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Mensagem do Presidente
Ao assumirmos funções na Direcção da Associação Académica fizemo‐lo com grande
motivação e um enorme sentido de dever. Desde o início que reconhecemos que o Ensino
Superior, a Universidade de Lisboa (UL) e a própria Faculdade de Direito de Lisboa (FDL)
viviam tempos difíceis, reflexo das profundas mudanças levadas a cabo nos últimos anos e
que alteraram por completo o paradigma do Ensino Superior português. Refiro‐me, como é
por demais óbvio, à implementação e aprofundamento do Processo de Bolonha e à
concretização do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).
Passado um ano, é com redobrada motivação que sujeitamos os presentes Relatório de
Actividades e Relatório de Contas a sufrágio da Reunião Geral de Alunos (RGA) da Associação
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL). Temos uma clara percepção do
trabalho realizado e sentimos a satisfação de quem foi, com atitude, perseverança e imunes a
qualquer pressão, concretizando as tarefas a que se tinha proposto.
Para a Direcção, Gabinetes e Colaboradores, um documento como este será sempre
insuficiente. Não é possível sintetizar de forma justa o trabalho, o esforço e, sobretudo, as
experiências vividas. Representa, quanto muito, um pequeno e ingrato registo do que foi
assumir a responsabilidade histórica de representar os estudantes da maior e melhor
Faculdade de Direito do país.
Cumpre‐me assim, enquanto Presidente da Direcção da AAFDL, introduzir os Relatórios com
um balanço geral do que foi o mandato que agora termina.
⎯
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Como referi, os últimos anos têm sido caracterizados pela maior reforma do Ensino Superior
português dos últimos 30 anos. Esta reforma foi motivada por dois vectores fundamentais: o
Processo de Bolonha e o RJIES. No entanto, este ano, aos transtornos causados por esta
reforma, vieram juntar‐se os constrangimentos resultantes do deficiente modelo de
financiamento do Ensino Superior, os quais se reflectiram em concreto na vida da Faculdade e
agravaram, ainda mais, o seu já defeituoso funcionamento.
Perante este contexto, logo assumimos que teríamos que centrar grande parte dos nossos
recursos e do nosso trabalho na gestão da actuação política da Associação Académica dentro
e fora da Faculdade. Neste sentido, procurámos sempre intervir directamente junto dos
órgãos de governo da Faculdade e da Universidade; não raras vezes recorremos ainda a
entidades externas e ao próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).
⎯
A implementação e o necessário aprofundamento do Processo de Bolonha acompanharam
todo o mandato desta Direcção. Neste ponto, é indispensável falar um pouco do
Regulamento de Avaliação. Recordo que no início do ano lectivo passado foi aprovado um
novo Regulamento de Avaliação, o qual foi sucessiva e inesperadamente revisto. Na prática,
ao longo do ano lectivo 2007/2008 vigoraram na Faculdade dois Regulamentos, um por
semestre. Independentemente do mérito das revisões, procurámos evitar o caos pedagógico
que, verificando‐se, obrigaria a Faculdade a realizar a época de recurso no mês de Agosto.
Durante aquele período mantivemo‐nos fiéis às deliberações anteriores, ao mesmo tempo
que garantimos que o bom senso prevalecia em todos os corpos da Faculdade. Destaco as
sucessivas sessões de esclarecimento, as inúmeras reuniões de delegados de subturma, a
visitas relâmpago às subturmas e, claro, a publicação e distribuição por discentes e docentes
do Caderno Pedagógico. Foi, portanto, um trabalho de acompanhamento contínuo. Através
daquelas iniciativas procurámos esclarecer não só os estudantes como também os docentes
acerca dos regimes de avaliação mitigados pelo Regulamento. O objectivo era claro: o
Regulamento deveria vigorar de forma estável e pacífica, de forma a garantir as épocas de
exames e a protecção da avaliação contínua dos estudantes.
Como é evidente, esta tarefa revelou‐se hercúlea. Afinal, vivemos um período em que a
tensão grassa entre o corpo docente. A dissimulada oposição ao Regulamento assumida por
alguns professores, catedráticos e não só, dificultou a vida a muitos estudantes, os quais, além
da instabilidade regulamentar, foram confrontados com as condicionantes governamentais
ao calendário escolar, as quais obrigaram à realização das provas de frequência sem a
razoável e necessária paragem lectiva.
Durante aquele período, foi necessário conduzir os processos através do recurso à acção
directa junto do corpo docente, de forma a evitar vários problemas burocráticos. Assim, nunca
cedendo às pressões diárias que nos chegavam, não só do corpo discente, como do próprio
corpo docente, e evitando facilitismos populistas, eleitorais e demagógicos, garantimos a
estabilidade da Escola. Recordo que, apesar de todos os problemas vividos, foi possível,
durante o segundo semestre do passado ano lectivo, conciliar a existência legal de um número
mínimo de 13 semanas de aulas com as frequências, com uma época de exames orais com
turnos pré‐estabelecidos, com a época de recurso, com a época de coincidências, com época
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específica para trabalhadores‐estudantes e para finalistas e com a manutenção e valorização
da avaliação contínua. A este propósito relembro ainda que, comparativamente com anos
anteriores, os resultados dos estudantes ficaram acima da média habitual, verificando‐se uma
multiplicação das provas orais de melhoria de classificação.
Para isso, nunca deixámos de confrontar directamente todas as partes envolvidas em todos os
problemas que nos foram chegando, contando sempre com a solidariedade e a ajuda dos
representantes dos estudantes no Conselho Pedagógico, no Conselho Directivo e na
Comissão Coordenadora do Senado.
Concluído aquele ano lectivo, reivindicámos junto do Conselho Directivo uma série de
alterações cirúrgicas ao Regulamento de Avaliação, com o objectivo de o tornar exequível,
justo e adaptado à realidade actual do novo paradigma do Ensino Superior português.
As novidades voltaram a conhecer forte contestação. De facto, não é possível estabelecer
compromissos entre concepções e visões completamente antagónicas do que deve ser a
pedagogia e a avaliação na Faculdade. No entanto, e apesar das muitas iniciativas para a sua
revisão, foi possível assegurar a estabilidade do Regulamento de Avaliação. As regras que a
comunidade académica encontrou no início do presente ano lectivo serão as regras que irão
regular a época de recurso; i.e., as regras de avaliação manter‐se‐ão, pelo menos, entre o dia
15 de Setembro de 2008 e o dia 31 de Julho de 2009.
⎯
Reconhecemos a instabilidade que se viveu ao longo do último ano. A verdade é que se exigiu
um esforço de adaptação demasiado grande a alunos, professores, assistentes e funcionários.
Chegados a esta altura, não podemos deixar de concluir que se a Faculdade tivesse preparado
a implementação do Processo de Bolonha de forma atempada, nenhuma destas situações
teria ocorrido. A verdade é que a tardia e deficiente implementação prejudicaram a formação
dos estudantes e dos seus currículos. Não me cabe agora colocar em causa os fundamentos
do Processo de Bolonha ou os benefícios de um Espaço Europeu de Ensino Superior. Cabe‐
me, sim, afirmar veementemente a culpa das retrógradas concepções e mentalidades do
corpo docente da Faculdade nos momentos de grande perturbação vividos.
Assim, cabe uma palavra às sucessivas Direcções da AAFDL no confronto de interesses e
concepções ultrapassados, no denunciar das injustiças e na defesa dos direitos dos
estudantes.
⎯
Ainda no âmbito da materialização do Processo de Bolonha na Faculdade destaco a atenção
prestada ao 2.º Ciclo que, recordo, confere o grau de Mestre. Além de uma reestruturação
completa dos plano de estudos, modernizando‐o e aproximando‐o do mercado de trabalho,
foi possível igualar o valor da propina ao 1.º Ciclo. Sublinho que a FDL é a única Faculdade do
país que, não tendo adoptado o regime de Mestrado Integrado, admite uma situação destas.
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Destaco ainda a adopção dos seguintes estatutos: do estudante em regime livre, do estudante
em regime geral a tempo parcial, do estudante atleta da UL, do estudante atleta da AAFDL /
FDL.
Uma palavra para a Avaliação da Qualidade da Faculdade. Desde o início que promovemos
uma certificação da Avaliação da Faculdade, defendendo a implementação das regras da
Avaliação da Qualidade do Ensino Superior na Faculdade. Assim, além da habitual avaliação
do corpo docente, desta vez reconhecida e certificada pela Comissão de Auto‐Avaliação da
Faculdade, colaborámos na elaboração do Relatório de Auto‐Avaliação da Faculdade e da
Universidade (Self‐Evaluation Report). Actualmente estamos a acompanhar o decisivo
processo de avaliação externa da European University Association (EUA).
⎯
A segunda realidade que foi alvo de permanente atenção desta Direcção foi a concretização
do RJIES, primeiro na UL e depois na FDL. Relembro que o Ensino Superior português sofreu
em 2007 uma reforma de fundo quanto ao seu modelo de organização: o RJIES veio abalar os
princípios basilares do modelo de organização das Instituições de Ensino Superior (IES).
Assim, ao nível da Universidade, prestámos apoio aos representantes dos estudantes na
Assembleia Estatutária, a quem reconhecemos o mérito de terem alcançado uma
representatividade estudantil no Conselho Geral, novo órgão soberano das universidades,
relativamente superior ao permitido pela lei. Concluído este processo, assumimos um papel
decisivo no processo de eleição do novo Conselho Geral. Cabe destacar a vitória esmagadora
da lista de estudantes apoiada por todas as Associações Académicas e de Estudantes (AAEE’s)
da UL, a Lista U, encabeçada por um aluno da FDL, o colega André Caldas.
Decorre ainda o processo de eleição do Reitor da Universidade de Lisboa, o qual temos
acompanhado de muito perto, através da colaboração dos representantes dos estudantes no
Conselho Geral, a quem apresentamos as mais sinceras congratulações pelo exemplar
trabalho desenvolvido na luta por uma melhor e mais moderna UL.
Por outro lado, ao nível da Faculdade, o papel assumido pela AAFDL e pelos representantes
dos Estudantes na Assembleia Estatutária foi essencial. Ainda a aguardar homologação do
Reitor da UL, os novos Estatutos da Faculdade são singulares a nível nacional. A paridade
entre os representantes dos estudantes e os representantes dos docentes mantém‐se em
quase todos os órgãos. A existência de um Conselho Académico, legítimo sucessor do
Conselho Directivo, com pareceres vinculativos e obrigatórios em matérias pedagógicas e
financeiras, garante que os estudantes não serão excluídos do governo da Escola. Além disso,
pela primeira vez, haverá um estudante no Conselho Administrativo.
Neste âmbito, foi ainda possível regulamentar o papel dos Institutos da Faculdade, uma
bandeira que preenchia várias páginas em sucessivos programas eleitorais dos estudantes. A
este propósito destaco o artigo que consagra o “pagamento à Faculdade de contrapartidas
monetárias, revistas anualmente, e de uma percentagem, a estabelecer por convénios, dos
seus lucros ou excedentes”, bem como o artigo 84.º, dedicado à revogação de autorizações.
⎯
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A terceira realidade a merecer destaque é, naturalmente, o movimento de contestação ao
financiamento do Ensino Superior, iniciado pelos representantes dos estudantes da Faculdade
de Direito e da Faculdade de Letras na Comissão Coordenadora do Senado da UL, a 11 de
Setembro de 2008, e que foi impulsionado, divulgado e dinamizado pela AAFDL.
A este propósito, duas RGA’s foram realizadas, uma das quais para aprovar uma Moção que
viria a ser utilizada como argumentário de vários deputados na Assembleia da República e
inúmeras medidas de contestação foram tomadas. Como resultado, as AAEE’s voltaram a ser
chamadas para o centro de decisão política. Foram várias as audiências tidas com o Ministro
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Doutor Mariano Gago, com o Secretário
de Estado do Ensino Superior, Professor Doutor Manuel Heitor, com os vários grupos
parlamentares e com o Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Doutor António Sampaio
da Nóvoa. O confronto institucional tanto com o MCTES como com a Reitoria da UL foi
evidente.
Este processo conduziu à elaboração de uma queixa ao Provedor de Justiça sobre a
inconstitucionalidade do RJIES e a ilegalidade do financiamento do Ensino Superior. Esta
queixa está a recolher o apoio de inúmeras AAEE’s de todo o país. Adivinha‐se uma histórica
união dentro do movimento associativo estudantil nacional.
⎯
Em simultâneo com todo este processo de reforma e reivindicação política, na dimensão
interna do trabalho da Direcção da AAFDL pautámos sempre a nossa conduta por uma
postura de responsabilidade e por uma perspectiva empreendedora e inovadora. Esta
perspectiva foi uma constante em todos os projectos desenvolvidos e em todas as actividades
levadas a cabo.
⎯
Quanto à gestão interna da Associação Académica, destaco a regulamentação de todos os
processos existentes. Assim, a elaboração de vários regulamentos internos, dos quais sublinho
o Manual de Imagem e Normas Gráficas e as Orientações Organizacionais e Financeiras,
contribuiu para uma melhoria geral nos serviços prestados aos estudantes, bem como na
gestão e coordenação das actividades e das próprias instalações.
A promoção de uma administração orientada para desenvolver uma consciência de qualidade
em todos os processos organizacionais foi a prioridade.
Ainda neste ponto, destaque para o processo de legalização e harmonização das concessões
da Associação Académica, resultantes do protocolo celebrando no mandato passado com a
Faculdade, e claro, para a aplicação do protocolo tripartido com a Faculdade e com o Banco
Santanter Totta.
⎯
No âmbito da área do Acompanhamento Académico, a inovação continuou a ser a imagem de
marca. As actividades realizadas, nomeadamente o Open Day, a Semana das Saídas
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Profissionais e a Feira do Emprego, a participação na Futurália 2008, os Blocos de Formação
Complementar e, finalmente, a concretização dos Jogos de Direito Civil, foram actividades
que, apesar da pouca visibilidade, foram de extrema utilidade para a Faculdade.
Destaque ainda para a total renovação do sítio da AAFDL na Internet e para a concretização de
dois projectos antigos. A Associação de Antigos Alunos da Faculdade de Direito de Lisboa
(AAAFDL) foi finalmente constituída, encontrando‐se em fase de preparação para o primeiro
acto eleitoral. Já o circuito interno de televisão, a AAFDL TV, encontra‐se na fase terminal da
sua instalação. Resultante de uma parceria com o Conselho Directivo da FDL, este projecto vai
substituir os ineficazes meios de comunicação existentes por 8 ecrãs plasmas
estrategicamente colocados.
Uma palavra para o Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano pelo seu esforço constante na
integração e no apoio aos alunos do primeiro ano.
⎯
Na área das Actividades Académicas, o Departamento Recreativo voltou a colocar a Festa da
Cerveja num novo patamar qualitativo, o Departamento Cultural procurou concretizar
iniciativas com um cariz verdadeiramente cultural e o Departamento Desportivo acompanhou
de forma eficaz todas as equipas desportivas.
A este propósito, destaque ainda para a remodelação do Campo Desportivo da FDL e para a
aprovação do Código da Praxe. Procurámos também prestar um apoio permanente ao
Núcleos Autónomos, bem como aos estudantes Erasmus.
⎯
Ao nível da Intervenção Académica, muitos foram os desafios, alguns dos quais já aqui
longamente abordados. Destacam‐se, naturalmente, as dificuldades em responder às
solicitações dos estudantes num cenário de enormes tensões em todos os corpos da
Faculdade. Uma palavra para o Departamento Pedagógico, incansável no acompanhamento
dos diferendos existentes, resolvendo os problemas do dia‐a‐dia e denunciando as injustiças.
O confronto com o corpo docente nunca foi evitado.
Destaque também para o Departamento de Acção Social e Apoio ao Aluno pela dinamização
do certificado de habitabilidade, da Biblioteca AAFDL e do apoio psico‐pedagógico, além dos
habituais apoios directos e indirectos. Ainda neste âmbito, palavra especial para o Gabinete
de Apoio ao Trabalhador‐Estudante, incansável na prossecução da época específica de
Setembro e na efectivação do Conselho da Noite, bem como para o Gabinete de Apoio ao
Estudante Estrangeiro.
Na Política Educativa, para além do trabalho supra referido, merece um destaque natural a
afirmação definitiva da AAFDL como referência do movimento associativo nacional, em
especial pelo trabalho desenvolvido no âmbito da Associação Académica da Universidade de
Lisboa (AAUL) e das reuniões inter‐associações da Academia de Lisboa. Destaque para a
revisão estatutária da Federação Nacional de Estudantes de Direito (FNED) e para a
consequente eleição do colega João Correia para Presidente desta estrutura, para a
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desvinculação da Associação Académica de Lisboa (AAL) e, finalmente, para a eleição do
mesmo João Correia para o Conselho de Acção Social da Universidade de Lisboa (CASUL). A
aprovação em RGA da Moção Global de Política Educativa foi a consequência natural de um
trabalho bem estruturado, resultante de um considerável esforço na abordagem de todas as
temáticas relevantes.
⎯
Outra área que foi alvo de grande esforço por parte desta Direcção foi a área empresarial,
resultado de um esforço conjunto de vários Departamentos da Direcção, da Tesouraria, da
Presidência e especialmente do esforço de todos os funcionários da AAFDL. Este mandato foi
marcado pela conclusão da reestruturação anteriormente iniciada, tanto ao nível das infra‐
estruturas e equipamentos como ao nível da estrutura empresarial. Assim, a requalificação da
secção editorial, o crescimento do Fundo de Estabilização Financeira, o aprofundamento da
colaboração com a Faculdade de Direito de Bissau, a edição de uma completa mas
competitiva colecção de legislação e a conclusão da livraria on‐line são os melhores exemplos
de um ano exemplarmente produtivo nesta área.
⎯
Por fim, uma palavra para a Tesouraria. Num ano marcado por uma grave crise financeira com
consequências evidentes na economia real, fomos capazes de apresentar um resultado líquido
do exercício de 51960,94€. A redução de custos com o recurso à edição produzida em regime
de outsourcing confirmou a validade das opções tomadas pela Direcção anterior, cujo efeito
mais visível é o reforço estruturante obtido no Fundo de Estabilização Financeira, para além
da maior rapidez na disponibilização de edições e, naturalmente, na melhor qualidade destas.
Por outro lado, os valores a receber de clientes cresceram acima dos 15%, tendo os valores a
pagar a fornecedores decrescido em mais de 50%.
É evidente que a AAFDL se encontra preparada para enfrentar com tranquilidade o difícil
momento que vivemos. Ainda assim, acredito que futuras Direcções não deverão inverter a
política de rigor e ponderação económico‐financeira que tem caracterizado a Associação
Académica no passado recente, até porque a história diz‐nos que não há muitos anos se vivia
uma situação financeira e editorial muito mais relevante que viria a ser desperdiçada por
opções irresponsáveis.
⎯
Por todo o trabalho realizado, pelo esforço e dedicação empreendidos na continuada reforma
da AAFDL, a Direcção deixa aqui um agradecimento e uma profunda homenagem a todos os
seus funcionários. O seu papel na reestruturação empresarial e associativa e,
consequentemente, o seu contributo para a prosperidade e para o bom nome da instituição
são impagáveis.
Uma palavra de agradecimento e reconhecimento a todos os estudantes que directa ou
indirectamente colaboraram com a Direcção da AAFDL e que ao longo de mais de um ano
acreditaram no nosso projecto. A todos estes garanto que as experiências que connosco
viveram não serão esquecidas.
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Deixo também em profundo agradecimento aos estudantes membros de órgãos da Faculdade
e da Universidade, em especial aqueles que desempenham funções no Conselho Directivo, os
quais viram o seu mandato prolongado com consequências evidentes nas suas vidas pessoais
e profissionais. Ao longo do nosso mandato, o seu contributo na procura de soluções para os
problemas da Faculdade, na denúncia das injustiças e, em especial, no diálogo constante com
a Direcção da AAFDL foi fundamental para o sucesso do nosso projecto. Não fossem razões
suficientes, a solidariedade que sempre demonstraram foi essencial no confronto com os
docentes.
É ainda necessário deixar um agradecimento especial à Mesa da RGA da AAFDL e a todos os
membros do Conselho Fiscal pela forma transparente como sempre colaboraram e
aconselharam esta Direcção na concretização dos seus projectos.
Uma palavra final para os membros desta Direcção, para os Coordenadores de Gabinete e
para os Colaboradores. O empenho e a dedicação a tempo inteiro à representação dos
estudantes desta Casa foram essenciais para o sucesso deste projecto. Assim, devo um
enorme agradecimento pessoal a todos: ao Tesoureiro, aos Vice‐Presidentes, à Secretária,
aos Vogais, aos Coordenadores de Gabinetes e aos Colaboradores. Os vossos sacrifícios e a
vossa coragem perdurarão para sempre na minha memória. O vosso companheirismo e a
vossa amizade serão a melhor recordação que terei deste mandato.
⎯
Chegados ao final deste mandato, acredito que fomos capazes de concretizar os projectos
imaginámos. Assim, e com um profundo sentimento de dever cumprido, olhando para o
futuro com confiança e segurança, apresentamo‐nos hoje perante os associados da AAFDL e
todos os estudantes da Faculdade.

Pela Direcção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa,
O Presidente,
Manuel Carvalho
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Mensagem do Tesoureiro
O final do ano de 2008 e o início deste ano de 2009 ficarão inevitavelmente marcados pela
crise que assola os diversos quadrantes da economia e à qual a AAFDL não deve ser
negligente.
Esta conjuntura, aliada às responsabilidades académicas, patronais, políticas e sociais que a
AAFDL carrega, exige um trabalho atento e cuidado da sua Tesouraria, providenciando
resposta capaz e célere às necessidades diárias e pontuais da Associação Académica.

Resultados
Chegados ao final do mandato, cujas contas se reportam a 13 meses de exercício, o
balanço é francamente positivo.
Globalmente analisado, o presente exercício obteve um resultado positivo no valor de
51.960,94€.
Decorrente dos encargos permanentes da AAFDL, designadamente pela necessidade
de acautelar as obrigações para com os seus funcionários ao nível das retribuições dos
mesmos, assume particular enfoque a salvaguarda e a dotação do Fundo de
Estabilização Financeira (FEF), criado em 2007. Iniciado o presente exercício com
7.091,50€, o FEF conta actualmente com 77.231,42€, repartidos entre duas aplicações:
um depósito a prazo, no valor de 30.000€ e um fundo de investimento multitesouraria,
no valor de 47.231,42€.
Foi, desta forma, largamente ultrapassada a meta de dotar, no final do presente
exercício, o FEF com 40% (60.000€) do valor anual bruto da massa salarial. Recorde‐se
que, nos termos do plano estratégico de consolidação orçamental que originou a
criação do FEF, o valor anual bruto da massa salarial deve ser alcançado em 31 de
Dezembro de 2010.
Acresce a estas aplicações o valor existente nas contas de depósito à ordem, que se
traduzem em 33.326,91€, pelo que, em bancos e aplicações financeiras, a AAFDL dispõe
de mais de 110 mil euros.
No que se refere às relações com o Estado, fornecedores e clientes, a AAFDL:




Direcção

Estado
o Valor em dívida referente a Segurança Social e IRS: 4.926,15€
o Valor a receber por crédito de IVA: 25.755,11€
Fornecedores
o Valor em dívida no valor de €3.063,57
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o Existe, contudo, um adiantamento a fornecedores no valor de 3.390,67€
Clientes
o Valor a receber: 32.991,31€

Realce‐se, contudo, que a existência de valores em dívidas não incorre a AAFDL em
mora, uma vez as mesmas não se encontram vencidas.

Apoios e Subsídios
No seguimento do rigor desenvolvido ao longo últimos anos, o subsídio do Instituto
Português da Juventude, ao abrigo dos seus programas de apoio ao associativismo,
assume uma importância estratégica na gestão financeira da AAFDL. Neste sentido, e
mesmo com os constrangimentos burocráticos e calculadores, foi conseguido um
subsídio anual no valor de 34.720,73€, no âmbito do Programa de Apoio Estudantil.
Pela primeira vez, a AAFDL apresentou candidatura ao programa Formar, para
financiamento de acções de formação, tendo obtido o valor máximo nas seis
actividades propostas, no valor global de 6.000€, cuja primeira tranche será recebida
brevemente.
Ainda no âmbito dos apoios e subsídios, a AAFDL firmou um protocolo com a TMN,
através do qual se atribuem condições especiais na oferta daquela operadora aos sócios
da AAFDL.
Por outro lado, através deste acordo, a TMN subsidia as actividades da AAFDL em
2.500€, aos quais acrescem os apoios materiais pontuais proporcionados.
Merece, naturalmente, enfoque o convénio tripartido entre o Banco Santander Totta, a
AAFDL e a FDL, através do qual se garante um subsídio no valor de 30.000€ para as
valências associativas e editoriais.

Concessionários
O mandato que agora termina teve particular relevância no que se refere aos espaços
concessionados pela Associação Académica.
No espaço “Média Alta”, verificou‐se, através das alterações introduzidas no
concessionário, um significativo aumento na melhoria das condições e no serviço
prestado aos utentes.
Noutra área, a AAFDL viu‐se obrigada a abrir concurso para exploração do seu Centro
de Cópias, face ao desinteresse invocado pelo anterior concessionário em manter o
serviço. Foram, nesse sentido, elaborados o Programa do Concurso e o Caderno de
Encargos, do qual resultaram a apresentação de várias propostas, de entre as quais foi
seleccionada a mais vantajosa, quer em termos financeiros, quer no que diz respeito à
qualidade do serviço prestado.

Direcção
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Apesar de encerrado durante algumas semanas, as melhorias introduzidas no espaço e
no serviço, que faz uso das mais modernas tecnologias, fizeram vingar a alteração.

Infra‐estruturas e Comunicações
Para além das alterações substanciais introduzidas no Centro de Cópias, a cargo do
novo concessionário, mas que constituem benfeitorias para a AAFDL, o mandato que
agora termina corresponde também ao fim do processo de reestruturação dos espaços
iniciado no mandato anterior.
Desta forma, foram objecto de intervenção os espaços adstritos à actividade editorial,
nomeadamente as zonas de fotocomposição, impressão digital e acabamento. Por
outro lado, decorrente do processo de encerramento da unidade de produção gráfica
no mandato anterior, permitiu‐se a criação de um armazém único para as edições, o
que consubstancia uma melhoria no desempenho e nas condições logísticas.
Refira‐se ainda a redução verificada ao nível dos gastos com telecomunicações, bem
como a instalação de uma central telefónica, que entrará brevemente em
funcionamento, sem qualquer acréscimo de custos.

Funcionários
Dão corpo e suporte diário à AAFDL os seus funcionários, aos quais se procurou
proporcionar as condições indispensáveis às suas actividades.
Neste âmbito, e decorrente de uma já longa relação conflituosa que dura há vários
mandatos, deliberou esta Direcção instaurar um processo disciplinar a uma das
recepcionistas, tendo em vista o seu despedimento com justa causa, por falta
injustificada ao serviço após duas notificações. Neste momento, decorre o referido
processo os seus trâmites.

A estabilidade financeira da AAFDL, procurando fazer face aos constrangimentos que surjam
e às necessidades decorrentes das suas actividades, resulta, como demonstrado, de um
exercício responsável e estratégico, que exige uma continuidade futura.
Tal condição invejável deve‐se, em grande parte, ao conjunto dos seus funcionários, a quem
cabe uma palavra de agradecimento pela dedicação profissional e diária que entregam à
AAFDL.

O Tesoureiro,
Bruno Pereira
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1

ASSOCIAÇÃO

2

CADERNOS PEDAGÓCIOS

3

GALAS

6

EQUIPAS DESPORTIVAS

7

CÓDIGOS AAFDL

8

ECRÃS LCD PARA A AAFDL TV

14

MOÇÕES E DOCUMENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA

15

CURSOS DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

19

PROTOCOLOS COM VANTAGENS DE SÓCIOS

26

ENTIDADES NA SEMANA DAS SAÍDAS PROFISSIONAIS

94

ANOS

101

ESCOLAS CONTACTADAS PARA O OPEN DAY

1153

SÓCIOS

2500

PESSOAS NA ÚLTIMA FESTA DA CERVEJA

51960,94€

RESULTADO LÍQUIDO DE EXERCÍCIO

56596

VISITAS NO SITE

77231,42€

FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FINANCEIRA
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Área
a Empresarial
Assum
mindo desdee o início que era necesssário continu
uar a mudança do paradigma da estrrutura
emprresarial da Associação
A
A
Académica
e considerand
do a compettitividade do mercado em
m que
estam
mos inserido
os, procurámos levar a caabo uma estrratégia caraccterizada pela inovação e pelo
emprreendorismo
o, que se trraduziu na definitiva
d
co
onsolidação e modernizzação da Ed
ditora
AAFD
DL no seio daas edições ju
urídicas.

Estru
utura da Áre
ea Empresarrial
Além da ap
provação em
m RGA das Orientações Organizacion
O
nais e Financceiras, conclu
uímos
a reestrutu
uração anterriormente iniciada. Assim
m, assumimos desde o iinício a sepaaração
entre a áreea empresarrial e a área associativa,, descrevend
do em definitivo o que foram
f
receitas e despesas em
mpresariais ou
o associativvos, manten
ndo‐se a proffissionalizaçção da
gestão dessta área.
Por outro lado, a red
dução de cu
ustos como consequência do recurso à edição em
outsourcingg e melhoriaa da qualidad
de das ediçõ
ões veio con
nfirmar a validade das opções
anteriormeente tomadaas.
Por fim, a uniformizaçã
u
ão da imagem da Editoraa da AAFDL é já uma reaalidade.

Ediçõ
ões Jurídicass
Iniciámos um
u novo pro
ojecto no âm
mbito das pu
ublicações ju
urídicas
da AAFDL
L, lançando a nossa prrópria colecçção de Cód
digos e
Legislação. Concluímos o mandato
o com sete tíítulos diferen
ntes.
Por outro lado,
l
continuámos a cattivar Professsores da Faculdade
para editarrem Manuaiss e cadernos de apoio co
om a AAFDL..

Política Comercial
Concluída a requalificcação da Livraria, foi possível deefinir uma rrenovada po
olítica
comercial. Assim, aum
mentámos oss descontos a alunos e/o
ou sócios, que poderão agora
atingir um valor agreg
gado de 30%
%. Concluím
mos ainda a execução d
da plataform
ma de
vendas online (livraria online).
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Por outro lado, reforçámos os protocolos de cooperação internacional. Assim, fomos
seleccionados como a entidade responsável pelo acervo jurídico do Centro de
Estudos e Apoio às Reformas Legislativas da Faculdade de Direito de Bissau.

Sistema de Gestão de Qualidade
Procurámos implementar padrões de qualidade tendentes à profissionalização dos
serviços, através do recurso a mecanismos típicos de um sistema de gestão da
qualidade total, com vista à melhoria da mesma. Consequentemente, a produtividade
aumentou e a imagem e os processos foram melhorados.

Renegociação do Protocolo com o Santander Totta
Concluímos a celebração do protocolo tripartido entre a AAFDL, a FDL e o banco
Santander Totta. Este protocolo reformulou os antigos cartões da Faculdade e de sócio
da Associação Académica, fundindo‐os num só cartão, com vantagens claras de
simplicidade e funcionalidades.

Reestruturação dos Espaços
Completou‐se este ano a remodelação final das áreas de produção gráfica (paginação e
impressão digital), armazém central, armazém para actividades associativas e área de
acabamento gráfico.

Fundo de Estabilização Financeira
O Fundo de Estabilização Financeira, originalmente criado em 2007, apresenta
actualmente um valor de 77.231,42€, decomposto em duas aplicações de muito baixo
risco, assumindo‐se portanto como um fundo de reserva para a estabilização salarial ou
outra, ou ainda como fundo de garantia a intervenções estruturais ou para fazer face a
conjunturas financeiras adversas e de prolongada duração.

Direcção
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F
Formação
o Curricular e Valorrização Cíívica

A formação de um
m aluno não
o se pode ressumir ao plan
no de estudo
os da Faculdaade. A entraada no
merccado de trabaalho deve seer preparada atempadam
mente com qualidade e d
diversidade. Como
C
tal, organizámo
os as nossaas iniciativaas de mod
do a que as mesmas trouxesse
em e
propo
orcionassem
m aos alunos um veículo de
d enriquecimento e difeerenciação.
O enriquecimentto curricular, a promoção
o externa da imagem da Faculdade e a reflexão foram
f
mento vecto
ores centraiss e impulsio
onadores de qualquer aactividade. Assim,
A
para o Departam
todo o trabalho teve como baase estes trêês vectores diferenciadoss:
•

•

•

uecimento curricular,
c
c
com
o alargamento do leque da offerta relativva aos
O enriqu
Blocos dee Formação Complemen
ntar, permitindo o acessso aos aluno
os de ferram
mentas
de diferenciação currricular e valo
orização;
A promo
oção externa da Faculd
dade de Dire
eito de Lisbo
oa, junto dee um público
o‐alvo
abrangen
nte, não ficaando apenass pelos alunos do Ensino Secundário, mas passsando
também por licenciad
dos no que toca às ofertaas pós‐licencciatura da Faaculdade;
A reflex
xão, fomenttando a disscussão e a intervençãão em assu
untos sensívveis e
transverssais a toda a sociedade civil.

o de Formaçção Complem
mentar
Bloco
Sob a firm
me intenção de proporccionar aos alunos
a
um
investimen
nto no dessenvolvimentto de aptid
dões que
extravasassem a form
mação jurídicca, desenvo
olvemos o
de
formação
o
comp
plementar,
programa
institucionalizando
um
Bloco
de
Formação
F
entar por semestre, baseado em pro
otocolos e
Compleme
parcerias com o Instituto de Desenvolviimento e
Inovação (IDI) e com a Oxford Scchool, atravé
és do qual
námos um vasto
v
leque de cursos, aos quais
proporcion
eram asseg
gurados bloccos de contiinuação. Reaalçamos o
facto de teermos conseeguido mais turmas em diferentes
d
turnos horáários. Destaccamos os seguintes cursos:
• Curso de Fallar em Púb
blico e Téccnicas de
Ap
presentação;
• Curso de Contaabilidade e Fiscalidade;
F
• Curso de Méto
odos de Estud
do e Gestão de Tempo;
• Curso de Gestãão de Conflittos;
• Curso de Liderança;
• Curso de Emprreendedorism
mo e “Teamw
work”;
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•

Cursos de Línguas estrangeeiras jurídico
os:
J
Níveel I e Nível II;;
o Inglês Jurídico
• Cursos de Línguas (semesttrais):
o Inglês Nível I e Níveel II;
o Espanh
hol Nível I e Nível
N
II;
o Italiano
o Nível I;
o Francêês Nível I;
o Alemão Nível I.
do o program
ma Academia AAFDL, attravés
Ainda no âmbito da parceria com o IDI foi criad
ocos de Form
mação Comp
plementar, os
o alunos têm
m acesso a cursos
c
do qual, e fora dos Blo
técnico‐prááticos para o desenvolvimento de co
ompetênciass. Com este m
mesmo prog
grama
os estudan
ntes da FDL beneficiam de desconto
os no que to
oca a cursos organizadoss pelo
IDI fora da Faculdade.

L/Uría Mené
éndez
Jogos de Direito Civil AAFDL
Levámos a cabo a organização
o dos
Jogos de Direito Civil
C
AAFDL
L/Uría
Menéndezz. Neste senttido:
• Maantivemos e estreitám
mos a
collaboração com a Socieedade
de Advogados Uría Menéndez;
a
alteraações
• Pro
ocedemos
sub
bstanciais no
n que tocca ao
Regulamento dos Jogos de
Dirreito
AAFDL
Civil
L/Uría
Meenéndez;
• Divvulgámos o evento, de modo
m
a obter
o
o númeero necessárrio de equipaas inscritas;
• No
o dia 11 de Dezembro foi entregu
ue às quatro
o equipas a hipótese prática
p
elaaborada pelo
o júri dos JDC
C;
• Foram sorteadas as legitim
midades proccessuais;
o dia 27 de Janeiro de
d 2009 ass equipas representati
r
vas dos au
utores
• No
enttregaram as Petiçõees Iniciais, tendo estas
e
sido imediatam
mente
reeencaminhadas para os rééus correspondentes;
• No
o dia 16 dee Fevereiro os réus en
ntregaram as Contestaçções à Com
missão
Organizadora;
• No
o dia 12 de Março
M
decorrrerá a Rondaa Eliminatória na Sala dee Audiências. Com
o término
t
das alegações o júri dos JD
DC apurará as
a duas equipas para a Ronda
R
Fin
nal;
• Será entregue no dia 12 a segunda
s
hipó
ótese práticaa;
• Deecorrerá no dia
d 25 a Ron
nda Final do
os JDC, onde será deterrminada a equipa
e
ven
ncedora.
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Outras Actividad
des de Valorrização Currricular
Destacamo
os ainda:
•

•

| 20
A realização
r
daa I edição daas Jornadas do Ambien
nte nos dias 16 e 17 de Março,
M
que contará com
c
a preseença do Pro
of. Doutor Vasco
V
Pereirra da Silva, Prof.
outora Carla Amado Gom
mes, Dr. Ped
dro Alves, Drr. Ana Peresttrelo de Olivveira e
Do
com
m um representante da Quercus. No
N decorrer das
d Jornadass serão debaatidos
os seguintes teemas: a responsabilidade
e por crimes ambientais,, os aspectoss mais
relevantes em matéria civvil e penal e a efectividaade e fiscalização de no
ormas
am
mbientais;
A organização
o
dos Ciclos Curriculares
C
em matéria
a de Direito da Família no
n dia
20 de Março. Os
O Ciclos seerão constitu
uídos por um
ma conferência a desenvvolver
sob
bre o temaa da Adopçção singular e por uma conferênccia sob o signo:
s
“A abertura da
a "família oficial"
o
à "fa
amília afectiva": “Deve
erão os casa
ais do
me
esmo sexo ter
t acesso ao
o casamento
o?”.

Prom
moção da Faculdade – Open
O
Day
Organizám
mos, no dia 18
1 de Fevereeiro, o “Open
n
Day” da FDL, maiss uma vez,, com totaal
colaboraçãão do Con
nselho Direcctivo. A IIII
edição do evento contou com a adesão de
e
d ensino seecundário. A
cerca de cem alunos do
actividade,, que teve início pelas 14h00, pelaa
mão do Prof.
P
Douto
or Augusto Silva Diass,
representaando os órg
gãos da Faaculdade, fo
oi
composta por uma au
ula leccionad
da pelo Proff.
Doutor Maarcelo Rebelo de Sousa subordinadaa
ao tema “O
O que é o Direito”,
D
segu
uindo‐se um
ma conversa informal e eesclarecimen
nto de
dúvidas com o Dr. Pedro Alves, finalizando a se
essão Diana Nascimento
o, Vice‐Presidente
da AAFDL..
Finda a sesssão, foi reaalizada uma visita guiadaa
pelas instalações da FDL, segu
uindo‐se um
m
lanche no pátio, organ
nizado e coo
ordenado em
m
colaboraçãão com o Gabinete de
d Relações
Públicas e,
e finalmen
nte, foi reaalizado, em
m
colaboraçãão com o Deepartamento
o Recreativo
o
da AAFDL,, um Quiz com os aluno
os visitantess,
subordinad
do ao tema “O
“ Direito e a FDL”.
Na preparração do evento,
e
proccedemos ao
o
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envio de informação relativa à licenciatura, bem como meios de divulgação do “Open
Day” (cartazes), juntamente com os respectivos convites para participação no evento.
Neste contexto, foram contactadas as seguintes escolas secundárias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Direcção

Escola Secundária Dr. Ginestal
Machado – Santarém;
Escola Secundária Sá da
Bandeira – Santarém;
Escola Secundária Anselmo de
Andrade – Almada;
Escola Secundária de Bocage –
Setúbal;
Escola
Secundária
José
Ferreira Gomes – Lisboa;
Escola Secundária Rainha D.
Leonor – Lisboa;
Colégio S. João de Brito –
Lisboa;
Escola Secundária Luís de
Camões – Lisboa;
Colégio Manuel Bernardes –
Lisboa;
Colégio Valsassina – Lisboa;
Colégio Moderno – Lisboa;
Colégio Militar – Lisboa;
Escola Secundária Passos
Manuel – Lisboa;
Escola Secundária do Restelo –
Lisboa;
Externato Maristas de Lisboa –
Lisboa;
Externato da Luz – Lisboa;
Liceu Francês – Lisboa;
Escola Alemã – Lisboa;
Escola
Secundária
Maria
Amália Vaz de Carvalho –
Lisboa;
Escola Secundária D. Pedro V –
Lisboa;
Escola Secundária D. Luísa de
Gusmão – Lisboa;
Escola Pedro de Santarém –
Lisboa;

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

Escola Secundária Vitorino
Nemésio ‐ Lisboa;
Escola
Secundária
Padre
António Vieira ‐ Lisboa;
Escola
Secundária
Maria
Amália Vaz de Carvalho ‐
Lisboa;
Escola Secundária do Lumiar –
Lisboa;
Escola Secundária Rainha D.
Amélia ‐ Lisboa;
Escola
Secundária
Pedro
Nunes ‐ Lisboa;
Escola Secundária de Linda‐a‐
Velha ‐ Linda‐a‐Velha;
Escola Secundária de Odivelas
‐ Odivelas;
Escola Secundária Quinta do
Marquês ‐ Oeiras;
Escola
Secundária
de
Miraflores ‐ Algés;
Escola Secundária de S. João
do Estoril ‐ Estoril;
Escola Secundária Professor
Reynaldo dos Santos ‐ Vila
Franca de Xira;
Escola Secundária
Stuart
Carvalhais ‐Queluz;
Escola Secundária com 3º ciclo
Henriques Nogueira ‐Torres
Vedras;
Escola Secundária nº 2 Portela
de Sacavém ‐ Portela ‐ Loures;
Escola Secundária EB 2/3 com
ES de sobral de monte Agraço
‐ Sobral de Monte Agraço;
Escola
Secundária
José
Saramago ‐ Mafra;
Escola Secundária da Lourinhã
‐ Lourinhã;
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Externato Frei Luís de Sousa –
Almada;
Escola Secundária Marquesa
de Alorna ‐ Almeirim;
Escola Secundária Dr. Solano
de Abreu ‐ Abrantes;
Colégio de São Miguel ‐
Fátima;
Escola Secundária Domingos
Sequeira ‐Leiria;
Escola Secundária Infanta D.
Maria ‐ Coimbra;
Colégio Rainha Santa Isabel –
Coimbra;
Secundária
Nuno
Escola
Álvares ‐ Castelo Branco;
Escola Secundária Amato
Lusitano ‐ Castelo Branco;
Escola Secundária D. Sancho II
‐ Elvas;
Escola Secundária de São
Lourenço ‐Portalegre;
Escola Secundária Conde de
Monsaraz ‐ Reguengos de
Monsaraz;
Escola
Secundária
de
Montemor‐o‐Novo
‐
Montemor‐o‐Novo;
Escola Secundária de Serpa ‐
Serpa;
Escola Secundária Gabriel
Pereira ‐ Évora;
Escola Secundária José Gomes
Ferreira ‐ Ferreira do Alentejo;
Escola Secundária Diogo de
Gouveia ‐ Beja;
Escola Secundária de Tavira ‐
Tavira;
Escola Secundária de Albufeira
‐ Albufeira;
Escola Secundária Abade de
Baçal ‐ Bragança;
Escola
Secundária
Carlos
Amarante ‐ Braga;

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Escola Secundária Camilo
Castelo Branco ‐ Vila Real;
Escola
Secundária
Alves
Martins ‐Viseu;
Escola Secundária Dr. Manuel
Gomes de Almeida – Espinho;
Escola Secundária de José
Estêvão ‐ Aveiro;
Escola Secundária da Gafanha
da Nazaré ‐ Gafanha da
Nazaré;
Escola Secundária João da
Silva Correia ‐ São João da
Madeira;
Escola Secundária Francisco
Holanda ‐ Guimarães;
Escola Secundária Martins
Sarmento ‐ Guimarães;
Escola Secundária Fontes
Pereira de Melo ‐ Porto;
Escola Secundária Filipa de
Vilhena ‐ Porto;
Escola Secundária Garcia da
Orta ‐ Porto;
Escola Secundária Soares dos
Reis ‐ Porto;
Escola
Secundária
João
Gonçalves Zarco ‐ Matosinhos;
Escola Secundária Almeida
Garrett ‐ Vila Nova de Gaia;
Escola Secundária Lousada ‐
Lousada;
Escola Secundária da Maia ‐
Maia;
Escola Básica e Secundária de
Santa Maria ‐ Vila do Porto;
Escola Secundária Antero de
Quental ‐Ponta Delgada;
Escola Secundária Domingos
Rebelo ‐ Ponta Delgada;
Escola
Secundária
das
Laranjeiras ‐ Ponta Delgada;
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Escola Secu
E
undária Jerónimo
E
Emiliano
de Andrade ‐ Angra
d Heroísmo;;
do
E
Escola
Básicaa e Secundáária da
G
Graciosa
‐ Santa Cru
uz da
G
Graciosa;
E
Escola
Básicaa e Secundárria das
L
Lajes
do Pico
o ‐ Lajes do Pico;
P
E
Escola
Secun
ndária Manu
uel de
A
Arriaga
– Horrta;
E
Escola
Básicaa e Secundárria das
F
Flores
‐ Santaa Cruz das Fllores;
Jaime
E
Escola
Seccundária
M
Moniz
‐ Funchal;
E
Escola
Básicaa e Secundáária do
M
Machico
‐ Maachico;
E
Escola
Básicaa e Secundáária da
C
Calheta
‐ Calh
heta;

•
•
•
•
•
•
•

Esscola Básicca e Secun
ndária
Gonçalves Zarco – Funchaal;
ndária de Porto
Esscola Secun
Saanto ‐ Porto Santo;
Co
olégio do S
Sagrado Co
oração
dee Maria ‐ Lisboa;
Esscola Secundária Tomás
T
Caabreira ‐ Farro;
Esscola Secund
dária São Jo
oão de
Deus – Faro;
ndária Pinhe
eiro e
Esscola Secun
Ro
osa ‐ Faro;
Esscola Secundária D. Filipa de
Leencastre – Liisboa.

Prom
moção da Faculdade – Fu
uturália 200
08
Representáámos a Facu
uldade na
Feira
da
Juvventude,
ão e Emp
prego –
Qualificaçã
Futurália 2008
2
– entree os dias
10 e 13
1
de Deezembro,
garantindo
o a preseença de
membros da AAFDL das
d 9h00
às 18h00. A AAFDL prreencheu
uma lacun
na ao repreesentar a
Faculdade e toda a oferta
o
da
mesma, ao
a lado de serviços
especializaados das diferentes
Faculdadess da Universsidade de
Lisboa. Seegundo dado
os da organ
nização do evento
e
(Asso
ociação Indu
ustrial de Lisboa,
Feira Intern
nacional de Lisboa e Câm
mara Municiipal de Lisbo
oa) o número
o de particip
pantes
superou oss 40.000 contabilizados no
n ano passaado, contand
do igualmente este ano com
c
a
inscrição de
d 107 Esco
olas do Enssino Secund
dário. Conseequentemen
nte, a ofertaa e a
promoção da Faculdad
de de Direito de Lisboa chegaram, não só aos alunos do Ensino
E
Secundário
o, mas tamb
bém a um no
ovo segmentto composto
o por licenciaados à procu
ura de
oportunidaades de qualificação. Assim
A
a prromoção no
o evento nãão se ficou pela
licenciaturaa, passando
o pelos 2.º e 3.º Ciclos (Mestrado
(
e Doutorameento) e aind
da por
ofertas ao nível de pós‐graduaçõess.
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Prom
moção da Faculdade – Panfletos Pro
omocionais
Remodelám
mos o contteúdo dos folhetos
f
promocion
nais da liccenciatura, sob a
orientação
o do Presid
dente do Conselho
C
Directivo, Prof. Doutorr Eduardo Vera‐Cruz
Pinto. Delee constam os
o requisitos para a
candidaturra para o ano lecttivo de
2009/2010.
os
ainda
um
p
panfleto
Elaborámo
promocion
nal de Pós‐G
Graduações e 2º e 3º
Ciclos. Pro
ocedemos à criação
c
de uma nova
imagem e à compilaação de info
ormação
atractiva e relevante com
c
o intuito
o de promovver as Pós‐g
graduações o
organizadas pelos
Institutos Jurídicos da FDL, bem
m como infformação variada relattiva ao 2.º Ciclo
(Mestrado Profissionallizante e Meestrado Cienttífico) e 3.º Ciclo
C
(Douto
oramento), no
n que
toca a áreaas incidentess e requisitoss de candidattura.

Valorrização Cívicca
No âmbito
o da valoriização cívicca dos estu
udantes, pro
ocurámos ccontribuir para a
construção
o de uma cid
dadania resp
ponsável, realizando acttividades que incidiram sobre
temas importantes da actualidade. Neste âmbito destacam
mos:
• “U
Um Mês, um
u
Tema, um
De
ebate” Maio
o | Maio de 68 –
Exposição
de
matterial
fottográfico relativo ao Maio de
68,, tendo em vistaa a
com
memoração do mesmo;
• Organização
de
uma
nferência, no
o dia 26 de Maio
con
na Sala de
d
Audiên
ncias,
sub
bordinada
ao
t
tema
“Participação
Política
e
dadania na
n
Juventtude:
Cid
Ma
aio de 68 e Maio de 200
08” com a participação
p
do Presiden
nte da JSD, Pedro
Ro
odrigues, e do
o Secretário‐geral da JS,, Pedro Nuno
o Santos;
• “U
Um Mês, um Tema, um Debate” Ou
utubro | Crisse Económicca – Exposiçção de
base fotográfiica e textuaal sobre a Crise Econó
ómica, aborrdando de forma
f
exp
plícita a falência financeeira mundial,, o efeito do
ominó e outrras consequê
ências
e repercussõess;
Um Mês, um Tema, um Debate” No
ovembro | Darfur – Expo
osição de maaterial
• “U
fottográfico sob
bre o conflito
o/genocídio em Darfur, no
n Sudão;
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“Um Mês, um Tema, um Debate” Dezembro | Mês das Saídas Profissionais e
Valorização Curricular – No âmbito da realização da Semana das Saídas
Profissionais e Feira do Emprego, organizados pelo Departamento de Saídas
Profissionais, participámos, enquanto Departamento, na representação externa
da Faculdade, na Futurália;
“Um Mês, um Tema, um Debate” Dezembro | Março – realização de uma
exposição alusiva ao encerramento da Faculdade de Direito de Lisboa pelos
alunos, no ano lectivo 2004/2005.

Outras Actividades
Uma palavra final para as seguintes actividades:
•

•

•

Direcção

Elaboração de colectâneas de exames para o 2.º, 3.º, 4.º e 5.º anos, no 2.º
semestre do ano lectivo de 2008/2009, tendo pois o cuidado de assegurar a
fiabilidade dos mesmos face aos novos programas do plano da licenciatura,
obtendo, para isso, a colaboração dos docentes das diferentes disciplinas. As
referidas colectâneas foram disponibilizadas no dia 22 de Abril de 2008, em
formato papel e digital (no sítio da AAFDL);
No âmbito da Sessão de Boas Vindas aos alunos do primeiro ano, organizada
pelo GAPA, no dia 25 de Setembro de 2008, realizámos uma conferência sobre
“Métodos de Estudo e Gestão de Tempo”. Aberta a todos os alunos da
Faculdade, a Sessão foi realizada em parceria com o IDI;
Para o 1.º semestre do ano lectivo corrente, procedemos à compilação e
reorganização de colectâneas para o 2.º, 3.º, 4.º e 5.º anos com inserção de
novos materiais concordantes com a semestralização, de modo a facultar aos
alunos material de apoio diversificado na preparação para as frequências, sendo
estas publicadas no dia 22 de Dezembro de 2008.

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Marketing e Comunicação

Este Departamento apresentou‐se com um carácter transversal, colaborando diariamente
com os diversos departamentos que integram a AAFDL e com toda a sua estrutura.
Na área do Marketing procurámos promover a imagem da AAFDL através de contactos e
parecerias com a sociedade civil, bem como com o desenvolvimento da marca AAFDL e das
suas actividades, serviços e produtos.
Na área da Comunicação prestámos apoio a toda a estrutura da Associação Académica,
operando na área da divulgação de actividades e conteúdos.

A. Marketing
Associação de Antigos Alunos da Faculdade de Direito de Lisboa
Durante o nosso mandato procurámos dinamizar a constituição da Associação de
Antigos Alunos da Faculdade de Direito de Lisboa (AAAFDL). Assim, foi nomeada a
respectiva Comissão Instaladora pelo Conselho Directivo da Faculdade. Integravam‐na
Manuel Carvalho, em representação da AAFDL, Éder Ferreira, em representação do
Conselho Directivo e o ex‐aluno João Stoffel.
À Comissão Instaladora coube a tarefa de preparar e organizar a Assembleia‐Geral
Constituinte desta Associação, iniciando contactos no sentido da institucionalização do
valioso capital de alumni da Faculdade de Direito de Lisboa de que fizeram parte,
enquanto estudantes e / ou professores, inúmeras personalidades da história social e
política de Portugal.
A Assembleia‐Geral Constituinte teve lugar no dia 13 de Dezembro de 2008 e foi
presidida pelo Mestre Cláudio Monteiro. Nessa ocasião foram aprovados os Estatutos
da AAAFDL e nomeada nova Comissão Instaladora, composta por: Éder Ferreira, João
Stoffel, David Areias, Catarina Pereira e Maria Manuela Meruje.

Cartão Único e Cartão de Sócio
No âmbito do protocolo tripartido com a Faculdade e o Banco Santander Totta foi
implementado o Cartão Único da Faculdade, evitando a cumulação de vários cartões
bem como a morosidade inerente à renovação do Cartão de Sócio que se verificava até
agora.
Para distinguirmos o Cartão Único daqueles que também têm a qualidade de Cartão de
Sócio da AAFDL, assegurámos a existência de etiquetas distintivas.

Direcção
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A existência de um Caartão Único, comum à id
dentificação da qualidad
de de estudaante e
de associaado da AAF
FDL (quand
do for caso disso), perrmite que sseja utilizad
do na
implementtação próxim
ma de funccionalidadess, utilizando
o a tecnolog
gia associad
da ao
cartão.
A este propósito, reefira‐se quee o
Cartão Único se encon
ntra inserido
o no
programa Santander Universidade
U
es e
correspond
de ao Cartão Universitá
ário
Inteligente
e. Um sma
art card é um
cartão dee pequenaas dimensõ
ões,
assemelhando‐se a um cartão de
ossui
crédito convencionall, que po
o e
capacidadee de processamento
memória. Possui as seguin
ntes
funcionalid
dades:
•
•
•
•
•
•
•

Ideentificação visual;
v
Au
utenticação, encriptação e assinaturaa digital;
Pagamento intterno;
Co
ontrolo de assiduidade;
Co
ontrolo físico de acesso;
Logg‐on em redes;
Ap
plicação de siistemas de fidelização.

De forma a garantir um
u cada vezz maior núm
mero de van
ntagens à aq
quisição do nosso
cartão de sócio, proccedemos à celebração de novos protocolos e renovaçã
ão de
alguns já existentes.
e
A
Assim,
destaacamos os se
eguintes parcceiros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direcção

Cambridge Sch
hool;
Centro Europeu de Línguass;
Chip 7;
Esccola de Cond
dução IDAL;
Europcar;
Geestoera;
Gaalileu;
Ho
omem ao Maar;
Ho
olmes Place;
Ho
otéis Heritage;
Insstituto Óptico;
Livvraria Bulhossa;
Mu
ultiway;
NL
LC‐ New Linee Cinemas;
Occulista das Avvenidas;
Oxxford School;;
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Plurifactor;
Serinfor;
Solinca Ginásios.
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Parcerias
Estabelecemos importantes parcerias que trouxeram e vão continuar a trazer
vantagens consideráveis para os estudantes e para o próprio funcionamento da AAFDL.
Destacamos os seguintes projectos:
•

•

•

Copyfree:
Este projecto suscitou o interesse da AAFDL logo no momento em que nos foi
apresentado. Neste sentido, foi mantido contacto no sentido de proporcionar o
serviço através do concessionário responsável pelo centro de cópias. Com a
reabertura do espaço de reprografia, os alunos poderão aderir a este projecto
que lhes confere, mediante uma anualidade simbólica, fotocópias ilimitadas,
suportadas pelos anunciantes quando existam campanhas a decorrer;
TMN:
Este protocolo veio tornar a TMN num parceiro privilegiado da AAFDL. Traduz‐
se, numa primeira óptica, na criação de condições especiais em relação à oferta
normal de mercado da operadora móvel, exclusivas para os estudantes da
Faculdade. Por outro lado, a aposta no segmento jovem permite um apoio
anual e pontual, quer na vertente financeira, quer na vertente material,
associando a marca às actividades da AAFDL.
Cartão UniverCidade:
Esta iniciativa lançou no mercado um cartão em tudo semelhante ao Cartão
Jovem, mas dirigido ao público universitário passando a AAFDL a colaborar na
sua divulgação. Através de um conjunto de parcerias com várias de entidades,
os detentores do cartão, através da AAFDL, passam a beneficiar de vantagens e
descontos.

Manual de Imagem
A aposta na marca AAFDL é imprescindível para criar uma identidade e fomentar a
proximidade entre a Associação Académica, a sociedade civil, o mundo empresarial e os
estudantes.
Neste sentido, no início de mandato elaborámos o Manual de Imagem e Normas
Gráficas da AAFDL. Com este documento procedemos à uniformização da imagem da
AAFDL, através de padrões para os vários modelos de comunicação. Foi adoptado um
novo logótipo, actualizaram‐se as imagens base dos cartazes e dos cartões de
apresentação bem como dos demais formatos de comunicação. Questões como
modelos de plataformas comunicativas, tipos de letra e cores permitidos passaram a ser
regulamentados de forma a tornar a imagem da AAFDL uniforme e profissional.
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Este documento revelou‐se de enorme importância estratégica, quer a nível interno,
quer a nível externo. Por via dele, consegue‐se transmitir uma imagem de
profissionalismo, alcançando melhores resultados aos mais variados níveis.
Dando‐lhe seguimento, foi actualizado todo o estacionário da AAFDL, de acordo com a
nova imagem, nomeadamente no que se refere a papel timbrado, papel de
continuação, envelopes e cartões de visita.
Foi ainda elaborado, no âmbito de um workshop, que permitiu a interacção entre
associações do Ensino Superior e empresas interessadas no público universitário, um
documento de apresentação da AAFDL às marcas de forma a promover as nossas
actividades e a despertar o interesse de potenciais parceiros e investidores.

Merchandising
Neste âmbito, procedemos a uma renovação total dos produtos existentes. Além da
actualização da gama de cadernos AAFDL (agora com o novo logótipo), introduzimos
uma nova linha de canetas, t‐shirts e isqueiros, mais atractivos e a preços competitivos,
de forma a divulgar a “marca AAFDL”, objectivo que foi cumprido.

Plano de Marketing
Por altura do início dos trabalhos da Assembleia Estatutária da Faculdade, elaborámos
um Plano de Marketing para a Faculdade, que foi inserido no documento Proposta de
Livro Verde da FDL – “Uma Visão para a FDL” – [Estratégia e Projectos]. Aí
desenvolvemos um projecto de promoção da imagem e do prestígio da Faculdade junto
das Escolas Secundárias, das entidades jurídicas e da sociedade civil em geral.

Recepção ao Caloiro 2008
A semana de recepção ao caloiro foi uma das semanas em que este Departamento mais
apostou a nível de divulgação da AAFDL dentro da Faculdade. Durante estes 5 dias
estivemos presentes junto às mesas de inscrição de forma a garantir o contacto com os
novos estudantes e publicitámos de forma eficaz as vantagens inerentes à qualidade de
associado ordinário da AAFDL.
Ainda neste âmbito, foi elaborado um documento, posteriormente inserido no Guia do
Caloiro, no qual constavam todos os parceiros que atribuem vantagens aos nossos
associados.
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Passa
atempos
Aproveitan
ndo os nossos canais dee informaçãão, realizámos passatem
mpos, atravvés do
nosso sítio
o na internet e da AAFDL
L TV, relativos a filmes como
c
“88 minutos” ou “Semi‐
Pro”.
| 30
B Comunicação
B.
Supo
orte aos resttantes Depa
artamentos da
d AAFDL na
n área da in
nformação
É esta valêência do Deepartamento
o
de Marketing e Comunicação quee
s naturezaa transversall
acentua a sua
a toda a actividade da AAFDL..
Durante o mandato passou porr
aqui toda a pro
odução de
e
a, bem como
o
informação divulgada
a sua geestão e organização,
o
,
independentemente da
d área dee
ortava.
actuação a que se repo
Deste mo
odo, atravéés de umaa
gestão ra
acional de espaços e
recursos, procurou‐see chegar ao
o
universo do
o público‐alvvo da AAFDL
L, de forma apelativa
a
e eficaz.
e
Neste âmb
bito, e para além dos canais
c
de infformação haabituais (plaacards de paarede,
newsletterss, sítio de In
nternet e SM
MS), as actividades de maior
m
relevo foram divulgadas
em diverso
os portais naacionais: SA
APO (sapo.ptt), Universiaa (universia.p
pt), Lisboa Jovem
J
(lxjovem.pt) e CUP (cup.cgd.pt).

Sítio e Newslette
er
Sendo umaa área de acctuação do Gabinete
G
de Informática,, todo o mérito da renovação
da imagem
m destes meios de comun
nicação a estte pertence.
O Departamento de Marketing e Comunicação
C
o apoiou a in
novação e co
oordenou oss seus
os conteúd
dos.
Na era em
m que vivemos, estes canais de comunicaçãão assumem
m cada vez mais
relevância no dia‐a‐diaa da AAFDL e nas suas árreas de intervvenção.
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AAFDL TV
Assumida como o projecto mais visível deste
Departamento, o circuito interno de televisão
deverá estar instalado e a funcionar até ao final do
mandato. Reflectindo um espírito vanguardista por
parte da AAFDL, a proposta de substituir o excesso de informação acumulado nas
paredes por meios digitais estrategicamente colocados, deverá revelar‐se um enorme
sucesso e porventura uma referência a nível do ensino superior.
A par da remodelação dos placards existentes, a colocação de oito ecrãs plasma nos
espaços mais visíveis da Faculdade e a aquisição de software apropriado permitirão
uma gestão eficaz e eficiente de conteúdos possibilitando ainda a redução de custos
com impressões em papel.
Para que no futuro possa ser adoptada uma grelha de conteúdos que acompanhe a
evolução desta plataforma informativa, organizámos o projecto AAFDL TV de forma a
que no médio prazo se torne mais do que um mero substituto dos actuais meios de
comunicação.
Como maiores vantagens deste sistema estão a sua eficácia comunicacional, a rapidez
de actualização de conteúdos, a possibilidade de integrar novas plataformas e a
diminuição da poluição visual, traduzindo ainda uma preocupação ambiental.
Para este projecto contámos com a parceria do Conselho Directivo da Faculdade que,
reconhecendo a importância deste recurso na divulgação de notícias, deliberou
associar‐se ao projecto.

Placards
Com a implementação da AAFDL TV será levada a cabo a remodelação das plataformas
informativas da AAFDL. O excesso de informação que todos os dias cobre as paredes da
Faculdade exigiu uma atitude que permitisse tornar mais objectivas as mensagens e os
meios utilizados. Assim, será apresentada ao Conselho Directivo uma proposta de
remodelação dos placards da Faculdade que consiste, especificamente, na remoção de
uma parte destes.

Calendário AAFDL
Foi criada a base de um calendário gigante semanal que publicita as actividades a
decorrer durante a semana, embora não tenha sido um projecto constante, devido à
dificuldade de previsão e organização de alguns eventos.
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Apoio a Núcleos e outras organizações
Durante este mandato, apoiámos os núcleos autónomos da AAFDL e da Faculdade,
nomeadamente através dos seus materiais de comunicação:
•

•
•

Barítuna:
Apoio nos meios de divulgação dos festivais de tunas IV Bruxinhas e VIII Xácara
das Bruxas;
Calíope:
Apoio na divulgação do curso de escrita criativa das edições da revista Criatura;
NELB – Núcleo de Estudantes Luso‐Brasileiros da FDL:
Suporte na elaboração da revista oficial do núcleo e na divulgação do III
Seminário Luso‐Brasileiro de Direito.

Implementação do Projecto Campus Virtual da Universidade de Lisboa
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.
Desde o dia 6 de Março que é possível aceder a um conjunto de novas funcionalidades.
Entre os serviços disponíveis destacamos:
•
•

•
•

A Rede sem fios da Universidade de Lisboa, gratuita em todo o Campus UL e
em outras instituições nacionais e internacionais (Eduroam);
O serviço de email da Universidade de Lisboa, gratuito, com mais de 8 Gigas
de capacidade, com ligação através do Gmail. Será ainda possível utilizar esta
conta no acesso a todos os serviços disponibilizados gratuitamente pela Google
na sua infra‐estrutura (gTalk, partilha de ficheiros, calendário, etc.;
O My Campus, consistindo numa página web configurável com as suas
preferências ao nível de conteúdos de informação, numa plataforma Google;
O Acesso via VPN. A VPN permite que a partir de casa ou de outro local se
possa aceder à rede privada da Universidade de Lisboa e dessa forma usufruir
dos serviços internos da UL (como por exemplo a B‐On).

Prestação de Serviços e Colaboração com Outras Entidades
Consciente do papel fundamental da AAFDL no seio da Academia, procurámos sempre
cooperar e colaborar com os seus parceiros diários.
Assim, no que diz respeito à Faculdade de Direito de Lisboa, procedemos, através dos
nossos canais de comunicação com os estudantes, à divulgação de deliberações dos
órgãos directivos, procedimentos académicos, bem como de diversa informação
pedagógica.
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No seio da Universidade de Lisboa, colaborámos ao nível informativo com a Reitoria no
âmbito da constituição do Conselho Geral.
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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Saídas Profissionais
O trabalho desenvolvido por este Departamento assenta no processo de transição entre o
Ensino Superior e o mercado de trabalho. Neste sentido, procurámos aproximar os alunos da
licenciatura, em especial aqueles que se preparavam para terminar aquele grau, das várias
entidades presentes na vida activa, ao mesmo tempo que promovemos o mercado de
trabalho de qualidade e a divulgação de novas perspectivas de empregabilidade em áreas
menos divulgadas.
Guia de Saídas Profissionais
Em Abril de 2008, actualizámos e alargámos, o Guia de Saídas Profissionais, juntando‐
lhe referências a oportunidades de carreira não abrangidas pela edição anterior, tais
como os Julgados de Paz, os Mediadores de Conflitos, as Entidades Reguladoras, as
Organizações Internacionais e as Instituições Europeias.
No segundo semestre do ano lectivo 2008/2009 actualizámos novamente o Guia de
Saídas Profissionais, disponibilizando‐o no sítio da AAFDL.

Bolsa de Emprego
Através da Bolsa de Emprego, afixámos e divulgámos no sítio da AAFDL informação
relativa a ofertas de emprego, estágios e estágios de Verão nas seguintes entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direcção

Raposo, Ventura, Félix & Associados, 10 de Abril de 2008;
Accenture, 16 de Abril;
Verónica Pisco, Advogados, 21 de Abril;
Secretaria Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 24 de Abril;
PLMJ, Sociedade de Advogados, Estágios de Verão, 24 de Abril;
Fernanda Lopes & Associados, 12 de Maio;
Garrigues, Sociedade de Advogados, 27 de Abril;
Abreu, Semedo, Marques & Associados, 27 de Maio;
Belzus Advogados,11 de Junho;
Matos Filipe, Teixeira Morgado & Associados, 16 de Junho;
Conselho União Europeia, a 18 de Junho;
Correia da Silva, Carlos Ricardo & Associados, 18 de Junho;
Miguel Goes e Associados, 9 de Julho;
Associação de Defesa dos Direitos Humanos, 21 de Julho;
Zurich – Gestor de Sinistro, 30 de Julho;
FALM, Ferreira de Almeida, Luciano Marcos & Associados, 22 de Agosto;
Garcia Pereira & Associados, 28 de Agosto;
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Geeoglobal, 3 dee Setembro;;
MA
AG & Associaados, 24 de Setembro;
S
Jossé Perez Advvogados, 10 de Outubro;;
Gaarrigues Porttugal, Socied
dade e Advog
gados, 17 de Novembro;
FIN
ND, a 17 de Novembro
N
dee 2008;
Luíís S. Rodrigu
ues & Associaados, 17 de Novembro;
N
PEJENE – Prog
gramas de Estágios de Jovens Estud
dantes do En
nsino Superio
or nas
mpresas, 16 de
d Fevereiro de 2009;
Em
Centro de Recrrutamento da
d Força Aére
ea Portuguesa, 16 de Fevvereiro;
Tribunal de Jusstiça das Com
munidades Europeias,
E
5 de Março.

Aproveitám
mos estes an
núncios paraa enviarmoss os currícullos constanttes da nossaa base
de dados para
p
as entidades acima referidas.
r

Tax Sessions
S
Organizám
mos, atravéss de uma parceria com
m a Deloitte
e, as Tax S
Sessions: visita e
apresentaçção da Deloittte a alunos finalistas daa licenciaturaa em Direito, realizadas a 14 e
23 de Outu
ubro de 2009
9.

Futurália 2008
Participám
mos, em colaboração
o com o
Departameento de Fo
ormação Curricular e
Valorização
o Cívica e o Gabinete de
d Relações
Públicas, na
n Futurália 2008, realizzada na FIL
– Parque das
d Nações, entre
e
os diass 10 e 13 de
Dezembro de 2008.
A Futuráliaa, feira da juvventude, qualificação e
emprego, foi visitadaa essencialm
mente por
estudantess do ensiino secund
dário, que
procuravam
m conhecer melhor a Faaculdade de
Direito de Lisboa, a liceenciatura dee Direito bem
m com o regime de acessso, os métod
dos de
avaliação e a multiplicidade de saíídas profissio
onais que um
m licenciado
o em Direito pode
ambicionar. Fomos também visitaados por licenciados qu
ue pretendem uma form
mação
o relativa ao
a 2º e 3º ciclos e àss pós‐
especializaada e que procuravam informação
graduações
Para uma difusão mais
m
eficaz entregámos panfletos informativvos relativoss aos
diferentes ciclos da fo
ormação na Faculdade de
d Direito de Lisboa, beem como àss pós‐
graduações.
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Sema
ana das Saíd
das Profissio
onais
Organizám
mos, em co
olaboração com o
Gabinete de Saídass Profission
nais da
Faculdade (GSP‐FDL)), a Sema
ana de
Saídas Pro
ofissionais, entre
e
os dias 9 a 17
de Dezembro de 2009
9. Contámoss com a
ntes entidad
des:
participaçãão das seguin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLMJ, Sociedaade de Advog
gados;
Alb
buquerque & Associadoss;
Miranda, Correia, Amendoeira &
Associados;
Teixeira de Freeitas, Rodrigu
ues & Associados;
Gaarrigues, Sociedade de Advogados;
Alvves Pereira, Teixeira
T
de Sousa
S
& Asso
ociados;
Ab
breu Advogad
dos;
Fraanco Caiado Guerreiro & Associados;;
Sim
mmons&Sim
mmons, Rebeelo de Sousa & Associado
os;
AB
BBC, Sociedaade de Advog
gados;
Maacedo Vitorin
no & Associaados;
Vieeira de Almeeida & Associiados;
Mo
orais Leitão, Galvão Telees, Soares daa Silva & Asso
ociados;
Úria &Menéndez, Sociedad
de de Advog
gados;
Go
onçalves Pereeira, Castelo
o Branco & Associados;
A
F Castelo
C
Branco & Associaados;
Creemades, Calvo‐Sotelo, Siqueira
S
Casttro & Nobre Guedes;
SP
PS Advogado
os;
In‐Lex;
Banco Espírito Santo – BES
S Universitárrio;
Deeloitte;
FIN
ND;
Preesidente do Conselho Distrital de Lissboa da Ordeem dos Advo
ogados;
Centro de Estu
udos Judiciárrios;
Julgados de Paaz;
Polícia Judiciárria.

Ainda no âmbito da Semana dee Saídas Pro
ofissionais, organizámos
o
s a apresen
ntação
“Happinesss Workshop
p”, facilitado
o pela Jason Associates,
A
n dia 17 de Dezembro.
no

III Feira do Emprrego
Organizám
mos, em colaboração com
m o GSP‐FDL
L, a III Feira do Emprego
o FDL, nos dias
d 16
e 17 de Dezzembro, ond
de participaraam as seguin
ntes entidad
des:
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Alb
buquerque & Associadoss;
Gaarrigues, Sociedade de Advogados;
SP
PS Advogado
os;
Go
onçalves Perreira, Castelo Branco &
Associados;
Sim
de
mmons&Sim
mmons,
Rebelo
Sousa, Sociedaade de Advogados;
C
Branco & Associaados;
F Castelo
Banco Espírito Santo;
FIN
ND.

Proto
ocolos e Con
nvénios
No âmbito
o da celebraação de prottocolos e co
onvénios co
om entidadees empregad
doras,
destaque para:
p
•

•
•
•
•

A renovação
r
do protocolo de cooperação, conduccente à realizzação de Esttágios
de Verão, com
m a Abreu & Marques, Vinhas & Asso
ociados, no d
dia 7 de Marrço de
200
09;
A renovação
r
do protocolo de cooperação, conduccente à realizzação de Esttágios
de Verão, com a SPS – Socciedade de Advogados,
A
n dia 27 de A
no
Abril de 2008
8;
A renovação
r
do protocolo de cooperação, conduccente à realizzação de esttágios
de verão, com a Macedo Vitorino & Asssociados, no
o dia 1 de Julho;
A celebração de um prottocolo de cooperação com a In‐Leex, no dia 16
1 de
Ou
utubro;
A renovação
r
do protocolo de cooperaçção, conduceente à realizzação de estágios,
no dia 23 de Março, com a Teixeira de Freitas,
F
Rodrigues & Asssociados;

Estamos aiinda em proccesso de neg
gociações co
om:
•
•
•

A PLMJ, Socciedade de Advogadoss para a ceelebração d
de um prottocolo
co
onducente à realização de estágios de verão;
A Alves Pereiira, Teixeira de Sousa & Associado
os para a celebração de
d um
protocolo conducente à reealização de estágios de Verão;
c
de um protoccolo conduce
ente à
A Raposo Subtil e Associados para a celebração
realização de estágios
e
de verão.
v

Lega
al Clinics
Iniciámos a elaboraçãão do projeecto de imp
plementação
o das Lega
al Clinics, com a
colaboraçãão da Dr.ª Ru
ute Saraiva.
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As Legal Clinics têm como objectivo facultar aos alunos da licenciatura em Direito um
maior contacto com a sociedade civil aplicando de uma forma prática os conhecimentos
adquiridos nas aulas de licenciatura. Nessa conformidade, com o devido
acompanhamento docente, este projecto compreenderá duas vertentes na primeira das
quais colocar‐se‐á alunos de 4.º e 5.º anos num escritório de advogados, sob
responsabilidade conjunta da Faculdade e do escritório, onde é chamado a aplicar de
uma forma prática os conhecimentos adquiridos – Clínica de Placement; a outra
vertente – Street Law – compreende uma série de actividades numa área que se poderá
chamar “educação para a cidadania”. Consiste esta vertente, por exemplo, na
participação de alunos em conferências/sessões de esclarecimento junto de prisões,
escolas, universidade sénior, IPSS, no sentido de esclarecer os destinatários sobre
questões relacionadas com o universo jurídico (o que é o Direito, direitos e deveres dos
cidadãos…). A Street Law poderá também compreender apoio a camadas carenciadas
da sociedade, nomeadamente apoio a imigrantes no processo de legalização,
preenchimento de formulário, esclarecimento de dúvidas.

Outras Actividades
Uma palavra adicional para as seguintes actividades:
•
•
•
•

Desenvolvimento de um fórum no sítio da AAFDL onde possam ser esclarecidas
as dúvidas dos estudantes;
Organização, no dia 9 de Março, da actividade “Conversas Abertas” sobre a
carreira de Solicitador;
Realização, no dia 10 de Março, de uma sessão de esclarecimento/workshop
subordinado ao tema “Entrevistas de Emprego”;
Organização de uma conferência sobra Diplomacia, durante o mês de Março.

Até ao final do mandato disponibilizaremos no sítio da AAFDL exames de acesso à
Diplomacia e ao Centro de Estudos Judiciários. Publicaremos ainda, em colaboração
com o Departamento Pedagógico, informação relativa ao 2.º Ciclo (Mestrado).
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Cultural
O Departamento Cultural, ao longo deste mandato, teve como objectivo a continuidade do
trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos, assim como a realização de um conjunto de
actividades inovadoras. Tendo em conta este objectivo, preocupamo‐nos ainda em dar um
novo sentido a esta tradicional área da Associação Académica. O Departamento procurou
centrar as suas actividades e projectos num sentido verdadeiramente cultural e não em
actividades que, apesar de conexas com a área, não representam verdadeiramente projectos
culturais.
Surgiram novas actividades como as exposições de pintura, o Projecto Arte e Cultura e o
Código da Praxe, assim como foram desenvolvidas actividades já anteriormente realizadas
como a Noite de Fados e Tunas, a Noite de Jazz ou o Cinema FDL.
Cumpridos os objectivos a que estávamos adstritos no início do mandato, procurámos realizar
aumentar a diversidade e variedade de projectos direccionados aos alunos, não esquecendo a
colaboração e cooperação que foram estabelecidas com núcleos, teatros e ainda vários
artistas.

Código da Praxe
No âmbito do projecto do Código da Praxe foi formada a respectiva Comissão
Preparadora, tendo sido constituída, no mês de Abril, após aprovação em Reunião de
Direcção. Posteriormente foi elaborado o seu Regulamento, aprovado em sede de
Reunião de Direcção no dia 30 de Junho. Com a constituição desta Comissão ficou
definido que seria a mesma a elaborar a redacção do texto do Código e a recolher toda
a informação necessária para a sua produção. Ficou também determinado que a
presença e participação dos alunos seria fundamental para a elaboração do Código e
que esse objectivo seria realizado, através da realização de Reuniões Abertas.
A primeira Reunião Aberta aos alunos realizou‐se no dia 14 de Outubro de 2008, na
sala de reuniões da AAFDL. Os alunos que compareceram a esta reunião apresentaram
propostas relativas à estrutura e texto do Código da Praxe. A reunião contou com a
presença de 30 alunos.
A segunda Reunião Aberta decorreu no dia 29 de Outubro. Nela foram apresentadas
as votações relativas às propostas que tinham sido apresentadas pelos alunos e pela
Comissão na primeira reunião. A reunião contou com a presença de 25 alunos. Tal como
tinha acontecido na primeira reunião, a Comissão Preparadora do Código da Praxe
apresentou um conjunto de propostas aos alunos presentes.
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A terceira Reunião Aberta aos alunos realizou‐se no dia 26 de Fevereiro. Foi exposto o
texto final do Código aos alunos presentes, assim como todos os desenvolvimentos do
projecto, tendo sido explanadas várias dúvidas relativas ao articulado final. Deste
modo, o Código ficou disponível para consulta pública antes de ser aprovado em sede
de Reunião Geral de Alunos.
| 40
No dia 5 de Março, em Reunião Geral de Alunos, foi aprovado o Código da Praxe da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Após várias reuniões da Comissão e
também reuniões abertas, o texto final foi submetido a votação por parte dos alunos. O
lançamento do Código será realizado ainda durante o mês de Março, após a edição e
produção do mesmo.

Exposições
Neste âmbito destacamos:
•

•

•

•

A dinamização do corredor da AAFDL, através de uma Feira de Artesanato sul‐
americano, tendo o seu início no dia 21 de Abril, prolongando‐se até ao dia 24
do mesmo mês. Os produtos foram comercializados pelo artesão Jorge
Santana.
A Exposição de Pintura, entre o dia 24 de Abril até ao dia 2 de Maio, no átrio da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. As obras apresentadas são da
autoria dos pintores Graça Santos e Carlos Gomes. Toda a comunidade
académica demonstrou um forte interesse nas telas apresentadas;
A Exposição do Cénico de Direito em homenagem a António Malaquias de
Lemos, fundador do referido Núcleo Autónomo, no âmbito do FATAL 2008
(Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa), desde o dia 5 até ao dia 30 de
Maio de 2008. Esta actividade foi realizada em colaboração com o Cénico de
Direito, tendo sido colocadas em exposição várias peças de cenário e acessórios
de roupa anteriormente utilizados pelo Núcleo;
A II Feira de Artesanato sul‐americano no corredor da AAFDL, entre os dias 12
de Maio e 23 de Maio. Os produtos foram comercializados pelo artesão Marco
Tavango.

Noites de Fados e Tunas
Organizámos uma Noite de Fados e Tunas, no Bar dos Alunos, no dia 27 de Maio, com
a colaboração do Departamento Recreativo. Esta actividade, inserida no âmbito da
organização da Semana da Faculdade, contou com a presença de 220 alunos. Tendo em
conta o intuito de desenvolver e de conferir maior projecção da Noite de Fados e Tunas,
foram utilizados vários acessórios de decoração. Esta actividade contou ainda com as
actuações do Grupo de Fados da Faculdade de Direito de Lisboa, da família Pinto Basto
e ainda de Paula Varela Cid. Foram ainda contratados dois guitarristas. Contou com a
actuação de duas Tunas, a Barítuna, da Faculdade de Direito Lisboa e a TAFUL, da
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Faculdade de Farmácia da Universsidade de Liisboa.
Após estass actuações, a actividadee continuou com
c
a
emissão dee várias músicas por partte da Rádio‐F
FDL.
Promovem
mos ainda ou
utra Noite de Fados e Tunas,
T
desta vez inserida na Quinzena
Q
do Caloiro, no dia
d 30
Setembro. A noite co
ontou com as actuaçõe
es do
Grupo de Fados
F
da Facculdade de Direito
D
de Lissboa e
da família Pinto Basto. A Barítuna,, da Faculdade de
Direito de Lisboa, e a Tusófona, da Universsidade
Lusófona, foram as tu
unas convidaadas. Estiverram presentes cerca de 230 alunos nesta
actividade,, sendo contratados para o efeito dois guitarrristas. Para além dos arrtistas
convidadoss, venderam
m‐se petiscoss típicos e foram utilizaados acessórrios de deco
oração
para recriaar o ambien
nte de uma casa de fad
dos. Após estas
e
actuações, a activvidade
continuou com a emisssão de váriass músicas po
or parte da Rádio‐FDL
R
reelacionadas com
c
a
temática da actividadee.

Cinem
ma FDL
No âmbito
o deste projjecto, procu
urámos inovvar, realizando as sessõ
ões de cine
ema à
noite. Assim:
•

o dia 28 de Maio
M
de 200
08 foi exibid
do o filme “Carandiru”
“
”, no Auditório da
No
Facculdade, peelas 21h30, contando com a preseença de 20 alunos, sen
ndo a
enttrada livre;

•

No
o dia 27 de Novembro
N
ex
xibimos o fillme “Match Point”, tam
mbém no aud
ditório
da Faculdade, sendo mais uma vez a entrada livre. Contámos com a presença
de 20 alunos.

Proje
ecto “Arte e Cultura”
Com este projecto foi possível esstimular a co
omunidade académica a frequentarr uma
série de espectáculos. Neste âmbitto, destacam
mos:

Direcção

•

c
d protocolo
de
o com o Teatro da Trind
dade, para a peça “Boa Noite
A celebração
Mã
ãe”. Nesta, os
o preços esttabelecidos para
p
os aluno
os variavam entre os 8 e os 12
euros, tendo os
o alunos cerrca de 20% de
d desconto,, mediante a apresentaçção do
m exibição no referido T
Teatro desde
e o dia
carrtão de estudante. A peçça esteve em
31 de Outubro até 21 de Deezembro;

•

O protocolo com
c
o Caféé Teatro do
o Teatro daa Comuna e com o Teatro
T
Experimental de Cascaiss (TEC)/Teaatro Mirita Casimiro relativo à peça
“M
Monólogos da
a Marijuana
a”. Em Lisbo
oa, a peça essteve em exxibição nos dias
d 6,
12,, 19 e 20 de Dezembro e em Cascaiss nos dias 17 e 18 de Dezzembro. Med
diante
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a apresentação do cartão de estudante, o preço para alunos era de 6 euros. O
desconto foi também estendido a professores;
•

A renovação de ambos os protocolos, com a peça “Boa Noite Mãe”, em
exibição no Auditório Eunice Muñoz, em Oeiras, ficando estabelecida a entrada
livre dos alunos desde que fosse feita marcação antecipada. A peça está em
exibição desde o dia 23 de Janeiro até 26 de Março de 2009. Relativamente aos
“Monólogos da Marijuana”, foram mantidas as condições anteriormente
estabelecidas. A peça esteve em exibição no Teatro da Comuna nos dias 7, 12,
14, 20, 21 e 27 de Fevereiro. No dia 28 de Fevereiro, a peça foi exibida no Fórum
Cultural José Manuel Figueiredo;

•

O protocolo com o Teatro da Trindade para a peça “Os Maias”, em exibição
entre os dias 5 de Fevereiro e 26 de Abril. Aos alunos foi facultado um desconto
de 20% mediante apresentação do cartão de estudante;

•

O protocolo com o Teatro da Cornucópia. Os associados da AAFDL pagam 6
euros por qualquer espectáculo realizado no referido Teatro. O desconto é
concedido mediante o comprovativo de associado da AAFDL. O protocolo
vigora até 31 de Dezembro de 2009.

Outras Actividades
Destacamos ainda as seguintes actividades:

Direcção

•

Lançamento do primeiro número da Revista Criatura do Núcleo Autónomo
Calíope, no dia 10 de Abril, na Sala de Audiências da Faculdade, pelas 15h00.
No seguimento do que já tinha sido feito no mandato anterior, a AAFDL
promoveu o lançamento desta primeira edição junto da comunidade
académica, tendo, no dia 15 de Abril, sido posta à venda na livraria da AAFDL.

•

Realização do Quiz FDL, ainda no dia 21 de Abril, com questões de cultura geral
no Bar dos Alunos. As perguntas colocadas abrangiam várias áreas como
música, literatura, arte, desporto, ciência e lazer. A actividade contou com a
presença de 30 alunos tendo ainda sido realizado um Regulamento de
Funcionamento do Quiz. No final, foram atribuídos prémios aos vencedores.
Cada participante vencedor ganhou uma entrada livre na Festa da Cerveja.

•

Jazz Session no Bar dos Alunos da Faculdade de Direito de Lisboa, inserido no
âmbito da Quinzena do Caloiro, no dia 29 de Setembro, pelas 22h30. Esta
actividade começou com a actuação do aluno Daniel Radú no piano. Na
segunda parte da noite, actuaram os A‐MU‐MU‐JA, um trio de música Jazz,
composto por um pianista, um baixista e um saxofonista. A actividade contou
com a presença de 150 alunos.
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•

Conferência sobre o Rei D. Carlos, no dia 2 de Outubro, no auditório da
Faculdade de Direito de Lisboa. A actividade foi realizada pela Associação
Académica da Universidade de Lisboa (AAUL) em estreita colaboração com o
Departamento Cultural da AAFDL.

•

Maratona Eleitoral dos Estados Unidos da América, a 4 de Novembro, no Bar
do Alunos da Faculdade de Direito de Lisboa, a partir das 22h30. Numa
actividade realizada pela AAFDL, e que contou com a participação dos blogs
Psicolaranja e Câmara dos Comuns, em que se fez um acompanhamento dos
resultados das eleições norte‐americanas em directo, através de televisões e
computadores. A actividade contou com a presença de 55 pessoas onde se
incluíam alunos e participantes dos referidos blogs.

•

Workshop de Danças de Salão, nos dias 6, 13, e 27 de Novembro, com sessões
a realizem‐se na sala 13.06 da Faculdade de Direito de Lisboa entre 18h30 e
20h00. Com inscrição gratuita, contaram no total com a presença de 45
participantes. Esta actividade permitiu que os alunos participantes pudessem
aprender vários estilos de dança.

•

No dia 26 de Fevereiro, iniciou‐se a Feira do Livro Jurídico. Esta actividade foi
realizada em parceria com a Coimbra Editora. A Feira decorreu no átrio da
Faculdade de Direito de Lisboa entre os dias 26 de Fevereiro e 4 de Março. Esta
actividade foi realizada com a colaboração do Departamento de Apoio ao aluno
e Acção Social. Os livros foram comercializados com 20% de desconto.

•

No dia 2 de Março, deu‐se início ao Curso de Escrita Criativa. Esta actividade
tem sido realizada pelo Núcleo Autónomo Calíope, com a colaboração do
Departamento Cultural prolongando‐se ao longo de seis sessões.

•

Ainda em Março, no Bar dos Alunos, irá realizar‐se a Noite de Artes e Letras. A
actividade contará com a actuação do Cénico de Direito e com a participação do
Núcleo Autónomo Calíope.

Por fim, cabe referir que o Projecto Rádio‐FDL funcionou ao longo do mandato em
diversas actividades.
Procurámos ao longo deste mandato proporcionar um conjunto de actividades
essencialmente de cariz cultural. Chegámos ao final deste mandato e julgamos que esse
objectivo foi cumprido. O sentimento daqueles que trabalharam na área Cultural reflecte uma
gratificação pessoal por terem sido úteis à causa que os motiva, isto é, a Academia.

Direcção
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Desportivo
Encerramos mais um mandato convictos de que tudo foi feito para defender o superior
interesse dos atletas, reconhecendo igualmente a forma como defendem as cores da
Associação Académica da Faculdade de Direito, batendo‐se por isso com dedicação e
empenho em diversos níveis de actuação.

Campo Desportivo FDL
Graças à celebração de um protocolo tripartido, entre a AAFDL, a Reitoria da
Universidade e o Conselho Directivo, foi possível proceder à remodelação do Campo
Desportivo da Faculdade, sem custos para a AAFDL.

Gestão das Equipas AAFDL
Reconhecendo, à partida, o valor das conquistas do mandato anterior era um desafio
continuar a garantir aos atletas condições essenciais para a prática das diversas
modalidades que a AAFDL assegura: equipamentos, materiais de treino, espaços para
treinos, inscrição das equipas nos campeonatos, águas para os jogos, etc.
Em segundo lugar, e em consequência do crescente interesse pela modalidade, criámos
a equipa de Rugby de 7, em resposta a inúmeros apelos de estudantes interessados e
dedicados que, com seriedade e organização, foram uma ajuda fundamental na criação,
sustentação e efectividade deste projecto que se reafirmou, definitivamente, como um
desporto desta Associação e desta Faculdade e cuja margem de progressão é enorme.
Por outro lado, o encerramento da equipa de Voleibol Masculino foi inevitável, ao
constatarmos que o reduzido número de atletas inscritos e efectivamente participantes
era insuficiente para a manutenção, com resultados, desta modalidade.
Não obstante, assegurámos a inscrição de 97 atletas na Associação Desportiva do
Ensino Superior (ADESL), todos os eles motivo de destaque e orgulho pela forma digna
e honrada como representam a AAFDL.
Por outro lado, aprovámos o Regulamento Interno das Equipas da AAFDL,
fundamental para uma organização, distribuição e aproveitamento mais eficiente de
meios. Associado a este regulamento, foi aprovado no Conselho Directivo, sob parecer
positivo do Conselho Pedagógico, o Estatuto do Estudante‐Atleta AAFDL/FDL, a
vigorar a partir do segundo semestre.
Ainda no âmbito da gestão desportiva das equipas da AAFDL:

Direcção
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Cooperámos com o Gabinete de Desporto Universitário da Universidade de
Lisboa (GDUL) e com a Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa
(ADESL) no desenrolar dos eventos desportivos;
Financiámos a inscrição das equipas de Futsal no Torneio de Abertura da
Universidade de Lisboa e, mais recentemente, na VIII edição Torneio da
Universidade de Lisboa (TUL);
Garantimos a inscrição e participação de todas as nossas equipas nos
respectivos Campeonatos Universitários de Lisboa (CUL);
Assegurámos consultas médicas nas instalações da AAFDL para que todos os
atletas interessados pudessem garantir o seu atestado médico, documento
imprescindível para a regular inscrição de todos os atletas junto da ADESL;
Proporcionámos melhorias contratuais aos treinadores de Futebol 11 e
Futsal, garantimos a contratação de um novo treinador de Voleibol
Feminino, com provas dadas a nível universitário, e de um treinador de Rugby.
Renovámos ainda o contrato com o treinador de Basquetebol;
Fomentámos a representação desportiva da AAFDL a nível europeu,
patrocinando parcialmente a participação da equipa de Futsal Masculino no
International University Totelos Tournament (IUTT) em Eindhoven, Holanda,
assim como as equipas de Futebol 11 e Voleibol Feminino ao Leuven
International Student Sport Tournament (LISST);
Em cooperação com atletas de várias modalidades, estivemos presentes na
Recepção ao Caloiro, procurando atrair novos jogadores e manter os
estudantes informados sobre o desporto universitário;
Apostámos em procurar meios de financiamento alternativos. Assim, e em
cooperação com a AAUL, concessionámos duas mesas de matraquilhos da
Federação Nacional de Matraquilhos;
Garantimos novos equipamentos para os novos atletas de todas as
modalidades.

Ainda neste capítulo, merecem nota de destaque os resultados da equipa de Futsal
Masculino, que disputou o playoff de subida à 1.ª Divisão do Campeonato Universitário
de Futsal e a final do Torneio Universitário de Lisboa, bem como os da equipa de
Voleibol Feminino, que mais uma vez disputaram a subida de divisão, afirmando‐se
como uma das equipas a ter em conta no seu Campeonato.
Congratulamos ainda a equipa de Futebol 11 que, pela primeira vez, venceu o Leuven
International Student Sport Tournament, na Bélgica, juntando mais um troféu à vitrina
da AAFDL.

Inscrições Pontuais
A título individual, e em cooperação com o Gabinete de Desporto da Universidade de
Lisboa (GDUL), proporcionámos a inscrição de dois atletas nos Campeonatos
Nacionais Universitários (CNU’s) de Escalada e outros dois em provas de Surf.

Direcção
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Possibilitámos, ainda, a inscrição dos estudantes da Faculdade no Campeonato de
Ténis de Mesa da Universidade de Lisboa, bem como em mais uma Meia Maratona
de Lisboa, na Corrida contra a Fome e na Corrida contra o Cancro da Mama,
demonstrando atenção e cooperação com iniciativas desportivas de apoio social.
| 46
Representação Política
No campo da representação política ao nível do Desporto Universitário:
•

•

•

Assegurámos a eleição do colega Pedro Rodrigues para a Direcção da ADESL.
Destaque ainda para a eleição de Francisco Santos como Vogal do
Departamento Desportivo da Direcção‐Geral da AAUL;
Participámos activamente nas várias Assembleias‐Gerais da ADESL das
quais resultou uma nova, mais moderna e eficiente estruturação, organização e
funcionamento da referida Associação;
Não comparecemos, enquanto medida de protesto por o espaço não poder
albergar todos os atletas interessados em comparecer, na gala de atribuição de
prémios desportivos organizada pelo GDUL.

Outras Actividades
Realizámos, ainda, as seguintes actividades:
•

•
•
•
•

•

•

XXI e XXII Maratonas de Futsal, com 60 e 97 atletas respectivamente, que se
prolongaram durante a noite graças à luz artificial num espírito misto de
diversão e competitividade e que voltaram a contar com a feliz participação
feminina;
Organizámos um Torneio de 3x3 de Basquetebol e um Concurso de
Lançamentos no pavilhão 1 do Estádio Universitário de Lisboa;
Realizámos um torneio de Pro Evolution Soccer (PES) 2009 na Sala de
Convívio;
Ao mesmo tempo, decorria o Torneio de Snooker da AAFDL no Bar dos
Alunos;
Em cooperação com o Departamento Recreativo, proporcionámos às várias
equipas a possibilidade de terem bancas nas Festas da Cerveja e duas festas na
discoteca The Loft, cujos lucros reverteram para as equipas;
Ainda com o apoio do Departamento Recreativo, presenteámos, durante uma
gala no Konvento/Kremlin, os nossos atletas com a atribuição, para cada
modalidade, dos diplomas de Melhor Jogador e Jogador Revelação;
Transmissão do jogo de futebol Brasil – Portugal no Bar dos Alunos em
colaboração com o Departamento Recreativo;

Está ainda prevista para meados do mês de Março a realização de um Torneio de 3x3
de Futebol, uma inovação da AAFDL que se inspirará no Nike Cage, e que será,

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

[Relatório de Actividades]

20082009

certamente, mais uma actividade que ganhará tradição junto da comunidade de
estudantes.
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Recreativo
Continuidade, Inovação, Adaptação.
Sob o lema Continuidade, Inovação e Adaptação, apostámos no trabalho e na valorização de
tudo aquilo que foi anteriormente desenvolvido. Ainda assim, procurámos, desde o início,
elevar as nossas actividades a um novo patamar de qualidade e inovação.
Adaptar os nossos eventos ao novo calendário escolar e às cada vez maiores exigências dos
alunos representou sempre a nossa maior preocupação.
Chegados ao final do mandato, reflectindo sobre todo o trabalho desenvolvido, o sentimento
é de missão cumprida.
Cumprimos com as nossas principais metas:
•

Recorrendo a uma política financeira responsável, a nossa Festa da Cerveja foi
novamente elevada a um novo patamar;

•

A Snow Trip da AAFDL, agora em parceria com a AAUL, ofereceu aos alunos da
Faculdade, uma das mais atractivas Snow Trips do mercado;

•

A Semana da Faculdade e a Quinzena do Caloiro, duas das nossas maiores imagens
de marca, viram o seu leque de abrangência em termos de actividades ser
diversificado, demonstrando assim, a maior transversalidade do Departamento
Recreativo;

•

Apostámos num novo conceito de Festa do Caloiro, reforçando assim a importância
do evento para os estudantes;

•

Proporcionámos aos Núcleos Autónomos e outras entidades da nossa Faculdade
a possibilidade de integrarem os nossos eventos, bem como proporcionar toda a
logística necessária para a realização das suas próprias actividades, com o apoio do
Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos.

De forma a garantir também, que a passagem dos alunos pela Faculdade não seja feita apenas
através dos livros e da excelência do seu ensino, acreditamos ter oferecido um enorme e
variado leque de actividades das quais podemos destacar:
•

Direcção

Tarde Tradicional de Petiscos – A 10 de Abril de 2008, com início às 17h, antecedeu a
transmissão do jogo de futebol SPORTING‐RANGERS que animou a Faculdade, desde
o Bar Novo à Sala de Convívio;
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Festival Académico Universidad
de de Lisbo
oa – Marcado
o para dia 116 e 17 de Abril, o
Arraial daa Universidaade de Lisbo
oa, que contaava com um
m cartaz de reenome, veio
o a ser
cancelado devia às más
m condiçõees meteoroló
ógicas.

•

om o Departtamento Cultural,
Quiz AAFDL – Voltaa a ser realizzado, em collaboração co
ndo o interessse dos aluno
os em activid
dades mais ccalmas e cultturais;
uma vez mais provan

•

Gala AAF
FDL @ Discoteca Krem
mlin – As porttas do Grupo
o K em Lisbo
oa abriram, no
n dia
23 Abril, para a realizzação de maais uma Galaa da Faculdaade de Direito de Lisboaa, que
reuniu ap
proximadamente 700 esttudantes vesstidos a rigorr;

•

Festival Académico Semana Accadémica de
e Lisboa (SA
AL) – Nos dias 15, 16 e 17 de
Maio deccorreu a Sem
mana Académ
mica de Lisboa, desta veez tendo com
mo recinto eleito o
Parque Tejo,
T
contand
do com alguns artistas nacionais
n
e outros
o
internacionais. Co
omo já
vem sen
ndo hábito, a AAFDL garantiu que
q
a Facu
uldade de Direito estiivesse
representtada por um
ma bem deco
orada barraq
quinha alusiva ao Curso
o, proporcion
nando
um ambiente mais faamiliar aos allunos fora daa Faculdade;;

•

de 2008 – 26
6 a 30 de Maaio –
Semana da Faculdad
Durante a ultima sem
mana de aulas, a Faculd
dade
foi palco de um conju
unto de even
ntos inovado
ores.
Desde caaloiros a veteeranos todoss se contagiaaram
com as actividades que a AAFDL
L se orgulhou
u em
proporcio
onar:
o

o
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D 26 – Dia do
Dia
d Cénico


14h Conferência
C
@ Auditórrio –
As acctividades in
niciam‐se co
om uma Con
nferência so
obre Cidada
ania e
Juven
ntude, comp
parando Maio de 68 e Maaio de 2008;



22h Peça
P
de Teattro @ Bar do
os Alunos – O Cénico dee Direito entrretém
os esspectadores com uma peça de teatro de exccelente quallidade
intitu
ulada “É Urg
gente o Am
mor”, preparaando os parrticipantes para
p
a
noitee que se adivinhava seguir;



24h Café Conce
erto @ Bar dos Alunos – A noite continuou com
c
a
ou todos até
é altas
actuaação de umaa banda de garagem, quee entusiasmo
horass da manhã;

D 27 – Dia das
Dia
d Tunas e Núcleo de Fados
F


18h Conferênciaa @ Auditório – A AA
AFDL realizaa então mais um
evento informativo e de de
ebate, desta feita sobree “Os 80 anos do
uldade de Dirreito”;
Decrreto de extinção da Facu



21h Jantar
J
do 1.º
1 Ano @ Bar
B Novo – Juntamentee com o GA
APA, o
Depaartamento Recreativo
R
re
euniu mais de
d 150 aluno
os do 1º Ano
o num
jantaar memoráveel;
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82009
23h Fados e Tunas
T
@ Bar dos Alunos
A
– Querendo se
empre
propo
orcionar maaior diversidaade e com o objectivo d
de ir mais além, a
noitee de Fados, contou dessta vez, não
o só com a participaçãão do
Núcleeo de Fadoss da Faculdaade mas tam
mbém com aalguns convid
dados
de honra. Actuo
ou Egas Pintto Bastos com
c
particip
pação especial de
ónio Pinto Bastos e Paula
P
Varelaa Cid, que proporcion
naram
Antó
mom
mentos maravvilhosos;

D 28 – Dia do
Dia
d NEA


Durante todo o dia
d esteve paatente ao público no átrio da Faculdaade, a
osição sobre
e África;
Expo



12h XIX
X Marato
ona de Futssal – Evento
o dos mais esperados pelos
nosso
os atletas e alunos
a
da Faaculdade, jun
ntando dezenas de atletas em
ambiiente festivo
o e competittivo que se prolongou p
pela noite de
entro,
em colaboração com
c
o Departamento Deesportivo;



14h ‐ Depois do
o almoço tod
dos puderam
m participarr nos já hab
bituais
torne
eios de Snooker e PES 2008, em colaboração co
om o
Depaartamento Desportivo;
D



20h Cinema
C
AAFDL @ Aud
ditório – Traansmissão do filme Cara
andiru
em seessão nocturna, em colaaboração com
m o Departamento Cultu
ural;

Dia 29 – Fe
D
esta da Cerrveja – Não
o existe
m
melhor
maneeira de terminar o ano le
ectivo e
in
niciar a prep
paração men
ntal para os exames
e
d forma mais
da
m
descon
ntraída posssível. A
F
Festa
da Cerveja da Faculdade de Direito
n tem equ
não
uiparação no
o mundo estudantil.
A opção de abrir a festaa a novos espaços,
e
in
ntroduzir no
ovos conceito
os e o firmarr de um
p
protocolo
co
om uma novva entidade, Super
B
Bock,
oferecceram mais variedade e maior
q
qualidade.
Tu
udo isto, jun
ntamente co
om uma
n
nova
apostaa marketing e publicidade da
p
própria
festaa, nomeadaamente a nível
n
de
im
magem e de DJ’s, fez com que
q
se
u
ultrapassasse
e novamentee o número recorde
d ingressos vendidos, em função daa existência de
de
d maior esp
paço, assim como
a maior partticipação dee núcleos e outras entid
dades, num evento da nossa
faaculdade.


@ Baar Velho
•
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@ Pista Interior

Direcção

Vídeo Jamming

o

Laser Show

o

Drum Show

•

Mark Rizzo

•

Luigi del Mar

•

The Dub Kingz

•

Djs Roger A & Joneless

@Open Lounge
•

o

o

Insuflável



Bar ELSA



Bar Voleibol



Bar Futsal



Bar Futebol



Bar Cénico de Direito



Bar Amnistia Internacional



5 Bares AAFDL

Dia 30 – A tradição não foi esquecida com a Banda dos Finalistas que animou
a manhã dos alunos finalistas presentes através da invasão de aulas na
Faculdade seguindo o costume de que “a primeira aula não se dá” e “a última
aula não se recebe”;

•

AAFDL Summer Party @ Hulla Hulla Bar – 26 de Junho – A Costa da Caparica foi
novamente anfitriã da festa de praia AAFDL. Com bar aberto a cerveja, cocktails
variados, autocarros gratuitos e um ambiente quente e festivo, garantiu‐se que a festa
durasse até as 06h da manhã;

•

Reentré Académica @ Bar dos Alunos – A 23 de Setembro, o evento encheu‐se com
mais de uma centena de pessoas, misturando mais velhos com novos alunos para
entrar no novo ano lectivo com uma noite alusiva à música popular portuguesa, com a
actuação do grupo Nelson & Nelson;

•

Mega Recepção do Caloiro 2008 – 24 e 25 de Setembro – Novamente o Parque das
Nações dá boas vindas a todos os novos alunos do ensino superior com um evento em
grande escala, organizado pela Associação Académica de Lisboa (AAL), pela
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discotecaa Cenoura do
o Rio e a cerrvejeira Supe
er Bock. A Faaculdade de Direito de Lisboa
L
esteve reepresentada com o Bar da AAFDL, onde todos puderam asssistir em po
osição
privilegiaada aos concertos e inúm
meras outras actividades no palco principal;
•
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Quinzena do Calo
oiro 2008 – 29 de
e
o a 9 de Ou
utubro – Tendo sempre
e
Setembro
presente no nosso horizonte novvas ideias, a
AAFDL, com
c
o apoio
o do Instituto Portuguêss
da Juven
ntude (IPJ), Câmara Municipal
M
de
e
Lisboa (C
CML), TMN e Super Bock,
B
realizaa
uma séérie de acctividades e eventoss
direccion
nados, principalmente mas
m não só,,
aos alun
nos que acabam
a
de entrar naa
Faculdad
de de Direito. Ambiciosamente
e
organizamos:
o

Dia 29 de Seetembro – Ja
D
azz Sessions @ Bar dos Alunos – P
Procurando novos
c
conceitos,
indo ao encon
ntro dos inte
eresses maiss particularess dos alunoss, esta
a
aposta
foi claaramente ganha. Um con
ncerto excep
pcional com A‐MU‐MU‐JA
A, um
trio de músicca Jazz, composto por um
m pianista, um
u baixista e um saxofo
onista.
A actividade contou com a presença de 150 aluno
os.

o

Dia 30 – Noiite de Fados e Tunas @ Bar dos Alunos
D
A
– Maais uma vez o Bar
e
envolveu‐se
numa noitee cheia de simbolismo
s
e tradição. Contando com
c
a
p
presença
dass Tunas da Faculdade de Direito de Lisboa e a Tusófon
na, da
U
Universidade
e Lusófona, assim como com o Grup
po de Fadoss da Faculdade de
D
Direito
de Lissboa, Egas Pinto
P
Bastoss e António Pinto Bastos, acompanh
hados
p um par de
por
d guitarristtas profissio
onais, mais de
d duas centenas de pe
essoas
a
apreciaram
o encantos da
os
d cultura musical portug
guesa;

o

Dia 1 de Outu
D
ubro – Janta
ar e Festa do
o Caloiro – Como
C
não po
odia deixar de
d ser,
a AAFDL org
ganiza anualm
mente uma festa especialmente desstinada aos novos
c
caloiros
da Faculdade.
F
A
Aproveitando
o o novo esp
paço dos anffiteatros novvos, a
feesta que see seguiu ao jantar no Bar
B Média Alta,
A
não po
oderia ter co
orrido
m
melhor;

o

Dias 2 e 3 – Arraial
D
A
da Universidade de Lisboa – Organizado
o pela Assocciação
A
Académica
da Alameda da
da Universsidade de Lisboa no relvado d
U
Universidade
e, centenas de
d pessoas puderam
p
asssistir a variaados concerttos ao
a livre. O caartaz incluíaa no seu prim
ar
meiro dia um vasto leq
que de band
das de
n
nacionais
e in
nternacionaiis, como Harrry Hates Ha
ats (Reggae) e no segund
do dia
a
artistas
com
mo Quim Ba
arreiros (Mú
úsica Pimba), contando
o sempre com a
p
presença
de um
u Bar AAFDL no recintto;

o

Dias 3, 4 e 5 – Fim‐de‐se
D
emana do Caloiro
C
AAFD
DL – Escolheendo rumar a São
P
Pedro
do Sull, a AAFDL quis
q dar a co
onhecer a quase uma cen
ntena de pesssoas,
a razões pellas quais estte local nuncca tinha saíd
as
do das memó
órias passad
das do
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Fim‐de‐semaana do Caloiro AAFDL
F
L. Numa pousada com
m tamanho para
a
albergar
mais de 150 pessoas, incluindo uma mesa de bilhar e uma cave
e
espectacular
para realizar festas, hou
uve oportunidade para:


Realizar um Karaaoke depois do jantar naa pousada, o
onde a noite
e para
ns só termino
ou ao amanh
hecer;
algun



Competições enttre 4 grupos de 20 a 30 elementos;



Realizar, no dia seguinte
e, após um
m inesquecíível almoço
o, as
tradiccionais activvidades ao ar livre, que juntaram os presentes na
práticca de slidee, rapel, tirro com arco e paintball, entre outras
o
actividades;

Nessa noite, retomou‐‐se o karaoke e adaaptou‐se o espaço a uma
N
m
mini‐discotec
ca. Tal como
o na noite an
nterior, a festta só acabou
u muito depo
ois do
p
pequeno‐alm
moço;
o

Dia 6 – Kara
D
aoke ELSA/A
AAFDL @ Bar
B dos Alun
nos – Em co
olaboração com
c
a
E
ELSA‐FDL,
a cerveja e os famososs jellyshots, juntamentee com o Karaoke
animaram a noite de to
odos os pressentes nestee dia de rescaldo do Fim
m‐de‐
semana do Caloiro;

o

Dia 7 – Rally
D
y das Tascas – Adiado em função de questõess meteorológicas,
v
voltou
a ser realizada
r
ou
utra edição deste
d
evento
o a 15 de Ou
utubro, obrig
gando
m de 20 equipas
mais
e
de 5 elementos a percorrerr mais de 11 postos disp
persos
p
pela
Cidade Universitáriaa e a Baixa de Lisboa, a que se seeguiu um jan
ntar e
convívio;

o

Dia 8 – Maratona de Futtsal – Na equ
D
uipa vencedo
ora não se m
mexe. Este evento
ju
untou quase uma centen
na de praticaantes, durando até às 02
2h da manhã, num
in
ntenso espírito competittivo e de grupo, com muitos golos;

•

Dia 9 – Festa da Cervveja – A terrminar a
D
Q
Quinzena
do Caloiro 2008, realizou‐sse a mais
concorrida Feesta da Cervveja de semp
pre. Com
u número de entradaas superior a 2500
um
p
pessoas,
fom
mos testadoss e levados ao
a limite
d nossas capacidades
das
c
. Revelou‐se
e que as
apostas feitas na nova ceerveja Super Bock e o
MN foram fu
undamentaiss para se
apoio da TM
hegar ao to
opo da orgaanização
conseguir ch
d
deste
evento.
o
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@Bar Velho


N.E.I.M



80´s Rockks
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@Pista Interior
Electrik Violin by Murrat

•

Laser Show



Diego Miranda



The Dub Kingz



Roger A.



Francisco Marramaque

@Open Lounge
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•

Insuflável TMN

o

Bar ELSA

o

Bares do Desporto (Futebol 11, Volley e Rugby)

o

Bar do Cénico

o

5 Bares AAFDL

•

Maratona Eleitoral dos Estados Unidos da América @ Bar Velho – Contando
com a participação dos blogues Psicolaranja e Câmara dos Comuns, mais de
50 participantes acompanharam as eleições norte americanas no Bar dos
Alunos da Faculdade. Foram disponibilizadas 2 televisões e Internet, bem
como comida e bebida, tendo a sessão durado até às 05h da manhã;

•

Transmissão Brasil ‐ Portugal @ Bar dos Alunos – No dia 19 de Novembro, a
nossa Selecção defrontou, no Rio de Janeiro, a selecção brasileira. Em
colaboração com o Departamento Desportivo, quase uma centena de pessoas
assistiram ao encontro no Bar dos Alunos da Faculdade e nem a derrota de
Portugal pôde impedir a boa disposição dos presentes enquanto ceavam;

•

Gala de Outono @ Kubo – A 25 de Novembro, a AAFDL apresentou a mais de
500 pessoas um novo e espectacular espaço para a realização da gala da
Faculdade de Direito de Lisboa. Esta maravilhosa esplanada‐discoteca à beira
do rio Tejo foi o palco de uma noite fantástica;

•

Festa Erasmus @ Bar Alive – Inserido no âmbito da Semana Erasmus, o Bar
em Santos reuniu alguns estudantes portugueses e outros em intercâmbio
Erasmus durante toda a noite, em colaboração com o Gabinete de Erasmus da
AAFDL;

•

Festa de Natal AAFDL @ Bar dos Alunos – Tendendo a apostar em novos
conceitos, o evento da AAFDL realizou‐se no dia 18 de Dezembro e teve em
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vista proporcionar uma ultima grande festa na Faculdade antes do início do
novo ano civil e de todos os exames que por essa altura se avizinhavam;
•

Direcção

Quiz do Open Day @ Bar dos Alunos – No dia 18 Fevereiro, em colaboração
com o Departamento de Formação Curricular e Valorização Cívica, o evento
reuniu todos os alunos que tiveram oportunidade de participar na actividade e
conhecer a Faculdade de Direito de Lisboa, formando estes equipas que
respondiam a questões de cultura geral e específicas da Faculdade;

•

Gala AAFDL @ Kapital – No dia 4 de Março, o Grupo K abriu uma vez mais as
suas portas a um evento da Faculdade de Direito. Num espaço totalmente
renovado, todos tiveram possibilidade em desfrutar de duas pistas de dança e
de um terraço com vista para o Tejo, constituindo uma noite memorável;

•

Enterro do Caloiro @ FDL – Ainda durante este mandato, este evento que
marca a passagem de caloiro a veterano, tem vindo a adquirir maior
solenidade e tradição no espírito académico da Faculdade, contando com um
jantar de Enterro no Bar Média Alta, seguindo‐se de uma festa nos Anfiteatros
novos com DJ’s e outros artistas.
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Apoio ao Aluno e Acção Social
Desde o início que reconhecemos a importância vital da vertente social da Associação
Académica na integração no acompanhamento dos alunos da nossa Faculdade. Como tal, ao
longo de todo o mandato, procurámos manter sempre a preocupação de atender às
necessidades dos alunos, auxiliando‐os nas suas necessidades e funcionando como elo de
ligação entre estes, os Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa (SASUL) e o
próprio Conselho de Acção Social da Universidade de Lisboa (CASUL).
Destacamos ainda as colaborações com o Instituto Português do Sangue (IPS) e com a Liga
Portuguesa Contra o Cancro.

Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa
A propósito das SASUL, destacamos:
•

•

A afixação das ementas das cantinas da Universidade de Lisboa (UL) e de
informações relativas ao centro de saúde dos SASUL, com os preços das
consultas e horário das mesmas;
A criação de um horário de atendimento com o objectivo de esclarecer os
alunos relativamente às candidaturas a bolsas de estudo dos SASUL.

Associação Académica da Universidade de Lisboa
Fruto da colaboração com o Departamento de Acção Social da Associação Académica
da Universidade de Lisboa (AAUL), foi possível:
•

•

Participar na comissão de avaliação de cantinas da Universidade de Lisboa,
colaborando na elaboração dos relatórios de avaliação, entregues aos
SASUL;
Participar e colaborar na Semana da Acção Social da UL.

Certificado de Habitabilidade
Merece um relevo especial a criação e o desenvolvimento do certificado de
habitabilidade da AAFDL, através do qual são avaliados imóveis para arrendamento e,
no caso de esta ser positiva, se atribui uma declaração a comprovar as condições de
habitabilidade daqueles. Posteriormente, cabe à AAFDL divulgar os imóveis
certificados, para que seja possível encontrar casa de uma forma simples e rápida,
evitando os habituais incómodos que este processo acarreta.

Direcção
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Associado a este projecto surge a criação de uma base de dados de imóveis para
arrendamento divulgada no site da AAFDL.

Biblioteca AAFDL
Através deste projecto disponibilizámos livros para empréstimo sob caução a
estudantes da nossa Faculdade.

Apoio Psico‐Pedagógico
Proporcionámos apoio, prestado por um psicólogo, a estudantes, os quais tiveram a
oportunidade de esclarecer as suas dúvidas relativas ao seu percurso após a Faculdade.

Concurso de Senhas de Alimentação
Neste concurso foram disponibilizadas senhas de alimentação mensais a atribuir a
alunos carenciados da nossa Faculdade.
Como entendemos que o apoio prestado deve ser estendido a todos os alunos que
frequentam a Faculdade, foi também aberto um concurso de senhas de alimentação
destinados a alunos inscritos no programa Erasmus.

Base de dados de Bolsas de Estudo a nível nacional
Nesta base de dados disponibilizámos aos nossos alunos bolsas de estudo das Câmaras
Municipais do nosso país, aos estudantes dos respectivos concelhos que frequentem o
Ensino Superior.

Apoios Directos
No âmbito dos apoios directos a estudantes da Faculdade destacamos ainda:
•
•

•

Direcção

A criação de um horário semanal de atendimento do Departamento;
O envio de livros, legislação e apontamentos para o Estabelecimento
Prisional de Lisboa (EPL), com o objectivo de auxiliar os alunos da Faculdade
que lá se encontram detidos;
A recolha de livros para distribuição por alunos mais desfavorecidos.
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Apoios Indirecto
os
No âmbito
o dos apoios indirectos a estudantes da
d Faculdade sublinham
mos:
•
•

A disponibiliza
d
ção de uma caixa de Primeiros Socorros na reccepção da AA
AFDL;
A realização de
d concurso
o para seleccção de alunos para co
olaborar na
a Sala
Un
niversia;

Proje
ecto “Aprox
xima‐te”
Estabeleceemos os prim
meiros contaactos com vista
v
à concrretização deeste projecto
o, que
tem como principal ob
bjectivo fomeentar as relaações entre os
o estudantees e pessoas numa
faixa etáriaa superior aos
a 60 anos. Estes acolhem nas suas habitações estudanttes do
ensino sup
perior com dificuldadess económicaas. Fomentaa‐se a partillha das desspesas
relativas à habitação, não sendo efectuada qualquer
q
cob
brança relattiva de rend
da. De
da que todo este
e processso terá de ser acompanhado por umaa assistente social
referir aind
de modo a que nenhum
ma das partees saia fragilizada do messmo.

Outros Actividad
des
Por fim, cabe‐nos destacar ainda:
•

•

•

•

•
•

Direcção

o da semaana
A organização
“So
olidariedadee Porque Nãão”,
enttre 21 e 24 de Abril, on
nde
esttiveram pressentes diverrsas
insstituições dee solidariedaade
com
m o intuito de divulgar o
seu
u trabalho;
A realização da
d conferên
ncia
“Direito e Acção Social, Que
Q
futturo?” no diaa 24 de Abril na
qual se tentou
u estabeleceer a
ponte entre o Direito e o
apo
oio social;
A dinamização
d
o da semanaa “Voluntas”, de 20 a 25 de Outubro
o, onde estivveram
preesentes diversas instituiçções que trabalham com
m voluntárioss, para divulg
garem
o seu
s trabalho e angariar voluntários;
A organização
o
de um workkshop, no diaa 22 de Outu
ubro, subordinado ao tem
ma do
voluntariado, em colabo
oração com o Instituto Superior de Coope
eração
Un
niversitária;
A realização de
d uma cam
mpanha de Natal
N
que co
onsistiu na rrecolha de jogos,
j
brinquedos e ro
oupas a reveerter para colégio;
A publicação
p
do Guia de Ap
poio ao Alun
no e Acção Social;
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A realização Feria do Livro Jurídico, de 26 de Fevereiro a 04 de Março, em
colaboração com o Departamento Cultural;
A realização de um inquérito aos alunos bolseiros com o objectivo de avaliar o
trabalho dos SASUL e posterior afixação dos resultados;
A organização da Gala da Acção Social, no dia 04 de Março, em colaboração
com o Departamento Recreativo;
A organização de campanhas de recolha de tampas em colaboração com a
Associação “Tampa Amiga”;
A organização de uma campanha de sensibilização “Mulheres Jovens com
Cancro da Mama” em colaboração com o “Movimento Vencer e Viver”.
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Pedagógico
Num ano em que as mudanças no paradigma do Ensino Superior continuaram a ser
implementadas, acompanhámos o final do primeiro ano de transição e grande parte do
segundo. Assistimos, portanto, às nefastas consequências do facto de o corpo docente da
Faculdade ter, desde o início, encarado o Processo de Bolonha com muitas reservas, facto que
a obrigou a implementar profundas e necessárias reformas num curto espaço de tempo.
Recordamos a este propósito que a Faculdade sempre se mostrou esperançosa de que o curso
de Direito fosse excepção e que se mantivessem em vigor os antigos parâmetros de avaliação.
Não causasse a implementação do Processo de Bolonha transtornos suficientes, começaram
a sentir‐se este ano os constrangimentos resultantes do deficiente modelo de
financiamento do Ensino Superior, os quais se reflectiram em concreto na vida da Faculdade
e agravaram, ainda mais, o seu já defeituoso funcionamento. A este propósito refira‐se a
impossibilidade regulamentar que o Conselho Directivo tem de contratar mais docentes. No
entanto, chamamos à atenção para o facto de que este ano, quando se exigia mais empenho e
dedicação, houve um número histórico de dispensas de serviço docente.
Perante este contexto, procurámos concentrar a nossa acção numa intervenção directa
junto do corpo discente e docente, evitando sempre que possível os mecanismos
burocráticos, pesados e morosos que caracterizam os órgãos da Faculdade.
Não obstante, nunca descurámos a intervenção junto do Conselho Pedagógico, do
Conselho Directivo e da própria Reitoria da Universidade de Lisboa, apresentando para o
efeito propostas sempre bem delineadas e estruturadas. Destacamos, a este propósito, a
discussão sobre o preço e o acesso ao 2.º Ciclo (Mestrado), a reestruturação destes e, claro, as
propostas relativas ao Regulamento de Avaliação.
Procurámos, portanto, desenvolver uma base nova, mas sólida, de actuação do
Departamento, alargando a sua área de intervenção para corresponder às exigências do novo
paradigma do Ensino Superior, revelando uma atitude mais pró‐activa do que reactiva.
Através de um trabalho de acompanhamento contínuo e presente, nunca cedemos a pressões
ou ao facilitismo populista e demagógico. Pelo contrário, nunca deixámos de confrontar
directamente todas as partes envolvidas nos problemas que foram sendo apresentados,
contando sempre com a solidariedade e a ajuda dos representantes dos estudantes no
Conselho Pedagógico, no Conselho Directivo e na Comissão Coordenadora do Senado.

Implementação do Processo de Bolonha – Acesso e Propina do 1.º Ciclo
Após deliberação do Conselho Directivo, repudiámos publicamente o aumento da
propina e do numerus clausus para o ano lectivo de 2008/2009.

Direcção
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Recordamos que o Conselho Directivo deliberou o aumento do valor das propinas de
€940 para €960, bem como o aumento do número de vagas para o concurso nacional de
acesso ao Ensino Superior de 500 para 550.
Considerámos inadmissíveis estas decisões emanadas do órgão de gestão da Faculdade
de Direito de Lisboa, já que apenas visam o aumento do financiamento da Instituição,
esquecendo qualquer preocupação com a qualidade pedagógica do ensino.
Propusemos então que a propina não acompanhasse a taxa de inflação enquanto não
fosse proporcionado aos estudantes um aumento significativo das condições materiais
e pedagógicas do ensino, designadamente com a aquisição de novos quadros,
contratação de docentes (incluindo estrangeiros), maior responsabilização da
Faculdade na integração dos seus alunos no mercado de trabalho, maior oferta de
cursos de formação complementar e serviços mais eficientes e com horário mais
alargado.

Implementação do Processo de Bolonha – Plano de Curso do 1.º Ciclo
A este propósito recordamos que a implementação do Processo de Bolonha no passado
ano lectivo foi organizada através da adopção de três planos de curso diferentes (o
antigo para o actual 5.º ano), o de transição (para os actuais 3.º e 4.º ano) e o novo (para
os actuais 1.º e 2.º ano). As dificuldades geradas por este processo, nomeadamente ao
nível do número de docentes, causou problemas vários. Destacamos as dificuldades
encontradas na garantia de que todas as cadeiras opcionais seriam, efectivamente,
leccionadas.
Destacamos também a garantia de avaliação nas cadeiras que deixaram ser
leccionadas no ano lectivo de 2007/2008.
Aproveitámos ainda para lançar a discussão sobre a distribuição dos créditos ECTS
pelas várias cadeiras.

Implementação do Processo de Bolonha – Regulamento de Avaliação do 1.º Ciclo
Quanto ao Regulamento de Avaliação, recordamos que a implementação do Processo
de Bolonha no passado ano lectivo resultou na aprovação de um novo Regulamento
de Avaliação que foi sucessiva e inesperadamente revisto. Recordamos ainda que a
aplicação de novas regras relativas ao calendário escolar resultou num caos
pedagógico que evidenciou a insuficiência dos serviços da Faculdade.
Materialmente, houve um Regulamento de Avaliação por semestre já que, chegados ao
final do primeiro semestre, todos concluíram que o Regulamento de Avaliação não
poderia ser aplicado no apertado calendário lectivo imposto pela Reitoria da UL, que
obriga todas as unidades orgânicas a encerrarem no final de Julho. O prolongamento da

Direcção
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época de orais para o mês de Fevereiro fazia prever idêntica situação, no mês de Julho,
com prejuízo evidente da época de recurso.
Por outro lado, a incapacidade dos assistentes em corrigirem os exames nos prazos
estabelecidos, a dificuldade em estabelecer um calendário de turnos rigoroso para os
exames orais e a obrigação de realizar todas as épocas de exame no ano lectivo
correspondente também contribuíram para esta conclusão.
Foi assim justificada pelo Conselho Directivo a necessidade de alterar o
Regulamento de Avaliação a meio do ano lectivo. Aquele Regulamento de Avaliação
surgiu como a única forma possível de conciliar a exigência legal de um número mínimo
de 13 semanas de aulas por semestre, com a existência de uma época de exames orais
com turnos pré‐estabelecidos, da época de recurso, da época de coincidências, da
época de trabalhador‐estudante e ainda com a manutenção e valorização da avaliação
contínua.
Ainda assim, o Despacho n.º 37 do Conselho Directivo viria a repristinar algumas
normas do 1.º semestre causando alguma confusão. Perante isto, procurámos informar
todos os estudantes das alterações. A isto juntou‐se o facto de as frequências terem
sido realizadas em pleno período lectivo.
Nessa ocasião procurámos evitar o caos pedagógico, que poderia ter obrigado os
alunos a realizarem a época de recurso no mês de Agosto. Mantivemo‐nos fieis às
deliberações anteriores ao mesmo tempo que garantimos que o bom senso prevalecia
em todos os corpos da Faculdade, agindo sempre em conformidade perante falsos
rumores e alarmismos.
Chegados ao final do ano lectivo foi necessário fazer um balanço destes e definir,
enfim, qual o paradigma da avaliação da Faculdade de Direito de Lisboa integrada no
Espaço Europeu de Ensino Superior.
Desta forma, e após um amplo processo de discussão liderado pela Comissão de
Acompanhamento do Regulamento de Avaliação, pelo Conselho Directivo, pelo
Presidente do Conselho Científico e pela própria Associação Académica, foi possível
aprovar, antes do início do ano lectivo 2008/2009, uma série de alterações cirúrgicas
ao Regulamento de Avaliação que, não ignorando a sua exequibilidade, o tornaram
mais justo e adequado à realidade actual do Ensino Superior, em geral, e da Faculdade,
em particular. Assim, foi possível:
•
•
•
•

Direcção

Manter a nota mínima de 7 valores na frequência escrita para aceder à prova
oral;
Garantir a dispensa com 10 valores da prova oral, desde que os elementos que
compõem a avaliação contínua sejam positivos;
Garantir a realização das frequências fora do período lectivo;
Garantir a possibilidade dos estudantes realizarem 4 exames na época de
recurso;
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Garantir uma maior responsabilização dos Professores Regentes pelas suas
equipas.

Posteriormente, e apesar das muitas tentativas frustradas de vários grupos de
Professores, foi possível assegurar a estabilidade do Regulamento de Avaliação, o
qual vigorará inalteradamente pelo menos até ao final do presente ano lectivo.
Ainda no âmbito dos pontos positivos, cabe referir o aumento histórico das provas
orais de melhoria de nota. Só assim a Faculdade poderá incutir nos estudantes do 1.º
Ciclo o gosto pela investigação científica.
Não obstante, qualquer alteração ao Regulamento de Avaliação causa sempre alguma
confusão. Nesta altura, exige‐se a Alunos, Professores, Assistentes e Funcionários um
grande esforço de adaptação às novas regras e um trabalho conjunto para que tudo
corra sem sobressaltos de maior.

Implementação do Processo de Bolonha – Acesso e Propina do 2.º Ciclo
Apresentámos ao Conselho Directivo uma proposta para que o valor da propina do
ano curricular do 2.º Ciclo fosse igual à do 1.º Ciclo. Esta proposta seria aprovada em
plenário daquele órgão. Na mesma ocasião garantiu‐se:
•

•

Que nenhum aluno que tenha frequentado o 1.º Ciclo na Faculdade ficaria
excluído do 2.º Ciclo, i.e. existe um direito de preferência sobre aqueles que
sejam oriundos de outra Instituição de Ensino Superior (IES);
Um modelo de acesso facilitado para os alunos do 5.º ano ao Mestrado
Profissionalizante.

Neste âmbito, será organizada uma conferência de apresentação oficial dos
mestrados a Faculdade, que se irá realizar no mês de Março, com a presença dos
Decanos de cada área jurídica da Faculdade. Nesta conferência vai ser realizada uma
sessão de esclarecimento de dúvidas acerca dos requisitos e funcionamento dos
mestrados na Faculdade. Nessa altura será ainda distribuído um inquérito com o intuito
de analisar a percentagem de alunos interessados em inscreverem‐se nos Mestrados
permitindo assim à Faculdade preparar atempadamente o próximo ano lectivo.

Implementação do Processo de Bolonha – Áreas de Estudo e Plano de Curso do 2.º Ciclo
Conscientes da crescente importância do 2.º Ciclo no futuro do corpo estudantil,
procurámos elaborar um conjunto de propostas e organizar actividades tendentes à
dinamização deste ciclo de estudos.
Assim, e nunca desvalorizando a singular dicotomia existente entre o Mestrado
Científico e o Mestrado Profissionalizante (2.º Ciclo de estudos do Processo de
Bolonha), apresentámos ao Gabinete de Mestrados e Pós‐Graduações, bem como aos
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Professores Decanos dos vários grupos de disciplinas, uma proposta de reestruturação
das áreas de estudo do curso de Mestrado Profissionalizante.
Aquela proposta visava tornar os planos de curso do Mestrado Profissionalizante mais
apelativos e úteis aos estudantes, aproximando‐os das matérias que mais volume de
trabalho envolvem ao mercado de trabalho e tornando‐os mais competitivos com
outras IES.
Após negociações com os órgãos competentes, lográmos atingir a reestruturação
pretendida, modificando por completo o plano de curso da área de Ciências Jurídico‐
Financeiras, o qual tinha demasiadas cadeiras coincidentes com o plano de curso da
área de Ciências Económicas.

Implementação do Processo de Bolonha – Regulamento de Avaliação do 2.º Ciclo
Quanto ao regulamento de avaliação do 2.º ciclo, apresentámos uma série de propostas
que visavam tornar estes cursos mais competitivos, homogeneizando‐os com as
restantes IES. Estas propostas deverão ser discutidas em Conselho Pedagógico.
Ainda neste âmbito propusemos que, no próximo ano lectivo, o Mestrado
Profissionalizante funcionasse tanto em regime diurno como em regime nocturno.

Implementação do Processo de Bolonha – Aprofundamento
Num ano em que tanto o Governo como a Reitoria da UL procuraram legislar e
regulamentar o aprofundamento do Processo de Bolonha, acompanhámos
atentamente a aplicação na Faculdade do Estatuto do Estudante em Regime Livre, do
Estatuto do Estudante em Regime Geral a Tempo Parcial, do Regulamento de
Prescrições, do Estatuto do Estudante Atleta da Universidade de Lisboa e da
proposta de Estatuto de Estudante‐Atleta da AAFDL/FDL.
Ainda neste âmbito, destaque para:
•

•

A implementação do diploma legal que procede à simplificação do processo
de comprovação da titularidade dos graus e diplomas. Esta passará a ser
assegurada através de um diploma, tornando facultativa a sua solicitação;
A possibilidade de inscrição, por estudantes de um curso superior, em
qualquer IES, em disciplinas que não integrem o plano de estudos do seu
curso, com a garantia, em caso de aprovação, de certificação e inclusão no
suplemento ao diploma.

A este propósito, temos procurado garantir junto da Reitoria da UL a efectivação do
suplemento ao diploma.
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Uma referência ainda para, graças ao trabalho da colega Angelika Buch, a criação, por
parte do Conselho Directivo, do sistema de tutoria, como forma de apoio pedagógico
por docentes e discentes. Colaborámos na divulgação deste novo método de ensino à
comunidade estudantil.
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Época Especial para Finalistas e Trabalhadores‐Estudantes
No final do passado ano lectivo, um grupo de estudantes do curso nocturno realizou
uma petição para a realização de uma época especial para trabalhadores‐estudantes
em Setembro de 2008. Posteriormente, apresentámos tal petição ao Conselho
Directivo, que deliberou realizar a referida época. Por nossa proposta, organizou‐se
esta época no sentido de abranger ainda os estudantes Finalistas. Consequentemente,
entre os dias 10 e 30 de Setembro realizou‐se uma época específica para finalistas,
portadores de deficiência, desportistas de alta competição, dirigentes associativos e
trabalhadores‐estudantes.
Actualmente, está em curso novo abaixo‐assinado, proposto pela AAFDL, que,
considerando os esforços infrutíferos para a criação e regulamentação atempada de
uma época especial para Finalistas e Trabalhadores‐Estudantes e, ainda, o duplo
contributo prestado por quem trabalha e estuda, as dificuldades que sentem na
conciliação das duas realidades e reconhecendo ainda a necessidade especial que têm
de um período alargado para a preparação dos seus exames, pretende reivindicar
junto dos órgãos de governo a necessidade da existência de uma época especial
para os alunos trabalhadores estudantes em Setembro de 2009.

Mapas de Exames
Através de reuniões com os Delegados de Turma e com o Conselho Directivo tornámos
pública a discussão dos Mapas de Exames / Frequências das várias épocas de avaliação.

Caderno Pedagógico
Mantivemos o Caderno Pedagógico, com notas explicativas sobre o Regulamento
de Avaliação, sempre actualizado.
Assim, publicámos duas versões do Caderno Pedagógico, contribuindo para o
esclarecimento de todos os estudantes e, também, docentes, acerca dos processos de
avaliação em vigor na Faculdade. Este caderno foi sendo permanentemente actualizado
on‐line.
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Avaliação da Qualidade da Faculdade – Auto‐Avaliação e Hetero‐Avaliação
Desde o início que procurámos promover a certificação da Avaliação da Faculdade,
zelando pela implementação das regras da Avaliação de Qualidade do Ensino Superior
na Faculdade. Neste sentido, acompanhámos e colaborámos na elaboração no
Relatório de Auto‐Avaliação da Faculdade, coordenado pela Comissão de Auto‐
Avaliação, o qual viria a ser integrado no Relatório de Auto‐Avaliação da Universidade
(Self‐Evaluation Report).
Actualmente, estamos a acompanhar o processo de avaliação externa, conduzido
pela European University Association (EUA).
Este processo decorreu em duas fases:
•

•

Numa primeira fase todas as Unidades Orgânicas, Institutos e Unidades
Funcionais da UL participaram com a entrega de indicadores que permitiram à
Comissão de Autoavaliação da UL preparar uma proposta de Relatório de
Autoavaliação. Este encontra‐se em análise por todos os órgãos da UL e
Associações de Estudantes, de forma a recolher comentários finais. A versão
definitiva do Relatório foi enviada para a EUA.
Numa segunda fase do processo, os avaliadores da EUA visitam a UL uma
primeira vez nos dias 16 a 18 de Março.

Avaliação da Qualidade – Avaliação da AAFDL
Por outro lado, e como tem sido prática, o Departamento Pedagógico, no fim do ano
lectivo 2007/2008, realizou a avaliação do corpo docente através de inquéritos
distribuídos a todos os alunos.
No entanto, este processo de avaliação sofreu uma evolução significativa na
acreditação e reconhecimento. Neste sentido, o inquérito foi apresentado ao Instituto
de Ciências Socais da UL (ICS‐UL), que encarregou uma investigadora de tratar os
dados, e à Comissão de Auto‐Avaliação da Faculdade. Garantiu‐se assim a total
imparcialidade dos resultados e uma maior precisão dos mesmos.
Por fim, o Conselho Directivo reconheceu e certificou os resultados, divulgando‐os
junto do corpo docente. Já a Comissão de Auto‐Avaliação da Faculdade aproveitou e
incorporou os nossos resultados no Relatório de Auto‐Avaliação da Faculdade.

Manual de Boas Práticas Pedagógicas
Numa área tão sensível como esta é incompreensível que, até hoje, nunca o Conselho
Pedagógico tenha discutido, aprovado e divulgado um Manual de Boas Práticas
Pedagógicas, onde se definissem as linhas de actuação do corpo docente e discente.
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Assim, e através de um esforço desenvolvido pelo Conselheiro Pedagógico Miguel
Machado, foi redigido, apresentado em RGA e disponibilizado para consulta pública
um Manual de Boas Práticas Pedagógicas, o qual aguarda será apresentado ao
Conselho Pedagógico no dia 19 de Março.
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Assembleias Pedagógicas
Foi realizada a primeira Assembleia Pedagógica, onde estiveram presentes alunos de
todos os anos. Foram esclarecidas todas dúvidas e foram explicados e clarificados os
processos de avaliação em vigor na Faculdade. A Assembleia permitiu ainda que os
alunos conhecessem os seus representantes no Conselho Pedagógico, facilitando o
contacto mais próximo e directo entre estes.

Delegados de Turma
Procurámos dinamizar reuniões entre delegados de turma, procurando contribuir
para a sua formação pedagógica e aproximando‐os dos representantes no Conselho
Pedagógico. Através do esclarecimento de dúvidas e da auscultação de sugestões e
propostas foi possível reforçar a ligação entre as subturmas, a AAFDL e os órgãos da
Faculdade.

Queixas Pedagógicas e Problemas Pedagógicos
Num esforço de conseguir um maior efeito prático nas queixas apresentadas, optámos
por uma linha de acção diferente daquela que vinha sendo seguida há vários anos.
Assim foi dado preferência ao contacto directo com as partes envolvidas nos problemas
apresentados, promovendo uma maior celeridade na resolução destes e obtendo
resultados muito positivos.
Foram apresentadas três queixas pedagógicas, das quais duas foram resolvidas. A
terceira ainda se encontra pendente.
Por outro lado, procurámos sempre dar resposta aos problemas apresentados pelos
alunos e nunca, incentivando a apresentação de queixas pedagógicas aos órgãos
responsáveis.
Foi ainda criado um endereço de correio electrónico exclusivo para receber as queixas
pedagógicas.
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Fiscalização Pedagógica
Além da fiscalização das opções pedagógicas dos órgãos da Faculdade, nomeadamente
nos processos de negociação das alterações ao Regulamento de Avaliação, procurámos
fiscalizar as condutas pedagógicas dos vários docentes.
Neste sentido, e além da resolução de inúmeros problemas ocasionais, dos quais
destacamos a questão resolvida da cadeira de Direito Internacional Económico,
divulgámos o calendário com os prazos de correcção das frequências bem como o da
entrega das grelhas de correcção, alertando desta forma o corpo discente para o
incumprimento dos prazos.
Divulgámos ainda os nomes dos docentes cumpridores destes prazos.
Neste âmbito, produzimos um documento, com o conhecimento dos representantes
dos estudantes no Conselho Pedagógico, onde relatámos os atrasos na correcção dos
exames e, consequentemente, na marcação das provas orais. Concluímos que deixaram
de ser uma excepção e tornaram‐se a regra seguida por grande parte dos docentes.
Note‐se que estes problemas, ao contrário do que é muitas vezes alegado, são
estruturais e não uma mera consequência da implementação da Declaração de Bolonha
na Faculdade.
Foram, por isso, propostas uma série de medidas que consideramos necessárias,
urgentes e potencialmente eficazes, com um elevado sentido prático, que resolverão
estas deficiências. Assim, serão propostas em Conselho Pedagógico, no dia 19 de
Março:
•

•
•

•
•

A alteração dos prazos de correcção das provas escritas, passando estas a ser
corrigidas em duas fases: correcção e publicação de pautas, no prazo de seis
dias úteis, das provas dos alunos dos três primeiros turnos de orais; e correcção
e publicação de pautas, até ao primeiro dia do terceiro turno, das provas dos
alunos dos dois últimos turnos de orais;
A marcação efectiva de orais com 48 horas de antecedência;
A calendarização das provas orais feita em exclusivo pela Divisão Académica,
em função de disponibilidade genérica transmitida por cada docente no início
de cada época de exames;
A repristinação do efeito suspensivo dos recursos sobre a marcação das provas
orais;
A priorização do reforço de júris nas disciplinas com mais alunos inscritos.

Relações com os órgãos da Faculdade e da Universidade
Procurámos sempre articular todas as posições com os representantes dos estudantes
nos vários órgãos da Faculdade e da UL, nomeadamente no Conselho Pedagógico, no
Conselho Directivo e na Comissão Coordenadora do Senado da UL.
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Por conseguinte, foi possível obter posições conjuntas nos diversos órgãos, com
resultados evidentes na maioria das deliberações.
No âmbito do Conselho Directivo, destacamos:
•

A criação de bolsas para alunos com propinas em atraso;

•

A realização de concursos para colaboradores em vários serviços da Faculdade.

Outras Actividades
Por fim, uma referência às seguintes actividades:
•
•

Sessões de Esclarecimento, a todas as subturmas, sobre as alterações ao
Regulamento de Avaliação;
Debate sobre as alterações ao Regulamento de Avaliação.

Até ao final do mandato será ainda publicada on‐line uma revista com conteúdos
pedagógicos, para que os estudantes tenham a oportunidade de escrever artigos com
temas que considerem importantes para melhorar a pedagogia na Faculdade.
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Política Educativa
Este mandato foi marcado por uma grande instabilidade ao nível das políticas para o Ensino
Superior, revelador de um profundo movimento de reforma do mesmo. Destacamos três
acontecimentos:
•

•
•

O aprofundamento do Processo de Bolonha, através da aplicação e da produção de
legislação nacional e de regulamentos vários, tanto na Universidade como na
Faculdade;
A implementação do novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
(RJIES);
A contestação ao Financiamento do Ensino Superior.

Por outro lado, e apesar da importância que estes assuntos assumiram na condução dos
trabalhos deste Departamento, nunca descurámos a participação política nos vários fóruns a
que a AAFDL pertence.

Aprofundamento do Processo de Bolonha
A AAFDL assumiu uma postura de relevo no movimento associativo nacional,
reflectindo sobre todas as problemáticas e emitindo notas de imprensa, tomadas de
posição, comunicados e moções. Aqui, merece óbvio destaque a elaboração e
aprovação em RGA da Moção Global de Política Educativa.
Destacamos ainda o parecer relativo a um estudo sobre mobilidade
“Incoming/Outcoming Erasmus Students/Teachers” (documento traduzido para
Inglês) e a Moção sobre a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.
Ainda a este propósito, este Departamento assumiu um papel de invulgar importância
no tratamento de questões internas da Universidade e da própria Faculdade. Assim,
sublinhamos a elaboração do comunicado sobre o Estatuto do Estudante em Regime
Livre e em Regime Geral a Tempo Parcial, da proposta de Estatuto de Estudante‐
Atleta da AAFDL/FDL e do memorando interno sobre o preço e o acesso ao 2.º Ciclo
(Mestrado).
Por outro lado, participámos na elaboração, distribuição e recolha dos inquéritos de
auto‐avaliação da Universidade de Lisboa e colaborámos nos trabalhos de auto‐
avaliação da Universidade de Lisboa, realizados pela comissão da EUA (European
University Association).

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 70

[R
Relatório de Actividad
des]

2008
82009

Imple
ementação do RJIES
O acompan
nhamento da implementação do RJIES foi, desd
de o início, um
ma prioridad
de. Ao
nível da Universidade,, prestámoss apoio aos representan
ntes dos estudantes tan
nto na
eral. O proccesso de eleição do Reittor da
Assembleiaa Estatutáriaa como no Conselho Ge
Universidade tem sido acompanhaado com o maior
m
cuidado
o.
Ao nível daa Faculdade,, contribuímos para a elaaboração daa Proposta d
de Livro Verrde da
FDL – “Uma Visão para
p
a FDL” – [Estraté
égia e Projectos], do Anteprojectto de
outor Jorge
e Miranda – [Comenta
ado] e do Anteprojectto de
Estatutos – Prof. Do
Estatutos – [Conffronto de Propostass], documeentos apreesentados pelos
representaantes dos estudantes na Asssembleia Estatutária
E
da Faculldade.
Posteriorm
mente, e ao longo dos trabalhos daquela
d
Asssembleia, prreparámos vários
v
documento
os explicativvos de legislação nacional, facilittando o traabalhos daq
queles
representaantes.

Conttestação ao Financiamento do Ensino Superiorr
Por outro
o lado, o movimento
o de
contestaçã
ão ao Fina
anciamento
o do
Ensino Superior,
S
iniciado pelos
p
representaantes dos estudantes da
Faculdade de Direito e da Faculd
dade
de Letras na Comissão Coordenaadora
do Senado
o da Universidade de Lissboa,
a 11 de Setembro
o de 2008
8, e
continuado
o
pelas
Associaações
Académicaas e de Estu
udantes (AAEE’s)
encontrou na AAFDL
L o seu graande
impulsionaador, ainda que o papel
p
assumido pela
p Direcção‐Geral da Associação
A
Académica
A
da Universidaade de Lisbo
oa (DG
AAUL) ten
nha sido dee enorme im
mportância. Destaque para
p
a elab
boração de notas
imprensa e,
e claro, parra a aprovaçção em RGA
A da Moção
o sobre o Fiinanciamentto do
Ensino Superior, a quaal viria a ser aprovada na generalidaade em Asseembleia Mag
gna da
o Encontro Nacional
N
de Direcções Associativas
A
(ENDA), por proposta da
d DG
AAUL e no
AAUL. A elaboração
e
e apresentaçção de uma queixa ao Provedor de
e Justiça so
obre a
inconstitucionalidade
e do RJIES e a ilegalidad
de do Financciamento do
o Ensino Sup
perior
nda não term
minou.
foi o passo seguinte dee um movimeento que ain
A este pro
opósito, desttacamos ain
nda as audiê
ências tidas com o Min
nistro da Ciê
ência,
Tecnologia
a e Ensino Superior,
S
Prrofessor Dou
utor Mariano
o Gago, com
m o Secretárrio de
Estado do
o Ensino Su
uperior, Pro
ofessor Douttor Manuel Heitor, e ccom o Reito
or da
Universida
ade de Lisbo
oa, Professo
or Doutor António
A
Sampaio da Nóvvoa, bem co
omo a
distribuiçã
ão dos abaix
xo‐assinado
os sobre o Financiamento do Enssino Superio
or e a

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 71

[Relatório de Actividades]

20082009

deslocação à Assembleia da República para assistir ao debate na especialidade
sobre as dotações orçamentais para o Ensino Superior.

Acesso ao Ensino Superior, Propinas e Acesso à Ordem dos Advogados
A elaboração e divulgação de uma tomada de posição sobre o valor das propinas e o
número de vagas na Faculdade despoletou uma surpreendente atenção mediática
para esta temática, à qual aproveitámos para relacionar a questão do acesso à Ordem
dos Advogados por parte dos licenciados com um plano de curso adaptado ao Processo
de Bolonha.

Associativismo – Federação Nacional de Estudantes de Direito
A este propósito destacamos o papel de liderança assumido na reforma institucional
da Federação Nacional de Estudantes de Direito (FNED), iniciado pela organização do
fórum “Direito em Debate”, a 3 de Maio de 2008, onde AAEE’s de várias Faculdades de
Direito do Ensino Superior Público, Particular e Cooperativo e Concordatário
debateram os problemas comuns dos cursos de Direito no Ensino Superior Público e
Privado, nomeadamente ao nível de Saídas Profissionais e Valorização Curricular. Este
processo continuou na Assembleia‐Geral Extraordinária da FNED, em Arcos de
Valdevez, a 17 de Maio de 2008, onde apresentámos uma Moção de Estratégia Global
e uma Proposta de Estatutos da FNED. A conclusão deste processo verificou‐se na
Faculdade de Direito de Lisboa, em Novembro, com a eleição do colega João Correia
para Presidente da FNED. Na mesma ocasião foram nomeados Ivan Duarte
(Tesoureiro da Comissão Executiva) e Hugo Silva (Vogal da Comissão Executiva) e
eleitos Mafalda Vasconcelos (Secretária da Mesa da Assembleia Geral) e Gilberto
Rebelo (Secretário do Conselho Fiscal e Jurisdicional).
Ainda no âmbito da FNED, destaque para a participação nas Assembleias‐Gerais da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa, em Abril de 2008, e no Conselho Geral da Faculdade de
Direito da Universidade do Porto, em Dezembro do mesmo ano.

Associativismo – Associação Académica de Lisboa e Reuniões Inter‐Associações
Por outro lado, a aprovação em RGA da Moção de desvinculação da Associação
Académica de Lisboa (AAL) serviu de mote para várias deliberações com o mesmo teor
em outras Associações de Estudantes, dando início a um histórico processo de diálogo
inter‐associações do Ensino Superior Público do distrito de Lisboa, com a realização de
sucessivas reuniões e a divulgação de várias posições comuns. A este propósito,
destaque para:
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A participação conjunta de todas as AAEE’s do Ensino Superior Público da
cidade de Lisboa numa reunião com o Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior e com o Secretário de Estado do Ensino Superior, Professor
Doutor Mariano Gago e Professor Doutor Manuel Heitor, a 29 de Outubro de
2008, sobre acção social indirecta, nomeadamente o estado das residências
universitárias;
O boicote ao ENDA extraordinário, organizado pela Associação Académica da
Universidade de Aveiro (AAUAv) nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2009,
justificado em protesto elaborado pela DG AAUL e subscrito pelas AAEE’s da
UL, da Universidade Técnica de Lisboa (UTL), da Universidade Nova de
Lisboa (UNL), da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) e do Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE);
O acompanhamento do relacionamento da Associação Desportiva do Ensino
Superior de Lisboa (ADESL) com a Federação Académica de Desporto
Universitário (FADU);
As reuniões informais inter‐associações com vista à partilha de experiências,
preparação de posições comuns e preparação dos ENDA’s.

Associativismo – Universidade de Lisboa e Associação Académica da Universidade de
Lisboa
Mas foi ao nível da Universidade de Lisboa e da Associação Académica da Universidade
de Lisboa (AAUL) que os nossos contributos mais se fizeram sentir. A este propósito
destacamos a participação nas reuniões do Conselho Geral da AAUL e, naturalmente,
da Assembleia Magna da AAUL, onde sempre procurámos apresentar propostas e
assumir tomadas de posição. Noutro sentido, marcámos presença nas reuniões com os
vários responsáveis da Reitoria da Universidade e com o próprio Reitor.
A este nível, destaque para:
•

•

•

Direcção

O apoio conjunto de todas as AAEE’s da UL a uma lista encabeçada pelo
colega André Caldas, que elegeria ainda o colega Fernando Pereira (Faculdade
de Medicina) e a colega Marta Santos (Faculdade de Ciências) para o Conselho
Geral da Universidade de Lisboa;
O apoio conjunto das seis AAEE’s associadas à AAUL nas eleições para os
órgãos sociais desta Associação e que culminaria com a eleição dos colegas
Manuel Carvalho (Presidente de Mesa da Assembleia Magna), Paulo
Pinheiro (Presidente do Conselho Fiscal), André Caldas (Vice‐Presidente da
Direcção‐Geral), Francisco Santos, Gonçalo Carrilho, José Barros (Vogais da
Direcção‐Geral);
A eleição do colega João Correia para o Conselho de Acção Social da
Universidade de Lisboa (CASUL).
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Associativismo – Encontro Nacional de Direcções Associativas
Uma referência para a participação em ENDA’s. Nos dias 11, 12 e 13 de Abril de 2008
marcámos presença no ENDA organizado pela Associação de Estudantes da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto (AEFLUP), onde divulgámos uma tomada de
posição sobre a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Destacamos
a discussão realizada a propósito dos modelos de atribuição de bolsas de acção social.
Nos dias 7, 8 e 9 de Novembro participámos no ENDA organizado pela Associação de
Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa
(AEFCT/UNL). Destaque para a aprovação da Moção sobre o Financiamento do Ensino
Superior, sob proposta da DG AAUL, para a reeleição do colega Paulo Pinheiro para o
Conselho Nacional da Juventude e para o Conselho Consultivo do Instituto
Português da Juventude e para a participação do Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior e do Secretário de Estado do Ensino Superior.
Quanto ao ENDA Extraordinário, organizado pela AAUAv nos dias 27 e 28 de Fevereiro,
decidimos participar do boicote das Associações da Universidade de Lisboa,
subscrevendo protesto elaborado pela DG AAUL e subscrito pelas AAEE’s da UL, da
UTL, da UNL, da UAL e do ISCTE, enviando uma nota justificativa à organização. De
notar que a única nota de destaque deste Encontro foi a eleição do colega Pedro
Soares, da Universidade do Minho (UM), para o Conselho Consultivo da Agência de
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (CCAAAES).

Associativismo – Seminários e Conferências
Destacamos ainda a participação no seminário “O Processo de Bolonha e os seus
Desenvolvimentos”, realizado pelo Conselho Nacional da Educação, no dia 23 de
Junho de 2008, e na conferência internacional “Fomentar a acessibilidade ao ensino
superior – alguns casos internacionais sobre empréstimos a estudantes” (“Increasing
accessibility to higher education institutions ‐ Some international examples on
student’s loans”), realizada no dia 2 de Junho de 2008.

Outras Actividades
Uma palavra final para as seguintes actividades:
•
•
•

Direcção

Actualização do placard de Politica Educativa com notícias da área;
Desenvolvimento do trabalho de pesquisa histórica da AAFDL;
Estabelecimento dos primeiros contactos com vista a realizar futuramente o
Fórum “Novos Horizontes”.
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Apoio ao Primeiro Ano
Ano após ano, o Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano (GAPA) assume um papel decisivo na
recepção e no acompanhamento dos novos alunos que ingressam na Faculdade. Para
cumprirmos esta missão, procurámos atenuar as dificuldades inerentes às mudanças
provocadas pela entrada no Ensino Superior, auxiliando todos alunos que frequentaram o
primeiro ano do 1.º Ciclo ao longo deste mandato, trabalhando, por conseguinte, com os
alunos que entraram na Faculdade no ano lectivo de 2007/2008 e com aqueles que entraram
no actual ano lectivo.

Actividades de Acompanhamento ao Primeiro Ano
Para atenuar as dificuldades já referidas, procurámos garantir um acompanhamento
contínuo e permanente aos alunos do Primeiro Ano. Neste sentido:

Direcção

•

No 2.º semestre do ano lectivo 2007/2008, actualizámos as colectâneas de
exames escritos e orais para os alunos do primeiro ano da Faculdade,
funcionando estas como auxiliares de estudo para as frequências que se
realizaram de 28 de Abril a 16 de Maio. Este material foi disponibilizado tanto
no sítio da AAFDL como na sua recepção;

•

Com o intuito de perceber as dificuldades sentidas pelos alunos do primeiro ano
e de preparar a entrada dos novos alunos, realizámos inquéritos, nos dias 15 e
16 de Maio, tendo os resultados sido expostos na Faculdade;

•

No dia 21 de Maio de 2008, organizámos uma conferência subordinada ao
tema "Recursos e Orais", que procurou esclarecer e informar, através da
participação de alguns assistentes que haviam leccionado ao Primeiro Ano, os
alunos sobre a época de exames que se realizaria em Junho;

•

Funcionou, um horário de atendimento, ao longo de todas as terças‐feiras,
das 13h às 14h, de forma a poder ajudar e esclarecer qualquer aluno do
primeiro ano.

•

No início do ano lectivo 2008/2009 procedeu‐se à recolha de dados dos alunos
do primeiro ano, de modo a construir uma base de dados e,
consequentemente, manter uma relação de comunicação mais estreita com
estes alunos;

•

Incentivámos a eleição de delegados de subturma, promovendo a clareza, a
simplicidade e a transparência na representação dos interesses dos alunos;
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No final no 1.º semestre do ano lectivo 2008/2009 foram distribuídas
colectâneas de exames e orais aos alunos do primeiro ano, adaptadas ao novo
plano de curso.

Actividades Recreativas
Porque consideramos que a integração dos novos alunos é sempre facilitada por
encontros académicos, organizámos:
•

O II Jantar de Caloiros, no dia 27 de Maio de 2008, no Bar ”Média Alta”, na
Faculdade;

•

O III Jantar do 1.º Ano, no dia 4 de Março de 2009, no restaurante “O Porão”,
em Santos.

Recepção ao Caloiro 2008
No início do ano lectivo 2008/2009, procurámos prestar apoio a todos os alunos que
entraram na Faculdade. Nesse sentido organizámos a recepção ao caloiro, de 15 a 19
de Setembro 2009, onde recebemos os novos alunos, auxiliando‐os na sua inscrição e
ajudando‐os a conhecer a Faculdade, à medida que iam conhecendo os colegas mais
velhos. Com esta actividade prestámos um apoio directo a cerca de 480 alunos.
Destacamos o facto de, pela primeira vez, a inscrição ter sido realizada on‐line, pelo que
a inscrição dos alunos acabou por ser feita em portáteis cedidos pela TMN.
Nesta ocasião distribuímos ainda os Kits Caloiro, compostos por um Guia do Caloiro,
uma t‐shirt, um cartão de telemóvel TMN, descontos em pousadas da juventude, uma
agenda do IPJ, entre outros brindes.
Destacamos o Guia do Caloiro: um pequeno livro onde compilámos informações úteis
não só sobre a Associação Académica e a Faculdade, como também sobre a cidade de
Lisboa, e onde incluímos ainda uma agenda escolar.
No âmbito desta actividade:
•
•
•
•
•

Direcção

Decorreu uma acção de formação para colaboradores da actividade em
questão;
Organizaram‐se bancas de promoção das equipas desportivas da AAFDL e
dos Núcleos Autónomos;
Organizou‐se uma banca para se proceder à inscrição de sócios AAFDL;
Criou‐se uma banca de habitação e outra de acção social;
Facilitou‐se a presença de representantes do banco Santander Totta para que
procedessem à divulgação do novo cartão de estudante.
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Quinzena do Caloiro 2008
Após a recepção ao caloiro, o GAPA participou na Quinzena do Caloiro, organizando
três actividades:
•

Uma Sessão de Boas Vindas aos alunos do primeiro ano, no dia 25 de
Setembro, à qual juntámos uma conferência sobre “Métodos de Estudo e
Gestão de Tempo”, organizada pelo Departamento de Formação Curricular e
Valorização Cívica;
Uma visita ao Centro de Estudos Judiciários (CEJ), no dia 30 de Setembro,
com o objectivo de dar a conhecer aos alunos uma das possíveis saídas
profissionais do curso de Direito. Desta forma, os alunos puderam conhecer as
instalações, o funcionamento da instituição e todo o processo a realizar caso
queiram aceder ao CEJ.
Um concurso para a eleição do Mister e Miss Caloiro, após o Jantar do
Caloiro, no dia 1 de Outubro. Para esta actividade, foram previamente
seleccionados 6 caloiros e 6 caloiras, só chegando 2 à final. Os participantes do
Jantar do Caloiro acabaram por ser os eleitores daquele sufrágio.

•

•

Fórum Virtual
Aproveitando a reestruturação do sítio da AAFDL, criámos um fórum virtual, de modo
a permitir também que os alunos do primeiro ano possam esclarecer as suas dúvidas de
forma mais cómoda, facilitando‐se ainda a troca de ideias com os demais colegas.

Outras Actividades
Até ao final do mandato concretizaremos ainda as seguintes actividades:
•
•

Direcção

A visita à Assembleia da República, com data prevista para o dia 10 de Março;
A visita ao Museu da Presidência, no dia 17 de Março.
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Informática
Na estrutura da Associação Académica, este gabinete funcionou como um suporte
fundamental da actividade de toda a Direcção, potenciando os seus recursos e facilitando a
prossecução dos seus objectivos.
Assim, foi da competência interna deste Gabinete:
•
•
•

O suporte diário a todos os Departamentos e Gabinetes;
A gestão do parque informático e dos meios de comunicação electrónicos;
A assistência técnica na área informática.

Não obstante, procurámos desenvolver uma série de recursos, procurando inovar para
responder de forma eficiente e apelativa às necessidades da AAFDL.
Organização Interna – Parque Informático
Verificada a necessidade de adquirir uma impressora de rede para enfrentar o volume
de impressões necessárias à execução célere do trabalho corrente dos vários
Departamentos, a Associação Académica optou, com base num critério orientado para
a relação qualidade preço, pela Xerox Phaser 6180, com as seguintes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocidade de impressão a cores: 20 ppm;
Velocidade de impressão a preto e branco: 26 ppm;
Tempo de saída da primeira página: 10 segundos em cores;
Resolução: 600 x 600 x 4 dpi;
Processador: 400 MHz;
Tamanho máximo do papel: 216 x 356 mm;
Capacidade de papel padrão: 400 folhas;
Capacidade máxima de papel: 950 folhas;
Ciclo máximo de funcionamento: 60.000 páginas por mês;

Assim, na área associativa, o parque informático é actualmente composto por seis
postos de trabalho (constituídos por PC’s, CRT’s, ratos e teclados), duas impressoras e
uma fotocopiadora, a saber:
•
•
•
•
•

Direcção

Quatro P.C.’s Intel® Pentium® 4 e acessórios;
Dois P.C.’s Intel® Pentium® 3 e acessórios;
Uma impressora HP Phaser 1500;
Uma impressora Xerox Phaser 6180;
Uma Fotocopiadora.
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Organização Interna – Rede Informática e Domínio
Todos os postos de trabalho estão inseridos no domínio AAFDL, o que permite a
comunicação em rede de toda a estrutura informática nas suas várias vertentes e
localizações: Recepção, Gabinetes de trabalho da Direcção, Livraria, Departamento
Financeiro, Departamento Gráfico e Sala de Reuniões. Assim, a partir de qualquer
posto, é possível:
•
•
•
•
•

O acesso à Internet;
A partilha de documentos, base de dados, ficheiros e aplicações:
A partilha de impressoras;
O acesso ao sistema de facturação;
O acesso remoto ao servidor.

Todos os utilizadores do Domínio estão devidamente credenciados com uma conta e
um nível de acesso específico, de acordo com as necessidades que demonstram na
execução do seu trabalho.

Renovação do sítio aafdl.pt
A renovação do sítio aafdl.pt representou uma aposta clara na inovação e na
interactividade enquanto imagens de marca da Associação Académica. A
reestruturação proporcionou ao espaço um aspecto moderno e permitiu a
implementação de novas funcionalidades, atractivas e convenientes, que
consubstanciaram um claro benefício para todos os utilizadores. Destacamos:
•

•

•
•

•

•

Direcção

O Provedor Virtual do Estudante, onde os alunos podem, de forma sigilosa,
apresentar todas as suas críticas e queixas relativas ao trabalho e ao
funcionamento da AAFDL e dos próprios órgãos da Faculdade;
Os espaços próprios de cada Departamento e Gabinete da AAFDL, para que a
comunicação entre estes e os alunos seja fácil, permanente e eficaz. A este
propósito, mereceram natural destaque as áreas Editorial, do Desporto
Universitário, Pedagógica e de Política Educativa.
A Help‐desk, que permite a todos os utilizadores do sítio o contacto imediato,
directo e gratuito com a Associação;
A Subturma Virtual, área de uploads e downloads de documentos
academicamente relevantes, como por exemplo, material de estudo das várias
disciplinas actualmente leccionadas;
A área dos serviços da Associação Académica onde, pela primeira vez, se
procura elencar os serviços disponíveis;
A Bolsa de Emprego disponibiliza agora, em secção criada para o efeito, as
principais ofertas de emprego negociadas pelo departamento de Saídas
Profissionais. A Associação procura assim assumir uma função importante no
recrutamento dos alunos da academia e disponibilizar mais um meio de acesso
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ao mercado de trabalho. Esta iniciativa foi uma aposta ganha, facto
comprovado pelo elevado número de acessos daquela secção, sendo hoje a
área mais visitada do nosso sítio.
•
•

A plataforma de clipping, permanentemente actualizada com notícias sobre
Educação e Ensino Superior, gerida com conteúdos do jornal “Público”;
O destaque dado aos parceiros institucionais e aos patrocinadores da AAFDL.

Até ao final do mandato, o desenvolvimento do sítio será permanente, pelo que novas
funcionalidades estarão brevemente disponíveis:
•
•
•
•

A AAFDL TV on‐line que facultará, de forma inovadora e interactiva, o acesso às
principais notícias e novidades da AAFDL;
A livraria on‐line que permitirá, de forma cómoda, aceder aos produtos
comercializados pela livraria da AAFDL aos melhores preços;
A Biblioteca AAFDL on‐line, que disponibilizará a consulta de livros e outros
documentos relevantes;
Uma Galeria de vídeos e imagens que registe a história da Associação e da
Faculdade.

O sítio aafdl.pt recebeu, ao longo do mandato, 56.596 visitas e 210.778 pageviews. Não
podemos deixar de registar o acréscimo sentido entre o mês de Setembro e o mês de
Outubro, após a remodelação do espaço, tendo o número mensal de visitas aumentado
de 1.662 para 2.721. Dos cibernautas que visitaram a nossa página 33.83% fizeram‐no
pela primeira vez e 68.73% são utilizadores regulares dos serviços que prestamos na
internet, o que demonstra, claramente, a importância crescente que este meio de
comunicação apresenta no seio da nossa academia.

Fórum AAFDL
Este espaço é disponibilizado no sítio aafdl.pt e proporciona a todos os interessados
uma área adequada ao debate de assuntos académica e socialmente relevantes. Ainda
em desenvolvimento, o fórum será organizado por áreas de intervenção previstas para
as várias cadeiras leccionadas no actual plano de curso, servindo inclusivamente para a
publicação de trabalhos realizados por alunos. A curto prazo proporcionará o diálogo
entre os Departamentos da Associação Académica e os associados.

Publicações Electrónicas
A Associação disponibilizará, a curto prazo, uma publicação electrónica com artigos de
discentes convidados pelo departamento Pedagógico, relacionados com a nossa
Faculdade, numa iniciativa que se espera perpetuar e que visa incentivar e estimular a
participação de todos na vida da Academia, recolhendo importantes contributos para a
evolução da mesma.

Direcção
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Em paralelo, a Associação está a negociar, com o núcleo Calíope, a publicação em
formato digital da revista Criatura, permitindo a todos a consulta efectiva da
publicação.

Reforma da newsletter da AAFDL
No seguimento da renovação e reestruturação do website da AAFDL, o gabinete de
Informática procederá, até ao final do mandato, à uniformização de imagem entre
aquele e a newsletter, permitindo que a transmissão de informação seja mais simples e
atractiva.

Acesso a sítios jurídicos
A Associação negociou, ao longo do seu mandato, a subscrição dos serviços jurídicos
electrónicos comercializados pela Lexpoint no sítio lexpoint.pt. Estes serviços serão
brevemente disponibilizados aos sócios, permitindo‐lhes o acesso a uma vasta base de
dados jurídica, o que representa, seguramente, uma ajuda preciosa no estudo e na
elaboração de trabalhos académicos.

Actualização da base de dados:
A actualização da base de dados dos alunos da FDL, realizada ao longo deste mandato,
visou garantir o acompanhamento efectivo e personalizado dos mesmos, havendo
agora, a título de exemplo, newsletters dirigidas especificamente aos alunos do
primeiro ano.

Direcção
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Relações Públicas
O Gabinete de Relações Públicas assumiu uma responsabilidade transversal a toda a
actividade desta Direcção, assumindo um papel essencial ao coadjuvar na organização de
várias actividades de outros Departamentos e Gabinetes da AAFDL.

Actividades de Suporte
No âmbito do apoio prestado ao planeamento e concretização de actividades de outros
Departamentos destacamos:
•

A organização da cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da AAFDL
para o mandato 2008/2009;

•

A organização da lista de escolas básicas e secundárias com vista à promoção
da imagem geral da Faculdade e à divulgação do Open Day;

•

A participação na Recepção ao Caloiro 2008;

•

A participação na “Futurália”, cooperando com o Departamento de Saídas
Profissionais e com o Departamento de Formação Curricular e Valorização
Cívica;

•

A colaboração prestada à promoção do desempenho das equipas
desportivas, pela angariação de fundos para as viagens, através de festas e
sorteios de rifas;

•

O apoio prestado ao projecto Biblioteca AAFDL, da responsabilidade do
Departamento de Apoio ao Aluno e Acção Social.

Não obstante, procurámos participar constantemente na divulgação dos eventos
recreativos e culturais organizados não só pela AAFDL como por outras entidades ou
Associações Académicas e de Estudantes.

Bases de Contactos
Perante a inexistência de uma base de contactos sólida e actualizada, organizámos:

Direcção

•

A base de dados das Associações Académicas e de Estudantes de todo o país;

•

A base de dados dos media.
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Apoio a Erasmus
Desde o início que estabelecemos principal meta o auxílio à integração dos alunos
estrangeiros que estudam na Faculdade ao abrigo de programas de intercâmbio
internacionais. Procurámos ainda orientar aqueles que desejam frequentar, por um ou dois
semestres, universidades estrangeiras. Para isso, foram criadas diversas actividades que
visaram facilitar o processo de matrícula na Faculdade, assim como facilitar a integração na
mesma, através de um forte processo de acompanhamento e informação.

Guias de Apoio
Neste âmbito reformulámos o Guia Check in Erasmus, a fim de o completar com mais e
melhores informações sobre a nossa Faculdade e a própria cidade de Lisboa.
Até ao final do mandato publicaremos o Guia Check Out Erasmus com informações
gerais fundamentais relativas ao processo de candidatura, ida e regresso para o aluno
que deseja ir em regime Erasmus através da Faculdade.

Acompanhamento Académico
Tanto no início do primeiro semestre como no início do segundo semestre mantivemos
um horário de atendimento, ao qual se juntou a organização dos horários dos alunos
Erasmus, colaborando com o Gabinete de Erasmus da Faculdade.
Após o início de cada semestre, mantivemos um apoio regular via telefone e e‐mail.

Actividades Recreativas
Procurando facilitar ao máximo a integração dos alunos em regime Erasmus na
Faculdade, organizámos uma série de actividades. Neste capítulo destacamos:
•
•
•

Direcção

O Dia de Recepção ao Aluno Erasmus, com visita guiada pela Faculdade,
seguido de um almoço de convívio na Cantina Velha;
A Semana Erasmus, com uma exposição fotográfica e informativa relativa aos
países de origem dos alunos em regime Erasmus a frequentar a Faculdade;
A Festa Erasmus, no Bar Alive, em Santos, com a colaboração do
Departamento Recreativo.
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Apoio aos Núcleos Autónomos
O Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos assumiu a função de estabelecer a ponte entre
a Direcção da Associação Académica e os seus núcleos autónomos.
Reafirmamos a importância fundamental dos Núcleos no seio da Faculdade, dadas as suas
contribuições para o dinamismo da vida académica, através das suas actividades e também
com todo o trabalho que desempenham ao longo do ano.
Consideramos ter‐se verificado, ao longo de todo o mandato, uma parceria entre a AAFDL e
os Núcleos Autónomos. Destacamos o apoio prestado a vários níveis.

Prestação de Contas
Tal como previsto no Regulamento dos Núcleos Autónomos, aprovado em RGA, os
Núcleos Autónomos, no final do ano de 2008, apresentaram o Relatório de
Actividades e Contas, habilitando‐se assim a participar no concurso interno para
subsídio de Núcleos Autónomos para o ano de 2009.

Concurso Interno para o Financiamento dos Núcleos Autónomos 2009
Elaborámos o regulamento para o Concurso Interno para o Financiamento de Núcleos
Autónomos. Consequentemente, e até ao dia 28 de Novembro de 2008, decorreu a
apresentação de candidaturas para a atribuição do subsídio anual da AAFDL. Findo o
prazo, e depois de analisadas todas as propostas, foram comunicados os resultados.

Semana da Faculdade 2008
Fomentámos a participação dos Núcleos Autónomos na Semana da Faculdade,
organizada pelo Departamento Recreativo. Neste âmbito destacamos a participação:
•
•
•

Direcção

Do Cénico de Direito, no dia 26 de Maio, com a peça “É urgente o Amor”;
Do Grupo de Fados e as Tunas, no dia 27 de Maio;
Do Núcleo de Estudantes Africanos, no dia 28 de Maio, com a apresentação de
uma exposição, danças e ainda um almoço.
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Recepção ao Caloiro 2008
Entre os dias 15 e 20 de Setembro, estivemos presentes na Recepção ao Caloiro,
promovendo a participação dos Núcleos Autónomos. Foi assim possível:
•
•
•

Divulgar o trabalho dos Núcleos;
Criar uma base de dados relativa aos alunos interessados em trabalhar nos
Núcleos;
Divulgar o Cartão Único de Associado AAFDL – Núcleo de Estudantes Luso‐
Brasileiros.

Apoios a Actividades Pontuais
No âmbito das actividades apoiadas pontualmente pela Associação Académica,
destacamos:
•
•

•
•
•

Direcção

A Semana Africana, que ocorreu desde o dia 14 até ao dia 18 de Abril;
A segunda edição da Revista Criatura. O Núcleo Calíope lançou o seu segundo
número da Revista Criatura e contou com o apoio da AAFDL. O lançamento
oficial ocorreu no dia 23 de Outubro na Casa Fernando Pessoa;
A Festa das Bruxinhas. Esta actividade foi organizada pela Barítuna (tuna
feminina) no Bar Velho da FDL (31 de Outubro);
A VIII Xácara das Bruxas (Festival de Tunas), a qual foi organizada pela
Barítuna e ocorreu no dia 1 de Novembro na Aula Magna da Reitoria da UL;
O Curso de Escrita Criativa, proposto e organizado pelo Núcleo Calíope, o qual
se encontra a decorrer.
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Apoio ao Estudante Estrangeiro
Procurámos acompanhar, apoiar e solucionar os problemas com os quais se depararam os
estudantes estrangeiros da nossa Faculdade, através de uma estreita colaboração com o
Gabinete de Apoio ao Estudante Erasmus¸ com o Departamento de Apoio ao Aluno e Acção
Social, com o Núcleo de Estudantes Africanos e com o Núcleo de Estudantes Luso‐Brasileiros.

Apoio a Núcleos Autónomos
Nesta vertente, prestámos apoio em várias actividades pontuais do Núcleo de
Estudantes Africanos (NEA) e do Núcleo de Estudantes Luso‐Brasileiros (NELB). A este
propósito, destacamos:
•
•
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Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 86

[Relatório de Actividades]

20082009

Apoio ao Trabalhador‐Estudante
Perante as dificuldades que os trabalhadores‐estudantes sentem e o mérito singular que
todos reconhecem à Faculdade por manter um curso nocturno, procurámos atenuar as
assimetrias entre o ensino diurno e o nocturno, ao mesmo tempo que reivindicámos junto dos
órgãos de governo a repristinação de direitos passados destes estudantes.

Conselho da Noite
O principal objectivo consistiu na dinamização do Conselho da Noite, uma comissão,
criada ad hoc, para a resolução dos problemas mais prementes dos estudantes do curso
nocturno, aproveitando projectos de direcções anteriores, de elevada utilidade, aos
quais, porém, faltava dar uma dinâmica e um funcionamento e, sobretudo,
implementar junto da comunidade estudantil. Deste modo, decidimos aproveitar o
Regulamento do Conselho da Noite, propondo para Presidente do Conselho da
Noite o colega João Esteves, o qual ficou incumbido de escolher dois nomes, relativos
a cada ano do curso nocturno, para preencher o Conselho da Noite. A partir deste
momento, o Conselho da Noite reuniu por três vezes. Destaque para os seguintes
problemas:
•

Direito de Obrigações I (2.º ano), na qual se verificava uma
desproporcionalidade entre a composição das diversas turmas, tendo‐se
apresentado uma proposta junto do Presidente Conselho Directivo para a
reorganização daquelas turmas;

•

Teoria Geral de Direito Civil I (1.º ano), na qual se verificava uma desadequação
dos conteúdos programáticos sobre os quais o exame iria incidir. Assim,
durante o 1.º semestre deste ano lectivo foi leccionada matéria correspondente
à que foi leccionada no 2.º semestre do ano lectivo transacto.

Foi ainda considerado premente resolver a questão da desproporcionalidade que se
verificava entre o número de alunos que realizavam os testes durante o ano lectivo e
a capacidade física das salas na qual estes eram realizados.
Por último, foi ainda abordado o problema da Época Especial de Exames para os
alunos trabalhadores‐estudantes.
Realizadas uma série de diligências junto do Presidente do Conselho Directivo, foi
possível resolver o problema relativo à cadeira de Direito das Obrigações I, tendo‐se
procedido a uma reestruturação das turmas. Contudo, não teve sucesso a reivindicação
relativa ao problema na cadeira de Teoria Geral do Direito Civil I, já que o Professor
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regente argumentou que a organização dos conteúdos programáticos da cadeira se
devia a uma decisão de metodologia pedagógica.

Época Especial Trabalhador Estudante
No final do passado ano lectivo, um grupo de estudantes do curso nocturno realizou
uma petição para a realização de uma época especial para trabalhadores‐estudantes
em Setembro de 2008. Posteriormente, apresentámos tal petição ao Conselho
Directivo, o qual deliberou realizar a referida época.
Actualmente, está em curso novo abaixo‐assinado, proposto pela AAFDL que,
considerando os esforços infrutíferos para criação e regulamentação atempada de uma
época especial para Trabalhadores‐Estudantes e, ainda, o duplo contributo prestado
por quem trabalha e estuda, as dificuldades que sentem na conciliação das duas
realidades e reconhecendo ainda a necessidade especial que têm de um período
alargado para a preparação dos seus exames, pretende reivindicar junto dos órgãos de
governo a necessidade da existência de uma época especial para os alunos
trabalhadores estudantes em Setembro de 2009.

Estatuto Trabalhador‐Estudante e Outras Actividades
Além do aprofundamento do serviço de secretaria nocturna na AAFDL e dos serviços
de secretaria virtual da Faculdade e da manutenção do alargamento do período de
funcionamento da Biblioteca, zelámos pelo cumprimento efectivo do Estatuto de
Trabalhador‐Estudante, garantindo:
•
•
•

Direcção

Que não existisse limitação de cadeiras a realizar na época de recurso do
passado ano lectivo;
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Que, dentro do possível, se assegurasse que as provas de avaliação
decorressem no período nocturno.
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Relatório de Contas
Terminado o mandato 2008/09, que compreende o período de tempo decorrido entre 1 de
Fevereiro de 2008 e 28 de Fevereiro de 2009, apresenta‐se em anexo o correspondente
Relatório de Contas.
O mandato que agora termina apresenta um Resultado Líquido do Exercício positivo de
51.960,94 €, como resultado de todas as operações realizadas no mandato.
À consolidação financeira obtida em mandatos anteriores e ao 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 gabinetes de
trabalho da Direcção e sala de reuniões, efectuada no mandato anterior), completou‐se este
ano a remodelação final das áreas de produção gráfica (paginação e impressão digital),
armazém central, armazém para actividades associativas e área de acabamento gráfico.
Mantivemos o compromisso primeiro de saldar atempadamente as nossas obrigações fiscais e
para com os nossos Autores e Fornecedores, que cumprimos escrupulosamente.
À data de encerramento do presente relatório, não existem dívidas em situação de mora para
com o Estado, valores em atraso para pagamento a Autores por edições produzidas, nem
dívidas a Fornecedores já vencidas.
Não existem igualmente acções judiciais interpostas contra a AAFDL, a qualquer título.
No presente mandato, o Fundo de Estabilização Financeira, originalmente criado em 2007,
apresenta um valor de 77.231,42€ (que compara com os cerca de 7.091,50 € existentes no final
do mandato anterior), decomposto em duas aplicações de muito baixo risco, uma em Fundo
Multitesouraria – já existente no mandato anterior, mas agora reforçado para 47.231,42 € – e
outra em Depósito a Prazo, no valor de 30.000,00.
Dá‐se assim cumprimento ao plano estratégico de consolidação orçamental e que previa, para
o final do mandato 2008/2009 que o mesmo atingisse 40% do valor final desejado, a que
corresponderiam 60.000,00 €. Essa verba foi assim ultrapassada em cerca de 30%, assumindo‐
se como um fundo de reserva para a estabilização salarial ou outra, ou ainda como fundo de
garantia a intervenções estruturais ou para fazer face a conjunturas financeiras adversas e de
prolongada duração.
Terminada a primeira fase de colaboração com a Faculdade de Direito de Bissau, verificou‐se
um natural decréscimo no volume de trabalhos produzidos, com uma acentuada redução no
seu valor, a rondar os 40%, em virtude das dificuldades orçamentais dos patrocinadores
internacionais, mudança do assessor científico e redefinição de estratégias de cooperação. No
entanto, fomos seleccionados como a entidade responsável pelo acervo jurídico do respectivo
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Centro de Estudos e Apoio às Reformas Legislativas e escolhidos como editores da nova
publicação da Faculdade, mantendo‐nos como parceiros preferenciais da mesma.
Iniciámos, como planificado, uma nova era nas publicações jurídicas da AAFDL, lançando a
nossa própria colecção de Códigos e Legislação.
Tínhamos como objectivo a publicação neste mandato, em volume único ou em separado, de
5 edições, tendo atingido o final do mandato com 7. Já nos primeiros dias de Março, lançámos
a nova Legislação de Direito do Ambiente e o Código do Processo Penal, tendo sido efectuado
todo o trabalho de planificação e paginação no mandato que agora termina. Encontra‐se na
sua fase final o Código do Trabalho que deverá ser disponibilizado em breve, atingindo‐se as
10 edições nessa área específica, muito acima das nossas expectativas inicias.
Alterámos a nossa política comercial, aumentando os descontos a alunos e/ou sócios, cujos
descontos poderão atingir um valor agregado de 30%.
Embora esse aumento de desconto se reflicta naturalmente numa quebra líquida dos valores
recebidos, mantivemos os valores de vendas do mandato anterior, tendo as vendas brutas
sido superiores em cerca de 15%.
Isto numa conjuntura económico‐financeira de reconhecidas dificuldades e quebras no
consumo.
A redução de custos com o recurso à edição produzida externamente confirmou assim a
validade das opções anteriormente tomadas, cujo efeito mais visível é o reforço estruturante
obtido no Fundo de Estabilização Financeira, para além da maior rapidez na disponibilização
de edições e melhor qualidade das mesmas.
Terminámos ainda no mandato a execução da plataforma de vendas online (livraria online).
Estamos nesta data a efectuar os necessários testes de segurança, na medida em que a
mesma disponibilizará pagamentos electrónicos, o que nos obriga a colocar especiais
cuidados na segurança e protecção de dados.
A conjuntura notoriamente difícil que se vive levou‐nos a adiar o projecto da comercialização
de edições não jurídicas na nossa livraria. Entendemos não ser o momento mais propício ao
lançamento desse novo produto e estudamos de momento uma parceria com uma livraria
externa, no sentido de disponibilizar essas edições sem necessidades de investimento da
nossa parte, disponibilizando esse serviço aos alunos.
Fomos negativamente afectados em cerca de 16.000,00 € pelo encerramento do anterior
Centro de Cópias. Numa fase difícil para a obtenção das melhores contrapartidas financeiras
pela concessão, lançámos o concurso, procedemos à selecção, supervisionámos as alterações
de estrutura e o novo Centro de Cópias é uma realidade. Como uma das contrapartidas, o
novo concessionário obriga‐se a disponibilizar um sistema de cópia a preço muito reduzido,
em fases de campanhas promocionais, permitindo assim uma baixa muito acentuada no
preço a pagar pelos alunos, bem como a disponibilizar digitalmente todo o acervo disponível,
que passa, nos termos contratuais, a ser propriedade da AAFDL.
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Em termos financeiros, o relatório apresenta ainda uma redução, efectuada nos custos do
exercício, pela eliminação das verbas a receber do anterior concessionário, bem como, numa
política de precaução contabilística, numa redução efectuada em 20% do valor das existências
no final do mandato anterior por contrapartida de Resultados Acumulados.
Também a valorização das existências, antecipando‐nos a uma provável quebra nas vendas e
maior demora no seu escoamento, foi este ano reduzida para valores abaixo dos anos
anteriores, afectando negativamente os resultados obtidos. Pensamos no entanto ser a
medida mais adequada a uma correcta explanação dos valores contabilísticos e adequada a
uma melhor e mais apropriada realidade patrimonial.
Os valores a receber de Clientes cresceram acima dos 15%, tendo os valores a pagar a
fornecedores decrescido em mais de 50% neste mandato, mantendo‐se historicamente
baixos e não onerando futuras direcções. Os valores a receber cuja cobrabilidade apresenta
algum risco são, no entanto, de baixo montante e de reduzido peso no valor total a receber.
Por outro lado, importa referir que o presente relatório não apresenta ainda o valor do apoio
anual a receber da FDL, nem o montante de contrapartidas do Banco Santander Totta, para o
ano lectivo 2009.
No nosso entender, a AAFDL encontra‐se assim dotada de meios que lhe permitem enfrentar
com confiança os conturbados momentos que atravessamos. Procurou implementar medidas
correctivas que lhe permitam manter a estabilidade financeira. Naturalmente que deverá ser
mantido o rigor e a ponderação económico‐financeira que a tem caracterizado num passado
recente.
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 prestar os esclarecimentos entendidos por necessários.

Departamento Administrativo, Editorial e Financeiro
AAFDL, Lisboa, 5 de Março de 2009
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Balanço à Data de 28 de Fevereiro de 2009
Unidade: Euros

ACTIVO
Imobilizado Corpóreo
Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Equipamento Administrativo
Outras Imobilizações
Corpóreas

Imobilizado Incorpóreo
Software ‐ Livraria Online
Investimentos Financeiros

Existências

Dívidas de Terceiros
Clientes + Adiant.
Fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos
Outros Devedores

Depósitos Bancários e Caixa
Valores em Caixa
Saldos Bancários + Fundos

Acréscimos e Diferimentos
Acréscimo de Proveitos
Custos Diferidos

Activo Bruto

Direcção

Activo
Líquido

31‐Jan‐08
Activo
Líquido

165.687,20 €
174.355,84 €
11.486,36 €
136.524,83 €
86.406,64 €

74.204,60 €
162.907,99 €
11.486,36 €
126.362,83 €
72.529,82 €

91.482,60 €
11.447,85 €
0,00 €
10.162,00 €
13.876,82 €

82.926,53 €
20.453,75 €
0,00 €
18.396,74 €
19.481,17 €

574.460,87 €

447.491,60 €

126.969,27 €

141.258,19 €

3.325,00 €

0,00 €

3.325,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

385.774,75 €

0,00 €

385.774,75 €

459.639,05 €

36.381,98 €

0,00 €

36.381,98 €

30.989,93 €

25.755,11 €
53.921,43 €
116.058,52 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

25.755,11 €
53.921,43 €
116.058,52 €

21.068,08 €
91.990,88 €
144.048,89 €

1.726,18 €
110.558,33 €
112.284,51 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.726,18 €
110.558,33 €
112.284,51 €

1.082,33 €
25.128,84 €
26.211,17 €

7.500,00 €
0,00 €
7.500,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

7.500,00 €
0,00 €
7.500,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

751.912,05 €

771.157,30 €

Total de Amortizações
Total do Activo

28‐Fev‐09
Activo
Amort./Prov.

447.491,60 €
1.199.403,65 €

447.491,60 €
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Unidade: Euros
CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO
Capital Social
Fundo Social

28‐Fev‐09

31‐Jan‐08

| 93
504.802,00 €

504.802,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Resultados Transitados

96.322,27 €

126.961,32 €

Resultado Líquido do Exercício

51.960,94 €

61.288,76 €

Total do Capital Próprio

653.085,21 €

693.052,08 €

3.063,57 €
4.926,15 €
18.837,12 €
26.826,84 €

6.660,46 €
36,21 €
8.558,55 €
15.255,22 €

19.500,00 €
52.500,00 €
72.000,00 €

19.500,00 €
43.350,00 €
62.850,00 €

Total do Passivo

98.826,84 €

78.105,22 €

Total do Capital Próprio + Passivo

751.912,05 €

771.157,30 €

Reservas
Reservas Legais
Outras Reservas

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

Acréscimos e Diferimentos
Acréscimo de Custos
Proveitos Diferidos
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Unidade: Euros
CÓDIGO DAS
CONTAS

PERÍODO: 1/2/2008 A 28/02/2009
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POC
CUSTOS E PERDAS
61

Custo Existências Vendidas e Consumidas

127.566,41 €

62

Fornecimentos e Serviços Externos

212.069,99 €

63

Impostos

64

Custos com Pessoal

65

Custos Operacionais

66

Amortizações do Exercício

68

69

0,00 €
185.354,13 €
682,00 €

(A)

551.693,53 €

Custos e Perdas Financeiras

10.864,95 €

(C)

562.558,48 €

Custos e Perdas Extraordinárias
(E)

88

26.021,00 €

Resultado do Exercício

0,00 €
562.558,48 €
51.960,94 €

PROVEITOS E GANHOS
71 + 72

Vendas de Mercadorias e Prestação de Serviços

335.275,64 €

73

Proveitos Suplementares

211.989,33 €

74

Subsídios à Exploração

59.367,53 €
(B)

78

Proveitos e Ganhos Financeiros
(D)

79

Proveitos e Ganhos Extraordinários
(F)

Direcção
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606.632,50 €
2.248,92 €
608.881,42 €
5.638,00 €
614.519,42 €
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Resultados Operacionais: ( B ) ‐ ( A )
Resultados Financeiros: ( D‐B )‐( C‐A )
Resultados Correntes: ( D ) ‐ ( C )
Resultados do Exercício: ( F ) ‐ ( E )

54.938,97 €
‐8.616,03 €
46.322,94 €
51.960,94 €
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Conta POC

Valores (em €)

Classi‐
ficação
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Caixa 1
Valores em Caixa

1.726,18 €

Activo

63.326,91 €

Activo

47.231,42 €

Activo

Bancos 2
‐ Depósitos à
ordem nas
seguintes
instituições:
Caixa Geral de
Depósitos
Banco Santander
Totta
‐ Depósitos a prazo
no Santander Totta

5.650,13 €
27.676,78 €
30.000,00 €

Aplicações
Financeiras 3
Fundo de
Investimento Totta
Multitesouraria

Clientes 4
Livrarias Almedina
Livrarias Coimbra
Editora
Faculdade de
Direito de Lisboa
Reitoria da
Universidade de
Lisboa
Centro de Estudos e
Apoio às Reformas
Legislativas ‐ Bissau
The African

1.360,74 €
7.943,02 €
3.462,56 €
1.500,00 €

3.677,96 €
9.975,00 €

1

Este saldo corresponde a notas e moedas existentes na caixa da AAFDL à data de 28/02/09, 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) e outros serviços prestados.
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Association for a
Unified Sysrtem of
Business Law
Sociedade
Portuguesa de
Matemática
Quid Iuris

746,17 €

Bulhosa Livreiros

183,57 €

737,10 €

Turangra ‐ Viagens
e Turismo, Lda
AAUL ‐ Associação
Académica da
Universidade de
Lisboa
Vlex Net Works,
S.L.
Gesticultural (em
contencioso)
Livraria Bucholz
(em contencioso)
Arco Íris, Lda (em
contenciosos)
Outros ‐ Baixo
Valor
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1.299,36 €

556,83 €

50,25 €
237,03 €
531,65 €
638,71 €
91,36 €

32.991,31 €

Activo

3.063,57 €

Passivo

3.390,67 €

Activo

Fornecedores 5
J. Monteiro, Lda

Jardim, Sampaio &
Caldas, Soc.
Advogados
Mr. Batina
Copitraje
Olmar ‐ Artigos de
Papelaria, Lda
INAPA
SIIL

Adiantamento a
Fornecedores
Adiantamento a
Fornecedores ‐
Offset Mais
Ovni, Lda

Fornecedor de
Material de
Escritório e
Informática
Serviços de
Advocacia
Material de
Finalistas
Material de
Finalistas
Material de
Papelaria
Fornecedor de
Papel
Material de
Papelaria

Trabalhos
Gráficos

243,56 €

360,00 €
287,92 €
713,50 €
586,67 €
720,00 €
151,92 €

3.384,59 €

Material de

5

6,08 €

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.
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Papelaria

Estado 6
Valores em dívida
ao Estado e Outros
Entes Públicos
IRS ‐ Retenção de
Imposto sobre
Trabalho
Dependente e
Independente
Segurança Social
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2.402,07 €

2.524,08 €

Valores a receber
do Estado e Outros
Entes Públicos
IVA ‐ Crédito de
Imposto a favor da
AAFDL

4.926,15 €

Passivo

25.755,11 €

Activo

53.921,43 €

Activo

18.837,12 €

Passivo

Outros Devedores 7
Valores a Receber
de Concessões até
31/07/2011
Maria José
Monteiro (Processo
Judicial)

52.500,00 €

1.421,43 €

Outros Credores 8
Caução Contratual ‐
Concessões
Sindicato ‐
Retenções de
Contribuições
Média Alta
Núcleos
Viagem de
Finalistas

1.400,54 €
38,39 €
161,74 €
3.099,45 €
14.137,00 €

6

Os saldos apresentados nesta rubrica, 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.
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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Acréscimos e
Diferimentos 9
Acréscimos de
Custos
Férias e Subsídio de
Férias a gozar em
2009

19.500,00 €

Passivo

52.500,00 €

Passivo

7.500,00 €

Activo

Proveitos Diferidos
Valores relativos
aos contratos de
concessão
Acréscimos de
Proveitos
Apoio Santander a
Actividades

Imobilizado 10

Imobilizado
Corpóreo,
valorizado ao preço
histórico de
aquisição
Edifícios e Outras
Construções
Equipamento
Básico
Equipamento
Administrativo
Equipamento de
Transporte
Outros
Equipamentos

Imobilizado em
Incorpóreo,
valorizado ao preço

31‐01‐2008

Aumento

Decréscimo

Valor Actual

153.704,60 €

11.982,60 €

0,00 €

165.687,20 €

200.986,42 €

369,42 €

27.000,00 €

174.355,84 €

133.272,04 €

3.252,79 €

0,00 €

136.524,83 €

11.486,36 €

0,00 €

0,00 €

11.486,36 €

85.417,37 €

989,27 €

0,00 €

86.406,64 €

584.866,79 €

16.594,08 €

27.000,00 €

574.460,87 €

Activo

0,00 €

3.325,00 €

0,00 €

3.325,00 €

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, bem como o investimento, já liquidado, na
livraria on‐line.
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20082009

histórico de
aquisição

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

Imobilizado
Incorpóreo, valores
líquidos

Direcção

31‐01‐2008

Aumento

Decréscimo

Valor Actual

70.778,07 €

3.426,53 €

0,00 €

74.204,60 €

180.532,67 €

4.513,32 €

22.138,00 €

162.907,99 €

114.875,30 €

11.487,53 €

0,00 €

126.362,83 €

11.486,36 €

0,00 €

0,00 €

11.486,36 €

65.936,20 €

6.593,62 €

0,00 €

72.529,82 €

443.608,60 €

26.021,00 €

22.138,00 €

447.491,60 €

31‐01‐2008

Aumento

Decréscimo

Valor Actual

82.926,53 €

8.556,07 €

0,00 €

91.482,60 €

20.453,75 €

‐4.143,90 €

4.862,00 €

11.447,85 €

18.396,74 €

‐8.234,74 €

0,00 €

10.162,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

19.481,17 €

‐5.604,35 €

0,00 €

13.876,82 €

141.258,19 €

‐9.426,92 €

4.862,00 €

126.969,27 €

31‐01‐2008

Aumento

Decréscimo

Valor Actual

0,00 €

3.325,00 €

0,00 €

3.325,00 €

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Passivo
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20082009

Conta POC

Valores (em €)
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Fornecimentos e Serviços Externos
Combustíveis

690,00 €

Ferramentas e Utensílios

353,33 €

Livros e Documentação Técnica

103,72 €

Material de Escritório

5.210,25 €

Comunicações Telefónicas e Fax

10.212,78 €

Correio

290,47 €

Expedição de Edições

3.533,90 €

TV Cabo

547,52 €

Seguros

305,84 €

Deslocações e Estadias

20,95 €

Honorários (excluindo Direitos de Autor)

11

Honorários (Direitos de Autor)

6.183,00 €
41.330,79 €

Conservação e Reparação ‐ Área não Gráfica

934,35 €

Conservação e Reparação ‐ Área Gráfica

255,20 €

Publicidade

85,72 €

Limpeza, Higiene e Conforto
Trabalhos Especializados

12

7.844,61 €
7.266,81 €

Quinzena Caloiro

32.510,15 €

Semana Académica

713,75 €

Semana Faculdade e Outras Festas e Actividades

17.308,12 €

Apoios Financeiros Directos

6.295,00 €

Bengaleiro

200,00 €

Sala de Estudo
Representação Académica

400,00 €
13

Apoio Campanha Eleitoral
Fotocópias / Impressão Digital Actividades
Formação Complementar

2.423,19 €
600,00 €
3.514,74 €
24.175,00 €

Cursos IDI

519,00 €

Alimentação e Estadas

105,45 €

Senhas Subsidiadas e Apoio Social

3.461,50 €

Outras Actividades Associativas

3.674,97 €

Open Day

1.262,18 €

11

Designer, Recepção, Encenador Cénico
Trabalhos Gráficos Externos (não editoriais), Gestão Documental e de Arquivo, Apoio Jurídico, Manutenção
Software
13
Deslocações em representação: FNED/ENDA
12

Direcção
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20082009

Viagem à Bélgica

11.096,12 €

Equipamentos

1.078,50 €

Inscrições e Penalidades ADESL

2.450,00 €

Viagem Eindhoven

5.836,10 €

Voley

1.500,00 €

Basket

900,00 €

Futsal

2.600,00 €

Futebol 11

2.400,00 €

Rugby
Outros Desporto

400,00 €
1.001,56 €

Flores

150,00 €

Chaves

325,42 €
212.069,99 €
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20082009

Conta POC

Valores (em €)

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

160.632,26 €

24.949,62 €

Seguro de Acidentes de
Trabalho (estorno)

‐227,75 €

185.354,13 €

Custos Operacionais
Quotizações ‐ APEL e CODIPOR

682,00 €

Amortizações do Exercício
Imobilizado Corpóreo, valores
amortizados anuais
Edifícios e Outras Construções

31‐01‐2008

Amort. Anual

70.778,07 €

3.426,53 €

Equipamento Básico

180.532,67 €

4.513,32 €

Equipamento Administrativo

114.875,30 €

11.487,53 €

Equipamento de Transporte

11.486,36 €

0,00 €

Outros Equipamentos

65.936,20 €

6.593,62 €

443.608,60 €

26.021,00 €

Custos Financeiros
Serviços e Despesas Bancárias

490,90 €

Comissões de Multibanco

2.244,89 €

Descontos concedidos a Sócios
na Coimbra Editora

8.129,16 €

Custos Extraordinários

Direcção
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20082009

Conta POC
Vendas + Prestações de Serviços

Valores (em €)
335.275,64 €
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Proveitos Suplementares
Rendas de Concessões

97.685,74 €

Quotizações de Sócios

17.305,00 €

Quinzena do Caloiro

21.018,75 €

Cedência de Espaço

4.500,00 €

Aluguer Cacifo

1.602,50 €

Formação Complementar

36.950,00 €

Viagem à Bélgica

5.297,00 €

Portes

24,00 €

Outras Receitas

271,50 €

Semana Faculdade e Outras Festas

17.341,42 €

Semana Académica

401,45 €

Outros Cursos

402,48 €

Equipamentos

421,33 €

Senhas Alimentação

5.818,16 €

Viagem a Eindhoven

2.950,00 €
211.989,33 €

Subsídios à Exploração
Relativos a Actividades Associativas / Concessões

13.146,80 €

Protocolo Santander Totta

30.000,00 €

Apoio Santander a actividades
Instituto Português da Juventude
Anulação Subsídio Anterior ‐ Concessões, pela renegociação contratual

7.500,00 €
34.720,73 €
‐26.000,00 €
59.367,53 €

Proveitos Financeiros
Juros de Depósitos Bancários e Fundos de Investimento
Descontos Obtidos

139,92 €
2.109,00 €
2.248,92 €

Direcção
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20082009

Proveitos Extraordinários
Ganhos na Imobilização em Imobilizações Corpóreas

5.638,00 €
5.638,00 €
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[R
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2008
82009

Estrutu
ura do Acttivo em 28
8 de Feve
ereiro de 2009
2
Activo
o Disponível

112.28
84,51 €

Activo
o de Curto Praazo

116.0558,52 €

Stockks

385.774,75 €

Activo
o Imobilizado
o

130.29
94,27 €

Activo
o de Médio e Longo Prazo

0,00 €

Acrésscimos e Diferrimentos

7.50
00,00 €

Total do Activo Líq
quido

751.91
12,05 €

7.500,00
0 €; 1%
%
0,00 €; 0%
€
130.294,27 €;
17%

112.284,51 €; 15%
A
Activo
Dispon
nível
116.058,52
€; 16%

A
Activo
de Curto Prazo
S
Stocks

385.77
74,75 €; 51%

A
Activo
Imobiliizado
A
Activo
de Médio e Longo Prazo
A
Acréscimos
e Diferimentoss
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2008
82009

Estruturra do Passsivo em 28
8 de Feve
ereiro de 2009
2
Passivvo de Curto Prazo

26.82
26,84 €

Passivvo de Médio e Longo Prazo
o

0,00 €

Acrésscimos e Diferrimentos

72.00
00,00 €

Total do Passivo

98.82
26,84 €

26.8
826,84 €; 27%
%
72.000,0
00 €; 73%

Passivo dee Curto Prazo
0,00
€; 0%

Passivo dee Médio e Lon
ngo
Prazo
Acréscimo
os e Diferimen
ntos

Direcção
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2008
82009

Estrutura
E
d Custoss do Mand
de
dato
Custo
o Existências Vendidas
V
e Co
onsumidas

127.566,4
41 €

Forneecimentos e Serviços Externos

212.069,9
99 €

Imposstos

0,0
00 €

Custo
os com Pessoaal

185.354,13 €

Custo
os Operacionaais

682,0
00 €

Amorrtizações do Exercício
E

26.021,0
00 €

Custo
os e Perdas Fin
nanceiras

10.864,9
95 €

Custo
os e Perdas Exxtraordinárias

0,0
00 €

Total dos Custos Incorridos

26.021,00 €; 4%

562.558,4
48 €

10.864,95 €; 2%

682,00 €;; 0%

0,00 €; 0%
%

Custo Existênccias Vendidas e
C
C
Consumidas
FFornecimento
os e Serviços
E
Externos
Impostos

127.566,4
41 €; 23%
185.354,13 €; 33%

C
Custos
com Peessoal
212.069,99 €; 38%
C
Custos
Operaccionais
A
Amortizações
do Exercício

0,00 €; 0%
C
Custos
e Perdaas Financeirass
C
Custos
e Perdaas Extraordináárias

Direcção
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2008
82009

Estru
utura dos Proveitoss do Mand
dato
Vendaas de Mercadorias e Prestaação de Serviçços

335.275,6
64 €

Proveeitos Suplemeentares

211.989,333 €

Subsíídios à Exploraação

59.367,553 €

Proveeitos e Ganhoss Financeiros

2.248,9
92 €

Proveeitos e Ganhoss Extraordinários

5.638,0
00 €

Total dos Proveito
os Incorridos

614.519,4
42 €

2,24
48,92 €, 0%
59,3
367,53 €, 10%
%

5,638,00 €,
€ 1%
Vendas de Meercadorias e
V
P
Prestação
de Serviços
S
P
Proveitos
Suplementares

211,989,3
33 €, 34%

335,2
275,64 €, 55%
%

S
Subsídios
à Exxploração
P
Proveitos
e Gaanhos Finance
eiros
Proveitos e Gaanhos
P
E
Extraordinário
os

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 109

