um espectáculo
e
de
d música co
om
o artista Leon
nel Nunes;

o

D 25 de Settembro: A Prrimeira do Ano @ BBC;
Dia

o

Dias 26 e 27 de Setembro
D
o: Mega Reccepção ao Caaloiro @ Parrque das Nações ‐
N
Num
evento organizado
o pela Assocciação Académica de Lisboa (AAL),, pelo
C
Cenoura
do Rio
R e pela Super Bock, a AAFDL esteve presente com um bar
b no
c
centro
do reecinto, ladeaado pelas re
estantes associações da Universidad
de de
L
Lisboa.
Este evento foi animado pe
ela actuação
o de bandas e tunas e pela
e
eleição
do miister e miss Caloiro
C
da Accademia de Lisboa.
L
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o

Dias 1 a 4 dee Outubro: Semana
D
S
Culttural da Universidade de Lisboa ‐ Evento
E
ú
único,
organiizado pela Associação
A
Académica
A
daa Universidaade de Lisboa, em
p
parceria
com
m as restan
ntes associaações das Faculdades que a inte
egram
U
Universidade
e de Lisboa. Tendo
T
dias dedicados às respectivas Faculdades, como
fo
orma de pro
omoverem as
a suas praxes e dinamizarem as tardes. Verificcou‐se
u convívio inédito, entrre os diferen
um
ntes estudan
ntes da UL, q
que se reuniaam no
recinto após o dia de aulaas, junto dass barraquinhas das respeectivas Faculdades
o junto ao palco.
ou
p
No último dia, pon
nto alto da Semana,
S
o evvento estend
deu‐se
p
pela
noite, com
c
as actuações da baanda de regggae Manif3sstos, o canttor de
m
música
pimba Quim Barrreiros e os ritmos dos MC
M Virgul e D
DJ Glue, mem
mbros
d banda Da Weasel;
da

o

De 8 a 18 de Outubro: Qu
D
uinzena do Caloiro
C
2007
7–
P
Procurando
mostrar aos
a
caloiro
os um novo
a
ambiente
orgganizámos um conjunto de actividad
des
m
muito
variadas e concorridas. Para a Quinzena do
d
C
Caloiro
obtivvemos o apo
oio essenciaal do Institu
uto
P
Português
daa Juventudee, Movijovem
m, Tagus e da
C
Câmara
Mun
nicipal de Lisboa,
L
que nos permittiu
o
organizar:

o

8 Outubro – Karaoke – Como
C
habitual, as vozes da Faculdad
de não
faaltaram ao convite e servviram como boas‐vindas aos caloiross;

o

9 Outubro – Noite de Fados
F
e Tun
nas – Numaa noite simb
bólica,
contou‐se com a participaação das tun
nas da Facud
dade, a Baríttuna e
a VenusMontti, e ainda co
om as tunas da Faculdade de Farmáccia, da
U
Universidade
Lusófona, da Faculdad
de de Motrricidade Hum
mana,
assim como com o esp
pectáculo dee dois fadisstas profissionais,
os por du
uas guitarraas portuguesas e co
om a
acompanhado
p
participação
de elemento
os do Grupo
o de Fados d
da FDL. Marccaram
p
presença
cercca de 150 pe
essoas;

o

10 Outubro – Trio Ruy Silva @ Jazz Session
S
–An
noite do Bar Velho
fo
oi animada com
c
o concerto de Jazz do
d Trio Ruy SSilva, que o to
ornou
distinto do haabitual e deliiciou os que lá se deslocaaram;

o

11 Outubro ‐ Jantar e Festa do Caloiro @ Cenou
ura do Rio – Como
é tradição, na
n primeira quinta‐feiraa da Quinzeena, encheu
u‐se a
ois aos
discoteca de caloiros parra um fantásstico jantar, aaberta depo
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restantes estudantes com a surpreendente actuação da banda
N.E.I.M. e com a eleição dos Mister e Miss Caloiros FDL 2007;

o

12 a 14 Outubro – Fim de semana do Caloiro @ Foz do Cávado –
Este ano, a opção foi rumar à zona norte, dando a conhecer aos
cerca de 70 participantes mais uma característica e interessante
localidade bem portuguesa: Fão. Num ambiente de disputa mas,
simultaneamente, fraterno entre as equipas de caloiros
“Bombeiros” e “Mangueiras”, houve oportunidade para:



Realizar na sexta‐feira um karaoke, após jantar na Pousada
da Juventude de Foz do Cávado, com um touro mecânico;
a festa só terminou após o dia nascer;



Realizar, no dia seguinte, após um inesquecível almoço, as
tradicionais actividades ao ar livre na zona de S. Pedro de
Rates, que juntaram os presentes na prática de slide, BTT,
râguebi e jogos tradicionais. Nessa noite, retomou‐se o
karaoke e adaptou‐se o espaço a uma mini‐discoteca. Tal
como na noite anterior, a festa só acabou muito depois do
pequeno‐almoço;



No último dia, realizar, depois do almoço, um jogo de
futebol entre caloiros e veteranos.

o

15 Outubro – Torneio de Trivial – Inovação trazida em
colaboração com o Departamento Cultural, a primeira noite da
semana animou‐se com várias equipas a competir;

o

16 Outubro – Rally das Tascas – O célebre evento juntou mais de
30 equipas, tendo início na FDL, percorrendo os espaços mais
emblemáticos da Cidade Universitária e seguindo depois para a
zona do Bairro Alto. Esta actividade foi complementada por um
jantar que reuniu os 70 alunos mais resistentes no restaurante
Orange. O convívio prolongou‐se no Bar da Ginjinha na Rua das
Gáveas.
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o

18 Outubro – Festa daa Cerveja – Bar aberto
o à Cervejaa – A
Q
Quinzena
do Caloiro de 2007
2
encerro
ou com a realização do maior
evento de sem
mpre algumaa vez realizado
oa.
na Faculdade de Direitto de Lisbo
A
Aqui,
mais de 2000 pessoas puderaam
assistir a um evento, que contou co
om
m dois bares e a abertura do páttio
mais
in
nterior da Faaculdade.
 Pista Interior
• Banda UzzAnanás
• Greatest Hits Anos 80
0
 Open
n Lounge
• Touro me
ecânico
 Open
n Air
• DJ Roger A (mistikpro
oductions)
• The Wanna Be DJ’s (SSMASH produ
uctions)
• DJ LadyM
M (groovespro
oductions)
• Vídeo Jam
mming
• Laser Sho
ow
 Bar do Desporto (Futebol
(
11 / Voleibol Feeminino / Futtsal)
 Bar da ELSA‐FDL
 5 Barres da AAFDLL
56

•

Gala FDLL @ Buddha Bar – O mêês de Outub
bro despediu
u‐se com um
ma gala que levou
cerca de 500 pessoass à discoteca Buddha Bar;

•

93º Anive
ersário da Associação Accadémica daa Faculdade de
Direito de
d Lisboa – A ocasião juntou muitos amigos e
estudantes da Faculd
dade num karaoke, no Bar Velho, em
e
DL;
que se ceelebrou maiss um aniversáário da AAFD

•

Absoluto
o Emotions – As noites académicass regressaraam a 22 de Novembro,, num
evento em
e parceria com as Asssociações Accadémicas das
d Universid
dades Lusófona e
Lusíada;

•

X‐Mas Paarty – A festaa de Natal este ano realiizou‐se na discoteca Abssoluto Emotiions, a
13 de Deezembro, em
m parceria co
om a Associaação de Estud
dantes da Faaculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa (AEFBAUL) e Associação
o de Estudan
ntes da Facu
uldade
de Ciênciias da Univeersidade de Lisboa, em que
q se juntaaram caloiros e veterano
os das
três faculldades num ambiente
a
differente;
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•

Gala Natal @ Grupo K – A despedida para o Natal foi uma ocasião única, vivida a 20 de
Dezembro nos espaços do Grupo K – Kremlin e Konvento, por onde passaram mais de
800 alunos;

•

Enterro do Caloiro @ Cenoura do Rio – No dia 21 de Fevereiro de 2008, quase 100
estudantes traçaram a capa pela primeira vez, num jantar que antecedeu mais uma
bela noite de festa.

•

II AAFDL SnowTrip – Iniciámos a promoção da II AAFDL SnowTrip, a realizar entre 16 e
23 de Março.

•

Conferência sobre o Rock In Rio Lisboa – Terá lugar no dia 28 de Fevereiro uma
conferência no âmbito do projecto social “Por Um Mundo Melhor”, que contará com a
presença da organização do evento.

57
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APOIO AO ALUNO
Neste mandato, tendo em conta as diversas dificuldades que os alunos vivem, procurámos
desenvolver um trabalho que aproximasse a Associação Académica do quotidiano dos alunos e
que servisse para alcançar o seu objectivo máximo: resolver os seus problemas.
Deste modo, procurámos actuar nas áreas onde os alunos se encontram mais carenciados,
procurando acompanhar os estudantes estrangeiros e os trabalhador‐estudantes, colaborando
com os Gabinetes de Acção Social, de Apoio ao Trabalhador‐Estudante e de Apoio ao
Estudante Estrangeiro.
Neste sentido, pautámos o nosso trabalho pela tentativa de uma resposta rápida e efectiva
dos problemas que surgiram, ao mesmo tempo que levámos a cabo um conjunto de
actividades.
Assim, no âmbito da Acção Social destacamos as seguintes actividades:
•
•

Criação de uma Bolsa Mérito em parceria com o Banco Santander Totta e com a
Coimbra Editora;
Realização do concurso para colocação de colaboradores no bengaleiro da Biblioteca,
na Biblioteca e na Sala de Estudo, em colaboração com o Conselho Directivo da
Faculdade.

Já no âmbito do Apoio ao Estudante‐Estrangeiro, devemos destacar:
•
•

A conferência sobre o “O Papel da Mulher Imigrante em Portugal”, em colaboração
com o Núcleo de Estudantes Africanos;
Um torneio desportivo de basquetebol e futsal no Estádio Universitário de Lisboa, no
âmbito do Dia de África.

Por fim, no âmbito do Apoio ao Trabalhador‐Estudante, é fundamental referir:
•
•
•

A criação do Conselho da Noite;
A abertura da Secretaria à Noite na AAFDL;
O alargamento do período de funcionamento da Biblioteca.
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PEDAGÓGICO
Num ano de intensas mudanças no paradigma do Ensino Superior, a Faculdade de Direito de
Lisboa viu o seu plano de estudos adaptado ao novo Processo de Bolonha. Esta reforma levou
à vigência simultânea de três planos de estudos, com as consequências daí resultantes na
organização do ano lectivo. Também o Regulamento de Avaliação tem sido alvo de constantes
revisões, estando neste momento em curso um alargado debate que se estende a toda a
Faculdade, desde os seus órgãos, passando pela AAFDL e culminando na participação de todos
os estudantes.

Procurando corresponder sempre ao que deste Departamento é esperado, no que concerne à
defesa intransigente dos direitos e interesses dos estudantes, e ajudando na resolução de
problemas que afectam o presente da Faculdade, o Departamento Pedagógico:

•

Promoveu, ao longo deste ano, reuniões de Delegados de Turma, procurando
transmitir‐lhes o papel primordial que desempenham como elo de ligação entre as
turmas, a AAFDL e os Órgãos da Faculdade e, tendo como principais objectivos,
esclarecer as suas dúvidas e ouvir as suas sugestões e propostas.

•

Realizou reuniões de Delegados de Turma, com vista à elaboração dos Mapas de
Exames das épocas de Junho de 2007 e de Janeiro do presente ano lectivo.

•

Encaminhou todas as queixas pedagógicas que chegaram e procurou que estas fossem
tratadas de forma célere e eficaz, através da participação na Comissão de Queixas
Pedagógicas (formada por dois alunos e dois Docentes, membros do Conselho
Pedagógico).

•

Divulgou o quadro dos Docentes que cumpriram os prazos de correcção dos exames
escritos na época de Janeiro/Fevereiro de 2006/2007, à luz do anterior Regulamento
de Avaliação.

•

Elaborou, em conjunto com a Direcção da AAFDL, uma proposta de Métodos de
Avaliação, para defender junto dos Órgãos da Faculdade, de forma a ser incluída no
Regulamento de Avaliação, aprovado em 20 de Dezembro de 2007.

•

Defendeu, em colaboração com os alunos representantes nos Órgãos da Faculdade, a
necessidade de constar do Regulamento de Avaliação a previsão de prazos para a
publicação de tópicos de correcção de frequências e exames escritos e para a
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correcção dos mesmos, de modo a que estes fossem cumpridos, não interferindo com
o funcionamento dos semestres nem com as épocas de exames. Defendeu ainda a
necessidade do anonimato nas provas escritas, algo que, por decisão dos Órgãos da
Faculdade, não veio a ser implementado.
•

Publicou e distribuiu o “Caderno Explicativo” em Fevereiro de 2007, com o objectivo
de esclarecer a Faculdade sobre os planos de estudo, o período de transição, fruto da
implementação do Processo de Bolonha, e as propostas da AAFDL, com vista à
resolução de problemas constantes do antigo Regulamento de Avaliação.

•

Organizou sessões de esclarecimento, a todas as subturmas dos anos afectados
directamente pelas alterações implementadas pelo período de transição, de forma a
esclarecer as dúvidas e a apresentar pessoalmente o Caderno Explicativo.

•

Fez uma sondagem aos alunos, seguida da publicação dos resultados, em colaboração
com o Departamento de Marketing e Comunicação, para aferir a opinião dos
estudantes sobre quais consideravam ser os melhores elementos de avaliação a
implementar no Novo Regulamento de Avaliação.

•

Realizou um Referendo aos alunos, no dia 20 de Abril de 2007, para promover a
escolha de um método de avaliação, de entre quatro propostas apresentadas. O
referendo foi precedido de uma sessão de esclarecimento, no dia 17 de Abril, na qual
marcaram presença os vários proponentes.

•

Colaborou com o Conselho Pedagógico e com o Conselho Directivo na organização das
II Jornadas Pedagógicas da Faculdade de Direito, nos dias 2 e 3 de Maio de 2007,
dedicadas à discussão e reflexão de problemas como a articulação entre o nível de
ensino Secundário e o nível de ensino Universitário, a pedagogia e leccionação de
aulas na Faculdade, o docente e o discente na FDL e a organização do curso no que
respeita ao plano de estudos, ao Regulamento de Avaliação e às saídas profissionais do
Curso de Direito.

•

Em colaboração com o Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano, fez uma conferência
destinada aos alunos do 1.º ano, no dia 17 de Maio, sobre os melhores métodos de
estudo para os exames e provas orais, contando com a presença de um assistente de
cada disciplina.

•

Realizou uma conferência destinada aos alunos do 3º ano, no dia 24 de Maio, sobre
as menções existentes no 4º ano, tendo estado presente um Docente de cada grupo
científico.

•

Distribuiu por todos os alunos inquéritos de avaliação aos docentes e aos serviços da
Faculdade e da AAFDL e promoveu a publicação dos resultados, respectivamente, em
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Maio e Dezembro
D
de 2007, em
m colaboração com o Deepartamento
o de Marketting e
Comunicaação.
•

Organizou uma con
nferência so
obre o Pro
ocesso de Bolonha
B
e as consequ
uentes
mudançaas para a Facculdade no
ano lectiivo de 2007
7/2008. A
conferência
tinhaa
como
objectivo
principal
o
esclarecim
mento dos alunos
a
por
parte do
d
Presideente do
Conselho
o Directivo, o que só
por atraaso deste não se
chegou a verificar. Fo
oi a AAFDL
que acabou por assumir
a
o
papel de esclarecer e informar
os estudaantes.

•

Distribuiu
u, em colabo
oração com o GAPA, colectâneas de testes
t
e caso
os práticos.

•

Pugnou, enquanto Departament
D
to da Direccção da AAFFDL envolvid
do na revisãão do
Regulameento de Avaaliação para que, como
o resultado da crise acaadémica, oco
orrida
entre Outtubro e Noveembro de 20
007:
o Fossee garantida a nota mínim
ma de 7 valo
ores para aceeder à prova oral, na épo
oca de
exam
mes do 1º Sem
mestre;
o Aume
entasse em uma discipliina o limite de provas a prestar na éépoca de Re
ecurso
de Ju
ulho;
o Não houvesse lim
mitação do número
n
de orais
o
de me
elhoria na ép
poca de exam
me de
nsasse exam
me;
concllusão da discciplina, para quem dispen
o Aume
entasse, ainda que em regime transsitório, em uma
u
o númeero de disciplinas
seme
estrais, necessárias para passar de ano;
o Fossee garantida a existênciaa da época de finalistaas, com a rrealização de
e três
provaas, para quem
m esteja em condições de
d concluir o curso;
o Fossee igualmentee garantido um
u regime especial
e
paraa quem não
o pode frequ
uentar
aulass de disciplin
nas semestraais ou anuais, que não tenham
t
correspondênciaa com
as semestrais em
m atraso.

•

u o “Caderno
o Pedagógicco” em Deze
embro de 20
007, após terr sido aprovvado o
Distribuiu
Regulameento de Avaliação, com
m vista a in
nformar todos os aluno
os das alterrações
decorrentes da revisãão e das norm
mas transitórias dele con
nstantes.

•

mpanhamentto à Implem
mentação do
o Regulamen
nto de
Participou na Comisssão de acom
o durante a época
é
de exaames do 1.º semestre dee 2007/2008..
Avaliação
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•

Acompanhou atentamente as duas épocas de exames criando e‐mails específicos para
as queixas pedagógicas e denunciou injustiças e irregularidades.

•

Publicará uma segunda edição do “Caderno Pedagógico”, dando conta das alterações
ao Regulamento de Avaliação para o 2º Semestre, decorrentes das dificuldades
sentidas na sua aplicação ao longo do 1º Semestre.

O trabalho desenvolvido neste Departamento ultrapassou largamente os pontos aqui
apresentados. Foi na dedicação de todos os dias ao auxílio dos estudantes que recorriam à
AAFDL para colocar os seus problemas que encontrámos na nossa força e motivação.
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DEPARTA
AMENTO POLLÍTICA EDUCA
ATIVA

P
POLÍTICA
A EDUCAT
TIVA
Num ano de proffundas mudanças no En
nsino Superio
or Portuguêss, a AAFDL m
marcou uma forte
preseença no panorama de política educaativa nacional. Destaquee para a inteervenção levvada a
cabo no processo
o Regime Ju
urídico das In
nstituições de
d Ensino Su
uperior (RJIES) e na cond
dução
e
nas esstruturas estudantis onde
e a AAFDL see encontra reepresentada.
política levada a efeito
•

Política Educaativa – Legisllação Nacion
P
nal
o Nos meses
m
de Março
M
e Abrill de 2007: participação
p
nas reuniõees informais inter‐
assocciações para discussão daa Proposta de
d RJIES em Coimbra,
C
no Instituto Superior
Técniico (IST) e naa nossa Faculldade;
o Elabo
oração de Parecer sob
bre o RJIESS, o qual foi analisad
do na Com
missão
Especcializada da AR;
A
o Comu
unicação dass posições daa AAFDL junto da Comun
nicação Social e dos Parceiros
Assocciativos;
o Preseença na Cerimónia de Ap
presentação do RJIES no
o dia 20 de JJunho de 2007 no
CCB.

•

Política Educaativa – Assocciativismo Naacional
P
o Particcipação nos ENDA’s do ISST (24, 25 e 26 de Março
o), Braga (29
9, 30 de Junh
ho e 1
de Julho) e Viseu (2, 3 e 4 de Novembro 2007);
2
o Eleiçãão do Colegaa Paulo Pinheeiro como re
epresentantee dos Estudaantes no Con
nselho
Consu
ultivo da Juvventude e no
o Conselho Co
onsultivo do
o IPJ (4 de No
ovembro);
o Contrribuição para a criação da Asssociação
Acadéémica da Un
niversidade de
d Lisboa (AA
AUL);
o Organ
nização e participação
p
nas iniciativas do
movimento assocciativo na contestação ao
o RJIES;
n
nas
Assem
mbleias‐Gerais
o Particcipação
da
Assocciação Académica de Lisboa
L
(AAL)) e nos
seus principais evventos;
o Particcipação no Encontro Naccional de Estudantes
de Direito das Un
niversidades Públicas – ENED’UP
(30 de
d Março a 2 de Abrril de 2007)) e nas
Assem
mbleias‐Geraais da Fedeeração Nacio
onal de
Estud
dantes de Dirreito;
o Eleiçãão de Estud
dantes da FDL para órggãos da
AAULL e FNED;
o Diálogo com representantes do Fórum
o e Represen
ntação Extern
na (FAIRE);
Acadéémico para a Informação
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o

DEPARTAMENTO POLÍTICA EDUCATIVA

Acompanhamento da situação de conflito entre a Federação Académica de
Desporto Universitário (FADU) e Associação Desportiva do Ensino Superior de
Lisboa (ADESL).

•

Política Educativa – Universidade de Lisboa
o Participação nas reuniões com a Reitoria;
o Tomada de posição no processo RJIES e nos processos internos da FDL;
o Participação activa no Fórum de Discussão da Reitoria sobre os Futuros Estatutos
da Universidade de Lisboa;
o Eleição da Lista de Alunos apoiada pela AAFDL para a Assembleia Estatutária (7 de
Novembro 2007);
o Acompanhamento em permanência da actividade da Assembleia Estatutária;
o Participação activa nas reuniões da Comissão Política de apoio aos alunos da
Assembleia Estatutária.

•

Política Educativa – Outras Actividades
o Participação no encontro subordinado ao tema “Bolonha e as Perspectivas de
Emprego na Europa”, realizado no Instituto Superior da Maia (28 de Maio 2007);
o Investigação da História da AAFDL e da FDL, dos seus dirigentes e principais
acontecimentos;
o Maior assiduidade de notícias relativas à política educativa no sítio da AAFDL;
o Contributos para a newsletter da AAFDL.
64
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RELAÇÕES PÚBLICAS
Sendo este um Gabinete de incidência transversal a toda a estrutura da AAFDL, o seu relatório,
de modo um pouco ingrato, não pode deixar de se apresentar algo tímido, já que, desprovido
de actividades próprias, o seu trabalho se encontra espelhado nos relatórios dos vários
Departamentos.
Deste modo, cabe realçar:
•

Os contactos estabelecidos com vista à realização dos vários colóquios, conferências e
afins;

•

A compilação de contactos, nomeadamente da comunicação social, de modo a facilitar a
publicitação das actividades e posições políticas da AAFDL;

•

O auxílio aos Vogais, em termos protocolares, no desenvolvimento das suas actividades;

•

A presença constante na entrada dos eventos recreativos.
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O ANO
GABINETE DE APOIO AO PRIMEIRO

A
APOIO
AO
O PRIMEIIRO ANO
No to
ocante ao maandato agora cessante, o Gabinete de
d Apoio ao Primeiro Ano (GAPA) ab
braçou
o compromisso de efectuarr um acomp
panhamento
o permanentte e cuidad
do aos aluno
os do
primeeiro ano (20
007/2008), não
n descuran
ndo, contudo, a mesma promessa rrelativamentte aos
primeeiranistas do
o ano lectivo anterior (20
006/2007).
Para esse efeito,, o GAPA cu
umpriu por completo
c
todas as activvidades a qu
ue se propôss mno
início
o do mandato
o:
•

FFoi feita a recolha de dad
dos dos alun
nos do prime
eiro ano, ao nível de sub
bturma, (nom
me, e‐
m
mail,
telemóvvel, entre outras inform
mações), de modo a con
nstruir uma base de dad
dos e,
consequentemente, manter uma relaação de comu
unicação maais estreita co
om os alunoss;

•

ncentivou‐see a eleição de
d delegado
os de subturrma, promovvendo clarezza, simplicidade e
In
transparênciaa na representação dos interesses do
os alunos;

•

No sentido do ponto antterior, repressentantes do
N
o GAPA estivveram presentes nas reu
uniões
d delegadoss de subturm
de
ma do primeirro ano, prom
movidas pelo Departamen
nto Pedagóggico;
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•

No tocante ao
N
a horário de
d atendimento: no ano
o lectivo antterior (2006//2007), funccionou
to
odas as quin
ntas‐feiras entre
e
as 10h00 e as 12h
h00; já no co
orrente ano lectivo, (primeiro
semestre) fun
ncionou todaas as quartas‐feiras das 13h00 às 14
4h00. A estipulação do mesmo
m
reevelou‐se prroveitosa, no
o sentido em
m que se insstitucionalizo
ou um auxílio permanen
nte no
q toca aos problemas dos
que
d alunos, tanto
t
a nível académico como
c
extra‐aacadémico;

•

Distribuímos colectâneass de testes e casos prááticos,
D
a
aquando
daas aulas, proporciona
p
ndo um amplo
a
conjunto de materiais didácticos com o objectivo de
a
auxiliar
a preeparação para os exercíícios de avaliação
contínua;

•

Como habitualmente vinh
C
ha sendo feitto, o GAPA reuniu
r
e compilou vários examees de anos an
nteriores e, tendo
t
e vista a melhor preparação doss alunos paara as
em
é
épocas
de exames, incluiu, pelaa primeira vez,
p
perguntas
dee orais das diversas cad
deiras, recolhidas
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nos diversos turnos de orais e fornecidas pelos docentes;

•

Todas as colectâneas foram distribuídas aos alunos em mão, na AAFDL e em suporte digital
no sítio de Internet;

•

Organizou‐se, em colaboração com o Departamento Pedagógico, a 17 de Maio de 2007,
uma conferência subordinada ao tema “ Métodos de Estudo – Exames escritos e Orais”,
que contou com um painel de docentes das respectivas cadeiras do primeiro ano;

•

Ciente das dificuldades com que os alunos do primeiro ano se deparam, foi produzido em
Fevereiro de 2007, um inquérito dirigido, única e exclusivamente, aos alunos em causa,
abrindo igualmente espaço a dúvidas concretas e sugestões, endereçadas não só à
faculdade, como à própria AAFDL. Os resultados do mesmo foram disponibilizados com a
maior celeridade possível, tendo sido publicados em Março de 2007;

•

No âmbito recreativo, revitalizou‐se a tradição perdida da eleição do Mister e da Miss
Caloiros no Jantar do Caloiro, a 11 de Outubro de 2007, e marcou‐se presença em todas as
actividades recreativas dedicadas aos Caloiros;

•

Organizou‐se a Semana de Inscrições (no período da Recepção ao Caloiro) que decorreu
entre os dias 17 e 21 de Setembro, auxiliando os novos alunos no processo de matrícula.
No âmbito desta actividade:
o

o
o
o
o

Criámos uma pasta do caloiro, a qual continha informação relativa ao plano de
curso, propinas, FDL, SASUL, contactos de telefone (hospitais, PSP, cinemas, etc.),
instituições de interesse académico e outras informações consideradas relevantes;
Decorreu uma acção de formação para colaboradores da actividade em questão;
Estabeleceram‐se bancas de promoção de actividades desportivas e relativas aos
núcleos, com a colaboração dos respectivos Vogais e Coordenadores;
Criou‐se uma banca de habitação com informação tempestiva e organizada, face à
procura dos novos estudantes;
Promoveram‐se visitas guiadas pela Faculdade.

•

Organização da conferência “Primeiro Ano, Primeira Vez” dentro das actividades da
Quinzena do Caloiro, realizada no dia 1 de Outubro de 2007;

•

Foi realizada a tradicional visita de interesse jurídico à Assembleia da República, a 4 de
Outubro de 2007, inserida na Quinzena do Caloiro do ano lectivo corrente, sendo que, face
às vagas estabelecidas pelo Centro de Informação ao Cidadão e Relações Públicas do
Parlamento, teve adesão total;
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Em última linha, e após a feitura do relatório, pretendemos ainda realizar um novo inquérito
nos mesmos moldes do anterior, e organizar uma nova conferência sob o tema “Métodos de
Estudo”.
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GABIN
NETE DE APOIO AOS ERASSMUS

A
APOIO
AO
OS ERASM
MUS
O nosso mandato
o tinha como
o objectivo integrar
i
os alunos
a
que chegam à nossa Faculdad
de em
regim
me de Erasm
mus bem com
mo aqueles que
q desejam
m partir paraa outros países neste re
egime.
Nessee sentido, o Gabinete procurou realizar diversas actividades, bem como o
orientar os alunos
a
atravvés de um acompanhameento constan
nte e da disponibilização de informaçções actualizadas.

Assim
m:

•

Foi elabo
orado o “Guia de Erasmu
us”. Devido à renovação imposta pela implemen
ntação
do Proceesso de Bolo
onha, foram necessárias adaptaçõess ao regime de Erasmus, pelo
que o Gabinete de Erasmus daa AAFDL pro
ocurou sempre, em colaboração com
c
o
nais da FDL, manter a in
nformação acctualizada paara os
Gabinetee de Relações Internacion
alunos.

•

Foram aggendadas viisitas guiadaas pela Facu
uldade, de forma
f
a am
mbientar os novos
alunos Errasmus.

•

m regime dee Erasmus naa FDL:
Foram orrganizados oss horários paara alunos em
o Em
E Janeiro dee 2006/2007
7 (2.º semesttre)
o Em
E Setembro
o de 2007/20
008 (1.º semestre)
o Em
E Fevereiro
o de 2007/20
008 (2.º seme
estre)
Esta orgganização de
d horários para os alunos Erassmus, perm
mitiu um melhor
m
funcionam
mento das inscrições dos mesmo
os nas diferentes cadeeiras, feitas pelo
Gabinetee de Relaçõess Internacion
nais.

•

Foi reallizada a Semana
S
de Erasmus que
pretendeeu, em cada dia, contem
mplar a FDL e os
seus alun
nos com info
ormação doss diversos países
p
representtados na nossa Academia
A
pelos
p
estudantes de Erasmus.

•

c
Realizou‐‐se o Jantarr de Erasmus, tendo como
objectivo
o unir os alunos dos difeerentes paíse
es, permitind
do uma interacção e tro
oca de
informaçãão de muito relevo a títu
ulo jurídico cultural.
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•

Após o jantar, realizou‐se no Bar Velho a “Festa de Erasmus”, em colaboração com o
Departamento Recreativo

•

Foi criado um horário de atendimento de Erasmus à 4.ª feira, das 14h às 16h, havendo,
no entanto, uma maior adesão dos alunos à procura de informação via e‐mail.
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APOIO AOS NÚCLEOS AUTÓNOMOS
Neste mandato cremos ter ficado demonstrada a necessidade e utilidade do Gabinete de
Apoio aos Núcleos Autónomos (GANA). Recorde‐se que estes foram nascendo ao longo de
vários anos, confundindo‐se muitas vezes com a história da própria Faculdade. Por vezes
esquecidos, os Núcleos Autónomos da AAFDL foram, durante anos, responsáveis pela
dinamização da vida cultural da Faculdade, criando e promovendo a nossa tradição académica.
Nesse sentido, o GANA procurou estabelecer uma verdadeira relação de diálogo e cooperação
entre a AAFDL e estas colectividades, prestando o apoio necessário ao desenvolvimento das
suas actividades.
A Faculdade é muito mais do que um mero lugar de aprendizagem. E foi com esta mentalidade
que procurámos ultrapassar, de forma responsável e atenta, as dificuldades que são vividas
pelos vários núcleos da nossa Faculdade. O balanço deste mandato é claramente positivo. Para
além de terem sido cumpridos os objectivos que nos estavam adstritos no início do mandato,
foi ainda possível realizar outras actividades que só vêem demonstrar a importância e
dimensão dos núcleos existentes.

No dia 30 de Abril de 2007 decorreu uma RGA para a homologação dos estatutos dos vários
Núcleos da AAFDL. Este processo iniciou‐se logo no início do nosso mandato, através de um
levantamento exaustivo das normas estatutárias já existentes de cada Núcleo e consequente
harmonização com os estatutos da AAFDL.

Na mesma RGA foi aprovado o Regulamento dos Núcleos Autónomos da AAFDL, o qual visa
clarificar os procedimentos administrativos necessários à correcta formalização dos Núcleos ao
nível da sua criação, inscrição e funcionamento. Ficou ainda regulada a utilização dos meios da
AAFDL, da Sala de Núcleos e da Sala de Reuniões da AAFDL.

No seguimento desta RGA elaborámos o Regulamento de Concurso Interno para
Financiamento dos Núcleos Autónomos, que tem como objectivo regular o modo de atribuição
de subsídios aos núcleos da AAFDL.

No âmbito da Semana da Faculdade, que decorreu entre os dias 17 e 26 de Maio de 2007, foi
inaugurada a sala dos núcleos, a 22 de Maio. Nessa altura, foram assinados com o Núcleo de
Estudantes Africanos, com o Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomos e com o Núcleo de
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Estudantes Luso‐brasileiro três protocolos. A concretização destes protocolos levou à criação
do Cartão Único de Associados. Este cartão permite que qualquer aluno que se inscreva num
deste três núcleos possa ser simultaneamente associado da AAFDL, gozando, deste modo, de
um desconto na quota do Núcleo e na quota da própria AAFDL.

No dia 24 de Maio de 2007 foi realizado o primeiro jantar inter‐núcleos no Bar Novo da
Faculdade. Este jantar contou com a presença de 30 membros dos núcleos da AAFDL e teve
por objectivo proporcionar uma noite de convívio entre os vários elementos dos Núcleos
autónomos antecedendo assim a Festa da Cerveja onde mais tarde alguns núcleos explorariam
os seus respectivos bares.

O Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos procurou ainda cooperar e apoiar as actividades
dos Núcleos na Semana da Faculdade. Ao longo desta semana, cada Núcleo desenvolveu um
vasto conjunto de actividades, como conferências, exposições de arte ou actividades
recreativas.

Entre os dias 17 e 21 de Setembro de 2007, o Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos
esteve presente na Recepção ao Caloiro. Ao longo desta semana foi possível criar uma base de
dados relativa a cada Núcleo. Esta base de dados foi depois entregue a todos os Núcleos. Deste
modo passou a ser possível saber quais dos novos alunos que pretendiam fazer parte de algum
Núcleo. Estiveram ainda presentes os próprios Núcleos Autónomos que promoveram e
divulgaram as suas actividades procurando assim angariar novos membros. Por último, o
Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos divulgou e promoveu o cartão único de associado.

No dia 15 de Novembro de 2007, aproveitando a Cerimónia Comemorativa de Aniversário da
AAFDL, o Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos procedeu à reabertura da Sala dos
Núcleos. A sala foi então novamente pintada e remodelada. Esta actividade foi de extrema
importância pois, assim, qualquer Núcleo passa a dispor de um espaço com equipamento
apropriado para a realização e preparação de qualquer actividade.

No dia 7 de Dezembro de 2007, o Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos esteve presente
numa reunião com o representante da Reitoria responsável pela relação com as Associações
Académicas e de Estudantes da Universidade Lisboa. Nesta reunião foi possível demonstrar à
Reitoria o panorama geral em que vivem os Núcleos Autónomos na AAFDL. Foi ainda entregue
à Reitoria um dossier com toda a documentação relativa aos Núcleos Autónomos assim como
os estatutos dos núcleos homologados na RGA de Abril.
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No dia 20 de Dezembro de 2007, teve lugar uma RGA com vista à formação de um novo
Núcleo. Ainda neste mandato será lançada uma revista elaborada pelo Núcleo Calíope, criado
nessa RGA.

Até ao final do mandato serão ainda atribuídos a todos os Núcleos Autónomos os devidos
subsídios para a realização das suas próprias actividades. A importância desta iniciativa é
enorme. É com este subsídio anual que cada Núcleo pode garantir o desenvolvimento das suas
actividades habituais, assim como pode também, realizar novas actividades, fomentando a
angariação de novos membros e o próprio crescimento do núcleo.

Editámos ao longo do mandato, a Revista Jus Scriptum, do Núcleo de Estudantes Luso‐
Brasileiros.

Chegámos ao final do mandato com o sentimento do dever cumprido. Os núcleos autónomos
são, hoje, uma realidade da nossa Faculdade, que precisa de toda a colaboração e apoio por
parte dos alunos e da AAFDL. Deste ano de trabalho onde resulta uma gratificação pessoal por
tudo aquilo que foi feito em proveito desta Academia.
73
A Faculdade é formada pela sua diversidade e é nela que reside a sua riqueza. Cremos que o
Gabinete de Apoio aos Núcleos deu neste sentido um precioso contributo.
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ACÇÃO SOCIAL
Estabelecemos desde o início que a acção social tem um papel muito importante na nossa
Faculdade. Este ano a nossa tarefa prioritária foi ajudar os nossos alunos. Cientes de que as
desigualdades existem e de que estas são cada vez maiores, tentámos atenuar as diferenças.

Passamos a enumerar as actividades desenvolvidas:

•

Aprovação o Regulamento de Atribuição de Senhas Subsidiadas e realização do
respectivo concurso;

•

Criação de horário de atendimento;

•

Colaboração com o Instituto Português do Sangue;

•

Colaboração com AADHU;

•

Apresentação semanal das ementas das cantinas da Universidade, em colaboração
com os SASUL;

•

Atribuição de kit´s de material escolar a alunos com menores capacidades financeiras;

•

Recolha de livros para posterior distribuição a alunos desfavorecidos;

•

Realização da Semana da Solidariedade com a apresentação de algumas instituições de
solidariedade e venda dos seus produtos, nos dias 23 e 24 de Março de 2007;

•

Colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, através da venda de laços no Dia
da Mulher, sendo que o valor total das vendas reverteu para a respectiva instituição;

•

Envio de livros, legislação e apontamentos para vário estabelecimentos prisionais,
onde se encontram alguns dos nossos alunos;

•

Realização de campanhas de solidariedade com algumas instituições com o intuito de
angariar voluntários para as mesmas;
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•

Criação da Bolsa de Mérito AAFDL, em parceria com o banco Santander Totta e com a
Coimbra Editora e consequente atribuição da mesma;

•

Realização do concurso de selecção de alunos para colaborar com os serviços da
Biblioteca, Bengaleiro e Sala de Estudo da Faculdade. Foi dada prioridade aos alunos
carenciados;

•

Venda de livros a preço mais reduzido para alunos bolseiros na Livraria da Associação
Académica;

•

Realização de uma Feira do Livro a preços reduzidos.

Ainda no decorrer deste mandato, em colaboração com o Departamento Recreativo, será
organizada uma festa cujos lucros reverterão inteiramente para a Acção Social.
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APOIO AO ESTUDANTE ESTRANGEIRO
Conscientes das dificuldades que todos os estudantes estrangeiros passam na nossa
Faculdade, ao longo deste mandato procurámos ser um elo de ligação entre a comunidade
estudantil estrangeira e o resto da Faculdade.
Neste sentido, desenvolvemos as seguintes actividades:
•

Uma conferência sobre o “O Papel da Mulher Imigrante em Portugal”, em colaboração
com o Núcleo de Estudantes Africanos;

•

Um torneio desportivo de Basquetebol e Futsal no Estádio Universitário de Lisboa, no
âmbito do Dia de África;

•

O jantar da Lusofonia, em colaboração com o Núcleo de Estudantes Africanos;

•

Um debate sobre “A Democracia e os Direitos Humanos em África”;

•

Um espectáculo de moda africana, com fins solidários, em colaboração com os
Núcleos de Estudantes Africanos da FDL, da Universidade Lusófona e da Universidade
Autónoma.
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GABINETE DE APOIO AO TRABALHADOR‐ESTUDANTE

APOIO AO TRABALHADORESTUDANTE
Tendo em conta as dificuldades que os trabalhadores‐estudantes encontram, procurámos
dinamizar a relação entre a AAFDL e os alunos, com o objectivo de proporcionar uma maior
igualdade entre o ensino diurno e nocturno.
Para isso, criámos o Conselho da Noite, órgão de representação dos alunos da noite junto da
AAFDL, que auxiliou o Gabinete na elaboração de inquéritos a esses alunos e no apuramento
dos seus principais problemas.
Paralelamente, e com a colaboração dos representantes dos alunos no Conselho Directivo,
este ano alcançámos três metas históricas:
•
•
•

Instalação da Secretaria On‐Line;
Alargamento do período de funcionamento da Biblioteca e da Secretaria;
Criação do serviço de Secretaria Nocturna AAFDL.
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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
Terminado o mandato 2007/2008, que compreende o período de tempo decorrido entre 1 de
Janeiro de 2007 e 31 de Janeiro de 2008, apresenta‐se em anexo o correspondente Relatório
de Contas.

O mandato que agora termina, compreendendo um período superior ao usual, apresenta um
Resultado Líquido do Exercício positivo de 61.288,76 €, como resultado de todas as operações
realizadas no mandato. Resultado esse que, se considerados os doze primeiros meses do
mandato, como termo comparativo com anteriores mandatos, seria de 92.639,17 €, o que
colocaria este mandato como o melhor de sempre.

À consolidação financeira obtida em mandatos anteriores, somou‐se este ano um forte
investimento na estrutura física, ao nível das instalações, rede eléctrica, rede informática,
software de facturação e de gestão, informatização da recepção, nova livraria, sistema de
videovigilância, sinalética e sistema anti‐roubo, para além das obras de remodelação e
beneficiação dos Gabinetess de trabalho da Direcção e nova sala de reuniões.

Mantivemos o compromisso primeiro de saldar atempadamente as nossas obrigações fiscais e
com os nossos Autores e Fornecedores.

Neste mandato, assinámos pela primeira vez um Protocolo de instalações próprias e
destinadas a concessão externa com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa., que
permitirá o enquadramento das concessões nos princípios acordados entre as partes,
salvaguardando os legítimos interesses de todos.

Este facto obrigou à renegociação de todos os contratos de concessão existentes, num curto
espaço de tempo: Bar‐Restaurante, Bar de Alunos, Centro de Cópias e Livraria Jurídica. Destas
negociações, que nos exigiram o melhor espírito negocial, assessoria jurídica adequada e a
colaboração de todos, resulta o valor global de 76.000,00 €, a receber entre 1/1/2008 e
31/07/2012, término dos contratos de concessão.
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Entendemos assim que os valores a receber no futuro continuarão a dotar a AAFDL de uma
estrutura financeira sustentada, se mantida a política de restrição e redução de gastos e
despesas não consentâneas com a realidade de uma estrutura da dimensão da AAFDL, embora
se deva assinalar neste mandato um aumento de gastos e custos associativos muito superior
ao que é a evolução recente da AAFDL.

O Fundo de Estabilização Financeira, no valor actual aproximado de 7.500,00 € deverá ser
reforçado num futuro próximo, de modo a manter os propósitos da sua constituição,
assumindo‐se como fundo de reserva para a estabilização salarial ou outra, ou ainda como
fundo de garantia a intervenções estruturais, como foi o caso da intervenção ao nível das
instalações e equipamentos efectuada no mandato.

O equipamento de impressão digital, cujo valor de aquisição rondou os 10.000,00 €, em 2006,
deverá ser totalmente amortizado neste ano de 2008, pela deslocação de algumas edições de
reduzida dimensão, trabalho externo e documentos internos para este equipamento,
validando assim as opções de investimento então tomadas.
79

Assinámos um Protocolo de cedência das nossas edições, exclusivamente em suporte digital e
sob acordo dos Autores, aos provedores Espanhóis VLex. Deste modo, libertámos a AAFDL de
constituir uma base bibliográfica de suporte digital, auferindo no entanto de parte das receitas
futuras geradas pela plataforma VLex e permitindo a divulgação das mesmas por milhares de
potenciais clientes no estrangeiro.

Mantemos o firme princípio de colaboração com os nossos Autores, procurando dar‐lhe as
melhores condições de edição, comercialização, divulgação e remuneração disponíveis no
mercado.

Avaliamos de forma muito positiva os Acordos assinados ao nível da distribuição das nossas
edições (com a Coimbra Editora) e ao nível bancário (Santander Totta). Corresponderam e
nalgumas situações, excederam o que perspectivávamos, na medida em que permitem a
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focalização em novas formas de edição, libertando‐nos de tarefas administrativas, logísticas e
financeiras.

Reforçámos a frutuosa colaboração encetada com a Faculdade de Direito de Bissau.
Finalizámos a primeira parte dessa colaboração e tivemos a grata informação de que a mesma
se deverá estender no futuro, em virtude de a mesma ter sido altamente valorizada. O convite
directamente endereçado à AAFDL no apoio à criação ao Fundo Bibliográfico da Faculdade de
Direito de Bissau é prova do reconhecimento e mérito do trabalho por nós desenvolvido.

Estudámos, por largos meses, as perspectivas de manutenção ou reforço da nossa capacidade
produtiva interna. Chegámos à firme convicção, alicerçada por um conjunto vasto de estudos e
análises, que, atendendo ao estado do equipamento existente, aos custos da sua renovação
por novos equipamentos, aos custos futuros ao nível da manutenção e reparação, aos custos
de financiamento associados e aos constrangimentos físicos e humanos existentes, a AAFDL
prestará um melhor serviço aos seus Autores e Alunos, mais rápido e mais barato, recorrendo
a uma solução diferente, disponível de imediato no mercado.
Teremos num futuro próximo novas áreas de edição e estudamos novas soluções editoriais a
disponibilizar.
80
Teremos novos métodos, novos canais de venda, novas ofertas, novas soluções.

Também aqui, estamos firmemente convictos que optámos pela melhor via. Os resultados que
obtivemos num passado recente dão‐nos essa confiança e expectativa.

O presente relatório é realizado de acordo com as normas contabilísticas em vigor, pelo que
em determinadas áreas se poderá apresentar excessivamente técnico. Manifestamos assim a
nossa inteira disponibilidade para, de modo sensato e responsável, prestar os esclarecimentos
entendidos por necessários.

Departamento Administrativo e Financeiro
AAFDL, Lisboa, 22 de Fevereiro de 2008
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BALANÇO À DATA DE 31 DE JANEIRO DE 2008
Unidade: Euros
31‐Jan‐08
ACTIVO
Imobilizado Corpóreo
Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Equipamento Administrativo
Outras Imobilizações
Corpóreas

Investimentos Financeiros

Existências

Dívidas de Terceiros
Clientes
Estado e Outros Entes Públicos
Outros Devedores

Depósitos Bancários e Caixa
Valores em Caixa
Saldos Bancários

Acréscimos e Diferimentos
Acréscimo de Proveitos
Custos Diferidos

Activo Bruto

Amortização

Activo Líquido

Activo Líquido

153,704,60 €
200,986,42 €
11,486,36 €
133,272,04 €
85,417,37 €

70,778,07 €
180,532,67 €
11,486,36 €
114,875,30 €
65,936,20 €

82,926,53 €
20,453,75 €
0,00 €
18,396,74 €
19,481,17 €

43,841,33 €
22,077,98 €
0,00 €
2,917,25 €
24,033,88 €

584,866,79 €

443,608,60 €

141,258,19 €

92,870,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

459,639,05 €

0,00 €

459,639,05 €

459,639,05 €

81
30,989,93 €
21,068,08 €
91,990,88 €
144,048,89 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

30,989,93 €
21,068,08 €
91,990,88 €
144,048,89 €

17,426,98 €
19,062,59 €
46,788,86 €
83,278,43 €

1,082,33 €
25,128,84 €
26,211,17 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

1,082,33 €
25,128,84 €
26,211,17 €

586,63 €
42,312,55 €
42,899,18 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
3,629,73 €
3,629,73 €

771,157,30 €

682,316,83 €

Total de Amortizações

Total do Activo

31‐Dez‐06

443,608,60 €

1,214,765,90 €

443,608,60 €
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Unidade: Euros

CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO
Capital Social
Fundo Social

31‐Jan‐08

31‐Dez‐06

504,802,00 €

504,802,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

126,961,32 €

64,694,70 €

Resultado Líquido do Exercício

61,288,76 €

62,517,58 €

Total do Capital Próprio

693,052,08 €

632,014,28 €

6,660,46 €
36,21 €
8,558,55 €
15,255,22 €

4,530,92 €
3,461,79 €
2,058,58 €
10,051,29 €

19,500,00 €
43,350,00 €
62,850,00 €

20,914,16 €
19,337,10 €
40,251,26 €

Total do Passivo

78,105,22 €

50,302,55 €

Total do Capital Próprio + Passivo

771,157,30 €

682,316,83 €

Reservas
Reservas Legais
Outras Reservas

Resultados Transitados

Passivo
Dívidas a Terceiros
Fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos
Outros Credores

Acréscimos e Diferimentos
Acréscimo de Custos
Proveitos Diferidos
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Unidade: Euros

CÓDIGO
DAS
CONTAS

PERÍODO: 1/1/2007 A 31/01/2008

POC
CUSTOS E PERDAS
61

Custo Existências Vendidas e Consumidas

62

Fornecimentos e Serviços Externos

63

Impostos

64

Custos com Pessoal

65

Custos Operacionais

66

Amortizações do Exercício

12,134,13 €

(A)

501,037,45 €

68

185,970,94 €
1,360,00 €

Custos e Perdas Financeiras

Custos e Perdas
Extraordinárias

13,847,71 €
514,885,16 €
39,403,33 €

(E)
88

213,481,65 €
27,00 €

(C)
69

88,063,73 €

Resultado do Exercício

554,288,49 €
61,288,76 €

PROVEITOS E GANHOS
71 + 72
73

Vendas de Mercadorias e Prestação de Serviços

335,315,91 €

Proveitos Suplementares

235,890,92 €
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Subsídios à Exploração
(B)

78

Proveitos e Ganhos
Financeiros

Proveitos e Ganhos Extraordinários
(F)

Resumo

614,985,75 €
591,50 €

(D)
79

43,778,92 €

Resultados Operacionais: ( B ) ‐ ( A )
Resultados Financeiros: ( D‐B )‐( C‐A )
Resultados Correntes: ( D ) ‐ ( C )
Resultados do Exercício: ( F ) ‐ ( E )

615,577,25 €
0,00 €
615,577,25 €
113,948,30 €
‐13,256,21 €
100,692,09 €
61,288,76 €
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Conta POC

Valores (em €)

Classificação

Caixa 1
Valores em Caixa

1,082,33 €

Activo

18,037,34 €

Activo

7,091,50 €

Activo

Bancos 2
Depósitos à ordem nas
seguintes instituições:
Caixa Geral de Depósitos
Banco Santander Totta

627,52 €
17,409,82 €

Aplicações Financeiras 3
Fundo de Investimento
Totta Multitesouraria

Clientes 4
Livrarias Almedina

3,661,93 €

Livrarias Coimbra Editora

16,973,03 €

Faculdade de Direito de
Lisboa
Sociedade Portuguesa de
Matemática
Faculdade de Direito de
Bissau
Banco Santander Totta

2,396,98 €
1,842,75 €
3,100,00 €
750,00 €

1

Este saldo corresponde exclusivamente a notas e moedas existentes na caixa da AAFDL à data de
31/01/08, destinadas ao pagamento de despesas correntes de baixo valor (ex: correio, combustível,
material escritório) e para o fundo de maneio corrente.
2

Os saldos apresentados referem‐se a depósitos imediatamente mobilizáveis, constituídos nas
instituições financeiras.
3

Saldo aplicado em Fundo de Tesouraria Santander Totta Multitesouraria, constituído como Fundo de
Estabilização Financeira da AAFDL.

4

Os valores unitários referem‐se às dívidas a receber pela AAFDL, que são devidos pelo fornecimento de
edições jurídicas editadas e vendidas aos nossos clientes (maioritariamente livrarias).
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Livraria Bucholz (em
contencioso)
Arco Íris, Lda (em
contenciosos)
Outros

531,65 €
669,46 €
1,064,13 €

Conta POC

30,989,93 €

Valores (em €)

Activo

Classificação

Fornecedores 5
José Lourenço Gomes

Fornecedor de Papel

712,99 €

Manuel Calçarão

Reparação Gráfica

953,60 €

Mr. Batina

Material de Finalistas

501,60 €

Assicurazione Generali

Seguros

1,090,06 €

LetraMix

Material Gráfico

1,011,03 €

ADESL
INAPA

Associação
Desportiva
Fornecedor de Papel

E.A.D. ‐ Arquivos e
Documentação
SIIL

Trabalhos de
Digitalização Gráfica
Material de Papelaria

436,33 €

Santistal

Material Gráfico

461,46 €

Luís Mateus Cunha ‐
Adiantamento
Outros

Material de Finalistas

‐1,012,50 €

Diversos ‐ Baixo Valor

684,46 €

585,00 €
1,220,65 €
15,78 €

86
6,660,46 €

Passivo

36,21 €

Passivo

Estado 6
Valores em dívida ao Estado
e Outros Entes Públicos
IRS ‐ Retenção de Imposto
sobre Trabalho Dependente
e Independente
Segurança Social

36,21 €

0,00 €

Valores a receber do Estado
5

Os valores unitários referem‐se às dívidas a pagar pela AAFDL, que terão de ser liquidados por
produtos e serviços comprados, maioritariamente referentes a produtos para a execução de trabalhos
gráficos e artigos de papelaria.

6

Os saldos apresentados nesta rúbrica, de curto prazo, referem‐se às retenções de IRS e Segurança
Social. O valor de IVA, a favor da AAFDL, é referente a crédito de imposto, a deduzir em Declarações de
IVA futuras.
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e Outros Entes Públicos
IVA ‐ Crédito de Imposto a
favor da AAFDL

Conta POC

21,068,08 €

Valores (em €)

Activo

Classificação

Outros Devedores 7
Rendas de Concessões
Valores a Receber de
Concessões até 31/07/2011
Faculdade de Direito de
Lisboa ‐ Protocolo 07/08
Maria José Monteiro
(Processo Judicial)
Adiantamento de Despesas
‐ Contencioso
Outros ‐ Núcleos

3,706,21 €
76,000,00 €
10,000,00 €
1,421,43 €
600,00 €
263,24 €

91,990,88 €

Activo

Outros Credores 8
87
Caução Contratual ‐
Concessões
Sindicato ‐ Retenções de
Contribuições
Sensormatic / Tyco ‐
Sistema Segurança *
Centro de Estudos FD Bissau

1,400,54 €
76,30 €
6,190,28 €
891,43 €

8,558,55 €

Passivo

* A AAFDL não aceita o valor facturado pela Tyco, em virtude do atraso na disponibilização do equipamento, imputável à
empresa prestadora do serviço, pelo que se encontra em negociações.
O valor aqui apresentado é o valor total facturado pela Tyco/Sensormatic à AAFDL.

7

Esta conta apresenta outros valores a favor da AAFDL, que não são resultantes da sua actividade
principal (Actividade Editorial)

8

Esta conta apresenta outros valores a pagar pela AAFDL, que não são resultantes da sua actividade
principal (Actividade Editorial)
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Conta POC

Valores (em €)

Classificação

Acréscimos e Diferimentos 9
Acréscimos de Custos
Férias e Subsídio de Férias a
gozar em 2008

19,500,00 €

Passivo

43,350,00 €

Passivo

Proveitos Diferidos
Valores Recebidos por
conta de Edições Jurídicas
(Fundação Montepio Geral)
Valores relativos aos anos
2009/2010/2011 e 2012 dos
contratos de concessão

4,850,00 €

38,500,00 €

Conta POC

Valores (em €)

Classificação

Imobilizado 10

88
Imobilizado Corpóreo,
valorizado ao preço
histórico de aquisição

12‐31‐2006

Aumento

Edifícios e Outras
Construções
Equipamento Básico

112,371,96 €

41,332,64 €

0,00 €

153,704,60 €

198,520,23 €

2,466,19 €

0,00 €

200,986,42 €

Equipamento
Administrativo
Equipamento de Transporte

116,548,99 €

16,723,05 €

0,00 €

133,272,04 €

11,486,36 €

0,00 €

0,00 €

11,486,36 €

85,417,37 €

0,00 €

0,00 €

85,417,37 €

524,344,91 €

60,521,88 €

0,00 €

584,866,79 €

Outros Equipamentos

Decréscimo

Valor Actual

Activo

9

Esta conta apresenta custos e proveitos do mandato, cujo pagamento/recebimento será efectuado nos
próximos mandatos, bem como custos e proveitos futuros.
10

A conta de Imobilizado apresenta, a custo de aquisição e a custos corrigidos pela desvalorização dos
bens, o valor dos equipamentos (máquinas, computadores, obras de beneficiação de estruturas,
mobiliário, viaturas) que se destinam ao processo produtivo, actividades e estrutura física.
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Conta POC
Imobilizado Corpóreo,
valores amortizados
acumulados
Edifícios e Outras
Construções
Equipamento Básico
Equipamento
Administrativo
Equipamento de Transporte
Outros Equipamentos

Imobilizado Corpóreo,
valores líquidos
Edifícios e Outras
Construções
Equipamento Básico
Equipamento
Administrativo
Equipamento de Transporte
Outros Equipamentos

Valores (em €)
12‐31‐2006

Aumento

Decréscimo

Classificação

Valor Actual

68,530,63 €

2,247,44 €

0,00 €

70,778,07 €

176,442,25 €

4,090,42 €

0,00 €

180,532,67 €

113,631,74 €

1,243,56 €

0,00 €

114,875,30 €

11,486,36 €

0,00 €

0,00 €

11,486,36 €

61,383,49 €

4,552,71 €

0,00 €

65,936,20 €

431,474,47 €

12,134,13 €

0,00 €

443,608,60 €

12‐31‐2006

Aumento

Decréscimo

Passivo

Valor Actual

43,841,33 €

39,085,20 €

0,00 €

82,926,53 €

22,077,98 €

0,00 €

‐1,624,23 €

20,453,75 €

2,917,25 €

15,479,49 €

0,00 €

18,396,74 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

24,033,88 €

0,00 €

‐4,552,71 €

19,481,17 €

92,870,44 €

54,564,69 €

‐6,176,94 €

141,258,19 €
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Conta POC

Valores (em €)

Fornecimentos e Serviços Externos
Gasóleo

690,00 €

Ferramentas e Utensílios

239,59 €

Material de Escritório

3,843,98 €

Comunicações Telefónicas e Fax

11,354,56 €

Correio

968,97 €

Expedição de Edições

292,20 €

TV Cabo

507,26 €

Seguros

372,87 €

Deslocações e Estadias

45,05 €

Honorários (excluindo Direitos de Autor)

11

Honorários (Direitos de Autor)

12,340,50 €
31,034,77 €

Conservação e Reparação ‐ Área não Gráfica

2,476,75 €

Conservação e Reparação ‐ Área Gráfica

1,857,14 €

Publicidade

2,367,00 €

Limpeza, Higiene e Conforto
Trabalhos Especializados

8,002,74 €

12

10,966,02 €

Contencioso e Notariado

4,228,48 €

Quinzena Caloiro

23,261,77 €

Semana Académica

4,336,53 €

Semana Faculdade

12,140,16 €

Outras Festas e Actividades

9,989,13 €

Apoios Financeiros Directos

1,685,00 €

Bengaleiro

4,432,60 €

Sala de Estudo
Representação Académica

5,600,00 €
13

1,783,05 €

Apoio Campanha Eleitoral

500,00 €

Fotocópias

2,196,68 €

Curso de Línguas

9,570,00 €

Curso de Contabilidade

6,600,00 €

11

Designer, Recepção, Contabilidade, Encenador Cénico

12

Trabalhos Gráficos Externos, Iuris Grafia, Assessoria Financeira, Gestão Documental e de Arquivo

13

Deslocações em representação: FNED/ENDA
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Alimentação e Estadas

774,73 €

Senhas Subsidiadas e Apoio Social

3,474,50 €

Outras Actividades Associativas

4,732,07 €

Open Day

2,641,97 €

Viagem à Bélgica

5,768,80 €

Equipamentos

2,904,64 €

Inscrições e Penalidades ADESL
Viagem Eindhoven

3,085,00 €

14

Voley

66,00 €
1,100,00 €

Basket

300,00 €

Futsal

1,700,00 €

Futebol 11

1,800,00 €

Rugby

1,000,00 €

Outros Desporto

2,977,53 €

Senhas de Alimentação

6,840,00 €

Flores

242,50 €

Chaves

391,11 €
213,481,65 €
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Conta POC

Valores (em €)

Impostos
Imposto de Selo e Circulação

27,00 €

Custos com o Pessoal
Remunerações, Abonos
Processados e Outros Custos
com Pessoal
Encargos Sociais

158,400,65 €

25,396,64 €

Seguro de Acidentes de
Trabalho

2,173,65 €

185,970,94 €

92

Custos Operacionais
Quotizações ‐ A.P.E.L. e
CODIPOR

1,360,00 €

Amortizações do Exercício

Imobilizado Corpóreo, valores
amortizados anuais
Edifícios e Outras Construções

12‐31‐2006

Amort. Anual

68,530,63 €

2,247,44 €

Equipamento Básico

176,442,25 €

4,090,42 €

Equipamento Administrativo

113,631,74 €

1,243,56 €

Equipamento de Transporte

11,486,36 €

0,00 €

Outros Equipamentos

61,383,49 €

4,552,71 €

431,474,47 €

12,134,13 €

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Custos Financeiros
Juros e Pagamento Impostos
Serviços Bancários
Comissões de Multibanco

1,884,13 €

Descontos concedidos a Sócios
na Coimbra Editora

9,917,97 €

2,045,61 €
13,847,71 €

Custos Extraordinários
Rescisões de Contratos de
Trabalho
Correcção Exercícios Anterior ‐
Serviço de Dados

39,000,00 €
403,33 €

39,403,33 €

93

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

Relatório de Contas | 0708

Conta POC

Valores (em €)

Proveitos Suplementares
Rendas de Concessões

105,500,45 €

Quotizações de Sócios

14,461,90 €

Quinzena do Caloiro

15,142,97 €

Cedência de Espaço

3,000,00 €

Aluguer Cacifo

1,830,00 €

Publicidade

3,299,20 €

Curso Línguas

17,268,00 €

Protocolo Santander Totta

15,000,00 €

Outras Actividades e Festas

11,289,70 €

Viagem à Bélgica

3,848,00 €

Portes

157,95 €

Receita Tabaco

329,35 €

Semana Faculdade

12,925,21 €

Semana Académica

3,964,44 €

Curso Contabilidade

8,405,00 €

Outros Cursos

300,70 €

Equipamentos

793,55 €

Senhas Alimentação

6,962,00 €

Protocolos Sala Estudo / Bengaleiro

11,412,50 €
235,890,92 €

Subsídios à Exploração
Relativos a Actividades Associativas / Concessões

17,000,00 €

Instituto Português da Juventude

31,778,92 €

Protocolo FDL 07/08

10,000,00 €

Anulação Subsídio Anterior ‐ Concessões, pela renegociação
contratual

‐15,000,00 €

43,778,92 €

Proveitos Financeiros
Juros de Depósitos Bancários e Fundos de Investimento

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

591,50 €
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E
ESTRUTU
URA DO ACTIVO
A
EM 31 DE JANEIRO
O DE 2008
8
Activo Disponível

26,211
1,17 €

Activo de Curto Prazo
P

45,559
9,38 €

Stockks

459,639
9,05 €

Activo Imobilizado

141,258
8,19 €

Activo de Médio e Longo Prazzo

97,068
8,08 €

Acrésscimos e Difeerimentos

0,00
0 €

Totall do Activo Líquido

68,08
€ 9706

769,735
5,87 €

€ 26211,17 € 45559,38
8

A
Activo
Dispon
nível

€ 141258,19

A
Activo
de Curto Prazo
S
Stocks
A
Activo
Imobiliizado
A
Activo
de Médio e Longo Prazo
€ 459
9639,05

Associação Académ
mica da Faculdaade de Direito d
de Lisboa
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E
ESTRUTU
URA DO PASSIVO
P
E 31 DE
EM
E JANEIR
RO DE 200
08
Passivvo de Curto Prazo

15,255
5,22 €

Passivvo de Médio
o e Longo Praazo

0,00
0 €

Acrésscimos e Difeerimentos

62,850
0,00 €

Totaal do Passivo

78,105
5,22 €

€ 1525
55,22

Passivo de Curto Prazo
o
Acréscimos e Diferimentos
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€ 62850,
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E
ESTRUTU
URA DE CUSTOS DO
D MAND
DATO
Custo
o Existências Vendidas e Consumidass

88,063
3,73 €

Forneecimentos e Serviços Externos

213,481
1,65 €

Impo
ostos

27
7,00 €

Custo
os com Pesso
oal

185,970
0,94 €

Custo
os Operacion
nais

1,360
0,00 €

Amorrtizações do Exercício

12,134
4,13 €

Custo
os e Perdas Financeiras
F

13,847
7,71 €

Custo
os e Perdas Extraordinári
E
ias

39,403
3,33 €

Totall dos Custos Incorridos

71
€ 13847,7
€ 12134,13
€ 1360,

€ 39403,33

554,288
8,49 €

€ 88063,73

Custo Existênccias Vendidas e
C
C
Consumidas
FFornecimento
os e Serviços
E
Externos
Impostos
C
Custos
com Peessoal
C
Custos
Operaccionais
A
Amortizações
do Exercício

€ 185
5970,94
€ 2134
481,65

C
Custos
e Perdaas Financeirass

€ 27,

Associação Académ
mica da Faculdaade de Direito d
de Lisboa
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E
ESTRUTU
URA DOS PROVEIT
TOS NO MANDATO
M
O
Vend
das de Mercaadorias e Preestação de Seerviços

335,315
5,91 €

Proveeitos Suplem
mentares

235,890
0,92 €

Subsíídios à Exploração

43,778
8,92 €

Proveeitos e Ganhos Financeiros

591
1,50 €

Proveeitos e Ganhos Extraordinários

0,00
0 €

Totall dos Custos Incorridos

4
€ 43778,92

615,577
7,25 €

€ 591,5

Vendas de Meercadorias e
V
P
Prestação
de Serviços
S
P
Proveitos
Suplementares
S
Subsídios
à Exxploração
P
Proveitos
e Gaanhos Finance
eiros

€ 235890,92
2

€ 335315
5,91

Associação Académ
mica da Faculdaade de Direito d
de Lisboa
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