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Foi com imenso orgulho e sentido de responsabilidade que tomámos conta dos destinos da
Direcção da Associação Académica no mandato que agora termina e que abarcou o final do
ano lectivo 2008/2009 e o início de 2009/2010.
É com o mesmo sentido de responsabilidade e agrado pelo trabalho feito, que submetemos as
actividades e contas do presente mandato, orgulhosos por termos tido a oportunidade de
participar, juntamente com os alunos, na construção da história e do futuro da AAFDL.
Cumpre‐me, enquanto Presidente da Direcção da AAFDL, fazer uma balanço geral das
actividades realizadas pela minha Direcção e Gabinetes, certo da tarefa ingrata que tenho,
visto que é impossível registar, com justiça, o esforço dispendido por todos os intervenientes
neste projecto – Direcção, Gabinetes e Alunos – que assumimos colectivamente perante toda
a Academia.
_________________________________

O nosso mandato foi um período especialmente marcado por uma difícil conjuntura interna,
decorrentes, ainda, do Processo de Bolonha e RJIES. Volvidas as grandes reformas dos últimos
anos, deparámo‐nos com uma difícil adaptação dos órgãos à nova realidade estatutária e com
enormes barreiras criadas pelo corpo docente na adaptação ao que Bolonha de melhor tem: à
Europa e à internacionalização, bem como à modernização do ensino.
Apesar destas dificuldades, cremos ter conseguido desbloquear algumas barreiras que
existiam, pondo em prática algumas das medidas que a AAFDL e os seus estudantes quiseram
para o futuro da Faculdade, dando, assim, seguimento às políticas defendidas no “Plano
Estratégico: Proposta de Livro Verde para a FDL” e na Moção Global de Política Educativa,
votadas pelos alunos em RGA.
Sabemos que a implementação de Bolonha está longe de estar realizada convenientemente na
Faculdade, mas acreditamos que conseguimos dar alguns passos importantes nesse sentido,
fruto de uma enorme persistência e constância políticas junto dos órgãos de governo da
Faculdade e da Universidade.
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Destacamos a este propósito o início da leccionação de cadeiras extra‐curriculares pela
Faculdade, proporcionadas pelo Gabinete de Erasmus da FDL; o aparecimento de novas
metodologias de ensino, como seja o e‐learning e o esforço e apoio que temos procurado dar
aos colegas da Tutoria e a elaboração de uma proposta de regulamento de avaliação,
juntamente com os Conselheiros Pedagógicos, que pretende valorizar ao máximo a avaliação
contínua e autonomizar o Método B enquanto método de avaliação autónomo. Parece‐nos
que são portas que foram abertas e que devem continuar a ser desenvolvidos esforços neste
sentido.
Contudo, o facto de ainda existirem alunos a frequentar o antigo plano de estudos, aquando o
início do nosso mandato, é prova das diversas dificuldades que tivemos em adaptar o curso a
Bolonha. No entanto, defendemos sempre os legítimos interesses desses alunos, garantindo
uma época especialíssima em Dezembro, para que estes colegas pudessem terminar a
licenciatura com cinco anos. Esta foi a melhor solução possível, visto que estes confiaram
numa deliberação ilegal que lhes permitia terminar o curso até ao ano lectivo de 2009 / 2010.
Em momento posterior, a proposta de alteração do regulamento de avaliação parece‐nos uma
medida importante no desenvolvimento de Bolonha, na justiça avaliativa dos estudantes e na
racionalização das épocas de exames. Grande parte das alterações que Bolonha exige está
fora da ália de actuação da representação estudantil, o que não ocorre com o regulamento de
avaliação que é votado pelo Conselho Pedagógico, no qual existe paridade entre estudantes e
professores, daí esta reforma ter sido uma das prioridades. A opção por diversos métodos
pedagógicos, a valorização máxima da avaliação contínua e o fomento da investigação do
aluno são premissas importantíssimas para a concretização de Bolonha, e acreditamos que da
aplicação do regulamento proposto resultará um fomento à alteração do modelo escolástico
assumido por algumas regências. É igualmente importante racionalizar a época de exames,
através de uma avaliação justa e evitar que os alunos estejam constantemente a ser
submetidos a provas de avaliação repetitivas, impedindo o ensino e a investigação. Trata‐se de
um processo iniciado e legitimado em RGA, pelo que nos parece essencial continuar esta
demanda.
Nesta tentativa de fomentar a investigação, o estudo e o sucesso académico dos alunos
procurámos desde o primeiro dia, alargar o horário de funcionamento da Biblioteca da
Faculdade. Foi um processo moroso e complicado, visto que envolveu longas discussões com a
Faculdade, a Reitoria e a Administração da Biblioteca. No final foi possível conseguir este
alargamento. Contudo, em nossa opinião, as futuras direcções deverão continuar a lutar pela
extensão do horário da Biblioteca consagrando‐a como espaço principal de estudo.
Ainda relativamente ao propósito da investigação, realizámos o concurso em homenagem ao
Professor Doutor Jorge Miranda e iniciámos o processo de edição da Revista Jurídica, para
permitir a publicação dos trabalhos de investigação dos alunos.
A adaptação a Bolonha não é uma adaptação fácil, que se faça num dia. Não pode ser uma
adaptação meramente formal, como a que existe hoje na nossa Faculdade. É uma reforma que
tem de ser construída por dentro e com a perseverança que caracteriza os estudantes. É um
processo que já se iniciou e que tem evoluído passo a passo com as sucessivas Direcções da
AAFDL. É necessário que esta construção de uma Faculdade moderna e aberta à
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internacionalização não termine, pelo que deixamos o repto às Direcções que nos sucederem
no sentido de continuarem a construir um futuro melhor que o nosso passado.
_________________________________
|6
Assumimos, na nossa candidatura e no nosso Plano de Actividades, a responsabilidade de
continuar a luta contra o subfinanciamento público atribuído às Instituições de Ensino
Superior.
Sabíamos que para cumprir os desígnios de Bolonha e para atingir um ensino de excelência
seria necessário um financiamento conforme, pelo que nos batemos intensamente por um
aumento de financiamento da Universidade de Lisboa e, consequentemente, da nossa
Faculdade que não se baseasse, fundamentalmente, no dinheiro das propinas.
Ademais, o financiamento público é igualmente importante para conciliar a democratização do
Ensino Superior com a qualidade do mesmo.
Percorremos um longo caminho até as nossas queixas serem ouvidas. Esse trabalho de
intervenção iniciou‐se no mandato anterior prolongando‐se pelo actual.
O primeiro grande momento deste mandato na luta contra o subfinanciamento das
Instituições de Ensino Superior foi a colaboração na organização da conferência internacional
“FES 2009 – Financiamento do Ensino Superior: Financing Higher Education: the present crisis
and future perspectives”, onde ilustres convidados deram o seu contributo para que todos os
corpos da Universidade de Lisboa pudessem reflectir sobre os constrangimentos desta
temática.
Igualmente importante foi a intervenção feita em representação da AAFDL, na medida em que
permitiu que a Associação Académica tivesse um espaço onde pudesse, publicamente,
manifestar as suas orientações políticas no tocante às questões do financiamento público.
Num segundo momento, a entrega de uma queixa ao Provedor de Justiça, pedindo para se
proceder à fiscalização da constitucionalidade do RJIES e da lei do financiamento, revelou‐se
importante para não permitir que estes problemas caíssem em esquecimento.
Posteriormente, a AAFDL procurou apoiar as iniciativas desenvolvidas pelo movimento
associativo nacional, promovendo a discussão, o consenso e a união entre associações
estudantis.
Deste modo, pareceu‐nos essencial a participação e intervenção da AAFDL na “Marcha pelo
Ensino Superior”, que colocou a Associação Académica num lugar de destaque no movimento
estudantil nacional, onde já não se encontrava há muito tempo, possibilitando uma audiência
com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Professor Doutor Mariano Gago e com
o Secretário de Estado Professor Doutor Manuel Heitor.
Esta foi a maior manifestação estudantil dos últimos anos em Portugal, contando com a
presença de cerca de 4000 estudantes. O que releva nesta “Marcha pelo Ensino Superior” foi a
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importância que ela assumiu para o aumento de financiamento das Instituições de Ensino
Superior, já que permitiu o inicio de um ciclo de audições do MCTES às Associações
Académicas nacionais com maior representação.
Depois de a Universidade assinar o “Contrato de Confiança” com o Governo, foram também
importantes as intervenções que a Direcção da AAFDL teve em sede de Senado da
Universidade de Lisboa, criticando a Reitoria por utilizar a mesma fórmula de distribuição do
Orçamento de Estado que o Governo utilizava e que tanto foi criticada, por basear‐se em
critérios que defraudam as expectativas das Instituições que apresentam bons resultados e
organizam uma gestão eficiente.
A Universidade de Lisboa deve exigir ao Governo que financie por objectivos e deve distribuir
os dinheiros públicos da mesma forma, fomentando a competitividade e a eficiência das
unidades orgânicas.
A “Marcha pelo Ensino Superior” foi também um elemento decisivo para o inicio das
conversações com as Associações Académicas, no sentido de aumentar a base de capitação e
alargar o número de alunos bolseiros, ao mesmo tempo que se aumenta o número de
escalões, diminuindo a injustiça relativa que existia entre os estudantes. O mesmo se pode
dizer em relação à importância que assume a possibilidade de alunos não portugueses se
candidatarem a uma bolsa de estudo.
A este propósito uma palavra especial à AAUL e à Reitoria da Universidade de Lisboa que, no
período em que a crise económico‐financeira portuguesa começou a afectar os nossos colegas,
rapidamente agiram criando o programa “UL 2009 ‐ Consciência Social” apoiando os
estudantes mais carenciados. Todo o processo de criação e publicitação deste projecto contou
com o apoio da AAFDL.
_________________________________

A aposta na criação de um Gabinete de Avaliação que fizesse parte da estrutura executiva
informal da Associação Académica revelou‐se ganha. De facto, a crescente importância que a
Avaliação e Garantia da qualidade foi adquirindo, revelou sensata a afectação de recursos
humanos constantes a essa tarefa complexa, que é a de avaliar as Instituições.

Efectivamente, é compreensível que a Avaliação e Garantia da qualidade assumam uma
importância tão relevante para as Instituições. É através destes processos que a Universidade
se apercebe dos seus défices, das suas mais‐valias, permitindo orientar as suas políticas de
uma forma mais consciente e eficaz. O processo avaliativo tem também alguma relevância,
embora devesse ter muito mais, na atribuição de financiamento público. Finalmente, a
avaliação feita à Universidade e suas unidades orgânicas, tem‐se revelado como um
instrumento essencial nas reivindicações estudantis, na medida em que os estudantes podem
alertar os avaliadores para os problemas que os afectam.
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Por conseguinte, procurámos participar em todas as actividades relacionadas com a avaliação
da Universidade de Lisboa. Participámos, desde logo, na reunião preparatória da avaliação e
acompanhámos a equipa de avaliadores da European University Association (EUA) durante a
visita avaliativa que fizeram à Faculdade. Estas visitas culminaram num relatório positivo que
os avaliadores da EUA fizeram à Universidade de Lisboa.
|8
A nível interno, tentámos pressionar a Faculdade para que esta assumisse, ela própria, alguns
mecanismos de avaliação que permitam identificar obstáculos que existam ao bom
funcionamento da Escola. Entendemos que a realização de momentos de avaliação do
trabalho realizado pelos Professores durante os semestres lectivos deverá ser uma
responsabilidade assumida pela própria Faculdade, através da contratação de uma entidade
independente que realize esse trabalho.
Estamos em crer que a execução destas avaliações melhoraria substancialmente a pedagogia
utilizada pelos docentes e permitiria identificar aqueles que têm um desempenho negativo,
facilitando um controlo público e eficiente da qualidade do ensino na Faculdade
Durante este ano assistimos, também, à falência funcional da Federação Nacional de
Estudantes de Direito (FNED) que, após uma longa reforma estatutária que se revelou
inconsequente, está, de momento, inactiva.
Razões de diversa natureza levaram à paralisação dos órgãos sociais da Federação, num
momento em que se revelava necessário que os estudantes de Direito se unissem para
contestar as injustiças que a Ordem dos Advogados tem provocado com as últimas
deliberações.
De facto, através de processos deliberativos algo obscuros, que nunca a Ordem conseguiu
explicar, os estudantes de Direito depararam‐se, de um momento para o outro, com a
necessidade de realizar um exame ou de obter o grau de Mestre em Direito, para acederem ao
estágio.
A injustiça destas deliberações prontamente colocou em contacto as associações estudantis
representantes das principais Faculdades de Direito portuguesas, no sentido de tentar algumas
acções conjuntas contra a Ordem dos Advogados.
Daqui resultou a publicação de uma Carta Aberta conjunta, na qual os estudantes de Direito
manifestavam o seu descontentamento com as medidas tomadas pela Ordem. Efectivamente,
o restringir do acesso à profissão é uma ablação injustificada de um direito fundamental, para
além de procurar fechar o mercado, diminuindo a concorrência e dificultando,
consequentemente, o acesso à justiça por parte dos cidadãos.
Consideramos que a Ordem está a ter uma posição excessivamente corporativista e elitista
prejudicando os fins que esta deveria prosseguir. É, aliás, lamentável que se queira restringir o
acesso à profissão tornando a situação do advogado‐estagiário ainda mais precária, quando a
Ordem deveria preocupar‐se em proteger estes pares que se encontram numa situação mais
fragilizada. Além disto, com o objectivo de diminuir o número de advogados sem trabalho,
contribuir‐se‐á, com as restrições impostas, para o aumento exponencial do número de
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licenciados em Direito desempregados e sem estatuto de Advogado, o que nos parece uma
situação bem mais complicada.
Por fim, não nos parece legítimo que a Ordem pretenda substituir as funções de avaliação e
acreditação dos cursos de Direito, visto que para tais funções existem os avaliadores externos
contratados pelas Universidades e a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior,
responsável legal por essa tarefa.
No presente, iniciámos conversações com algumas Associações de Estudantes de Direito de
outras Faculdades, no sentido de iniciar um processo judicial contra a Ordem dos Advogados,
que permita, através de Providência Cautelar, suspender a realização dos exames de acesso.
Este mandato fica, igualmente, marcado pelo 95º aniversário da Associação Académica. Trata‐
se de uma data emblemática que quisemos celebrar através da organização de um jantar de
gala, inserido nas comemorações para o centenário da Faculdade de Direito de Lisboa.
Estas comemorações proporcionaram uma pesquisa histórica sobre o passado da AAFDL e dos
seus dirigentes, do qual resultou uma exposição apresentada no jantar de gala. Contudo, o
mais importante é o espólio de arquivamento que foi possível reunir e organizar, permitindo o
posterior estudo sistemático do passado da Associação Académica.
Foram lançadas as bases com o Director, no sentido de desenvolver um conjunto de estudos
sobre a Associação Académica e a Faculdade, onde estejam explanados os percursos históricos
de cada uma das Instituições.
Importa, neste momento, destacar algumas das principais actividades realizadas por esta
Direcção.
Assim, no trabalho realizado pelas Actividades Académicas destaca‐se o Fim‐de‐semana do
Caloiro que atingiu um patamar qualitativo que não existia anteriormente, organizámos uma
mini festa da cerveja, juntamente com a cerimónia do Enterro do Caloiro, devolvendo,
novamente, esta festa aos alunos da Faculdade e destacamos a organização do, já referido,
jantar de gala de comemoração do 95º aniversário da Associação Académica, que esteve à
altura da importância da data.
As Noites de Fados e Tunas evidenciaram‐se também pela positiva, na medida em que
apostámos num reforço de investimento na qualidade do evento, que foi compensada com o
sucesso da actividade.
No âmbito desportivo o iniciar das conversações e a possibilidade de a AAFDL integrar a
Federação Académica de Desporto Universitário (FADU) é o atingir de um objectivo de política
desportiva já muito antigo. Ao mesmo tempo, a racionalização dos custos com as equipas,
mantendo a qualidade das condições das mesmas, revela‐se como um ganho importante na
afectação de recursos da AAFDL.
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No que toca às actividades de Acompanhamento Académico destacamos a Semana das Saídas
Profissionais e a Feira de Emprego, que reuniu um leque muito vasto de representantes das
mais diversas entidades que constituem o mercado de trabalho dos estudantes de Direito.

A realização das Jornadas do Ambiente, que contaram como elemento avaliativo dos colegas
que escolheram Direito do Ambiente como cadeira optativa, é a concretização de um projecto
anterior realizado com sucesso, fruto da consciência que sempre tivemos do trabalho iniciado
por Direcções anteriores.
Momentos importantes na formação extra‐curricular dos alunos foram, igualmente, as duas
sessões realizadas em que se abordaram as temáticas relativas aos métodos de Resolução
Alternativa de Litígios, uma delas em colaboração com o Ministério da Justiça, através do e‐
justice e os Blocos de Formação Complementar, nos quais foi proporcionada a frequência em
diversos cursos.
Destaque, ainda, para a renovação do site da AAFDL e a utilização de novas plataformas de
comunicação, como sejam as redes sociais, os e‐mails de sub‐turma e a utilização sistemática
do circuito interno de televisão, AAFDL TV, permitindo uma comunicação mais próxima,
directa e célere no contacto entre AAFDL e estudantes, ao mesmo tempo que criámos diversos
fóruns on‐line para a participação e debate dos alunos.
A continuação da realização do Open Day da FDL é um projecto importante iniciado há três
anos que se mantém e que contribui e contribuiu para cativar os melhores estudantes do
Ensino Secundário.
O sucesso da intervenção da AAFDL junto do Gabinete de Erasmus da Faculdade é provado
pelas actividades que este tem desempenhado, pelos ganhos de eficiência que existiram e
pelas alterações regulamentares que ocorreram, tudo fruto de um acompanhamento
constante da actividade do Gabinete.
No apoio ao primeiro ano destaque‐se a importância que assume a Recepção ao Caloiro.
Através da inscrição presencial, permite‐se um primeiro contacto dos futuros alunos com os
futuros colegas, muito importante na integração dos mesmos.

No trabalho realizado pela Intervenção Académica foram muitos os desafios por nós
assumidos, alguns deles já referenciados. Acima de tudo, é de salientar a abertura e o esforço
empreendido na resolução dos problemas que nos foram sendo colocados e nas dúvidas que
nos foram dirigidas. Interviémos sempre directamente junto do corpo docente,
nomeadamente junto dos órgãos de governo, nunca evitando o confronto quando este se
revelou necessário, ou quando os interesses dos estudantes foram colocados em causa.
A elaboração constante de pareceres nas matérias de Politica Educativa, que iam tendo
desenvolvimentos durante o mandato, foram importantes para que a AAFDL tivesse uma voz
activa na representação dos seus interesses. Além disto, a política de aproximação que

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 10

[Mensagem do Presidente]

20092010

assumimos no contacto com as demais Associações representantes dos estudantes do sector
Universitário Público de Lisboa, revelou‐se a estratégia acertada numa política de concertação
informal, que permitiu uma intervenção a nível nacional mais eficaz. Permitiu que se dessem
os primeiros passos rumo à criação de um projecto de concertação formal e institucionalizado.
No trabalho de Acção Social desenvolvido pela Direcção, destacamos o reforço do espólio da
Biblioteca AAFDL, que deverá aumentar nos próximos anos, mas, sobretudo, a estabilização de
um regulamento que, cremos, permite o empréstimo de livros, salvaguardando os
proprietários do mesmo.
O reforço que buscámos na área da Avaliação e Garantia da Qualidade e das Relações
Internacionais, é demosntrado, por exemplo, pelo constante acompanhamento da comissão
de avaliação da European University Association (EUA) e pelo I Seminário de Carreira
Diplomática e Relações Internacionais.

A nível Editorial é imperioso referir o protocolo renovado que a AAFDL celebrou com o Banco
Santander, resultante num aumento exponencial das vantagens para a Associação Académica.
Ao mesmo tempo, a aposta no alargamento do número de Códigos revelou‐se ganha, tal como
a publicação de alguns Manuais, na medida em que aumentou a procura das edições AAFDL.
Daqui resulta a necessidade de a AAFDL se abrir a novos investimentos, que permitam um
aumento de vendas e uma melhoria dos serviços prestados pela Editora, como é o caso da Loja
on‐line que está pronta e prestes a iniciar o seu funcionamento. Terminámos, recentemente,
as negociações com uma empresa, que ficará responsável pelo envio, via internet, de todas as
actualizações legislativas dos nossos Códigos e Colectâneas de Legislação, aos nossos clientes.
Para um aumento da profissionalização da AAFDL, foi muito importante a formação dada aos
nossos funcionários, com o objectivo de permitir que a componente gráfica dos livros seja feita
de acordo com as melhores e mais recentes tecnologias.
Como uma das três maiores Editoras Jurídicas nacionais, quisemos ser os primeiros a assumir
as nossas responsabilidades ambientais aderindo ao projecto “Carbono Zero”.

Finalmente, uma palavra para a Tesouraria. Atravessámos durante todo o mandato uma crise
económica nacional e internacional sem precedentes. Contudo, o esforço empresarial
intentado, juntamente com a procura constante da máxima eficiência na afectação de recursos
permitiu‐nos manter a nossa estabilidade económico‐financeira. Assim, conseguimos atingir
um resultado líquido de €26 044,77. Atingimos e superámos os objectivos definidos para o
Fundo de Estabilização Financeira, para este ano.
Resulta daqui, que a AAFDL está numa situação financeira estabilizada e confortável,
encontrando‐se preparada para enfrentar os momentos mais difíceis, salvaguardando sempre
a posição dos seus funcionários e dos estudantes. É importante que a AAFDL mantenha esta
postura responsável na sua área empresarial, sendo que para isso são importantes os
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mecanismos já criados, nomeadamente através da moção “Orientações Organizacionais e
Financeiras da AAFDL”.
Apresentámos a nossa candidatura procurando assumir uma postura responsável e
construtiva, tendo como um dos principais objectivos a redução de algumas actividades
realizadas pela Associação Académica, privilegiando outras que entendíamos mais importantes
na defesa dos interesses dos alunos, numa lógica de menos Associação e melhor Associação.
A cada vez menor adesão dos alunos a algumas actividades fundamentavam essa nossa
escolha, e fundamentou o repensar de algumas actividades que tínhamos inicialmente e
idealmente planeado.
Começámos este árduo trabalho, a que nos propusemos, desde o primeiro dia em que
tomámos funções na Direcção da Associação Académica, procurando pressionar a Faculdade
para que esta assumisse compromissos e actividades que são da sua responsabilidade e que
estavam na alia de actuação da AAFDL, sendo que, sempre que a Faculdade não actuou, a
AAFDL tentou substituir‐se a esta, para evitar que os alunos ficassem sem actividades que
assumem uma grande importância na vida quotidiana dos mesmos.
Acreditamos que escolhemos o caminho certo contribuindo para que a Associação de hoje seja
mais eficiente e profissional e que se concentre numa intervenção constante junto dos órgãos
decisórios, para que sejamos sempre uma instituição séria e respeitada pelos seus pares e pela
sociedade civil.
Deixamos uma palavra de alerta para os futuros mandatos. A experiência que tivemos este ano
revelou que existe pouco tempo útil para a realização das actividades da AAFDL. De facto, com
as eleições a serem realizadas no final do mês de Março, inicio do mês de Abril, a Direcção da
Associação Académica tem o final do segundo semestre, o primeiro semestre do ano lectivo
seguinte e as primeiras semanas do segundo semestre do mesmo ano lectivo, para colocar em
prática as suas actividades. Ora, tendo em conta a responsabilidade de elaborar Plano de
Actividades e Orçamento no inicio do mandato, introduzido pela revisão estatutária realizada
no ano passado, e a obrigação de prestar contas, no final do mesmo mandato faz com que a
Direcção da AAFDL, praticamente fique com um semestre útil para realizar todas as suas
actividades.
Uma nota de destaque para as eleições dos órgãos da Faculdade, especialmente do Conselho
Pedagógico. Neste caso, os alunos são eleitos como representantes de um determinado ano,
sendo que só vão representar os interesses desse ano durante o final do segundo semestre do
ano lectivo em que tomaram posse, já que a tomada de posse é em Abril. Além disto, surge o
problema dos alunos finalistas, que depois de se formarem perdem o mandato, enquanto que
os alunos do 1º ano que entram no ano lectivo seguinte ao da tomada de posse ficam sem
representantes directos durante um semestre e meio, na medida em que não elegem nenhum
dos seus pares para esse efeito.
Trata‐se de uma situação que se deverá acautelar no futuro junto dos órgãos sociais da AAFDL
e junto dos órgãos da Faculdade.
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Agora que estamos no final do mandato cumpre‐nos efectuar alguns agradecimentos.
É imperativo o agradecimento muito especial, pessoal e em nome de toda a Direcção, aos
funcionários da Associação Académica. É através do seu trabalho e esforço diário que é
possível a construção permanente da gloriosa história da AAFDL.
Uma palavra também para os colegas que durante todo o mandato colaboraram com esta
Direcção auxiliando‐nos na realização do nosso projecto comum. Estes agradecimentos são
fruto de experiências que jamais esquecerei e que contribuíram para o meu enriquecimento
pessoal.
Deixo também um agradecimento aos representantes dos alunos nos órgãos da Faculdade,
que colaboraram sempre que a AAFDL requisitou os seus serviços. Além disso, procuraram
assumir as suas responsabilidades com a seriedade que a representação estudantil deve ter.
Agradeço, de igual forma à Mesa da RGA e aos membros do Conselho Fiscal, pela forma
honesta e imparcial que sempre pautaram as suas actuações e pela prontidão com que
colaboraram com todos os pedidos feitos pela Direcção.
Resta‐me agradecer aos membros desta Direcção, aos Coordenadores de Gabinetes e aos
Colaboradores mais directos da Associação. O empenho por todos demonstrado, por vezes
com sacrifício pessoal, só tem paga com a certeza que vivemos juntos momentos que me
ficarão para sempre na memória. Assim, devo um agradecimento pessoal a todos vós:
Tesoureiro, Secretária, Vice‐Presidentes, Vogais, Coordenadores de Gabinete e Colaboradores.
A todos vós o meu Obrigado.

Agora que estamos no final deste mandato, acredito que conseguimos concretizar os projectos
e objectivos que inicialmente idealizámos. Sabemos que há muito mais para fazer, sempre
haverá numa Associação Académica que, como esta, sempre colocará os interesses dos
estudantes acima de todos.
Assim, é com imenso orgulho e sentimento de dever cumprido que nos apresentamos hoje
perante todos os estudantes da Faculdade.

Pela Direcção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa,
O Presidente,
João Ascenso
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Mensagem do Tesoureiro
O período em análise referente ao mandato 2009/2010, consubstanciou uma crise económica
à escala mundial. Assim, no âmbito de uma conjuntura macroeconómico desfavorável,
afectando fundamentalmente o poder de compra quer de indivíduos, quer de empresas, a
AAFDL prosseguiu uma política financeira responsável, assente num princípio estrutural de
sustentabilidade.
Esta conjuntura, aliada às imputações académicas, patronais, políticas e sociais que a AAFDL
carrega, exige um trabalho atento e cuidado da sua Tesouraria e Departamento de
Contabilidade, de modo a promover resposta capaz e célere às necessidades da Associação
Académica.

Resultados
Com o fim do mandato, pode fazer‐se um balanço positivo das contas, que reportam a 12
meses de exercício, compreendendo o período entre 1 de Março de 2009 e 28 de Fevereiro de
2010.
Globalmente analisado, o presente exercício obteve um resultado positivo no valor de
26.044,77 €.
Decorrente dos encargos permanentes da AAFDL, designadamente pela necessidade de
acautelar as obrigações para com os seus funcionários ao nível das retribuições dos mesmos,
bem como para acorrer a situações imprevistas no decurso da nossa actividade, assume
particular enfoque a salvaguarda e a dotação do Fundo de Estabilização Financeira (FEF),
criado em 2007. Iniciado o presente exercício com 77.231,42 €, o FEF conta actualmente com
150.595,88 €, registando uma subida, num só mandato de cerca de 95%, cumprindo o
aprovado em RGA, e que está repartido entre duas aplicações financeiras, de baixo risco,
compostas por dois fundos de investimento: Santander Multitesouraria, no valor de 78.318,50
€ e Santander Global, no montante de 72.277,38 €, que apresentaram valorizações positivas
no período em análise.

No que se refere às relações com o Estado, fornecedores e clientes, destacamos o seguinte::


Estado
 Valor em dívida referente a Segurança Social e IRS: 5.060,53 €,
referente às remunerações de Fevereiro de 2010 e cuja exigibilidade
apenas se reportará a Março de 2010, já fora do período deste relatório.
 Valor a receber por crédito de IVA: 9.406,86 €, valor a ser abatido ao
IVA a liquidar em futuras vendas e prestações de serviços.

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 14

[Mensagem do Tesoureiro]



20092010

Fornecedores
 Valor em dívida no valor de 6.138,17 €, ainda não vencidas nos seus
prazos de pagamento, que se mantêm como valor reduzido na estrutura
actual de despesas da AAFDL.



Clientes
 Valor a receber: 45.370,19 €, dos quais 30.000,00 € são referentes à
segunda tranche do apoio do Banco Santander, relativo ao período de
Março a Agosto de 2010 e que não assumimos como proveito deste
mandato.

Deste modo, no exigível a curto prazo, a AAFDL demonstra uma estrutura financeira
equilibrada, com recursos necessários a novos investimentos na área editorial e para fazer
face a alterações de mercado em sentido negativo.
A AAFDL tem ainda a receber, a título de compensação pela celebração dos contratos de
concessão, a verba de 40.500,00€, até 31/07/2011, em virtude dos termos contratuais
previstos.

Apoios e Subsídios
A AAFDL continua a manter os apoios anteriormente obtidos, quer junto da FDL, quer do IPJ,
reportando detalhadamente a aplicação das verbas recebidas, exigíveis nos termos legais em
vigor, através dos vários relatórios, intercalares e finais, exigidos, numa demonstração clara
de organização interna e transparência financeira, o que lhe tem permitido manter e, nalguns
casos, aumentar os apoios recebidos.
Merece, naturalmente, enfoque o convénio entre o Banco Santander Totta e a AAFDL,
através do qual se garantiu, a título excepcional, um subsídio fixo no valor de 60.000,00 € para
as valências associativas e editoriais, para o ano lectivo 2009/2010.

Infra‐estruturas, Equipamentos e Comunicações
Refira‐se ainda a redução verificada ao nível dos gastos com telecomunicações, bem como a
instalação de uma central telefónica, que permitiu, como previsto, a redução de custos de
comunicação. Procedeu‐se ao reequipamento do parque informático, ao nível da Direcção e
seus colaboradores, bem como à substituição dos equipamentos informáticos da área de
paginação, migração para novo software de paginação, acompanhada pela correspondente
formação aos seus funcionários.
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Atendendo à idade da viatura comercial da AAFDL e ao seu natural desgaste, foi decidida a
aquisição de uma nova viatura, perspectivando‐se assim a redução de despesas de
conservação e manutenção, que têm vindo a aumentar recentemente.

Funcionários
Os funcionários são quem dá o suporte diário a toda a estrutura da AAFDL, quer na área
editorial, quer na área associativa. A sua importância na Associação Académica é, portanto,
inegável pelo que procuramos constantemente proporcionar‐lhes as melhores condições de
trabalho.
O processo de despedimento de uma anterior funcionária encontra‐se actualmente em
processo de julgamento. Durante o nosso mandato, fomos chamados a estar presentes no dia
27 de Outubro de 2009, no Tribunal de Trabalho de Vila Franca de Xira, para a primeira sessão
em Tribunal. Aí ambas as partes, tanto a AAFDL como a requerente rejeitaram qualquer tipo
de negociação. A assessoria a este processo está a ser realizada pela sociedade Jardim,
Sampaio, Magalhães e Silva & Associados.
A estabilidade financeira da AAFDL, é essencial para que se possa fazer face aos
constrangimentos que surjam e às necessidades decorrentes das suas actividades. Resulta, de
um exercício responsável e estratégico, que exige uma continuidade futura.
A conjuntura de estabilidade deve‐se, sobretudo, aos funcionários da AAFDL, por isto,
agradecemos toda a dedicação profissional que entregam diariamente à AAFDL e, em
consequência, a todos os alunos.

O Tesoureiro,
João Teixeira
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Área Empresarial
Seguindo as orientações aprovadas no passado em RGA através da moção de Orientações
Organizacionais e Financeiras, decidimos manter uma estrutura bipartida bem delimitada,
separando claramente a área empresarial da AAFDL da área associativa.
Esta separação é de grande importância, pois permite a estabilização financeira e contratual
que se exige de uma empresa como a nossa, enquanto se mantém a rotatividade dos
responsáveis associativos.
Só assim se permite garantir a estabilização das relações laborais com os funcionários, as
relações comerciais com os fornecedores e uma estrutura editorial eficiente.

Edições Jurídicas
Na área editorial, mantivemos a aposta na colecção de Códigos e Colectâneas de Legislação,
que se revelou frutífera. A este propósito, identificamos as seguintes publicações:


Colectânea de Legislação de Direito do Urbanismo;



Código Penal;



2ª Edição do Código de Registo Predial;



Código de Registo Civil e Notariado e outras fontes com especial relevância em
matéria de Família e Sucessões;



Textos da União Europeia;



Colectânea de Legislação de Direito do Ambiente, vol. I e II.

Actualmente, existem outros códigos que estão em processo de negociação ou elaboração.
Destacamos, ainda, a contínua procura de Manuais e Textos de apoio às aulas de que são
frutos, por exemplo, os seguintes livros:

Direcção



Direito dos Contratos, materiais de apoio dos Drs. Miguel Raimundo e Tiago Martins;



Constitucional II, sumários desenvolvidos pelo Professor Doutor Blanco de Morais;



O Direito da Família Contemporâneo, do Professor Jorge Duarte Pinheiro;



Direito das Sucessões, do Professor Doutor Jorge Duarte Pinheiro.
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Loja Online
A Loja online da AAFDL, está prestes a começar o seu funcionamento. Este é um projecto que
pretende alargar o espectro de actuação da Livraria AAFDL através de custos reduzidos,
permitindo que a AAFDL marque passo no mundo das edições jurídicas.

Actualizações legislativas
A Associação Académica contratou com a empresa Lexpoint, que ficará responsável por
enviar as actualizações legislativas, via internet, que forem feitas nos nossos Códigos e
Colectâneas de Legislação, para os nossos clientes.
Este é um serviço que a AAFDL presta, para satisfação dos nossos clientes.

Guiné‐Bissau
Durante este mandato, continuámos a reforçar as nossas relações com a Faculdade de Direito
de Bissau, alargando as nossas relações meramente editoriais e iniciando relações comerciais
no sentido de a AAFDL prestar outros serviços comerciais à Faculdade.

CarbonoZero
O projecto CarbonoZero é o instrumento que permite a cidadãos e empresas concretizar a
responsabilidade de combater as alterações climáticas, reduzindo as emissões de gases com
efeito de estufa, partindo da quantificação das mesmas, expressas em dióxido de carbono
equivalente (CO2e), e permitindo a respectiva compensação através do co‐financiamento de
projectos que sequestram (floresta) ou evitam (tecnologia) emissões em quantidade
equivalente.
Reforçando o espírito inovador que sempre procurámos colocar no mercado, fomos a primeira
Editora Jurídica a aderir a este projecto, demonstrando ao mercado e à sociedade civil que a
Associação Académica assume a sua responsabilidade ambiental.

Protocolo com o Santander Totta
Durante este mandato foi renegociado o protocolo com o banco Santander Totta. Este
protocolo reformulou os antigos cartões de sócio da Associação Académica e proporcionou
mais‐valias significativas para a AAFDL.
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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.

Reestruturação do parque informático Editorial e Formação
Com vista a melhorar as condições de trabalho dos funcionários e a qualidade das edições
AAFDL substituímos os dois computadores da fotocomposição por outros novos, com as
seguintes características:


Dois computadores com a seguinte configuração:
o

Processador Intel Core i5 750;

o

Kit Memoria Kingston DDR3 HyperX 6GB 1600MHz DDR3 CL9 (9‐9‐9‐27);

o

Motherboard Asus P7P55D Pro;

o

Disco Rígido Western Digital 1 TB 64MB Cache;

o

Placa Gráfica Twintech 9800GT 1 GB HDMI;

o

Gravador de DVDs 22x IDE;

o

Caixa Nox Coolbay 25 Black Fonte ATX Nox Urano II 500 Watts.



Dois monitores HP Full HD 2509M.



Software:
o

Microsoft Windows Pro 7 64‐bit PT;

o

Adobe CS4 Design Standard Win.

Com a actualização do software de fotocomposição foi necessário dar formação às nossas
funcionárias, para que estas aprendessem a trabalhar com a tecnologia de ponta na área da
Edição.
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Carrinha
Actualmente estamos em processo de aquisição de uma carrinha de transporte, para
substituir a actual que não está em condições de funcionamento.
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F
Formação
o Curricular e Valorrização Cíívica

o de Formaçãão Curricularr e Valorizaçção Cívica pro
ocurou, ao lo
ongo do mandato
O Deepartamento
2009/2010, focalizar a sua intervenção
o no enriqu
uecimento curricular d
dos alunos e em
actividades que despertassem
d
m consciências e desenvvolvessem o interesse peelo mundo em
m que
vivem
mos, por parrte dos mesmos. No deesdobramentto destes do
ois planos ccentrais de acção
a
procu
urámos forn
necer meios acessíveis e diversificados, de form
ma a potencciar a valorização
curriccular tanto no âmbito da formaçção académ
mica como fora
f
dele, ffomentando uma
profu
unda reflexão acerca dee temáticas de relevo ora
o para a so
ociedade jurídica, ora para
p
a
socieedade civil.

mação Curriccular
Form
Bloco
o de Formaçção Complem
mentar
À sem
melhança dee anos anterriores, foi orrganizado, ao
a longo doss dois semestres, o Bloco de
Form
mação Comp
plementar com
c
especiaal incidênciaa nos curso
os de línguas. Mantivem
mos a
parceeria com a Oxford
O
Schoo
ol, através da qual propo
orcionámos um
u vasto leq
que de curso
os, aos
quaiss eram asseg
gurados blo
ocos de conttinuação. É necessário salientar qu
ue, em virtud
de do
númeero de interressados, fo
oram assegu
uradas mais turmas em
m diferentess turnos horrários.
Destaacamos os seeguintes currsos:


Cursos de Línguas estrangeeiras jurídico
os:
o
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J
Níveel I;
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.
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Sessõ
ões de Form
mação
Em parceria
p
com
m o Ministtério da Justiça promo
ovemos forrmações sob
bre os Meio
os de
Resolução Alterrnativa de Litígios; sobre CITIUS E CITAF e sobre ass alteraçõess aos
proceedimentos em
e sede de Registo Preedial e Regissto Comerciaal. As formaações decorrreram
entree os dias 5 e 8 de Maaio com desslocação organizada ao
o Parque daas Nações. Estas
formações decorrreram após a parceria que a AAFDL
L estabeleceu
u com o Min
nistério da Ju
ustiça,
para a realização do E‐Justicee.
No dia
d 2 Março, realizámoss, na sala dee audiênciass, uma formação dedicaada aos Meios de
Resolução Altern
nativa de Litíígios com a colaboração
c
da Professo
ora Doutora A
Ana Paula Co
osta e
Silva e o Dr. Dom
mingos Farinh
ho.

adas do Ambiente
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da “P
Punição por crimes conttra o Ambien
nte”.
Este ciclo de conferências, cuja participação
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devid
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c
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P
D
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Carlaa Amado Go
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do Professor Doutor Vasco Pereira da Silva,
S
da Do
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Ana Perestrelo de
d Oliveira, da Doutora Heloísa Oliveira,
do Doutor
D
Tiago
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L
Amarro. Ressalva‐se, aindaa, que, de acordo co
om o
verdaadeiro espíírito de Bo
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Jorna
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o de avaliação contínua
a para
a dissciplina de Direito do Ambiente leccionada pelo
Profeessor Doutorr Vasco Pereira da Silva.

Revissta jurídica
Este departamen
nto orgulha‐se de, duran
nte este ano, ter desenvvolvido um g
grande projecto, o
Conccurso em Homenagem ao Professsor Doutor Jorge Miran
nda. Foram admitidos nove
trabaalhos a concurso, tendo sido postteriormente submetido
os a um júrri composto
o pelo
Profeessor Douto
or Fausto dee Quadros, Professor Doutor
D
Pedro
o Barbas Homem, Proffessor
Douttor Pedro Romano Martinez e, ainda,, Doutor Mig
guel Moura e Silva.
Os melhores
m
trab
balhos dos participantes
p
s serão publiicados na Re
evista Jurídiica que a AA
AFDL,
preteende editar.
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Jogos de Direito Civil
Levámos a cabo uma readaptação e reeestruturação
o do regulam
mento Jogos de Direito
o Civil
DL. Pela imp
portância qu
ue lhe foi reeconhecida deverá
d
consttituir legado
o e patrimón
nio da
AAFD
AAFD
DL,sendo qu
ue a sua II ed
dição está a ser calendaarizada com a coordenaçção da Profe
essora
Douttora Ana Pau
ula Costa e Silva.

eas de exames
Colectâne
Mantivemos a organizzação e esqu
uematização
o das colectâneas
de testess e exame
es. Já em 2010 foraam, novam
mente,
disponibilizadas, no site
s
da AAF
FDL, para o
os exames do 1º
semestre.

Valorrização Cívicca

áfica que
Comeeçámos porr realizar uma exposiçção fotográ
incidiu sobre a temática do 25 de Abril. Esta foi co
omposta,
aindaa, por poeemas de intervenção, caracterizzando a
impo
ortância histórica destte acontecimento que
e esteve
bastaante relacion
nado com as lutas estudaantis. A expo
osição foi
organ
nizada no co
orredor principal do piso
o 0, de mod
do a ficar
acesssível ao maio
or número dee alunos posssível.
Com as eleições europeias
e
à porta, em Abril, organizámos, no
dia 22,
2 um debate sobre o aconteccimento, em
m que a
integ
gração europ
peia foi o tem
ma em destaaque. Contámos com
a participação do
d Doutor Vasco
V
Graçaa Moura e o Doutor
António Vitorino.
ubro trouxe o debate sobre
s
“Repú
ública e Monarquia” qu
ue contou com
c
a
O mês de Outu
intervvenção de dois
d docentes da casa, Doutor
D
Ricard
do Branco e Doutor Lou
urenço de Frreitas,
num debate muitto participad
do, no anfiteatro 4.
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Já em Novembro, com a celebração dos 20 anos da Queda do Muro de Berlim, juntamente
com o Núcleo da Amnistia Internacional, a ELSA e o Gabinete ERASMUS da AAFDL,
organizámos uma semana temática. Cinco dias marcados por projecção de filme, exposição
fotográfica, conferência sobre Direitos Humanos e passagem de trechos radiofónicos e
músicas da época.
Ainda em Novembro, no dia 18, realizámos, em parceria com o Departamento de Política
Educativa, uma tertúlia sobre o Ensino Superior e política educativa, contando com a
presença de deputados da Assembleia da República, em representação das juventudes
partidárias. No final entregámos uma carta com as propostas e reivindicações da AAFDL
nesta área.
Não poderíamos deixar terminar o 1º semestre sem uma campanha de sensibilização
ambiental. Esta dedicada aos óleos usados, utilizámos vídeos e cartazes, tentando despertar
consciências. Enquanto isso, apetrechámos as instalações da AAFDL com separadores do lixo,
numa tentativa de reduzir a nossa pegada ecológica. Simultaneamente incentivámos a
utilização dos e‐mails de subturma como veículo de transmissão das nossas actividades
formativas, já neste ano lectivo.

O Departamento de Formação Curricular e Valorização Cívica encontrou, no seu permanente
trabalho, um apoio constante dos colaboradores e, naturalmente, de toda a Direcção da
AAFDL. Só com o envolvimento de todos nestes projectos será possível a prossecução do seu
principal objectivo: formar o aluno da FDL enquanto cidadão atento e informado do Mundo
que o rodeia, tornando‐o, simultaneamente, distinto e competitivo, capaz de se evidenciar no
mercado de trabalho.
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Marrketing e C
Comunica
ação
| 25
O Deepartamento
o de Marketting e Comu
unicação dirigiu esforçoss numa actu
uação transvversal,
colab
borando num
ma base diáária com os demais De
epartamento
os, Gabinetees e Núcleos que
integ
gram a estruttura da AAFD
DL, procuran
ndo promove
er as suas acctividades dee forma eficie
ente.
Tend
do ambicionaado levar o nome
n
da Asssociação Acaadémica maiis longe na áárea do Markketing
procu
urou‐se estabelecer parccerias com entidades extteriores ao mundo
m
acadéémico, de forma a
reforçar a imagem
m da AAFDL
L na sociedad
de civil.
á
da Comunicação visou‐se reinventar e readaptar os
o meios d
de divulgaçãão de
Na área
conteeúdos, a fim
m de prestarr uma inform
mação maiss clara, apelativa e abraangente a toda a
acadeemia.

keting
Mark

moção da Faculdade – “O
Open Day”
Prom
Realizar‐se‐á, no próximo diaa 17 de Março, a IV ediçã
ão do “Open
n
Day”” da Faculdaade de Direito da Univeersidade de Lisboa. Estaa
actividade, organ
nizada pela AAFDL, con
nta, como jáá vem sendo
o
hábitto, com a total
t
cooperração da FD
DL na sua organização
o
.
Exem
mplo disso são
s
as partticipações dos reputado
os Professor
Douttor Marcelo Rebelo dee Sousa, Professor
P
Doutor Jorgee
Miran
nda, Professsor Doutorr Eduardo Vera‐Cruz Pinto e Drr.
António Leitão no painel destta actividadee.
a
de
d colaboraação
Nuncca é demais salientar que esta actividade
conju
unta procuraa não só pro
omover a im
magem da Faculdade dee Direito de Lisboa juntto das
escolas de ensino
o secundário
o.
de cartas‐co
onvite,
Para tal, o deparrtamento de Marketing e Comunicaçção procedeeu ao envio d
com o programa do evento a escolas de Norte
N
a Sul do
d país, as qu
uais passamo
os a mencion
nar:
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Machado – Santtarém;
M
Escola Secun
ndária Sá da
B
Bandeira
– Santarém;
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Escola Secu
undária Anselmo de
Andrade – A
Almada;
Escola Secu
undária de Bocage –
Setúbal;

[Relatório de Actividades]































Direcção

20092010

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;
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;
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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;
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;
Escola Secundária Nuno 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;

| 26

[Relatório de Actividades]





























Direcção

20092010

Escola
Secundária
Carlos
Amarante ‐ Braga;
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;
João
Escola
Secundária
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;
Escola Secundária Jerónimo
Emiliano de Andrade ‐ Angra do
Heroísmo;
Escola Básica e Secundária da
Graciosa ‐ Santa Cruz da
Graciosa;
Escola Básica e Secundária das
Lajes do Pico ‐ Lajes do Pico;
Escola Secundária Manuel de
Arriaga – Horta;
Escola Básica e Secundária das
Flores ‐ Santa Cruz das Flores;
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Escola Secundária Jaime Moniz ‐
Funchal;
Escola Básica e Secundária do
Machico ‐ Machico;
Escola Básica e Secundária da
Calheta ‐ Calheta;
Escola Básica e Secundária
Gonçalves Zarco – Funchal;
Escola Secundária de Porto
Santo ‐ Porto Santo;
Colégio do Sagrado Coração de
Maria ‐ Lisboa;
Escola
Secundária
Tomás
Cabreira ‐ Faro;
Escola Secundária São João de
Deus – Faro;
Escola Secundária Pinheiro e
Rosa ‐ Faro;
Escola Secundária D. Filipa de
Lencastre
–
Lisboa
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epção ao Caloiro
Rece
28
Durante a semaana de Receepção ao Caloiro
C
este Departameento procuro
ou estabele
ecer o Página||28
a
que acabavam
a
de
e integrar a nossa Acad
demia e a AA
AFDL.
primeeiro contactto entre os alunos
Para tal, foi criad
do um balcãão onde os alunos
a
se pu
uderam informar não só
ó sobre a AA
AFDL,
como
o sobre as vantagens de
d se tornaarem sócios da mesma. Tendo nesse sentido,, sido
elenccado um do
ocumento co
ontendo tod
das as parccerias e vantagem do ssócio AAFD
DL, tal
documento foi po
osteriormente integrado
o no Guia do
o Caloiro, paara que todos tivessem acesso
a
a esssa informaçãão. Esta acttividade foi por isso a mais
m
significcativa iniciattiva de prom
moção
intern
na da Associiação Académica da Facu
uldade de Direito de Lisb
boa.
Nestaa actividade contámos com o apoio do parceiro Banco Santtander, auxilliando na log
gística
que necessitaram
n
m para a prod
dução dos caartões de sóccio AAFDL.

Guia do Aluno
O Deepartamento
o de Marketting e Comu
unicação enccontra‐se no
o processo d
de criação de
d um
documento explicativo para
a os alunos da
d Faculdade. Este Guia do Aluno, assim como outros
o
documentos com
m semelhantte orientaçãão (ex.:Guia do Caloiro) procura serr um instrum
mento
auxiliiar na introd
dução e boaa vivência Académica
A
do
d estudantee quer na su
ua vida enquanto
estud
dante na nosssa Faculdad
de , quer com
mo um mem
mbro da Com
munidade Académica em
m todo
o seu
u sentido, esp
pírito e tradição.

al AAFDL
Porta
Num mundo cad
da vez mais tecnológico
t
um site ocu
upa um papeel central naa imagem de
e uma
marca, a AAFDL não é exxcepção a esse
fenóm
meno, sendo
o muitas vezes o primeiro
contacto que parceiros têm co
om a Associação.
Com issso em mentte e também
m não esqueccendo
o pape
el do site na Comunicaçã
C
ão com os alunos,
numa perspectiva
p
de uma AAFFDL disponívvel 24
horas, este Deepartamento
o investiu
u na
renovaação e actu
ualização d
desta imporrtante
platafo
orma de com
municação, q
quer externa, quer
interna. Foram, paara isso, com
m a colabo
oração
ualizados conteúdos, altterada
transsversal de todos os Depaartamentos e Vice‐Presidências actu
a imaagem do sitte e criada uma organ
nização maiss simples, faacilitando o acesso ráp
pido e
eficieente à inforrmação que temos disp
ponível.Com
m a renovaçãão destacam
mos os segu
uintes
ponto
os:
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Uma nova disposição de notícias na página principal, podendo ser criados destaques
em situações específicas, e apenas com a introdução, para mais fácil captação;
Ligações com redes sociais;
Apresentação de textos dos Departamentos e Gabinetes com os contactos e fotos dos
responsáveis, bem como a catalogação das notícias por áreas;
Reconstituição de momentos passados, presidentes e titulares de órgãos sociais;
Informação sobre os vários núcleos autónomos, com respectivos links e contactos;
Descrição dos serviços da FDL e da AAFDL, incluindo transposição dos blogs do
Gabinete de Estudante Estrangeiro e Erasmus e da Tutoria;
Criação de vários fóruns, com incluindo o fórum de estudo;
Bolsa de emprego online, com possibilidade de divulgação de anúncios directamente
pelas sociedades/empresas e de publicação de "CV electrónicos" pelos candidatos,
sem intermediários, de modo a agilizar a operação;
Lista actualizada de protocolos que constituem as vantagens dos sócios AAFDL;
Reorganização de documentos para download;
Galeria de fotos, com actividades desde 2003/2004.

Novas formas de Comunicação
Com o surgimento de novos segmentos que proporcionam a disseminação de informação de
forma ampla e imediata, compartilhada por todos, achamos pertinente a entrada da AAFDL
nestas novas plataformas de partilha de informação, facilitando o contacto desta com os
estudantes e dos estudantes com a AAFDL. Assim, através das redes sociais, tais como o
Facebook, o Twitter e o YouTube, é possível para a AAFDL, manter uma comunicação
constante, directa e eficaz com todos os alunos que compõem as diferentes malhas
tecnológicas.

Parcerias
Na perspectiva de defender e valorizar a posição do sócio AAFDL, foram celebrados novos
protocolos e renovados alguns já existentes. Desta forma a AAFDL consegue proporcionar aos
seus associados vantagens na área do lazer através de protocolos celebrados com cinemas,
livrarias, hotéis; na sua formação extra‐curricular tendo sido celebrados convénios com
escolas de línguas centros de formação; na área da saúde tendo inserido diversos ginásios e
oculistas na sua lista de vantagens; assim como em outras áreas como é o caso de escolas de
condução, imobiliárias, centros de reparação informática, operadores moveis, entre outros.

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 29

[Relatório de Actividades]

20092010

Destaque para a parceria estabelecida com a Univantagens, que permitiu que os estudantes
da Faculdade tivessem a oportunidade de adquirir os seus serviços.
Neste âmbito, estabelecemos ainda, uma importante parceria com o IDEFF, beneficiando os
sócios AAFDL de um desconto nas actividades do Instituto e permitindo que a AAFDL seja um
dos parceiros do mesmo. Nesta qualidade, participámos na cerimónia de apresentação dos
cursos de pós‐graduação do IDEFF para o presente ano lectivo.
(A lista actualizada de vantagens está disponível em www.aafdl.pt)

COMUNICAÇÃO

Suporte aos restantes Departamentos da AAFDL na área da informação
O Departamento de Marketing e Comunicação encontra nesta actividade uma das suas
principais e mais importantes tarefas – o apoio transversal a todos os departamentos e
gabinetes da AAFDL. Tendo, por isso, sido este o Departamento que desenvolveu a criação e
promoção das demais actividades que a AAFDL desenvolveu.
Nunca esquecendo mote que se assumiu – “eficiência, modernidade e representação” –
desenvolveu‐se uma publicitação racional e inovadora, procurando chegar a todos os
interessados.
Destacamos, ainda, a colaboração dada na divulgação de actividades da Faculdade, como foi
o caso da IX Conferência Luso‐Americana sobre Direito Português e Americano, actividades
do IDEFF e da Comissão de Finalistas.

Calendário de Actividades
Conseguimos organizar um calendário estabilizado das actividades realizadas pela Direcção
da AAFDL, publicado no site, permitindo que os alunos tenham conhecimento das actividades
que esta está a realizar.

Renovação do parque informático
Visto que o parque informático da AAFDL já estava desgastado, sentimos necessidade de o
renovar através da aquisição de cinco novos computadores.
Procedemos, também, à renovação do parque informático da área de fotocomposição da
AAFDL, adquirindo o seguinte equipamento:
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Dois computadores com a seguinte configuração:
Processador Intel Core i5 750;
Kit Memoria Kingston DDR3 HyperX 6GB 1600MHz DDR3 CL9 (9‐9‐9‐27);
o Motherboard Asus P7P55D Pro;
o Disco Rígido Western Digital 1 TB 64MB Cache;
o Placa Gráfica Twintech 9800GT 1 GB HDMI;
o Gravador de DVDs 22x IDE;
o Caixa Nox Coolbay 25 Black Fonte ATX Nox Urano II 500 Watts.

o
o



Dois monitores HP Full HD 2509M.



Software:
o
o

Microsoft Windows Pro 7 64‐bit PT;
Adobe CS4 Design Standard Win.

Apoio a Núcleos e outros organizações
Em colaboração com o Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos, o Departamento de
Marketing e Comunicação desempenhou um papel importante na campanha de divulgação de
Núcleos: "Uma semana, um núcleo", tendo para o efeito disponibilizado as suas plataformas
de comunicação, assim como auxiliado no desenvolvimento dos conteúdos de promoção de
alguns dos núcleos em questão.

Plataformas de Comunicação

Emails de sub‐turma
Procurando inovar e evoluir na comunicação com os alunos, foi desenvolvido o projecto dos
emails de sub‐turma. Através desta plataforma conseguiu‐se efectuar uma comunicação mais
directa, funcional e abrangente, que permitiu a este Departamento aumentar a eficiência
informativa e comunicativa da AAFDL junto dos estudantes.

Newsletter
Adaptando as formas de comunicar às características dos alunos a AAFDL investiu nas
newsletters como um dos principais meios de promoção e informação de actividades. Desta
forma conseguimos direccionar a informação a grupos específicos de estudantes sempre que
tal se revelou necessário
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AAFDL TV
O circuito interno de TV da AAFDL foi um dos mais marcantes projectos deste Departamento
no mandato anterior, tendo a sua importância perdurado até agora. A AAFDL TV foi a face
mais visível do Departamento de Marketing e Comunicação assim como a sua principal
plataforma comunicativa. Esta forma de comunicar vanguardista aumentou a eficácia
comunicacional, a rapidez da actualização de conteúdos assim como era esperado, tornando‐
se, por isso, uma aposta ganha.
A fim de maximizar as potencialidades deste projecto procedeu‐se à renovação da estrutura
visual da AAFDL TV tornado agora a informação ainda mais clara e de fácil apreensão.

Placards
Com a implementação da AAFDL TV no presente mandato, tornou‐se necessário uma
reorganização dos demais meios de comunicação da AAFDL, nesse sentido os placards que se
encontram espalhados pela Faculdade foram reordenados, tendo sido criadas regras de
utilização dos mesmos, de modo a conseguir‐se uma conciliação harmoniosa entre os
placards e a AAFDL TV. Procurámos, ainda, evitar demasiada poluição visual que se apresenta
como um entrave à eficiente informação dos estudantes.
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Saídas Profissionais
O trabalho desenvolvido por este Departamento foca‐se no processo de transição entre o
Ensino Superior e o Mercado de Trabalho. Neste sentido, procurámos aproximar os alunos, de
licenciatura e mestrados, ao mercado de trabalho na sua globalidade, promovendo a
participação de diversos sectores relacionados com as saídas profissionais que o curso de
Direito oferece, nomeadamente através da difusão de informação acerca de novas
perspectivas de empregabilidade em áreas menos divulgadas.
Semana das Saídas Profissionais
Organizámos, em colaboração com o Gabinete de Saídas Profissionais da Faculdade
(UNIVA/GSP‐FDL), a Semana das Saídas Profissionais, entre os dias 9 a 13 de Novembro de
2009. Nesta iniciativa, contámos com a participação das seguintes entidades:


PLMJ, Sociedade de Advogados;



SPS Advogados;



Raposo Subtil & Associados;



Alves Pereira, Teixeira de Sousa & Associados;



In‐Lex;



Franco Caiado Guerreiro & Associados;



Macedo Vitorino & Associados;



Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados;



Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados;



Vieira de Almeida & Associados;



Úria & Menéndez & Associados;



F Castelo Branco & Associados;



ABBC, Sociedade de Advogados;



Rebelo de Sousa & Associados;



Abreu Advogados;



Teixeira de Freitas, Rodrigues & Associados;



Garrigues, Sociedade de Advogados;



Sérvulo & Associados;



Cremades, Calvo ‐ Sotelo, Siqueira Castro & Nobre Guedes;



Miranda Correia Amendoeira & Associados;
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Linklaters, Sociedadee de Advogados;



Ordem dos Notários;



Presidentte do Consellho Distrital de Lisboa daa Ordem doss Advogadoss;



Centro dee Estudos Judiciários;



Polícia Ju
udiciária;



Find.

eira do Emprrego
IV Fe
Organizámos, em
m colaboração com o GSP‐FDL, a IV
V Feira do Emprego,
E
no
os dias 12 e 13 de
Noveembro de 200
09, na qual participaram
p
m as seguinte
es entidades::


Garriguess,Sociedade de Advogad
dos;



Miranda Correia
C
Ameendoeira & Associados;
A



Linklaters, Sociedadee de Advogados;



ogados;
SPS Advo



Cuatrecasas, Gonçalvves Pereira & Associadoss;



ociedade de Advogados;
ABBC , So



Vieira de Almeida & Associados;
A



Macedo Vitorino
V
& Associados;



F Castelo
o Branco & Associados;
A



Find.

ocolos
Proto
No âmbito
â
da celebração
c
de protocolos com en
ntidades em
mpregadoras, destacamos os
seguiintes:


os de verão com,
A celebraação de um protocolo, conducente à realização de estágio

Rapo
oso Subtil & Associados,
A
no dia 4 de Maio;
M
Estam
mos ainda em
m processo de
d negociaçõ
ões com:


PLMJ, So
ociedade de Advogadoss, para a celebração de um protoco
olo conduce
ente à

realizzação de estáágios de Verrão;
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Alves Pereira, Teixeira de Sousaa & Associad
dos, para a celebração de um prottocolo

conducente à reaalização de estágios
e
de Verão;
V


Loja juríd
dica, para cellebração de um protocolo conducente à realizaçção de estágios de

Verão
o.
| 35

al Clinics
Lega
Iniciáámos converrsações com
m vista à imp
plementação
o do projectto das Lega
al Clinics, contudo
existiiram demasiiadas barreirras na efectivvação deste projecto.

C
Tax Clinics
Serão
o anunciadas, com a devvida anteced
dência, no de
ecorrer do mês
m de Março
o, a realizaçãão das
Tax Sessions,
S
em
m parceria com a Deloittee.

c
Guia de opções curriculares
Criám
mos um guia de orientação da escolh
ha das cadeirras optativass de acordo com determ
minada
área do Direito, na
n primeira semana
s
de aulas em Sete
embro (dias 14 e 18 de Setembro).

des
Outras Actividad


Divulgaçãão de inform
mações sobree Estágios de Verão, Esttágios profisssionalizante
es, em

P
Portugal
e no
o estrangeiro
o, ao longo do
d mandato, nos placards e na AAFD
DLtv:


Prémio VDAcademia
V
a: Trabalhos sobre Arbitrragem em Direito
D
Privad
do ou Arbitrragem
em Direitto Público;



Colóquio APD: Progreesso no Direeito no STJ;



Recrutam
mento para estágios
e
de advocacia:
a
Macedo
M
Vitorino & Associiados;



Recrutam
mento para estagiário na
n área do Direito Fisccal: Business Consulting
g and
Accounting;



L
Distribuiçção do Anuário 2010 In Lex.;



Curso de Preparação
o para o Exame Nacionaal
de Adm
missão a estágio
e
de agente de
e
execução
o: Instituto Jurídico
J
da Universidade
U
e
Portucaleense;
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mento para estágio de advocacia:
a
Nacionais
N
daa Guiné‐ Equatorial: Miranda
Recrutam
Correia Amendoeira
A
& Associado
os;



Estágio de
d Advocaciaa em Torres Novas;
N



Recrutam
mento Square: Departam
mento jurídico;



Seminário " Cultural Diplomacy
D
in
n Europe" A Forum for yo
oung leaderss in Berlin;



Doctoral Study Prog
gramme Crim
minal Justicce and Security Studiess organizado
o pela
EMUNI University
U
and Universityy of Maribor;



Bolsas para
p
estudantes recém‐licenciados: Programaa de bolsass DAAD (Se
erviço
Alemão de
d intercâmb
bio académicco);



Estágio de
d advocacia: Ferreira, Lima & Associados;



Estágio de
d advocacia: Carvalho Azevedo
A
& Martins
M
Braz : Advocacia / Consultoriaa;



Formação
o, pré‐estágio em direito
o em Directo
o: Portalforense;



Estágio profissionaliz
p
zante: Zagop
pe;



Divulgaçãão de Mestrados do ISCTE em: Educação e Sociedad
de; Sociologia e
Migraçõees Internacio
onais;



Loja Juríd
dica: Clínicass de Verão paara finalistass e recém liceenciados;



Estágios de Verão: Viieira de Almeeida e Assocciados;



Estágios de Verão: PL
LMJ;



BES UP: Estágios
E
de Verão;
V



Acção dee Formação CITIUS
C
na FD
DL;



Estágios de verão: Raaposo Subtil;;



Seminário: o impacto
o económico
o dos direito
os da proprieedade intelectual: 26 de
e Maio
Lisboa: hotel tiara Paark Atlantic.



os os recém‐licenciados na escolha dos
d Mestrado de Bolonh
ha mais adeq
quado
Apoiámo

à área profissionaal pretendidaa, bem como
o na escolha entre as principais oferttas de ensino
o Pós‐
gradu
uado nacional e internaccional;


Cooperaçção

Avaliação

com

Relações

e

o

Gabineete

de

Internacionais

na

organ
nização e reaalização do I Seminário Carreira
Diplo
omática

e

Organizações

Internacionais

AAFD
DL, promovvido nos dias
d
16 e 17 de
Noveembro;
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À data do fecho deste relatório de actividades, encontramo‐nos em processo de
negociações com o BES Universitário, tendo em vista a realização de estágios de Verão.
| 37

Business Fórum
A organização desta Feira e respectivo ciclo de conferências teve como objectivo proceder à
promoção de novas perspectivas de emprego, publicitando profissões que não as
tradicionalmente jurídicas. Infelizmente, por motivos externos à Direcção da AAFDL, a sua
concretização não foi possível, pois todas as entidades contactadas e convidadas se
encontravam, à data, indisponíveis. Ainda assim, parece‐nos essencial demonstrar a todos os
alunos a diversidade de oportunidades no campo profissional. Assim, deixámos informações e
trabalho já preparado, a nível da configuração do evento e respectivos contactos para, num
momento mais oportuno, se proceder à materialização deste projecto.
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Culttural
ora cessa, o Departamen
D
to Cultural empenhou‐s
e
se em fomentar o
Durante o mandaato, que ago
nvolvimento
o pessoal do
o aluno, parra além dass temáticas tradicionalm
mente ligadas ao
desen
curso
o de Direito. Para tal apostámos num
n
leque diversificado
d
de actividaades, afastan
ndo a
matriz do Departtamento da denominada
d
a cultura maiinstream.
mos desenvo
olver os concceitos de acttividades com
m mais suceesso, melhorando‐
Para tal, procurám
os qu
ualitativamen
nte, ao mesm
mo tempo que tentámoss inovar com
m novas activvidades.

es de Fados e Tunas
Noite
Em colabo
oração com o Departam
mento Recreaativo, inserid
da no âmbitto das activid
dades
da Semanaa da Faculdaade, organizámos uma Noite
N
de Fad
dos e Tunass, no dia 26 Maio.
Tendo em conta o su
ucesso da actividade, dinamizada
d
n passado,, prosseguim
no
mos o
desígnio de sedimentaar e melhoraar a já tradiccional Noite
de Fados e Tunas.
Houve um
m investimento a nível de decoraação do
espaço e em
e petiscoss típicos de modo a re
ealçar o
espírito tip
picamente português para
p
os alu
unos de
Erasmus, que
q participaaram num jantar que oco
orreu no
mesmo diaa
Esta activid
dade contou
u com as acttuações de António
A
Pinto Basto, Egas Pintto Basto, Gu
ustavo Pinto
o Basto,
de e dos
dos membros do Núcleeo de Fados da Faculdad
elementos do Grupo de Fados da Faculdade de
Medicina. Não faltou, igualmente, o desempen
nho das
Tunas da FDL,
F
a Barítu
una e a Venu
usmonti, e a TAFUL,
da Faculdaade de Farmáácia da Univeersidade de Lisboa.

unas, inserid
da na Quin
nzena do Caaloiro 2009//2010,
A segundaa Noite de Fados e Tu
realizou‐see no dia 6 dee Outubro. A festa foi brindada com
m as presençças já habituais da
Barítuna e da Venusm
montti. Como
o Tuna Convvidada estevve presente a Estudantina do
ISEL. Já oss fados ficaraam a cargo de Zé da Cââmara, Egas Pinto Basto
o e Gustavo Pinto
Basto.
uações foi arrranjado um palco
Com o objectivo de criiar melhoress condições para as actu
próprio parra o efeito.
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F
e Tunas coincidiu com o janttar de
De salientaar que maiss uma vez a Noite de Fados
Erasmus. Assim, a colaboração
c
do Departamento Reecreativo e do Gabinette de
Estudante Estrangeiro e Erasmus foi
f essencial. Quanto ao jantar, este foi compostto por
petiscos tip
picamente portugueses
p
(caldo verde
e, chouriço asssado e pica‐pau).

ma FDL
Cinem
d cinema na
Para que o projecto Cinema FDL sessões de
Faculdade
e vingasse, procurámos
p
realizar a II sessão no Bar
B
Velho, com
m o objectivo de atraair um maio
or número de
estudantess e para que
q
os alunos do curso nocturn
no,
aderissem,, com maior facilidade, ao
a projecto.
Assim, exib
bimos os seg
guintes filmees:


“Tr
Trainspotting
g”, filme de 1996, realizaado por Dan
nny
Bo
oyle, no Auditório da Facculdade, pelas 19h00, no
o dia
5 de
d Maio;



Pelas 18h30 do
o dia 3 de Novembro
N
exibimos
e
o filme
f
“Advo
ogado do Diabo”
D
(19
997 de Taylo
or Hackford),, no Bar Velh
ho;



Realizaremos, ainda, a III sessão de Cinema
C
FDL
L no dia 17, que constaará do
pro
ograma de actividades
a
p
pensado
paraa o “Open Day”. O filmee em exibição
o será
“A
A Onda”, um
ma obra aleemã sobre a educação e os resquíícios dos reg
gimes
tottalitários. A película seráá projectadaa no Bar Velho, pelas 177h00, do dia 17 de
Maarço.

Proje
ecto “Espaço
o Arte”
Este projecto consistiu numa mostra dee talentos na área das Belas
B
Artes, designadam
mente
com obras de pin
ntura da auto
oria de Armaando Nunes. Entre os diaas 14 e 18 de Dezembro, várias
obrass de estudaantes da Faculdade de Belas Artes, estiveram
m em expossição no átrrio da
Faculldade.

a de queijoss e vinhos
Prova
Prom
movida no co
orredor dos bares,
b
foi realizada no dia
d 30 Setem
mbro, a partir das 19h00, uma
provaa de queijoss e vinhos que
q contou com
c
a participação de marcas viníccolas de ren
nome,
cedid
das pela VIN
NIPORTUGAL. Apesar dee aberto a todos os alunos, este evvento foi pen
nsado
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d turno Pós‐laboral qu
ue, em funçãão das circu
unstâncias, n
não têm a devida
d
para os alunos do
oporttunidade de aderir a todas as actividades culturaais proporcio
onadas pela A
AAFDL.

abuleiro
Torneio de jogoss de bar e ta
Organização, em
m colaboraçãão com o Departament
D
to Recreativvo, de um ttorneio de Trivial
T
Pursu
uit no Bar Velho,
V
no diaa 7 de Outubro pelas 211h00, como meio de prroporcionar novas
formas de diversãão dentro daa Faculdade. Os Vencedo
ores foram premiados
p
co
om bilhetes para
p
a
Festaa da Cerveja..

D
mento na Cultura”
Confferência “O Desinvestim
A conferência, realizada no dia 2 de Dezembro
D
pelas 16h00, no Auditórrio da Faculldade,
conto
ou com a paarticipação do Dr. Nuno
o Júdice, do
o Mestre Maanuel Pedro
o Nunes, do actor
Pedro
o Saavedra e do Arq. Júlio Quaresma. O objecctivo da actividade, a n
nível de quallidade
preteendida, foi cu
umprido, revvelando as pessoas
p
convvidadas o con
nhecimento e a profund
didade
adequadas para debater o teema em cau
usa. A particcipação da plateia
p
revelou‐se igualm
mente
buindo valid
damente paara a discusssão com questões
q
que passaram
m, por
frutíffera, contrib
exem
mplo, pelo accesso à cultura por parte dos alunos de Direito e pela necessidade de pro
ocurar
mateeriais culturais que possam contribuirr para o dese
envolvimento pessoal.
Cong
gratulamo‐no
os ainda pela presença na
n moderação do Professor Doutor Vasco Pereira da
Silva,, homem do
o Direito qu
ue tão bem fez a ligaçãão entre o tema
t
e o paanorama jurrídico,
expliccando o porq
quê de se org
ganizar umaa actividade sobre
s
Culturra na FDL.

Workkshops:

Direcção



grafia: Prog
gramado para decorrer no
De fotog
mês de Fevereiro
F
não
o foi realizad
do pela faltaa de
um núm
mero mínimo
o de alunoss exigido pelo
p
formadorr;



De dança
a: No mês dee Novembro
o e, em parce
eria
com o grupo Dança Connosco promovemo
p
os 4
sessões de
d aulas de Salsa,
S
realizaadas no espaaço
da Faculdade de Ciêências da Universidade de
Lisboa (n
nos dias 30 de
d Novembrro, 3, 7 e 10 de
Dezembrro);
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De teatro: Em colaboração com o Cénico de Direito, organização e publicitação de
um ateliê de teatro e workshop de Cenografia, Sonoplastia e Luminotécnica. A
actividade, com vista à iniciação na área das artes teatrais, esteve a cargo do
encenador do Cénico Pedro Wilson, e teve início no dia 23 de Novembro contando
com uma dezena de participantes.
| 41
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Desporrtivo
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Durante este maandato a direcção da AAFDL
A
procurou promo
over uma m
maior proxim
midade
entree as equipas que represeentam a Asssociação Académica, beem como a nossa institu
uição.
Mais do que prom
mover activid
dades despo
ortivas junto da Academia, a AAFDL
L empenhou‐‐se ao
máximo em mosstrar aberturra na formaçção de novaas equipas deesportivas q
que interessaassem
um número razoáável de aluno
os.
Devid
do à promoçção do Desp
porto Univerrsitário competitivo con
nseguimos p
participar com
m um
dos maiores
m
conttingentes dee equipas, a nível
n
das Asssociações dee Estudantess e Académiccas da
Univeersidade de Lisboa, em campeonato
c
os.
Este mandato seerviu, tambéém, para raccionalizar alguns custoss que a AAFFDL tinha co
om as
equip
pas. Ao mesm
mo tempo, procurámos
p
a manutenção e melhoria da qualidaade das cond
dições
despo
ortivas oferrecidas às equipas.
e
Cremos que essta é uma das principaais vitórias deste
mand
dato, na medida em quee permitiu dotar
d
os nosssos atletas de
d todo o material necessário
ao treeino, dotar as
a nossas equipas de treiinadores com
m experiênciia no Desporrto Universittário e
acarinhar e promover todas as
a equipas, publicitando
p
os seus jogo
os mais impo
ortantes.
Gestã
ão de Equip
pas
Para proporcionaar as melhorres condições, essenciaiss para a práttica
das diversas
d
modalidades que a AAFDL
L assegura, renovámos os
equip
pamentos desportivos
d
das equipaas, como taambém outtros
mateeriais essenciais. Esta aq
quisição foi feita
f
com a prévia aferiçção
de materiais já existentes, tendo
o estes sido utilizados
primo
ordialmentee.
Dand
do sequênciaa aos pergam
minhos da AA
AFDL no Dessporto Univeersitário insccreveram‐se cerca
de 10
00 atletas naa Associação
o Desportiva do Ensino Superior
S
de Lisboa
L
(ADE
ESL), dividido
os por
seis equipas. Simultaneam
mente, asseg
gurámos a inscrição dos
d
mesmo
os em todaas as
comp
petições dos Campeonattos Universittários de Lisb
boa.
Para tal, garantim
mos consultaas médicas, nas nossas instalações,
i
a todos os aatletas da AA
AFDL,
perm
mitindo aos jogadores adquirir ateestado médico, visto tratar‐se
t
dee um docum
mento
necesssário para a prática desportiva competitiva.
Conccomitantemeente, contraatámos novo
os treinadorres para as equipas dee Futsal, Futebol,
Rugb
by e Basqueetebol, send
do que todo
os eles já tinham expeeriência nas competições de
Desp
porto Universsitário.
Pela primeira vezz foi criado um
u regulamento interno
o de apoio às
à viagens deesportivas, com
c
o
intuitto de facilittar às equipas a organização e candidatura
c
a competiições despo
ortivas
univeersitárias a níível nacional e internacio
onal.
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Gala do Desporto
Consideramos qu
ue a recuperação desta actividade
a
fo
oi de extrema importânccia, na medid
da em
p
às equipas
e
da AAFDL
A
a suaa reunião, proporcionan
ndo um mom
mento de convívio
que permitiu
inter‐‐equipas e in
ntra‐equipas.
Para além disso
o, a distinçção de algu
uns desportistas pelo
trabaalho desenvolvido junto das equipas,
e
mostrou‐se
m
impo
ortante na motivação doss mesmos.
Acred
ditamos quee esta activiidade permiitiu, ainda, colocar as
equip
pas da AA
AFDL em destaque,
d
a
aliciando
alunos não
praticcantes a parrticiparem naa actividade desportiva promovida
p
pela Associação
A
A
Académica.

p
de
esportiva
Activvidades de promoção
Procu
urámos organizar algumas activid
dades relacionadas com
m o Desporrto, tendo como
objecctivo o fomeento da prática do mesm
mo, como tam
mbém aliciarr os alunos a participarem
m nas
equip
pas da AAFD
DL. Neste sen
ntido destacamos as seg
guintes activiidades:


Realizaçãão da I e II Maratona de Futsal
F
do ano
o lectivo 200
09/2010;



Organizaação de um Torneio de Videojogo
V
Desportivo
D
com prémioss monetárioss para
os três prrimeiros classsificados;



Publicitámos a abertura de inscrições para ass equipas da AAFDL, bem
m com auxiliiámos
todos os estudantes interessadoss em iniciar uma
u
equipa;



Transmisssão do jogo
o de Futebo
ol da final da Liga dos Campeões eentre Manch
hester
United e Barcelona, junto ao polidesportivo
o da Faculd
dade, em co
olaboração com
c
o
Departam
mento Recreeativo.

Inscrrições Pontu
uais
Propo
orcionámos,, também, a represeentação dessportiva da AAFDL a nível eurropeu,
patro
ocinando parrcialmente a participação da equipa de Futsal Masculino e Fu
utsal Feminino no
Intern
national Univversity Toteloos Tournameent (IUTT) em
m Eindhoven
n, Holanda.
Acedemos, tamb
bém, à proposta da eq
quipa de Fu
utebol de 11
1 ao propo
orcionarmos,, pela
primeeira vez, a in
nscrição da equipa num torneio de Fu
utebol de 7 organizado
o
pela ADESL.
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Politica Desportiva
Este foi um ano de grandes alterações políticas no panorama associativo do desporto
universitário português. Pela primeira vez, desde a sua fundação, a Federação Académica da
Universidade de Lisboa (FADU) permitiu a inscrição de outras Associações de Estudantes e
Académicas enquanto seus associados.
Este é um momento histórico para a política desportiva nacional, mas, infelizmente, não
podemos terminar o processo de inscrição que ainda decorre. Contudo, diligenciámos para
que a inscrição seja confirmada, cabendo à nova Direcção tomar essa decisão. Não podemos
deixar de manifestar a importância que reveste esta decisão.
Ainda no âmbito da representação política a nível desportivo, destacamos a participação e
colaboração da ADESL e dos seus órgãos sociais, referindo, ainda, o nosso envolvimento no
processo eleitoral dos mesmos.
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Recreativo
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A presente Direcção teve especial ponderação nas actividades que realizou através do seu
Departamento Recreativo. Neste âmbito, procurámos aprofundar os conceitos que vinham do
passado, elevando‐as qualitativamente, prescindir de algumas actividades que tiveram pouca
adesão privilegiando novas ideias que, no nosso entendimento, seriam mais do agrado dos
nossos colegas.
É inegável a importância que esta área de actuação da Direcção tem na facilitação da
integração dos estudantes e na motivação de um espírito académico mais intenso. Estas
actividades permitem, igualmente, momentos de descontracção e convívio muito
importantes no estreitar de relações com os colegas e na criação de momentos de
descontracção antes e depois do difícil período de testes, frequências e exames.
Durante o presente mandato focámos a nossa atenção na Faculdade e nos seus alunos, mas
demos também um contributo, que consideramos importante, à Associação Académica da
Universidade de Lisboa, na organização e mobilização das suas actividades.
Esta foi uma actividade de apoio que nos agradou, particularmente, na medida em que nos
permitiu contactar de forma mais próxima com a AAUL, mas principalmente com as demais
Associações de Estudantes e Académicas da Universidade de Lisboa e da cidade de Lisboa em
geral, permitindo o estabelecer de relações de proximidade fortes, que proporcionaram,
posteriormente, uma abordagem política mais franca, honesta e conjunta.
Assim, o Departamento Recreativo demonstrou‐se útil não só na realização das suas
actividades recreativas, como é costume, mas serviu frequentemente como ponto de
contacto com outras Associações e entidades, que permitiam, posteriormente, a discussão de
matérias, essencialmente, de Política Educativa.
Apraz referir que o Departamento pautou sempre, na organização das suas actividades, pelo
cumprimento de política financeira responsável, pelo esforço em renovar conceitos e manter
a tradição. Assim, durante o mandato foi proporcionado um leque bastante variado de
actividades com destaque para:

Direcção



Gala do Desporto – 23 de Abril ‐ Organização do jantar e festa com as equipas
desportivas da AAFDL e, entrega, com a colaboração do Departamento Desportivo de
diplomas aos jogadores premiados.



Semana Académica de Lisboa (SAL) – 20 a 23 de Maio ‐ A AAFDL por tradição tem o
seu espaço na SAL, de forma a fomentar a sua representação no seio da comunidade
estudantil de Lisboa. Desta vez, não foi excepção, e durante os 4 dias de SAL, a
AAFDL esteve representada, proporcionando aos alunos da FDL bons momentos de
lazer.
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de 2010 – 255 a 29 de Maio – Como jáá vem sendo hábito no âmbito
Semana da Faculdad
da Semaana da Facu
uldade, que aglomera actividades de vários D
Departamen
ntos e
Gabinetees da AAFDL
L, o Departam
mento Recre
eativo organ
nizou, coordeenou e estru
uturou
as variad
das actividad
des durante toda a últim
ma semana de aulas. Prroporcionaraam‐se
assim, momentos dee diversão baastante diverrsificados,
transverssais a todos os
o gostos e interesses:
o

o

o

Diia 25 : Especctáculo de Mind‐Reading
M
g


22h Espectáculo
o de Mind‐R
Reading
@ Baar dos Aluno
os – Organizzámos a
1º edição de Mind‐Readin
M
ng e o
feedbback não poderia te
er sido
melh
hor, pois to
odos os pre
esentes
ficaraam
pasm
mados
com
m
as
perip
pécias de Joãão Blümel.



23h30 Após o esspectáculo, a Festa
de 80’s durou atté altas horaas e foi
abertto outro precedente para o
futurro.

Diia 26 – Fados e Tunas e Jantar Erasm
mus ;


N
de Fados e Tunas @ Bar dos Alunos – A
AAFDL orgaanizou
22h Noite
mais uma vez a Noite de Fados e Tunass, tendo sido
o superadas todas
as exxpectativas, o espaço do
d Bar Velh
ho foi pequeeno para accolher
tantaas pessoas, numa noite que já é um marco naas actividad
des da
AAFD
DL.



Em colaboração com
c
o Gabin
nete de Estudantes Estraangeiro e Eraasmus
a noite prossegu
uiu animadaa com a Fe
esta de Erasmus no mesmo
m
espaçço.

Diia 27 – Dia do Desporto e Arraial Pim
mba;


Direcção

2009
92010

o
com
c
o intuito de proporrcionar a tod
dos os
Este evento foi organizado
aluno
os uma boa tarde de convívio,
c
aniimada com música pim
mba, e
posteeriormente transmitir
t
a final da liga dos campeões (Barcelo
ona vs
Mancchester Unitted). A anim
mação musiccal esteve a cargo de Leonel
L
Nunees.
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o Dia
D 28 – 23h ‐Festa da Cerveja
C
– Como vem sen
ndo tradição
o, a última quinta‐
feiraa do ano lectivo foi assinaalada com a Festa da Cerveja, um marco históricco das
nosssas actividad
des académicas. Nesta Festa, o Deepartamento
o Recreativo
o quis
inovar, trazendo
o novos con
nceitos e espaços à Feesta, nomeaadamente com
c
a
r
mento estratégico dos vários
v
aberrtura de mais casas de banho e o reposicionam
barees. Mantendo
o como parcceiro a Supe
er Bock, o reesultado não
o poderia te
er sido
melh
hor.A adesão em massaa, traduziu‐sse em satisffação para o
os presentess, que
desffrutaram de uma
u
melhor estrutura paara esta Festta que é de todos Nós.


@ Baar Velho




Dj Pedro Marquez co
om música 80
0´s, comercial e pimba

@ Essplanada Barr Novo
 UzAnanaz





@ Pista Interior
V
Vídeo
Jammiing

o

L
Laser
Show

o

Drum
D
S
Show



John E



Mark Rizzzo



The Dub Kings
K



Roger A.

@Op
pen Lounge


Direcção

o

Espaço TMN
T



Bar ELSA
E



Rugb
by



Bar Cénico
C
de Dirreito



5 Barres AAFDL
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Diia 29 – Dia dos
d Finalistas
 Band
da de Finalisstas @ Facu
uldade ‐ Nad
da melhor do
o que termin
nar as
aulas com
mo de costu
ume: a manh
hã e parte daa tarde do último dia de aulas
contou com
c
a presença da Band
da dos Finalistas. Passan
ndo da invassão de
salas dee aulas, a seerviços da Faculdade,
F
f proporcio
foi
onado um Adeus
A
inesqueccível.
as @ Monsa
anto – 23h ‐ O Departamento Recreaativo e
 Baile de Finalista
os seus colaboradores estiveraam presentees no Baile de Finalistaas, de
modo a proporciona
p
r todas as co
ondições parra uma noitee memorável.



AAFDL Summer
S
Parrty @ Baia dos
d Golfinho
os – Forte dee São Julião – 09 de Julh
ho – O
palco mu
udou, mas o espírito e a animação foram umaa constante na festa de praia
AAFDL. Com
C
o Calorr e as férias à vista a fessta precedid
da por um jantar, contou
u com
bar abertto a cerveja.



ho – 17 de Setembro‐A
S
A entrada no
o novo ano le
ectivo
Reentré Académica @ Bar Velh
não podeeria ser assin
nalada de meelhor forma, o Bar Velho
o encheu, e o ambiente esteve
e
ao rubro,, com uma exxcelente recepção aos Caloiros



Mega Re
ecepção do
o Caloiro 20
008 – 24 e 25 de
Setembro
o – Novameente o Parqu
ue das Naçõ
ões dá
boas vindas a todoss os novos alunos do ensino
e
m grande escala,
e
superior com um evento em
organizad
do pela Asso
ociação Acaadémica de Lisboa
L
(AAL), peela discotecaa Cenoura do
o Rio e a cervvejeira
Super Bo
ock. A Facu
uldade de Direito
D
de Lisboa
L
esteve reepresentada com o Barr da AAFDL,, onde
todos puderam assisttir em posiçãão privilegiad
da aos
concertos e inúmeraas outras acttividades no palco
principal;;



Quinzena do Caloiro
o 2009 – 28
8 de Setemb
bro a 8
de Outub
bro:
o

Direcção

8 de Setemb
bro – Karaok
ke “AAFDL‐‐ELSA” @ B
Bar Velho – como
Dia 28
vem sendo
s
Tradiição, as boas relações entre a AA
AFDL e a ELSA,
E
traduzzem‐se na
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20092010

noite de Karaoke, com muita animação, diversão e acima de tudo um bom
espírito Académico.

Direcção

o

Dia 29 de Setembro ‐ Festa Pimba @ Bar dos Alunos ‐ pela voz de
Domingos “Paciência” dançaram‐se grandes temas da música pimba
portuguesa, com o fim da actuação, a festa continuou com o DJ Pedro
Marquez a animar o público.

o

Dias 30 de Setembro e 1 de Outubro ‐ Mega Recepção ao Caloiro @
Parque das Nações – uma vez mais a AAFDL marca presença na Mega
Recepção ao Caloiro no Parque das Nações, fazendo‐se representar
com uma barraquinha, onde tenta congregar todos os alunos da FDL
que estejam presentes.

o

Dia 1 de Outubro ‐ Jantar e Festa do Caloiro ‐ Neste Mandato a
Tradição voltou ao “Cenoura do Rio”, e no segundo dia de Mega‐
Recepção ao Caloiro, encontrámos assim, fazendo o jantar no mesmo
local da Mega Festa, uma forma de juntar o maior número possível de
Caloiros. O resultado foi bastante positivo, com uma adesão em
massa. O Jantar ficou também marcado com a tradicional cerimónia de
eleição da Miss e do Mister Caloiros. A diversão continuou na
barraquinha da AAFDL noite dentro.

o

Dias 2, 3, e 4 ‐ Fim‐de‐semana do Caloiro AAFDL @ Portimão ‐
Realizámos o já usual fim de semana do caloiro, procurando alterar o
conceito. Neste sentido, aumentámos a qualidade das refeições, da
estadia e das actividades, conseguindo a manutenção dos custos que a
actividade costuma ter, mantendo também o preço que os estudantes
costumam pagar. A satisfação manifestada pelos participantes, fazem‐
nos acreditar que houve um efectivo aumento qualitativo desta
actividade:
 Alojamento ‐ Hotel Sol Monte;
 Refeições ‐ Restaurante/Pizzaria Cletonina e Restaurante
Dockside;
 Actividades ‐ Na Praia da Rocha, actividades aquáticas, com,
jet ski, bananas, futebol de praia;
 Diversão nocturna –‐discoteca Katedral;
 2 Autocarros.
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Dia 6 ‐ Noite de Fados e Tunas @ Bar Velho ‐ Mais uma vez a tradição
repetiu‐se com artistas de renome como a família Pinto Basto e Zé da
Câmara, que garantiram mais uma vez a qualidade à já tão conceituada
Noite de Fados e Tunas da AAFDL. Depois dos Fados, a Festa
continuou com muita animação na Festa de Erasmus.

o

Dia 8 ‐ Torneio de Trivial Pursuit @ Bar Velho ‐ Tendo consciência do
desgaste de uma “Quinzena do Caloiro”, procurámos uma noite mais
“calma” para a véspera da Festa da Cerveja, aparecendo apenas 4
equipas para o Torneio de Trivial Pursuit, o que não invalidou que o
convívio tenha sido bastante animado e compensador a quem nele
participou.

o

Dia 9 – Festa da Cerveja – A fechar a Quinzena do Caloiro, como é
tradição, tivemos o maior evento académico da AAFDL, a Festa da
Cerveja, onde reforçámos os conceitos, que alargámos e inovámos na
última, fazendo desta, uma Festa cada vez mais sólida e agradável aos
nossos Alunos.



@Bar Velho
o



Dj Pedro Marquez com música 80´s, comercial e pimba.

@Esplanada do Bar Novo
o

UzAnanaz

 Call Me John


@Pista Interior




o

Dj Thomaz

o

Dj Louie Sanchez

o

The Dub Kings.

@Open Lounge
o

Direcção

Laser Show

Banca de pão com chouriço

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 50

[R
Relatório de Actividad
des]

2009
92010



Bar ELSA
A



Bar do Ru
ugby



Bar do Céénico



6 Bares AAFDL
A
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Gala de Renttrée – 22 dee Outubro ‐ @ Urban Beeach – Organ
G
nizámos estaa Gala
p
para
assinalar o inicio do ano Académ
mico na Faculdade, num espaço reno
ovado,
m
mantendo
a parceria
p
com
m o grupo K.



fU
ULia ‐ 6 e 7 de Noveembro ‐ @ Faculdade
e de Mediccina Dentárria da
U
Universidade
e de Lisboa ‐ A reediçãão DO Festivval da Universidade de Lisboa
L
o
organizado
p AAUL co
pela
ontou com a presença daa AAFDL.



Gala de comemoração do
G
d 95º aniversário da AA
AFDL/ Festa
a de Natal AAFDL
@ Sala de Esstudo e átrio da Faculdad
de – No âmbito das comeemorações do
d 95º
aniversário, in
nserido nas comemoraçõ
c
ões do centeenário da Facculdade, a AAFDL
A
o
organizou
um
m jantar de gala onde reuniu aluno
os e professsores que, ju
untos,
comemoraram e relemb
braram os 95 anos dee história. D
Durante o jantar
j
tiivemos a participação
p
dos “Lisbo
on Swingers”. Posterio
ormente, a festa
continuou co
om a realizaçção, pela primeira vez no
o átrio da Faaculdade, daa Gala
d Natal. Agrradecemos pela
de
p disponib
bilidade da Faculdade
F
em
m aderir às nossas
n
feestividades e congratullamo‐nos qu
ue esta reco
onheça a história e o papel
im
mportante que
q a AAFDL
L assume na vida
v da Facu
uldade.

 En
nterro do Caloiro e Mini
Festa da Cerveja
a @ FDL – Esta activvidade
iniciou
u‐se com um
u jantar no Bar No
ovo e
estendeu‐se por uma mini festa da ce
erveja.
Procu
urámos reduzzir o conceitto desta festta que
teve um
u grande crescimento nos últimos anos,
com o objectivo de
d a devolverr, novamente, aos
Deste
alunos
da
F
Faculdade.
modo,
m
egiámos a entrada dos alunos da
privile
Faculd
dade, restrin
ngindo a entrada a pesso
oas de
fora. Durante a mini
m festa daa cerveja reaalizou‐
se a cerimónia
c
tradicional do enterro com
c
o
traçarr da capa aoss antigos calo
oiros.

Direcção
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Festa Erasmus/ Festa Europa com a ELSA – 4 de Março ‐ @ Bar Rio ‐ 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.

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 52

[R
Relatório de Actividad
des]

2009
92010

Apoio ao
o Aluno e Acção So
ocial
| 53
onsiderámoss que o apoio ao aluno através
a
da Acção
A
Social é imprescin
ndível.
Desde sempre co
o Superior. Conhecemo
os as
Querremos tornaar realidadee o acesso,, universal, ao Ensino
dificu
uldades com que os nosssos colegas se
s deparam, bem como a agravação das mesmas com
a acttual crise ecconómica. Foi
F nestes alunos que pensámos
p
primordialmeente, procurrando,
semp
pre, a resoluçção dos seuss problemas.
Por estas
e
razõess realizámoss uma sériee de actividaades. Estas que tiveram
m como principal
objecctivo a sensibilização dee todos os alunos
a
para esta realidaade. Procuráámos incentivar o
auxíliio dos colegaas, valorizan
ndo o voluntaariado e o de
esenvolvimento pessoal dos mesmoss.

ões de volunttariado e so
olidariedade
e
Acçõ
Com o objectivo de permitir a participaçção dos estudantes da Faculdade
em acções de vo
oluntariado promovemos
p
s a realizaçãão das seguin
ntes
actividades:

Direcção



Call to Action
n”, em cooperação com Daniel Marttins,
Acção “C
que conssistiu na org
ganização dee um volunttariado semaanal
direccion
nado à distribuição de alimentos pe
elos sem‐abrrigo,
com a realização
r
d uma form
de
mação paraa 30 alunoss da
Faculdad
de;



Feira do Voluntariad
do, dias 25 e 26 de Maaio, onde váárias
organizaçções de soliidariedade social
s
fizeram a divulgaação
dos seus projectos;



Divulgaçãão de activid
dades de voluntariado exxistentes na cidade de Lisboa;



Semana da
d Solidaried
dade, entre os dias 2 e 4 de Dezembro, que teve como objecctivo a
angariaçãão de vestuáário e alimentação, bem
m como a divulgação dee organizaçõ
ões de
solidaried
dade social;



Colaboraação com a Associação
A
d Estudante
de
es da Faculd
dade
de Belas‐‐Artes da Un
niversidade de Lisboa na angariação
o de
bens paraa auxiliar as vítimas
v
das cheias
c
da Maadeira;
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Promoção e angariação de sangue através de colaboração com o Instituto Português
do Sangue, nos dias 24 e 25 de Novembro;



Realização de uma campanha de recolha de bens, por altura da época natalícia;



Contactaram‐se intervenientes no sentido de promover uma conferência com a
temática “Trabalhar em prol da sociedade”, cuja realização não será possível devido a
impedimentos de agenda;



Nova promoção de colheita de sangue através de colaboração com o Instituto
Português do Sangue, a decorrer nos dias 23 e 24 de Março.

Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa
Relativamente aos serviços de Acção Social destacamos:


Afixação de ementas das cantinas da Universidade de Lisboa;



Afixação de informação relativa ao centro de saúde dos SASUL, com os preços,
horários e consultas;



Criação de um horário de atendimento para esclarecimento dos alunos que
pretendem aceder a serviços de Acção Social;



Participação na Recepção ao Caloiro com uma banca de informações.

Associação Académica da Universidade de Lisboa
Em colaboração com a AAUL tornou‐se possível:

Direcção



Participar na nomeação dos representantes dos alunos no Conselho dos Serviços de
Acção Social;



Participar, de perto, no projecto “UL Consciência Social”, que criou um programa
extraordinário de apoio aos estudantes mais carenciados, alguns deles não bolseiros,
cuja situação se agravou com a actual crise económica.
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entação e Apoio ao Aluno
Gabinete de Orie
Desenvolvemos o projecto do
d Gabinetee de Orientaação e Apoio ao Aluno
o, cuja criaçãão foi
onselho Acad
démico. Reu
unimos juntaamente com o Subdirector e com alg
gumas
aprovvada pelo Co
pesso
oas da área da
d Psicologia. Infelizmente, este Gaabinete de Orientação
O
aiinda não pôd
de ser
impleementado.
Restaa continuar este
e trabalho
o para que a deliberação do Conselho
o Académico
o se concretize.

Biblio
oteca AAFD
DL
Acred
ditamos quee este é um
m projecto de extremaa importânccia para tod
dos os aluno
os da
Faculldade, pelo que procurrámos aumentar o esp
pólio de livrros a emprestar, mas, mais
impo
ortante de tu
udo, criámo
os um regulaamento que permite o empréstimo
o com segurrança,
quer seja feito peela AAFDL, quer
q
seja feita entre alunos.
Adqu
uirimos mobiliário novo para
p
albergar o espólio de
d livros da Biblioteca
B
AA
AFDL.
Apoios Directos
A pro
opósito de alguns apoioss directos preestado a alun
nos e instituiições colocamos em destaque
os seguintes:


ntamentos para
p
a Biblio
oteca da Facculdade de Direito
D
Envio de livros, legislação e apon
de Lisbo
oa, disponibiilizando parra consulta alguns livro
os que estavvam em falta no
espólio da Biblioteca;;



Início de uma campan
nha de angariação de livvros para a Biblioteca AA
AFDL;



Envio de livros, legislação e apon
ntamentos para
p
a Biblio
oteca da Facculdade de Direito
D
da Universidade Nacional de Tim
mor‐Leste.



os
Apoios Indirecto
Como
o apoios in
ndirectos ao
os alunos su
ublinhamos os seguintees
aspecctos:


Direcção

ncurso de seenhas de alim
mentação para
Realizaçãão de um con
os alunos mais carenciados, ind
dependentem
mente da su
ua
condição
o de bolseiross;
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Venda de senhas na recepção da AAFDL com redução de preço;



Disponibilização de uma caixa de primeiros socorros na recepção da AAFDL.
| 56

Guia de Acção Social
Disponibilizaremos o Guia de Acção Social em versão digital, no sítio da AAFDL, para que os
alunos possam ter conhecimento dos apoios que os SASUL dispõem.

Direcção
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Pedagógico
Estabilizada a reforma orgânica das Instituições de Ensino Superior depois da reforma do
RJIES, procurámos concretizar alguns propósitos de Bolonha, dando seguimento ao trabalho
já realizado e às orientações do “Plano Estratégico para a Faculdade: Livro Verde para a FDL”.
Contudo, são enormes as barreiras com que todos os dias nos deparamos, sempre que
tentamos avançar rumo a Bolonha. Sentimos imensa dificuldade em concretizar alguns
desígnios de Bolonha, quer porque o problema do subfinanciamento do Ensino Superior de
alguma forma se reflecte em todas as Instituições, quer porque existem bastantes
constrangimentos do corpo docente em adaptar‐se a uma nova realidade de vanguarda e de
europeização, corpo esse que parece, por vezes, demasiado agarrado a mecanismos
ultrapassados e quase escolásticos, salvo raras excepções.
Isto implica que a Faculdade se esteja a adaptar às novas exigências de Ensino de uma forma
lenta, perdendo caminho para outras Faculdades que têm os olhos colocados no futuro e não
no passado.
A este propósito refira‐se uma excepção, também ela conseguida pelo esforço e dedicação
dos vários estudantes que participaram no projecto muito meritório que é o da Tutoria.
Ao mesmo tempo que fazíamos este trabalho de intervenção, procurámos que o trabalho
pedagógico feito pela Direcção se manifestasse num acompanhamento dos problemas dos
alunos e dos serviços, procurando a rápida resolução dos mesmos.
Podemos dizer que quase todos os problemas que nos foram entregues foram resolvidos com
rapidez, porém, infelizmente, muitos dos alunos procuram utilizar meios alternativos de
representação, menos legitimados para intervir junto dos órgãos da Faculdade, prejudicando
a resolução desses problemas. Nesta medida, exortamos a que os estudantes no futuro
comuniquem as suas dificuldades aos seus representantes na AAFDL, que disponibilizam os
seus contactos para esse efeito.
Para permitir a resolução destes problemas mantivemos contactos permanentes com o
Director e o Subdirector responsável pelos Serviços Académicos, e participámos nas reuniões
do Conselho Pedagógico expondo, continuamente, os problemas gerais que surgiam. Além
disto, procurámos sempre recorrer aos órgãos reitorais, quando não era possível desbloquear
os problemas internamente.
Além disso, sempre que nos foi comunicado um problema específico de uma cadeira
entrámos em diálogo com os responsáveis pela leccionação da mesma, nomeadamente
através do contacto com o Professor Regente, o que, na maioria das vezes, se revelou
suficiente e eficiente na rápida resolução do problema.

Direcção
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Ao mesmo tempo, encaminhámos todas as queixas que nos chegaram, quer por via digital
quer em formato físico, aos órgãos competentes: no caso das queixas pedagógicas,
encaminhámos para o Conselho Pedagógica e no caso de queixas dos Serviços Académicos
encaminhámos para o Subdirector responsável pelo pelouro e ao Conselho Académico.

Comissão de Acompanhamento de Exames
Propusemos a reestruturação da Comissão de Acompanhamento de Exames para ir
averiguando e resolvendo os problemas que iam ocorrendo durante as épocas de exames. O
trabalho realizado pela comissão foi de extrema utilidade, pois permitiu evitar problemas e
resolver dificuldades que foram surgindo.
O trabalho desta Comissão foi profícuo e decisivo na facilitação e aligeirar da época de
exames, sendo que nas suas reuniões foram sendo apresentadas todas as queixas que os
alunos nos iam reencaminhando.
As reuniões decorreram com uma periodicidade semanal durante as épocas de exames.
A comissão tratou essencialmente de questões relacionadas com atraso na entrega dos
testes, falta de publicação dos critérios de correcção, atraso na entrega de recursos e
realização de orais fora dos turnos.

Época de Trabalhadores‐Estudantes, Estudantes‐Atletas e Finalistas
Conseguimos a consagração da época especial para Trabalhadores‐Estudantes, Estudantes‐
Atletas e Finalistas em Setembro de 2009.

Época extraordinária para os alunos do antigo 5º ano
Conseguimos criar a época especialíssima para os alunos do 5º ano em Dezembro,
permitindo que estes tivessem uma última oportunidade para terminarem o curso no antigo
plano de estudos. Esta foi a solução encontrada para estes alunos, já que lhes tinha sido
prometido que teriam mais um ano lectivo para terminarem o curso em Método B, contudo
tal deliberação era ilegal, pelo que esta época especial foi a solução encontrada, que melhor
salvaguardava os interesses destes colegas.

Adaptação do Plano de Curso
Alertando os órgãos Académicos para o facto de existirem alunos inscritos no curso de
licenciatura que iriam terminar o curso com créditos a mais, dada as alterações ao Plano de
Curso que ocorreram nos últimos anos, estivemos envolvidos na elaboração do despacho 17 /

Direcção
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a
que se
s encontrem
m nesta situ
uação tenhaam equivalên
ncia a
2008, que permiite que os alunos
os, obrigand
do‐os a ter aproveitam
mento às cad
deiras
cadeiiras optativaas a que esstão inscrito
centrrais do curso.
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Épocca de Recursso
Para permitir quee a época dee recurso fossse realizada no tempo que
q estava previsto estivvemos
envolvidos na elaaboração do Despacho 4 / 2009, que alterou as regras de avvaliação da época
é
de recurso, permitindo a agiliização da meesma.

m de Estudo
o
Fórum
Criám
mos no sítio da AAFDL um Fórum online
o
de esttudo, aquan
ndo a reform
ma do mesm
mo, no
qual os alunos podem
p
esclaarecer dúvid
das e trocarr apontamentos, permitindo um estudo
e
virtuaal conjunto.

nas de Disciplinas
Págin
Apresentámos o projecto das “Páginass de Discipliinas” no Co
onselho Acad
démico, ond
de foi
aprovvado. Contu
udo, a imp
plementação
o deste pro
ojecto aindaa não está terminada, pois
d
deparámo‐no
os com incapacidadees de log
gística
informática. No entanto
o, depois dee aprovado, resta
c
continuar
o trabalho
t
já in
niciado de im
mplementaçção do
s
sistema
das “Páginas dee Disciplinas””, que contrribuirá
p
para
a apro
oximação daa relação entre Professsor e
A
Aluno.

Biblioteca da
B
d Faculda
ade e Outros Espaço
os de
E
Estudo
O alargamen
nto do horárrio da Bibliotteca para as 21.30
du
urante todoss os dias úteeis foi um ob
bjectivo cum
mprido
extreemamente gratificante, na medida em
e que torn
nou a Bibliotteca no espaaço de estud
do por
excellência da Faculdade
F
e permitiu que os colegas do curso
c
pós‐laaboral tenhaam a
oporttunidade de aceder às mesmas
m
cond
dições que oss alunos do curso
c
diurno.
Quan
nto ao Opeen Space de
d Estudo nocturno a experiênccia passada impediu a sua
concrretização. De
D todo o modo
m
diligenciámos paraa que a AAU
UL mantivessse o projeccto do
Open
n Space da UL,
U na Cantiina 1. Cremo
os que a concorrência entre
e
dois esspaços de estudo
e
seria
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prejudicial, visto que iria duplicar os recursos dispendidos desnecessariamente, numa época
que deve ser de contenção.
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Delegados de Turma e Assembleias de Delegados
Promoveu‐se a eleição dos delegados de sub‐turma, no inicio do ano lectivo 2009/2010,
mediante a ida às sub‐turmas e aulas teóricas, de modo a motivar a eleição dos mesmos,
explicando a importância que estes devem assumir na relação entre alunos e AAFDL.
Realizámos duas Assembleias de Delegados durante o mandato, sendo que a primeira se
realizou em Maio e a segunda foi realizada no inicio de Novembro. Sentimos durante o
mandato algumas dificuldades em contactar directamente com os delegados de turma, para
além de terem existido turmas que nunca chegaram a eleger o seu representante. Nestes
casos, pedimos sempre aos alunos de sub‐turma que participassem e informassem os colegas.

Regulamento de Avaliação
A AAFDL, juntamente com os Conselheiros Pedagógicos, elaborou uma proposta global de
revisão do Regulamento de Avaliação, na qual procurou assumir as seguintes premissas:








Permitir uma conjugação entre um regulamento de avaliação de conhecimentos dos
alunos que procure privilegiar o trabalho do estudante ao longo do ano e a
investigação, ao mesmo tempo que permite uma adaptação às capacidades
administrativas e às exigências legais;
Valorizar a utilização de métodos pedagógicos alternativos, nomeadamente o b‐
leaning e o e‐learning, concretizando uma distinção clara entre Método A e Método B;
Valorização da Avaliação Contínua, através da dispensa de exame escrito e oral, desde
que a nota de aula seja superior a 12 valores;
Valorização da avaliação final, permitindo a dispensa de exame oral com 12 valores
como nota do exame escrito;
Permissão da realização de oral de melhoria de nota e oral de melhoria de
classificação, não existindo limitações na cadeira que o aluno escolhe para realizar;
Manutenção da época de recurso.

Referir que a proposta foi apresentada aos alunos antes de começar a ser discutida e foi
realizada uma Sessão de Esclarecimento sobre este documento.
De momento, a proposta apresentada pelos estudantes está em discussão no Conselho
Pedagógico, que já aprovou os artigos mais consensuais. Caberá à próxima Direcção e aos
próximos Conselheiros Pedagógicos continuarem a lutar por esta proposta legitimada em
RGA.
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Conselho Pedagógico
Dada a importância que este órgão assume na actual conjuntura orgânico‐estatutária da
Faculdade, a Direcção da Associação Académica procurou articular de forma estreita as suas
posições com a dos Conselheiros.
Neste sentido, foram realizadas reuniões preparatórias dos Conselhos Pedagógicos, para que
os estudantes representados no órgão e seus suplentes agissem colectivamente defendendo
os seus interesses corporativos.
Agradecemos aos actuais Conselheiros Pedagógicos por terem aderido a este modelo de
preparação e união corporativa, privilegiando o voto em bloco dos estudantes nas reuniões
plenárias do órgão. Exortamos para que esta prática seja mantida no futuro.

IV Jornadas Pedagógicas e Fórum Pedagogias
Realizar‐se‐ão nos dias 18 e 19 de Março as IV Jornadas Pedagógicas, juntamente com o
Fórum Pedagogias, com o objectivo de discutir, juntamente com os Professores, os
problemas pedagógicos que existem na Faculdade, procurando alcançar algumas propostas
que visem a sua resolução, ao mesmo tempo que se pretende introduzir o debate sobre os
novos métodos pedagógicos.

Mestrados
Existiram muitas dificuldades em alinhar os interesses dos colegas do curso de mestrado com
os interesses da AAFDL, visto que houve uma mudança repentina de paradigma, levando a
que o número de alunos que frequenta o curso de mestrado aumentasse exponencialmente.
Contudo, procurou‐se iniciar uma aproximação a estes alunos. Neste sentido, realizámos uma
reunião com os alunos do 2.º ciclo, procurando auscultar as vicissitudes do seu curso. Ouvimo‐
las e encaminhámo‐las ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Científico, conseguindo
amenizar algumas delas.
Cremos que para garantir a defesa e participação destes alunos torna‐se necessário criar o
Conselho de Mestrados, enquanto órgão da AAFDL encarregue pela representação do 2.º
ciclo. Neste sentido, elaborámos uma proposta de regulamento para a futura criação deste
órgão.
Ainda assim, não deixámos de alertar para as dificuldades que os alunos têm sentido,
propondo a resolução dos mesmos, junto dos órgãos da Faculdade.

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 61

[Relatório de Actividades]

20092010

Bolsas de Mérito
Foram ainda atribuídas bolsas de mérito aos alunos que se destacaram a nível académico, ao
abrigo do Protocolo com o Banco Santander.
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Política Educativa
O mandato desta Direcção foi marcado por uma reorganização do tecido associativo nacional
que coincidiu com a tentativa, por parte do mesmo movimento associativo, de intervenção
directa junto de áreas que tinham ficado para segundo plano depois das grandes reformas do
RJIES e da adopção do Processo de Bolonha.
Neste contexto, a luta pelo financiamento e por uma acção social mais justa foram premissas
basilares em toda a nossa actuação.
Ao mesmo tempo, procurámos aproximar as temáticas tradicionais de Política Educativa dos
alunos, informando‐os e ouvindo as suas opiniões.

Financiamento e Acção Social
O mandato anterior foi fortemente marcado por uma grande contestação a nível da
Universidade de Lisboa, que se fundou na exigência de uma maior participação financeira por
parte do Estado nas dotações públicas atribuídas às Instituições de Ensino Superior, no caso
concreto à Universidade de Lisboa.
Tal como referido na nossa candidatura, intentámos todos os esforços para dar seguimento à
luta e à intervenção iniciada por quem nos antecedeu, continuando a reivindicar um
financiamento do Ensino Superior mais justo.
Neste sentido, procurámos trazer as matérias discutidas acerca do Financiamento do Ensino
Superior para a Universidade e fizemo‐lo logo através da organização, em colaboração com o
IDEFF e com a Reitoria da Universidade de Lisboa (RUL), da conferência internacional “FES
2009 – Financiamento do Ensino Superior: Financing Higher Education: the present crisis
and future perspectives”, que decorreu nos dias 12 e 13 de Outubro de 2009, e na qual a
Direcção da Associação Académica expôs, por intermédio de uma intervenção do seu
Presidente na qualidade de conferencista, as posições da AAFDL em matéria de
Financiamento do Ensino Superior.
Marcámos, igualmente, posição pública através do “Comunicado sobre Financiamento do
Ensino Superior Público”, procurando alertar a Academia para as graves situações financeiras
que o Ensino Superior atravessa, ao mesmo tempo que comunicámos com os media emitindo
uma Nota de Imprensa relativa à carta do Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas (CRUP) ao Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).
Nesse contexto, fomos consultados pelo Partido Comunista Português (PCP) a propósito da
nossa posição relativamente ao seu projecto de Lei n.º 698, consulta a que prontamente
demos resposta, através de uma Tomada de Posição que incidiu sobre o conteúdo do
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projeecto legislatiivo, que verrsava sobre o regime su
uplementar de apoio ao
os estudanttes do
Ensin
no Superior.
A estte propósito,, a acção com mais visib
bilidade destte mandato começou a ser desenhada no
Encontro Nacional de Direcçõ
ões Associattivas (ENDA) de Setúbal, que decorrreu nos dias 11, 12
e 13 de Setembrro de 2009, no qual se discutiu
d
uma proposta da
d Associação Académiica de
Coim
mbra (AAC) para realizzação de uma
u
“March
ha pelo Ensino Superiior”. Contud
do, o
movimento associativo enteendeu que, dada
d
a proximidade dass eleições leegislativas, não
n se
deveria envolver em manifesstações que pudessem te
er interpretaações políticaas inconveniientes
à manifestação estudantil.
e
Contudo, em momento
m
po
osterior, a AAFDL mostrou‐se
totalm
mente dispo
onível para se associar à AAC no pro
ojecto da
“Marcha pelo Ensino
E
Supeerior”. Com
municámos com as
demaais Associaçõ
ões de Estud
dantes e Académicas e, no
n dia 17
de No
ovembro, o movimento associativo nacional levvou para
a rua cerca de 40
000 alunos reeivindicado um
u Ensino co
om mais
qualidade, pedin
ndo mais financiamentto público para as
Instittuições de Ensino
E
Supeerior e reivin
ndicando ainda um
reforço na acção
o social conjjugado com uma reform
ma legal
que permitisse
p
u
uma
distribu
uição mais justa das bo
olsas, de
modo
o a aumentaar o número
o de escalõees e a abran
nger um
maio
or número dee alunos.
A Maarcha pelo Ensino
E
Supeerior foi a maior
m
concen
ntração estu
udantil desde a luta con
ntra o
RJIES
S, tendo dado à AAFDL uma oportunidade de expor publicamente as suas possições
ndo da au
udiência co
om o
políticcas. Aquan
Minisstro da Ciêência, Tecnologia e Ensino
E
Superior Professsor Doutor Mariano Gaago e
o de Estado Professor Doutor
D
com o Secretário
Manu
uel Heitor,, e na sequência da
expusemos‐lhes
maniffestação estudantil,
e
estas mesmas posições.
Fruto da contestação estudaantil dos últimos
anos e da manifeestação institucional de algumas
a
Universidades, estas últimaas assinaram
m com
o MC
CTES o “Conttrato de Confiança”, seegundo o quaal o Estado procederia
p
a um reforço anual
de 10
00 milhões de euros, com
mo contrapartida de umaa série de ob
bjectivos quee as Universid
dades
teriam
m de cumpriir no futuro.
Este contrato não atendeu plenamente
p
à reivindicaações Univerrsitárias, mas represento
às
ou um
grand
de contributto para a saúde financeeira das Instiituições de Ensino
E
Supeerior. Relacio
onada
com este assuntto está a Carta
C
Abertaa dirigida à Academia a propósito
o do Contrato de
Confiança, onde se explana a posição da Direcção a esse
e
respeito
o.
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A nível interno, interviemos em sede de Senado Académico criticando o modelo de
distribuição do Orçamento de Estado da Universidade de Lisboa, que não privilegia a
qualidade, nem a eficiência ou a capacidade de desenvolvimento das unidades orgânicas.
No tocante às Políticas de Acção Social, é de referir que as reivindicações estudantis foram
também ouvidas pela tutela, sendo que o MCTES tem consultado as Associações Académicas
e de Estudantes nacionais com maior representação, para se pronunciarem sobre as
alterações que as regras de Acção Social deverão sofrer.
Neste ponto tem sido especialmente importante o trabalho desenvolvido pela AAFDL no seio
da AAUL, procurando conformar as posições desta com as suas próprias e com as do
movimento associativo nacional, conformação esta que tem sido conseguida através de uma
estreita colaboração entre associações.

Política Educativa Nacional e Regional
A AAFDL não deixou de marcar posição nos fóruns de discussão do movimento associativo
nacional. Prova disso é a participação nos três ENDAs realizados em Coimbra, nos dias 29, 30
e 31 de Maio de 2009; Setúbal, nos dias 11, 12 e 13 de Setembro de 2009 e no ENDA do Minho,
que teve lugar nos dias 8, 9 e 10 de Janeiro de 2010, com uma participação activa nos
plenários e na elaboração de propostas.
A necessidade de contactar com o movimento associativo Europeu levou‐nos a procurar uma
aproximação ao Fórum Académico para a Informação e Representação Externa (FAIRE).
No entanto, esta organização atravessa um momento conturbado e procura a estabilização
através de uma reforma estatutária, pelo que procurámos acompanhar todos estes processos
sem, contudo, comprometer a posição da AAFDL associando‐se a uma estrutura que não está
consolidada. Entendemos, porém, que mal o FAIRE consiga estabilizar, a AAFDL, juntamente
com a AAUL, deverão integrar‐se como associados do Fórum.
Outro projecto que procurámos desenvolver foi o das Reuniões Inter‐Universitárias de
Lisboa (RIALx), enquanto estrutura institucional de discussão e concertação política das
Associações de Estudantes e Académicas representantes do Universitário Público da cidade
de Lisboa.
Visto que estão em confronto as vontades de muitas Associações, não foi ainda conseguido
estabelecer um modelo de reunião institucionalizado. Contudo, foram realizados grandes
desenvolvimentos nesse sentido, tendo sido iniciadas várias conversações com o objectivo de
coordenar, concertar e desenvolver relações políticas estáveis e duradouras. Prova disso
foram as reuniões conjuntas que tivemos com os dois principais candidatos à Presidência da
Câmara Municipal de Lisboa e as intervenções públicas feitas no sentido de afastar a
Associação Académica de Lisboa (AAL) das principais actividades que realiza para os
estudantes, na medida em que estas deverão ser assumidas pelas Associações do universitário
Público.
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Universidade de Lisboa e Associação Académica da Universidade de Lisboa
A AAUL deverá assumir grande relevo político na definição e na defesa das posições políticas
da maioria das Associações de Estudantes e Académicas da Universidade de Lisboa. Assim,
procurámos desde o inicio estabelecer uma postura muito participativa junto dos órgãos da
AAUL, com o objectivo de conformar os interesses estudantis desta com os nossos.
Deste modo, assegurámos a nossa presença em todos os Conselhos Gerais da AAUL, nas
Assembleias‐Magnas, na Comissão de Política Educativa do Conselho Geral e apoiámos a
candidatura do colega André Caldas aos órgãos sociais da AAUL.
Participámos na nomeação da colega Rute Rosendo (Faculdade de Medicina Dentária) e Inês
Cisneiros (Faculdade de Direito) para o Conselho de Acção Social da Universidade de Lisboa
(CASUL).
Colaborámos, ainda, com a AAUL na mobilização necessária em toda a Universidade, com
vista à realização da Marcha pelo Ensino Superior.
Apoiámos o colega André Caldas, na qualidade de Conselheiro Geral da Universidade de
Lisboa, sempre que nos foi solicitado, nomeadamente na sugestão de alguns nomes que
foram avançados para a nomeação do Provedor do Estudante, bem como para a elaboração
do seu regulamento orgânico.
Participámos, ainda, em todas as reuniões plenárias do Senado da Universidade de Lisboa,
nas reuniões com o Gabinete de Avaliação, Referência e Acreditação da Universidade de
Lisboa, bem como em todas as reuniões convocadas pelo Magnifico Reitor, nas quais
manifestámos a nossa preocupação relativamente a diversos problemas universitários e,
pontualmente, relativamente a problemas de ordem interna que procurámos desbloquear.
Nas reuniões do Senado e com o Reitor referimos sempre a necessidade de a Universidade
começar a estabelecer contactos, com vista à reestruturação da rede de oferta do Ensino
Superior.

Política Educativa em Direito
Os fracos resultados produzidos pela Federação Nacional de Estudantes de Direito revelaram
que não valia a pena continuar a despender recursos a realizar reuniões que não serviam os
interesses dos estudantes.
Deste modo, procurámos métodos alternativos de actuação junto dos órgãos decisórios da
área do Direito, resultando daqui uma Carta Aberta sobre o exame de acesso à Ordem dos
Advogados, juntamente com as demais Associações de Estudantes de Direito. Aproveitámos
esta oportunidade para enviar uma nota de imprensa, que teve repercussão na comunicação
social, na qual marcámos a nossa posição.
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c
mos ainda:
Para além disto, concretizám




Uma tom
mada de po
osição relativamente ao
o número dee
vagas abertas da Faculdade;
Iniciámoss conversaçções com ass demais Associações de
Estudanttes de Direitto, para iniciar um proccesso judicia
al
contra a deliberaçção da Ordem dos Advogadoss,
relativam
mente ao exaame de acessso ao estágio
o.

Vamo
os realizar, também, a conferência “Direito em Debatee”,
ondee se discutirão questões relevantes
r
do acesso à profissão, queer
para quem preteender seguirr a carreira de Advogad
do, quer a de
d
Juiz, no dia 16 de Março.

Outras Actividad
des
Realizámos, igualmente, as seguintes
s
acttividades:

Direcção



nto sobre oss Parceiros Sociais
S
da AAFDL,
A
com destaque paara a AAUL,, num
Documen
momento
o de expansãão da mesma;



Actualiza
ação da leg
gislação e da
d documen
ntação rele
evante para as temáticas de
Política Educativa;
E



Arquivo
fotográfico
e
documen
ntal da história da
d
AAFDL, expostos paarcialmente na
n
Gala de comemoraçã
c
ão dos 95 anos
da Associação Acadéémica;



F
onlin
ne
Lançameento do Fórum
“Direito em
e Debate”;;



Elaboraçãão do Manu
ual de Méto
odos
Pedagóg
gicos, como elemento essencial
e
na definição dee políticas q
que incentive
em as
nova mettodologias pedagógicas;
p
;



Entrega do pedido de fiscaliza
ação da con
nstitucionalidade do R
RJIESe da Lei
L do
Financiamento do Ensino
E
Superior junto do
o Provedor de Justiça, d
depois de a AAUL
A
ter adopttado a nossaa queixa e da
d posterior subscrição da Associação Académiica de
Coimbra;;
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Representação na Tomada de Posse dos órgãos sociais da Associação Académica da
Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa e da AAUL;



Participação nas audiências com os dois principais candidatos à Câmara Municipal de
Lisboa, Dr. António Costa e Dr. Pedro Santana Lopes, onde tivemos a oportunidade
de, juntamente com outras Associações de Estudantes de Lisboa marcar posição
sobre um conjunto variado de matérias;



Intervenção junto da Reitoria no sentido de fomentar e publicitar o estatuto de aluno
em regime livre e regime geral a tempo parcial;



Realização de uma Tertúlia com Juventudes Partidárias sobre o Ensino Superior,
juntamente com o Departamento de Formação Curricular e Valorização Cívica. No
final entregámos um documento com as principais posições da AAFDL;



Participação na Conferência realizada pela Associação Nacional de Jovens Advogados
Portugueses (ANJAP), que reflectia sobre os problemas dos Advogados Estagiários;



Integrámos a comissão para a prevenção da Gripe A.
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Esstudante Estrangeiro e Erassmus
| 69
B
e dee um mundo cada vez mais competittivo globalm
mente,
No âmbito do Prrocesso de Bolonha
p
q
que foram sendo
s
urgia à FDL uma maior intter‐mobilidade. Assim, a par dos protocolos
DL sentiu a necessidaades de pro
oporcionar uma maiorr integração
o dos
criados, a AAFD
dantes incom
ming nos processos de mobilidade
m
e de uma maior divulgaçãão de informações
estud
relatiiva aos ditoss programass entre os estudantes naacionais. As metas
m
a quee nos propussemos
este ano debatiaam‐se, esseencialmente,, por uma mais
m
estreitta conexão entre estud
dantes
incom
ming e estud
dantes nacio
onais, tentad
do colmatarr os problem
mas que pod
deriam surg
gir, ao
aluno
o estrangeiro
o, ao estudarr na FDL.

mpanhamen
nto
Acom
Para facilitar a in
ntegração do
os estudantees Erasmus e em programa
de in
ntercâmbio, publicámos o Guia Che
ek‐In Erasmus que conttém
inform
mações esseenciais relativas à cidade de Lisboa e à Faculdaade.
Foi taambém criad
do um blog (erasmusfdl.
(
.blogspot.co
om) onde forram
sendo
o postadas todas
t
as infformações reelevantes paara o estudaante
estrangeiro e on
nde este po
oderia coloccar todas ass suas dúvid
das,
sendo
o atendidas com a máxim
ma brevidad
de possivel.

gração
Integ
A AA
AFDL esteve também encarregue do processo de
e inscrição dos estudantes incoming neste
ano de 2010/20111 entre oss dias 14 e 18 de Sete
embro, realiizando as ssuas matrícu
ulas e
auxiliiando na elaaboração do
os seus horáários. Com o objectivo de facilitar a sua integ
gração
organ
nizámos um
m dia de apresentação do
d Campus Universitário (no dia 21 de Setemb
bro) e
um ja
antar típico português no
n dia 6 de Novembro
N
(n
na Noite de Fados
F
e Tunaas).
Manttivemos umaa relação esstreita com outros
o
núcle
eos da Faculldade, como
o a ELSA FD
DL e o
Núcleeo da Amnistia Internaacional, trab
balhando em
m cooperação na
realizzação de algumas activid
dades:


Direcção

ão da Assem
mbleia Gerall da ONU, re
ealizada no dia
d
Simulaçã
3 de Marrço. Para tal, abrimos in
nscrições de grupos de 2/3
2
pessoas que
q representaram um de 13 países previamen
nte
escolhido
os. O tema central do deebate foi a Pe
ena de Mortee e
no final da actividaade foi atriibuído um certificado de
participação.
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Semana da Queda do
d Muro de Berlim, entrre os dias 9 e 13 de Noveembro. A se
emana
dedicadaa à comemo
oração da efeméride
e
co
ontou com uma expossição de suporte
fotográfiico sediada no
n átrio da Faculdade,
F
uma
u
conferên
ncia e a projecção do film
me “A
vida dos outros”.
o
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Ao lo
ongo do an
no, foram organizadas
o
outras acttividades lúd
dicas direcccionadas paara os
estud
dantes incom
ming, em colaboração com o Departamento Reecreativo e o Departam
mento.
Cultu
ural:


asmus realizzada do dia 26
2 de Maio no âmbito daa Semana da Faculdade;
Festa Era



A Festa Europa (4 de
d Março) no
n Bar do Rio,
R estando esta inseriida no âmbiito da
Semana Europa (de 1 a 5 de Marçço).

dantes Naciionais
Estud
Tend
do também em
e consideraação o períod
do difícil que
e é a época de
d candidatu
ura aos progrramas
de interrcâmbio, a AAFDL reeeditou o Guia Check
k‐Out
Erasm
mus, com in
nformações actualizadas para os alunos
a
que desejam
d
freq
quentar, no
o próximo aano lectivo, uma
faculdade estrang
geira em pro
ograma de m
mobilidade. Ainda
neste âmbito, foi montada um
ma exposiçã
ão, entre os dias 1
e 10 dee Março, a apresentar
a
a várias faculdades com
as
m que
a FDL
L tem proto
ocolo no co
orredor da Faculdade,, com
fotogrrafias e indicaação do núm
mero de vagaas.
Por fim
m, foi realizzada, no dia 8 de Março
o pelas 13h0
00 no
Anfiteatro nº 8, co
om o Gabineete de Relaçõ
ões Internacionais
da Faculdade, um
ma sessão de esclare
ecimentos (e
( de
recepçção aos estud
dantes incom
ming do 2ºsemestre).

m contacto permanente com
c
o
A nívvel de divulgaação e esclarrecimento de dúvidas, esstivemos em
Gabinete de Re
elações Internacionais da
d Faculdad
de, servindo
o de intermediário junto dos
estud
dantes, agilizzando o trab
balho do Gab
binete.
Menttuários
Referrir que este projecto
p
não
o foi concretizado por faltta de alunoss interessado
os em serem
menttores de coleegas estrangeiros, visto que
q estiveram abertas in
nscrições. Inffelizmente, o
númeero de aluno
os que se inteeressaram po
or esta iniciaativa foi diminuto.
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A
Apoio
ao Primeiro Ano
meiro Ano asssume o aco
olhimento e acompanham
a
mento dos alunos
a
O Gaabinete de Apoio ao Prim
que ingressam
i
p
pela
primeiraa vez no Ensino Superio
or, como su
ua principal responsabilidade.
Assim
m, encaramo
os com serieedade esta missão,
m
proccurando atenuar as dificculdades sen
ntidas
peloss novos coleg
gas.
Para a materialização do nosso projecto encabeçámo
e
os várias actiividades:

epção ao Caloiro
Rece
No in
nício do pressente ano leectivo, entree os dias 14 a 18 de Settembro, o G
GAPA organiizou a
recep
pção ao caloiro, simultan
neamente co
om a semanaa de matrícu
ulas. Esta con
ntou com mais de
300 inscrições, efectuadas pela AAFDL. Como vem sendo hábitto, a Recepçção teve lug
gar no
d Direito daa Universidad
de de Lisboaa, com espaçços próprios:
átrio principal da Faculdade de






Banca dee Inscrições online,
o
com computador
c
res cedidos pela
p TMN;
Banca dee sócio da AA
AFDL;
Banca dee anúncios dee arrendameento e residê
ências;
Represen
ntação das equipas despo
ortivas;
E núcleoss autónomoss.

Realizaram‐se, ig
gualmente, visitas guia
adas pela Faculdade,
F
t
tendo
como
o propósito dar a
conhecer aos novvos alunos oss espaços deesta sua novaa Casa.
Esta actividade contou com
m a distribuição do Kit Caloiro, qu
ue
incluíía, um Guia do Caloiro,, um cartão de telemóvvel e uma fitta
porta
a‐chaves, am
mbos da TM
MN, uma barrra de cereaiis Nestlé, lista
telefó
ónica de bolso
b
da reegião da Grande
G
Lisboa e aind
da
inform
mações relativas aoss Serviços de Acção
o Social da
d
Univeersidade de Lisboa entree outros panffletos inform
mativos.
É de destacar que
q o fornecido Guia do
d Caloiro continha
c
um
ma
panó
óplia de info
ormações reelativas à Faaculdade e à Associaçãão
Académica, mosttrando‐se co
omo um verdadeiro matterial de auxxílio
à inteegração do aluno
a
de prim
meiro ano.
Para garantir o sucesso dessta actividad
de providenciou‐se umaa acção de formação prévia,
p
destinada aos co
olaboradoress. Foi, tambéém, actualizzado o dossier de habitaação, para que
q os
aluno
os deslocado
os pudessem
m, de uma forrma facilitad
da, encontrarr residência.
Contou‐se, aindaa, com a exiistência de um
u stand daa Caixa Geraal de Depóssitos, para que
q os
aluno
os pudessem
m, no momen
nto da inscriçção, procede
er ao pedido do cartão dee estudante..
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Cumpre ainda referir a existência de um balcão do Banco Santander Totta que facultou aos
alunos a possibilidade de se tornaram sócios da AAFDL, bem como o pedido do respectivo
cartão.
De 8 a 16 de Outubro teve lugar a semana de inscrições, para os alunos colocados na segunda
fase. A inscrição destes alunos foi efectuada na sala Universia, distribuindo‐se, igualmente, os
já referidos Guias do Caloiro.

Quinzena do Caloiro 2009
Este Gabinete participou na Quinzena do Caloiro, organizando algumas actividades:




No Jantar do Caloiro, realizado no restaurante Cenoura do Rio, no dia 1 de Outubro,
este Gabinete, em colaboração com o departamento recreativo, promoveu um
concurso com vista a eleger a Miss e o Mister Caloiro.
Paralelamente à realização das semanas de inscrições, foi desenvolvida uma base
de dados dos alunos recém‐chegados, com o objectivo de fomentar a partilha de
informação da AAFDL.

Colectâneas de exames
No final do 2º semestre do ano lectivo 2008/2009 foi compilada uma colectânea de exames
escritos e orais, referente aos dois semestres, disponibilizada no site da AAFDL.
Iniciada a época de exames, o GAPA actualizou a sua colectânea de exames, tendo esta sido
facultada aos alunos, novamente, por meio do site da AAFDL.

Outras actividades
Na última semana de aulas do primeiro semestre do presente ano lectivo, momento crucial
para elucidar os alunos relativamente à época de exames, foi realizada uma reunião de
esclarecimento. Nesta reunião contou‐se, também, com informação referente ao
Regulamento de Avaliação.
No dia 24 de Abril de 2009, com a colaboração do Professor Doutor Jorge Miranda, foi
organizada uma visita à Assembleia da República, contando com a participação de 100
alunos
Também, com o propósito de estreitar a ligação dos alunos de primeiro ano com a Associação
Académica, o GAPA promoveu, em colaboração com o Departamento Pedagógico, a eleição
de delegados entre as turmas de primeiro ano.

Direcção
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Até ao final do mandato irá realizar‐se um questionário, com o intuito de compreender as
dificuldades sentidas pelos novos alunos na sua integração na faculdade.
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Apoio
o aos Núccleos
| 74
m início parrticularmentte conturbado, em virttude daquelas que eraam as
Marccado por um
circun
nstâncias internas de vários
v
Núcleo
os Autónom
mos, este mandato foi cconduzido com
c
o
objecctivo de revittalizar cada Núcleo,
N
indivvidualmente
e, reafirmand
do‐os, no seu
u conjunto.
Reconhecida a im
mportância dos Núcleos Autónomo
os ao nível da integraçãão dos alunos na
unidade estudantil, da assunção do
d carácter pluralista da mesma n
no apurar de um
comu
sentimento de id
dentidade un
nificador, erra urgente evitar a extin
nção, que naalguns deles ‐ por
sinal,, aqueles de maior peso tradicional
t
‐ se afiguravaa iminente.

os núcleos
Revittalização do
Com a inactividaade de muito
os núcleos, revelou‐se necessário
n
proceder‐se aao levantam
mento
das principais dificuldades
d
s e objectivvos de cadaa Núcleo, através
a
de rreuniões co
om os
respeectivos repreesentantes e o acompan
nhamento esspecialmente intenso daas actividade
es dos
mesm
mos.
O apo
oio prestado
o aquando daa organização da Sema
ana FDL pautou‐se pela especial dinââmica
que permitiu
p
a an
ngariação dee novos elem
mentos por paarte dos Núccleos em riscco.

u Núcleo””
“Uma Semana, um
Na seenda da prom
moção que procurámos
p
fazer ao lon
ngo do
mand
dato, a actividade “U
Uma seman
na, um nú
úcleo”
mosttrou‐se basttante importante para que
toda a Academia tomasse contacto
c
co
om
os Núcleos
N
Autónomos que
q
quiseram
particcipar.

Apoio aos Núcleos
Ao mesmo
m
temp
po que procu
urámos prestar um apoio constante aos núcleoss, exigimos deles,
conco
omitantemeente, uma maior
m
responsabilização. Para tal, forram tomadaas as providê
ências
necesssárias para zelar pelo cu
umprimento
o do Regulam
mento dos Núcleos
N
Autó
ónomos, exig
gindo‐
lhes mínimos
m
neccessários de organização
o interna.
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Salvaguardámos as condições de trabalho dos Núcleos autónomos, dado que cada Núcleo
possui já uma sala própria e tem à sua disposição grande parte das instalações e serviços da
AAFDL, que cedeu sempre os seus recursos quando os Núcleos a eles recorreram.
Tivemos bastante cuidado na gestão de apoio e dinamização que prestámos junto dos
Núcleos, procurando salvaguardar, sempre, a sua autonomia.

Regulamento de Núcleos
Reformámos algumas normas do Regulamento de Núcleos, para aumentar a
responsabilidade da prestação de contas e a eficácia da aplicabilidade do próprio
Regulamento, de modo a que os Núcleos Autónomos justifiquem os gastos e as actividades
que realizaram por via do financiamento da AAFDL.

Semana da Faculdade
Estabelecemos a ponte entre os vários Núcleos com os Departamentos da AAFDL
directamente envolvidos em actividades programadas para a Semana da Faculdade e
Quinzena do Caloiro, nomeadamente com os Departamentos Recreativo e Cultural. Desta
feita, tornou‐se possível a presença dos Núcleos na Festa da Cerveja como meio de
angariação de fundos, e foi concertada a actuação das Tunas na Noite de Fados e Tunas.

Recepção ao Caloiro 2009
Aquando da Recepção dos novos alunos, assegurámos a presença dos Núcleos no espaço de
inscrições, de modo a facilitar a apresentação dos membros e respectivo trabalho aos recém‐
chegados. Procedemos de igual forma, à publicitação dos Núcleos e correspondentes
contactos tanto no Guia do Caloiro e site AAFDL como em panfletos distribuídos pela
Faculdade.

Concurso de Financiamento dos Núcleos Autónomos
Aplicaremos o Regulamento de financiamento dos Núcleos Autónomos, procedendo à sua
posterior comunicação dos resultados.
Durante o mandato procedemos igualmente ao pagamento dos valores distribuídos no
mandato anterior.

Direcção
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Avaliação e Relações In
nternacio
onais
A
e Relações
R
Inteernacionais (GARI)
(
tomo
ou como prio
oridade, nestte seu
O Gaabinete de Avaliação
primeeiro ano de existência, o estabelecimento das bases
b
fundamentais parra uma activvidade
regular e sustentada em futuros mandato
os na estrutu
ura da AAFD
DL. Assim, o p
presente relaatório
incidee, especialm
mente, nas acctividades desenvolvidas com projecção externaa, colocando
o para
segun
ndo plano o trabalho árd
duo de pesq
quisa, de reco
olha de docu
umentação, de construçção da
base de dados e de acompanhamento intensivo da
d actualidad
de nas áreaas da Avaliação e
Acred
ditação do Ensino
E
Superrior e Relaçõees Internacio
onais.
Crem
mos ter sido um ano prrofícuo nessse esforço de
d construçãão de um G
Gabinete novvo na
estrutura directivva da AAFDL
L, tendo sido
o criadas as condições essenciais para a afirmaçção da
om ainda maaior visibilidaade externa.
sua actividade, co

Confferências
Para permitir quee os alunos contactem com
c
a área da
d Garantia da Qualidad
de e das Relações
Intern
nacionais prrocurámos reealizar activvidades onde
e essas matéérias pudesssem ser expostas,
ao mesmo tempo
o que participámos em diversos
d
fóru
uns onde exp
pusemos a posição da AA
AFDL.
Destaas, destacam
mos as seguin
ntes actividaades:

Direcção



Participação no ciclo de debates “A Auto‐avvaliação da UL”,
U
promovido pela Re
eitoria
da Universidade de Lisboa,
L
entre 12 de Maio e 24 de Junh
ho de 2009;



Organizaação, em co
onjunto com
m o departam
mento de Formação
F
Cu
urricular, de
e uma
conferên
ncia sobre o Tratado de
e Lisboa, com
m a presençça de Antóniio Vitorino, Vasco
V
Graça Mo
oura e Paulo
o de Almeida Sande, com moderaçãão do Prof. Doutor Faussto de
Quadros (21 de Maio de 2009, An
nfiteatro 8);



Realizaçãão do I Se
eminário Carreira
C
Dip
plomática e
Organiza
ações Intern
nacionais AAFDL (Audiitório FDL,
16 e 17 de Novem
mbro 2009) com certifficados de
participação;



onferência internacional sobre
Participação na co
acreditaçção de qualificações não formais no ensino
superior,, promovidaa pela Reitorria da Unive
ersidade de
Lisboa (S
Salão Nobre Reitoria, 25 de Novembrro 2009);



Colaboraação com a FDL,
F
na orgaanização do Seminário “
No limiar da entrada
a em vigor do
d Tratado de
d Lisboa:
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alterações políticas e institucionais no seio da EU” (Auditório FDL, 27 de Novembro
2009).


Colaboração com a FDL, na Conferência “IX Conferência Luso‐Americana sobre
Direito Português e Americano – “A crise financeira: causas e solução”” (8 de Março
de 2010).

Bases de contactos e arquivo de Documentação
Dada a novidade das matérias da Garantia da Qualidade, procurámos desenvolver uma base
de contactos bastante completa, que nos permitiu entrar em contacto com os
representantes estudantis nos centros decisórios sempre que tal foi necessário ou solicitado.
Exemplo disso foram as várias conversas desenvolvidas com o colega Pedro Soares,
representante dos estudantes do Universitário Público no Conselho Consultivo da Agência de
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, no sentido da recolha de informação e de
definição das posições da AAFDL a este respeito e também com o Instituto Diplomático no
dia 16 de Janeiro.
Ao mesmo tempo fomos reunindo dossiers com a informação necessária sobre a política de
avaliação nacional e europeia, permitindo que qualquer pessoa interessada possa aceder a
esses documentos e realizámos ainda as seguintes tomadas de posição:


Parecer sobre o documento “Processo de Bolonha: “Stocktaking Indicators””;



Parecer sobre o Relatório de Auto‐Avaliação da Universidade de Lisboa;



Parecer sobre o documento “Processo de Bolonha: Comunicado do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior”;



Parecer sobre Conclusões do Encontro Nacional de Direcções Associativas
(Setúbal, 11 a 13 de Setembro 2009).

Avaliação
Procurámos, desde o início, participar de forma próxima e atenta nos momentos avaliativos
da Universidade. Destacamos aqui alguns momentos importantes:


Direcção

Acompanhamento da visita dos avaliadores externos da European University
Association à Universidade de Lisboa;
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Reunião de trabalho com comissão de avaliação internacional (28 de Setembro
2009);



Participação na reunião de preparação da visita e na reunião de apresentação das
conclusões da avaliação.

Durante o mandato tivemos, ainda, diversas reuniões com os órgãos da Faculdade, exercendo
pressão para que esta assuma uma maior responsabilidade na sua auto‐avaliação e na
avaliação dos seus docentes.

.
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Apoio ao
a Traballhador‐Esstudante e Pós Lab
boral
hecemos as dificuldades
d
que os coleg
gas do turno
o da noite e em
e regime laaboral, sente
em no
Conh
seu dia‐a‐dia. Ultimamente
U
e, temos asssistido a um
u número
o crescente de colegass que
trabaalham e estu
udam ao meesmo tempo
o, quer sejam
m Trabalhad
dores‐Estudantes quer sejam
s
Estud
dantes‐Trabaalhadores pelo
p
que as preocupaçõ
ões com esstes alunos têm aumentado
substtancialmentee.
Ao mesmo
m
temp
po, com a Faaculdade a abrir
a
um reg
gime de ingresso especíífico para o curso
noctu
urno, autono
omizando‐o para efeitoss de candidaatura, assistimos a um n
número cresscente
de alu
unos a frequ
uentar o curso de Direito em horário pós‐laboral.
Foi a pensar nas desigualdad
d
es sentidas por
p estes alu
unos que pau
utámos o nossso mandato
o.

oteca e Servviços Admin
nistrativos
Biblio
Tomáámos o alargamento
a
o do horáário dos serviços
biblio
otecários como uma das prioridadees deste man
ndato. É
essen
ncial que os
o alunos do
d curso pós‐laboral
p
tenham
oporttunidade dee consultar a Bibliotecaa da Faculd
dade, de
modo
o a que todo
os estejam em
e situação de igualdade no seu
percu
urso académ
mico. Assim
m, a extenssão do horrário de
funcionamento da
d Bibliotecaa para as 211h30m, foi, para
p
nós
uma grande conq
quista.
Maiores dificuldaades enconttrámos relattivamente à dilatação
uncionamen
nto dos Servviços Admin
nistrativos. Existem enttraves a nívvel de
do horário de fu
recurrsos humano
os difíceis de
d desbloquear, contudo a Direcção da AAFDL tem procurado
asseg
gurar os servviços da secreetaria nocturna na recep
pção da AAFDL.

dante
Épocca de Trabalhador‐Estud
Fruto
o de longas negociações
n
com o Direcctor e Conselho Académico, consegu
uimos consagrar a
época de trabalh
hador‐estud
dante em Seetembro por Despacho, tendo sido
o este ratifiicado,
posteeriormente, pelo Conselh
ho Pedagógico.
A con
nsagração da época extraordinária para
p
Trabalh
hadores‐Estu
udantes é um
m direito qu
ue nos
parecce dever seer salvaguarrdado, para que os esttudantes nãão sejam deesmobilizado
os de
trabaalhar enquan
nto estudam,, permitindo
o, assim, cum
mprir um doss desígnios de Bolonha.
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ulamento Trrabalhador‐E
Estudante
Regu
O Gaabinete elaborou uma proposta
p
de Regulamentto do Trabalhador‐Estud
dante, no qual se
procu
ura compatib
bilizar o regime legal do
o estatuto de
e Trabalhado
or‐Estudantee com a reallidade
da Faaculdade, beem como garrantir uma época extraordinária obriigatória em Setembro paara os
coleg
gas trabalhad
dores.
Esta proposta fo
oi apresentad
da em Consselho Pedagógico e estáá à espera d
de ser discuttida e
votad
da, juntamen
nte com o Reegulamento de Avaliação.
Na elaboração
e
do Estatuto
o do Trabalhador‐Estud
dante destaacamos, ain
nda, a sessãão de
esclarecimento acerca da pro
oposta elabo
orada pela Diirecção da AAFDL.
A

des
Outras Actividad
No âmbito do trabalho diário realizado pela Direcção
destaacamos:

Direcção



permanente para os
Afixação de um contacto p
trabalhad
dores‐estudaantes e estudantes
e
do curso
nocturno
o;



Início da discussão de
d algumas alterações
a
necessárias
n
ao Regulaamento do Conselho
C
da Noite;



Realizaçãão da confeerência “Dirreitos e De
everes dos
Trabalhadores‐ Estud
dantes, que terá lugar no
n mês de
Março;



Garantim
mos o funcion
namento da secretaria nocturna na recepção
r
da AAFDL;



Preocupáámo‐nos com a realização de actiividades reccreativas, juntamente com
c
o
Departam
mento Cultural, especialmente dirigidas ao curso
o pós‐laboral, nomeadam
mente
a prova de
d vinhos e queijos e a projecção de filmes no âmbito do projecto “Cinema
FDL”.
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Relatório de Contas
Balanço à Data de 28 de Fevereiro de 2010
Unidade : Euros

ACTIVO

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

Imobilizado Incorpóreo
Software
Investimentos Financeiros

Existências

Dívidas de Terceiros
Clientes
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

28‐Fev‐09
Activo
Líquido

170.208,56 €
174.355,84 €
11.486,36 €
139.283,10 €
89.760,92 €

77.631,13 €
166.980,69 €
11.486,36 €
138.999,11 €
79.782,80 €

92.577,43 €
7.375,15 €
0,00 €
283,99 €
9.978,12 €

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

585.094,78 €

474.880,09 €

110.214,69 €

126.969,27 €

6.894,37 €

1.108,32 €

5.786,05 €

3.325,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

388.017,47 €

0,00 €

388.017,47 €

385.774,75 €

45.370,19 €
9.406,86 €
45.420,00 €
100.197,05 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

45.370,19 €
9.406,86 €
45.420,00 €
100.197,05 €

36.381,98 €
25.755,11 €
53.921,43 €
116.058,52 €

2.085,41 €
175.067,18 €
177.152,59 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2.085,41 €
175.067,18 €
177.152,59 €

1.726,18 €
110.558,33 €
112.284,51 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

7.500,00 €
0,00 €
7.500,00 €

781.367,85 €

751.912,05 €

Total de Amortizações
Total do Activo

28‐Fev‐10
Activo
Amort./Prov.

475.988,41 €
1.257.356,26 €

475.988,41 €

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO

28‐Fev‐10

28‐Fev‐09

Capital Social
Fundo Social

504.802,00 €

504.802,00 €

| 82
Reservas
Reservas Legais
Outras Reservas

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

148.283,21 €

96.322,27 €

26.044,77 €

51.960,94 €

679.129,98 €

653.085,21 €

6.138,17 €
5.060,53 €
7.539,17 €
18.737,87 €

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

19.500,00 €
64.000,00 €
83.500,00 €

19.500,00 €
52.500,00 €
72.000,00 €

Total do Passivo

102.237,87 €

98.826,84 €

Total do Capital Próprio + Passivo

781.367,85 €

751.912,05 €

Resultados Transitados

Resultado Líquido do Exercício

Total do Capital Próprio

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

Acréscimos e Diferimentos
Acréscimo de Custos
Proveitos Diferidos

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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20092010

Demonstração de resultados
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CÓDIGO
DAS
CONTAS

PERÍODO: 1/3/2009 A 28/02/2010

POC
CUSTOS E PERDAS
61

Custo Existências Vendidas e Consumidas

127.261,89 €

62

Fornecimentos e Serviços Externos

207.308,57 €

63

Impostos

64

Custos com Pessoal

65

Custos Operacionais

66

Amortizações do Exercício

68

69

196,12 €
177.763,43 €
686,00 €

(A)

541.712,83 €

Custos e Perdas Financeiras

7.105,74 €

(C)

548.818,57 €

Custos e Perdas Extraordinárias
(E)

88

28.496,82 €

Resultado do Exercício

3.383,54 €
552.202,11 €
26.044,77 €

PROVEITOS E GANHOS
71 + 72

Vendas de Mercadorias e Prestação de Serviços

265.073,60 €

73

Proveitos Suplementares

236.451,82 €

74

Subsídios à Exploração

70.092,70 €
(B)

78

Proveitos e Ganhos Financeiros
(D)

79

Direcção

Proveitos e Ganhos Extraordinários

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

571.618,12 €
6.476,96 €
578.095,08 €
151,80 €

[Relatório de Contas]

20092010

(F)
Resumo

Direcção

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

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

578.246,88 €
29.905,29 €
‐628,78 €
29.276,51 €
26.044,77 €
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20092010

Conta POC

Valores (em €)
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Caixa 1
Valores em Caixa

Bancos 2
Depósitos à ordem
nas seguintes
instituições:
Caixa Geral de
Depósitos
Banco Santander
Totta
Aplicações
Financeiras3
Fundo de
Investimento Totta
Multitesouraria
Fundo de
Investimento
Santander Global

Clientes 4
Livrarias Almedina
Livrarias Coimbra
Editora
Centro de Estudos e
Apoio às Reformas
Legislativas ‐ Bissau
UNIDA
Banco Santander
Totta
Quid Iuris

Classi‐
ficação

2.085,41 €

Activo

24.471,30 €

Activo

150.595,88 €

Activo

1.709,63 €
22.761,67 €

78.318,50 €

72.277,38 €

7.064,94 €
3.042,47 €
591,27 €

394,00 €
30.000,00 €
291,06 €

1

Este saldo corresponde a notas e moedas existentes na caixa da AAFDL à data de 28/02/2010, 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 Investimento, de baixo risco, constituído como Fundo de Estabilização Financeira da
AAFDL. Fundos valorizados á cotação de 28 de Fevereiro de 2010.
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.

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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20092010

TMN
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

Fornecedores 5
J. Monteiro, Lda

Jardim, Sampaio &
Caldas, Soc.
Advogados
Mr. Batina
J.L. Gomes
Riso Ibérica
ADESL
Almedina
Olmar ‐ Artigos de
Papelaria, Lda
Offset Mais *
Outros

924,00 €
556,83 €

91,17 €
237,03 €

| 86

531,65 €
638,71 €
1.007,06 €

Fonecedor de
Material de
Escritório e
Informática
Serviços de
Advocacia

689,81 €

Material de
Finalistas
Papel e Cartolinas
Consumíveis para
Impressão Digital
Desporto
Edições
Material de
Papelaria
Gráfica
Diversos de Baixo
Valor

373,67 €

45.370,19 €

Activo

720,00 €

876,78 €
567,56 €
95,01 €
159,68 €
1.499,03 €
862,34 €
294,29 €

6.138,17 € Passivo

*Aguarda Nota de Crédito

5

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

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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20092010

Conta POC

Estado6
Valores em dívida
ao Estado e
Outros Entes Públicos
IRS ‐ Retenção de Imposto
sobre Trabalho
Dependente e
Independente
Segurança Social

Valores (em €)

Classi‐
ficação
| 87

2.396,19 €

2.664,34 €

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

5.060,53 € Passivo

9.406,86 €

Activo

45.420,00 €

Activo

Outros Devedores7

Valores a Receber de
Concessões
até 31/07/2011
Netprint

40.500,00 €

4.920,00 €

Outros Credores 8
Caução Contratual ‐
Concessões
Sindicato ‐ Retenções de
Contribuições
Média Alta
IPJ ‐ Programa Formar
Outros Credores de Baixo
Valor

1.400,54 €
116,14 €
860,10 €
4.200,00 €
962,39 €

6

Passivo
7.539,17 €

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

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Acréscimos e Diferimentos9
Acréscimos de Custos
Férias e Subsídio de Férias a
gozar em 2010
Proveitos Diferidos
Valores relativos aos
contratos de concessão
Apoio Santander
referente
ao 2ª semestre de 2010

19.500,00 € Passivo

34.000,00 €

Passivo

30.000,00 €

64.000,00 € Passivo

9

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

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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20092010

Conta POC

Classi‐
ficação

Valores (em€)

Imobilizado 10
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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
histórico de
aquisição

Imobilizado
Corpóreo, valores
amortizados
acumulados
Edifícios e Outras
Construções
Equipamento Básico
Equipamento
Administrativo
Equipamento de
Transporte

28‐02‐2009

Aumento

Decr./Regul.

Valor Actual

165.687,20 €

4.521,36 €

0,00 €

174.355,84 €
136.524,83 €

0,00 €
2.758,27 €

0,00 €
0,00 €

170.208,56
€
174.355,84 €
139.283,10 €

11.486,36 €

0,00 €

0,00 €

11.486,36 €

86.406,64 €

3.354,28 €

0,00 €

89.760,92 €

574.460,87 €

10.633,91 €

0,00 €

585.094,78
€

Activ
o

3.325,00 €

3.569,37 €

0,00 €

6.894,37 €

Activ
o

28‐02‐2009

Aumento

Decr./Regul.

Valor Actual

74.204,60 €

3.426,53 €

0,00 €

77.631,13 €

162.467,37 €

4.072,70 €

‐440,62 €

127.511,58 €

12.636,28 €

1.148,75 €

11.486,36 €

0,00 €

0,00 €

166.980,69
€
138.999,11
€
11.486,36 €

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, investimento, já liquidado, na livraria on‐
line e aafdl tv.

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Outros
Equipamentos

20092010
73.189,18 €

7.252,98 €

659,36 €

79.782,80 €

448.859,09 €

27.388,49 €

1.367,49 €

474.880,09
€

Passivo

Imobilizado Incorpóreo,
valores amortizados
acumulados

Software

Direcção
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0,00 €

1.108,32 €

0,00 €

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

1.108,32 €

Passivo

[Relatório de Contas]

20092010
Conta POC

Custo das Existências

Valores (em €)

127.261,89 €

(dos quais 11.310,30 de senhas de alimentação)
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Fornecimentos e Serviços Externos
Combustíveis
Ferramentas e Utensílios
Livros e Documentação Técnica
Material de Escritório
Comunicações Telefónicas e Fax
Correio
Expedição e Transporte de Mercadorias
TV Cabo
Seguros (Viatura e Multiriscos Comercial)
Deslocações e Estadias
Honorários (excluíndo Direitos de Autor) 11
Honorários (Direitos de Autor)
Contencioso e Notariado
Conservação e Reparação
Publicidade
Limpeza, Higiene e Conforto
Produtos de Segurança
Trabalhos Especializados 12
Quinzena Caloiro
Semana Académica
Semana Faculdade e Outras Festas e Actividades
Apoios Financeiros Directos
Representação Académica13
Apoio Campanha Eleitoral
Fotocópias / Impressão Digital Actividades
Formação Complementar ‐ Línguas, Contabilidade, Conferências
Senhas Subsidiadas e Apoio Social
Outras Actividades Associativas
Equipamentos
Inscrições e Penalidades ADESL
Viagem Eindhoven
Treinadores Desporto
11

741,01 €
122,68 €
197,05 €
3.712,92 €
7.963,96 €
509,66 €
3.326,88 €
516,55 €
289,64 €
233,00 €
13.377,50 €
38.738,77 €
4.622,25 €
4.318,89 €
100,00 €
7.528,53 €
1.200,00 €
1.662,71 €
27.742,53 €
2.488,00 €
28.888,89 €
3.600,00 €
933,08 €
300,00 €
1.727,28 €
27.860,00 €
3.181,54 €
2.102,67 €
2.174,90 €
3.425,90 €
5.797,74 €
7.370,00 €

Trabalhos de design, Encenador Cénico, Formação, Assistência Informática e Banda da Gala de
Natal.
12
Trabalhos Gráficos Externos (não editoriais), Gestão Documental e de Arquivo.
13
Deslocações em representação: FNED/ENDA.

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

[Relatório de Contas]

20092010

Outros Desporto
Flores
Chaves

442,81 €
100,00 €
11,23 €
207.308,57 €
| 92

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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20092010

Conta POC

Valores (em €)

Impostos
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Imposto de Selo

196,12 €

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

153.076,41 €
22.241,19 €
2.445,83 €

Encargos Sociais
Seguro de Acidentes
de Trabalho

177.763,43 €

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

686,00 €

Amortizações do
Exercício

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

Direcção

28‐02‐2009

Amort. Anual

74.204,60 €

3.426,53 €

162.907,99 €
126.362,83 €

4.072,70 €
12.636,28 €

11.486,36 €

0,00 €

72.529,82 €
447.491,60 €

7.252,98 €
27.388,50 €

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

[Relatório de Contas]

Imobilizado
Incorpóreo, valores
amortizados anuais
Software Livraria On‐
Line

20092010

28‐02‐2009

0,00 €

Amort. Anual
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1.108,32 €

Custos Financeiros
Serviços e Despesas
Bancárias
Comissões de
Multibanco
Descontos concedidos
a Sócios na Coimbra
Editora

728,34 €
2.168,19 €
4.209,21 €
7.105,74 €

Custos
Extraordinários
Open Day ‐ Anulação
de facturação à FDL

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

3.383,54 €
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20092010

Conta POC

Valores (em €)

Vendas + Prestações de Serviços

265.073,60 €
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Proveitos Suplementares
Rendas de Concessões
Quotizações de Sócios
Quinzena do Caloiro
Cedência de Espaço Publicitário /
Publicidade

92.460,96 €
14.177,00 €
22.079,63 €
3.469,60 €

Aluguer Cacifo
Formação Complementar
Protocolo TMN
Portes
Semana Faculdade e Outras Festas
Semana Académica
Convénio Totta
Equipamentos
Senhas Alimentação
Viagem a Eindhoven

1.455,00 €
20.705,00 €
5.350,00 €
296,65 €
27.226,96 €
2.660,00 €
30.930,00 €
1.003,99 €
10.557,28 €
4.079,75 €
236.451,82 €

Subsídios à Exploração

FDL ‐ Apoio Equipamento
FDL ‐ Apoio Anual
Fundação para a Ciência e Tecnologia ‐
Apoio à Edição
Outros Apoios Recebidos
Instituto Português da Juventude ‐
Programa PAE/Formar 2009

5.000,00 €
10.250,00 €
1.000,00 €

Contratos de Concessão

18.500,00 €

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

3.100,00 €
32.242,70 €

70.092,70 €

[Relatório de Contas]

20092010

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

3.143,00 €
3.333,96 €
6.476,96 €

Proveitos Extraordinários
Diferença de Câmbio Positiva

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

151,80 €
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2009
92010

Estrutu
ura do Acttivo em 28 de Feve
ereiro de 2010
2
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1
2
3
4
5
6

Activo Dissponível
Activo de Curto Prazo
Stocks
Activo Imo
obilizado
Activo de Médio e Lon
ngo Prazo
Acréscimo
os e Diferimeentos

1777.152,59 €
10
00.197,05 €
38
88.017,47 €
1116.000,74 €
0,00 €
0,00 €

Total do Activo
A
Líquid
do

4
15%

5
0%

6
0%

78
81.367,85 €

1
23%

3
%
49%

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

1

2

3

4

5

6

2
13%
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2009
92010

Estruturra do Passsivo em 28 de Feve
ereiro de 2010
2
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1
2
3

Passsivo de Curtto Prazo
Passsivo de Méd
dio e Longo Prazo
Acrééscimos e Diferimentos
D
s

18.737,87 €
0,00 €
83.500,00 €

Total do
o Passivo

102.237,87 €

1
18%

2
0%

1

3
%
82%

´

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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2009
92010

Estrutura
E
d Custoss do Mand
de
dato
1
2
3
4
5
6
7
8

Custo Existências Vendidas e Consumidass
Fornecimentos e Serviços
S
Externos
Imposstos
Custos com Pesso
oal
Custos Operacionais
Amorttizações do Exercício
Custos e Perdas Financeiras
Custos e Perdas Extraordinárias

1277.261,89 €
2077.308,57 €
196,12 €
1777.763,43 €
686,00 €
28.496,82 €
7.105,74
7
€
3.383,54
3
€

Total dos Custos Incorridos

552.202,11 €

6
5%

5
0%

7
1%
1
23
3%

4
33%
3
0%

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

2
38
8%

1

2

3

5

6

7

4
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2009
92010

Estru
utura dos Proveitoss do Mand
dato
| 100
1
2
3
4
5

Venda
as de Merca
adorias e Pre
estação de Serviços
S
Proveitos Suplementares
Subsíd
dios à Explorração
Proveitos e Ganho
os Financeiro
os
Proveitos e Ganho
os Extraordin
nários

265.073,60 €
236
6.451,82 €
70
0.092,70 €
6.476,96
6
€
151,80 €

Total de Proveitos

578.246,88€

Total dos Custos Incorridos

578..246,88 €

3
%
12%

4
1%

5
0%
1
1
46%

2
41
1%

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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4

5

