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Mensagem do Presidente
Findo o mandato iniciado em Novembro de 2010, cabe apresentar o trabalho da Direcção da
AAFDL neste período de tempo.

Foi com enorme sentido de responsabilidade que assumimos a Direcção da AAFDL,
conscientes de que um tão curto mandato seria extremamente exigente para todos. Contudo,
é hoje para nós claro que conseguimos alcançar os objectivos a que nos propusemos,
relançando, assim, a AAFDL a vários níveis.

No que se refere à Intervenção Académica, deparámo-nos com diversos assuntos de
relevância maior para a representação estudantil, tais como o Exame de Acesso ao Estágio da
Ordem dos Advogados, o Regime de Atribuição de Bolsas de Estudo, as propinas do Mestrado
Profissionalizante e a representação estudantil nos órgãos da Faculdade.

Assim, pressionámos a Ordem dos Advogados (OA), através de diversos contactos feitos ao
Senhor Bastonário, bem como pelo protesto à porta da OA, no dia das eleições para os seus
órgãos. Foi, pois, com enorme satisfação que recebemos a notícia da decisão do Tribunal
Constitucional, que deu razão aos argumentos invocados pela AAFDL.
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Quanto ao Regime de Atribuição de Bolsas de Estudo, constatámos uma profunda alteração
no sistema, que desde logo estudámos. Hoje, e após a análise dos processos pelos SASUL,
podemos afirmar que o novo regime apresenta diversas falhas e prejudica muitos colegas.
Participámos activamente nos Encontros Nacionais de Direcções Associativas,
nomeadamente no último, em Coimbra, dedicado apenas à Acção Social. Na sequência disso,
pretendemos protestar no dia 24 de Março de 2011, com as Associações da Universidade de
Lisboa e do país.

Relativamente às propinas do Mestrado Profissionalizante, encontrámos uma fixação de
propinas que entendemos ilegal e violadora da deliberação do Conselho Geral da
Universidade de Lisboa a esse propósito. Assim, elaborámos um documento onde constavam
as nossas posições, que entregámos ao Director. Foi com base nesse documento que, em
conjunto com os colegas eleitos para o Conselho Académico, conseguimos bater-nos pela
reposição da legalidade.

Finalmente, ao nível da representação estudantil em geral, conseguimos, pressionando os
órgãos da Faculdade, desencadear o processo eleitoral estudantil para os Conselhos
Académico e Pedagógico, garantindo que este último voltasse a reunir, após seis meses de
paralisação. Igualmente assegurámos a audição dos delegados de turma, organizando
reuniões, com base nas quais apresentámos, por exemplo, a proposta de mapa de exames,
aceite na totalidade pela Direcção da Faculdade!

Preocupa-nos o tratamento dado aos colegas do turno da noite, designadamente pela
indiferença da Faculdade face à necessidade de uma época especial em Setembro, pelas
condições em que são leccionadas certas unidades curriculares (UC), ou pelo critério de
abertura de UC optativas.

As Actividades Académicas foram outra das áreas de que nos podemos orgulhar.
Conseguimos organizar em pouco tempo a tradicional Festa da Cerveja, a transmissão de
eventos desportivos, a Semana da Faculdade ou o Fim-de-Semana “Audiências”.
Acompanharam-se os jogos das equipas AAFDL, tendo surgido a equipa de Andebol.
Procurou-se uma maior aproximação dos núcleos da AAFDL, não só pelos apoios concedidos,
mas igualmente escutando os seus problemas. Dinamizámos o Departamento Cultural com
novas iniciativas, mantendo tradições como a Prova de Queijos e Vinhos.
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No que ao Acompanhamento Académico diz respeito, concretizámos a nossa proposta de
criação do sistema de senhas na AAFDL TV, que se tem revelado um enorme sucesso.
Realizou-se a Semana das Saídas Profissionais, bem como diversos contactos a esse nível, de
modo a colmatar as falhas dos serviços da Faculdade na aproximação com o mercado de
trabalho. A participação na “Futurália” e organização de uma sessão para os potenciais
estudantes da FDUL (“Open Day”) foram outras das actividades a destacar.

Depois de mais de 10 anos sem que houvesse uma auditoria na AAFDL, e após deliberação em
RGA, realizou-se uma importante auditoria, conduzida pela “Pinto e Palma, SROC”. Ainda que
muitos dos procedimentos se tivessem alterado logo após o início das nossas funções, a
auditoria permitiu detectar diversas falhas, que começámos a corrigir, com o incansável
auxílio do novo Técnico Oficial de Contas. Estão dados os primeiros passos para assegurar
uma gestão adequada aos objectivos da AAFDL, ou seja, servir os estudantes com eficiência,
atempadamente e defendendo os seus interesses.

Aos funcionários da Associação, agradece-se a colaboração prestada, a qual permitiu à actual
Direcção, num momento particularmente difícil, assegurar as tarefas diárias e os
compromissos a que estamos vinculados.

Agradecemos ainda a todos os colegas membros de órgãos da Faculdade, bem como aos que
integram a Mesa e o Conselho Fiscal da AAFDL, pela forma como acompanharam esta
Direcção na concretização dos seus projectos.

Finalmente, uma palavra de agradecimento especial aos colegas que integram a actual
Direcção, aos coordenadores de gabinete e a todos os colaboradores. O empenho e sacrifício
de todos tornaram possível a realização do trabalho que ora apresentamos, dignificando a
história da AAFDL.

Pela Direcção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa,
O Presidente,
Gonçalo Carrilho
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Mensagem da Tesoureira
O mandato que agora termina tende a ser único nas peripécias que o marcaram: apresenta-se
o relatório de actividades de um mandato que começou em Novembro de 2010 e acaba em
Março de 2011, mas as responsabilidades contabilísticas e financeiras obrigam a que o
relatório de contas seja mais abrangente e se preste contas de um período que compreende o
mês de Março de 2010 e que só acaba em Fevereiro de 2011. É fundamental que se tenha este
facto em consideração na análise do presente documento.
Uma segunda particularidade a ter em conta é a situação macroeconómica do país, e que
condicionou e limitou as opções que diariamente eram tomadas. As obrigações patronais e
sociais da AAFDL exigem uma criteriosa gestão financeira e empresarial.
Por fim, o facto do mandato que agora termina ter sido marcado por uma auditoria ao
exercício de anos anteriores permitiu reforçar a mudança de procedimentos. Esta começara
aquando da entrada em funções desta Direcção, mas foi melhorada, estando,
nomeadamente, a contabilidade da AAFDL mais organizada.

Resultados
Os números do mandato são bastante satisfatórios: do período compreendido entre 1 de
Março de 2010 e 28 de Fevereiro de 2011, o resultado líquido é de 91.103,99€, sendo de
43.577,84€ se tivermos em conta o exercício fiscal do ano de 2010.

Apoios e Subsídios
A AAFDL, através de parceiros institucionais que granjeou ao longo dos últimos anos, tem
tido um considerável aumento das verbas obtidas em subsídios e apoios. Constituem,
actualmente, uma fundamental fonte de rendimento.
Destacamos, com especial regozijo, o protocolo assinado com a direcção da Faculdade, em
que a AAFDL passa a dispor de mais uma área de concessão (o espaço até agora ocupado pelo
Santander Totta) e a atribuição do subsídio extraordinário afecto às actividades
comemorativas do aniversário da AAFDL até ao seu centenário.

Novo TOC
Neste mandato, após renúncia do anterior TOC, contratámos um novo profissional: o Sr.
António Serrano, a quem agradecemos toda a ajuda dada ao longo destes meses na
reorganização da contabilidade da AAFDL.
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Concessionários
Neste mandato, abrimos concurso para o Centro de Cópias, uma vez que o contrato expirava,
tendo havido apenas uma candidatura – do antigo concessionário, pelo que se manteve nos
mesmos moldes a concessão.
Reunimos frequentemente com os concessionários, de forma a assegurar o bom
funcionamento dos espaços. Destacamos, em particular, os descontos que apesar de
contratualmente fixados entre a AAFDL e o Bar Novo, não eram cumpridos, e que após
diversas reuniões, passaram a ser praticados.

Telecomunicações
Renegociámos com a empresa de telecomunicações, com a qual a AAFDL tem contrato, uma
redução significativa do número de minutos mensais utilizados no dia-a-dia da AAFDL. Esta
medida teve uma consequência óbvia: a redução dos custos em telecomunicações que já se
verifica nos últimos meses.

Impostos e Regularização Fiscal
Como resultado da auditoria efectuada aos exercícios anteriores da AAFDL, será pela primeira
vez pago o IRC ao Estado e encerrado, de forma conforme, o ano fiscal de 2010.

Área Editorial - Novas Publicações
Nos últimos meses, a AAFDL tem apostado em novas publicações que se têm revelado
apostas ganhas, daquela que é uma das 5 maiores editoras jurídicas nacionais.
A AAFDL tornou-se recentemente a primeira editora portuguesa CarbonoZero. Na divulgação
da área editorial, a Livraria Online tem sido fundamental (http://www.livraria.aafdl.pt/).

Auditoria
Na RGA de 12 de Outubro de 2010 foi aprovada uma auditoria aos exercícios anteriores da
AAFDL, desde 2006 a 31 de Outubro de 2010. Na sequência da auditoria realizada, foi aberto
um inquérito interno, que está a ser conduzido por um advogado. A auditoria permitiu
também melhorar procedimentos, estando para breve a apresentação de um manual de
procedimentos elaborado por uma sociedade de auditores.
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Funcionários
Os funcionários dão vida e corpo à AAFDL. Nem todos contactam diariamente com os alunos,
mas entre os departamentos da fotocomposição, da contabilidade/financeiro, a livraria, a
recepção, há 9 pessoas que fazem da AAFDL uma das maiores e mais distintas associações
académicas do País. A par dos 9 funcionários, colabora também com a AAFDL o Dr. Bruno
Pereira, que em muito ajuda no trabalho e sucesso diário da Associação.
O processo de despedimento de uma anterior funcionária ainda se encontra em processo de
julgamento. No nosso mandato fomos chamados a julgamento, que infelizmente tem sido
marcado por sucessivos adiamentos. A assessoria jurídica deste processo está entregue à
sociedade Jardim, Sampaio, Magalhães e Silva & Associados.
Importa, por fim, agradecer o imensurável esforço, a dedicação, o empenho e o
profissionalismo dos funcionários da AAFDL, que honram diariamente os 96 anos de História
da nossa Associação.

A tesoureira,
Margarida Balseiro Lopes
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Formação Curricular e Valorização Cívica

A aposta do Departamento de Formação Curricular e Valorização Cívica, assumida desde o
princípio do mandato, foi no sentido de enriquecer a formação académica dos alunos e de
despertar consciências para os problemas mais importantes que o país e o mundo atravessam,
sempre pensando na formação de cidadãos responsáveis, conscientes e participativos. O
Departamento trabalhou com o apoio dos seus colaboradores e contou com a preciosa
ajuda de toda a Direcção da AAFDL. Note-se também o apoio e interesse demonstrado
por toda a comunidade académica, sinal da grande importância dada nos dias de hoje à
complementaridade da formação académica, mas também da necessidade crescente
deste Departamento se aproximar cada vez mais das necessidades dos alunos.

Formação Curricular

Bloco de Formação Complementar
Prepararam-se os cursos de línguas do 2º semestre lectivo, tentando alargar os idiomas
disponíveis. Houve especial atenção à necessidade de manter os horários disponibilizados
no primeiro semestre. Destacam-se os seguintes cursos de línguas:
Cursos de Línguas estrangeiras jurídicas:
o Inglês Jurídico;
Cursos de Línguas (semestrais)
o Inglês Intermédio;
o Francês;
o Espanhol;
o Italiano;
o Alemão.

Colectâneas de exames
O Departamento apoiou a compilação e organização das colectâneas de testes e
exames, em conjugação com o Departamento de Apoio ao Aluno e o Gabinete de
Apoio ao Primeiro Ano para os exames do 1º semestre.

Página||10
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Jogos de Direito Civil
Os Jogos de Direito Civil viram o seu regulamento revisto e a sua realização está a ser
calendarizada.

Fórum da AAFDL
Face à Plataforma de E-learning disponibilizada pela Universidade de Lisboa e
aplicada este ano na Faculdade, o fórum da AAFDL ganha uma importância diferente,
de contacto próximo entre alunos num ambiente próprio, onde poderão entreajudarse, de modo a criar um sentimento de pertença à comunidade académica da AAFDL.
A divulgação do fórum será feita recorrendo aos diversos meios ao dispor da AAFDL.

Blog do Departamento
O blog do Departamento (disponível em http://www.aafdl.pt/20valores) constitui
uma ferramenta de suma importância para divulgar com alguma informalidade
questões tão importantes como métodos de estudo, trabalho de equipa,
empreendedorismo e gestão de tempo. Também foi possível uma abordagem
especial à Causas do Mês da AAFDL.

Formação externa
A AAFDL é contactada quase numa base diária por outras Faculdades e organizações.
Neste ponto destaca-se a divulgação do BNP ParisbasAce Manager
(http://acemanager.bnpparibas.com), a maior competição de Direito Bancário a
nível mundial, e da Jean Monnet EFRI Summer School 2011,a realizar na Croácia de 4 a
16 de Julho (http://www.efri.hr/english/).
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Valorização Cívica
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Causa do Mês AAFDL
A AAFDL primou pela divulgação dos problemas mais actuais nos diferentes meses do
mandato, procurando sempre o debate de ideias e de soluções. Em Dezembro esteve
em destaque a necessidade de diminuir a sinistralidade rodoviária nessa época do ano,
tendo o Departamento divulgado, através da AAFDL TV, vídeos de campanhas de
sensibilização contra a sinistralidade rodoviária. Em Fevereiro a Causa do Mês foi o
combate à crise, sob o tema “Crise: Que soluções para a Academia?”, que deu origem
a uma conferência com o mesmo nome. Em Março coloca-se em foco a História do
Associativismo Académico na Faculdade, contando para tal com o recurso ao blog do
Departamento.

Conferências
Estas actividades sofrem
de um problema crónico:
a pouca adesão. Assim,
para fazer face ao
problema atrás referido,
procurou-se uma melhor
divulgação
destas
actividades,
tendo-se
integrado a conferência
“Crise: Que soluções para
a Academia?” na Semana
da Faculdade (foi a
primeira actividade da
mesma). Procurou-se a
complementaridade com as Causas do Mês da AAFDL e com as actividades dos outros
Departamentos, de modo a permitir a multidisciplinaridade.
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Marketing

Este Departamento é por natureza transversal a toda a actuação da Associação Académica.
Não nos afastando nunca deste principio, e apostando da inovação e originalidade, tentámos
sempre chegar o mais próximo possível dos alunos para que estes estivessem sempre a par de
todas as actividades que a AAFDL lhes proporcionou. Centrámos a nossa actuação nos
tradicionais placard’s mas não só. Actualizamos com uma maior frequência o nosso site
(www.aafdl.pt), e criámos eventos no facebook das actividades desta direcção. A AAFDL TV
foi a prioridade deste mandato. Cientes de que a AAFDL TV é um projecto ambicioso e válido,
acreditávamos que estava a ser subaproveitado. Também neste âmbito uma vez mais
inovámos. Iniciámos a projecção de pequenos filmes, jogos de futebol e cartazes animados
das nossas actividades. Conseguimos ainda concretizar uma das maiores bandeiras do nosso
programa para este mandato: a passagem do número das senhas do Centro de Cópias e da
Secretaria na AAFDL TV. Acreditamos que esta medida servirá para que todos estejamos mais
atentos às televisões e que, acima de tudo, proporcione melhor “qualidade de espera” a todos
os que usufruem daqueles serviços.!

Exploração de novas estratégias publicitárias
Acreditando que o modelo de publicidade de placard’s tradicionais começa a ficar
esgotado, tentámos diversas formas diferentes de comunicar dentro desta área. De
entre as referidas novas formas de comunicação existem duas que merecem o nosso
destaque:
- Projecto placard’s interactivos: ao invés dos tradicionais cartazes, tentámos em
algumas actividades fazer algo inédito tornando os cartazes mais apelativos. São
exemplo disso mesmo o Cartaz Erasmus, a Viagem à Neve, a Gala de Natal entre
outros.
- Flyers: acreditando que a entrega de flyers faz passar a mensagem de forma mais
eficaz, utilizámos bastante esse método ao longo do nosso mandato. Também aqui
fizemos algo nunca antes feito, a colagem desses mesmo flyers nas mesas dos bares.

Reorganização dos Placard´s AAFDL
Como já referimos, acreditamos que os placard´s são cada vez mais um meio de
comunicação insuficiente. Por isso mesmo temos de aproveitar todas as
oportunidades para os tornar apelativos. Nessa perspectiva orientámos a nossa
actuação neste ponto sempre com dois princípios. Em primeiro lugar a divisão
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de placard’s. Cada Departamento e Gabinete deve ter o seu placard, e aí dispor
as informações relativas ao seu trabalho. Numa óptica posterior, apostámos
também na organização de cada placard para que estes não contenham
demasiada informação, ou mesmo informação inútil. A poluição visual é inimiga
da boa comunicação.
| 14
Parcerias
Este ponto ditou muita da nossa
actuação neste mandato. No
nosso
entendimento
os
protocolos existentes entre a
AAFDL e outras entidades
externas não são suficientes. A
AAFDL, com toda a sua história e
o seu prestígio tem de ser capaz
de alcançar um maior número de
entidades que com ela queiram estabelecer parcerias no sentido de oferecer mais
vantagens aos seus sócios. Tendo este principio em mente estabelecemos ao longo do
nosso mandato diversos protocolos que se traduzem num maior número de descontos
para os associados da AAFDL.

Expor as senhas da secretaria e centro de cópias na AAFDL TV
Este era de entre todos o projecto mais inovador e ambicioso a que nos propúnhamos
no inicio do nosso mandato. Agora que o mesmo termina, podemos ficar com a
sensação de trabalho cumprido. Foram várias as dificuldades técnicas encontradas, mas
o sistema está montado e a funcionar! Acreditamos que esta medida tornará mais fácil
o acesso aos serviços da secretaria e do centro de cópias e que trará maior qualidade de
vida a todos aqueles que dele usufruem. Este era um problema que nos parecia
evidente, e conseguimos ter a resposta para ele.

Reformular os conteúdos dos plasmas AAFDL
Feito o investimento na AAFDL TV, esta estava no nosso entender a ser
subaproveitada. Assim sendo, tentámos neste mandato tirar um maior partido dos
meios tecnológicos ao nosso dispor para passar uma mensagem mais clara e eficaz a
todos os alunos. Tentámos então tornar a AAFDL
TV mais atractiva através da passagem de pequenos
vídeos, bem como fazendo um trabalho de
animação nalguns dos cartazes publicitários das
nossas actividades.
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Saídas Profissionais
Numa altura em que a transição para o mercado de trabalho se apresenta como sendo cada
vez mais arriscada e competitiva, este Departamento uniu esforços no sentido de esclarecer
os alunos sobre todas as possibilidades de que dispõem, nomeadamente através da sua
aproximação às diferentes áreas jurídicas e da sua preparação para a vida profissional.

Semana das Saídas Profissionais
De 13 a 16 de Dezembro de 2010, organizámos a Semana das Saídas Profissionais da
AAFDL. Estiveram presentes:
- Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados
- FIND
- ABBC, Sociedade de Advogados
- Miranda Correia Amendoeira & Associados
- Cardigos, Sociedade de Advogados
- Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios
- Garrigues, Sociedade de Advogados
- Deloitte
- Rebelo de Sousa, Sociedade de Advogados
- SPS Advogados
- Ministério dos Negócios Estrangeiros (saídas diplomáticas)
- Ordem dos Notários
- PLMJ, Sociedade de Advogados
- Vieira de Almeida & Associados
- Linklaters
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- In-Lex
- Centro de Estudos Judiciários
- Escola da Polícia Judiciária
| 16
- Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
- Uría Menéndez-Proença de Carvalho
- Abreu Advogados
- Nobre Guedes, Mota Soares & Associados
- Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Sociedade de Advogados

Feira do Emprego
Em moldes diferentes dos habituais, decorreu, no dia 16 de Dezembro de 2010, a Feira
do Emprego da AAFDL. Estiveram presentes:
- Garrigues, Sociedade de Advogados
- PLMJ, Sociedade de Advogados
- Deloitte
- Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados
- Abreu Advogados
- Uría Menéndez-Proença de Carvalho
- Vieira de Almeida & Associados
- SPS Advogados
- Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Sociedade de Advogados
- Nobre Guedes, Mota Soares & Associados
- Miranda Correia Amendoeira & Associados
- Linklaters
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Apresentações individualizadas
Ainda que não referidas no Plano de Actividades deste Departamento, foram,
pontualmente, realizadas diversas apresentações de alguns escritórios, de forma
individualizada. Nomeadamente, foram apresentados:
- Cardigos, Sociedade de Advogados (primeiro semestre)
- Franco Caiado Guerreiro & Associados (segundo semestre)
- Price Waterhouse Coopers (segundo semestre)

Divulgação de ofertas
Ao longo de todo o mandato, foram sendo divulgadas todas as ofertas de estágio que
chegaram à AAFDL. Estas procuravam, não apenas candidatos a estágios de
advocacia, mas também candidatos a estágios em áreas alternativas, como Revisores
Oficiais de Contas.

Portal do Emprego da AAFDL
Durante o mandato e em conjunto com o Departamento de Marketing, foi
revitalizado o Portal do Emprego da AAFDL, de forma a podermos contar com a sua
frequente actualização, dando conhecimento de todas as ofertas disponíveis para os
alunos da FDL.

Protocolos – Bolsa Gonçalves Pereira
Em consonância com o que estava já a ser desenvolvido, foi dado seguimento às
negociações com a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, de forma a conseguir estabelecer
um protocolo mais benéfico para a AAFDL. Conseguimos assegurar a criação de uma
bolsa de mérito, equivalente ao montante da propina anual, para um aluno de
Licenciatura.
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Outras actividades
Não obstante o presente mandato terminar em Março, foram estabelecidos acordos
para actividades futuras, por não implicarem quaisquer custos para a AAFDL e
estarem em consonância com a prossecução dos interesses dos alunos.
Concretamente, acordou-se:
- A realização de dinâmicas de grupo para alunos finalistas nas instalações da Deloitte,
com vista à integração na mesma empresa, durante o mês de Abril
- A realização da Job Party, organizada pela Fórum Estudante, nas instalações da FDL,
durante o mês de Abril
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Apoio ao Aluno
O Departamento de Apoio ao Aluno, atento às dificuldades sentidas pelos estudantes nas
mais variadas temáticas, tentou contribuir para o encontro de soluções. Sendo um
departamento novo, para além de termos assumido algumas tarefas que estavam entregues a
outros departamentos, tivemos a preocupação central de encontrar novos desafios a que dar
resposta.

Colectânea de Exames
A Colectânea de Exames é já um apoio fundamental ao período de exames. Ao longo
dos anos, a colectânea tem sofrido melhoramentos significativos, nomeadamente, no
que diz respeito à disponibilização dos tópicos de correcção.
O Departamento com o apoio dos outros departamentos conseguiu elaborar uma
colectânea de exames, testes e bibliografia mais recomendada, que pensamos ter sido
muito útil e foi bem recebida pelos alunos.

Horário de Atendimento
Criou-se um horário de atendimento ao aluno, à tarde, todos os dias, para que os
estudantes se pudessem dirigir à AAFDL e dar a conhecer as suas dúvidas e
necessidades.

Queixas Pedagógicas
Em colaboração com o Departamento do Pedagógico estivemos atentos ao e-mail
criado “apoio.exames2011@aafdl.pt” a fim de conseguir chegar e solucionar os
problemas desta época tão complicada.

Página da Disciplina da UL Campus e E-Learning
Face à necessidade de uma página que nos permita aceder aos conteúdos temáticos
de cada disciplina, reunimos esforços na efectivação da já existente Página UL
Campus e de obtenção de informações do funcionamento do sistema de E-Learning.
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Fórum de discussão da AAFDL
A AAFDL veio incentivar a utilização deste fórum já existente, de modo a que os
alunos possam partilhar as suas
dificuldades. Para que se conseguisse
efectivar esta ferramenta, apostou-se na
sua divulgação.

Open Day
Num evento realizado no dia 4 de Março
pelas 14h, no auditório da Faculdade de
Direito de Lisboa, recebemos mais de 60 estudantes do ensino secundário de algumas
escolas do país para ouvirem falar da Faculdade e da sua história, bem como do
sistema de ensino e do espírito que se vive aqui dentro. Tivemos a presença do
Professor Marcelo Rebelo de Sousa, do Dr. António Leitão Amaro, do Professor Rui
Pinto e do Presidente da AAFDL, Gonçalo Carrilho,
numa tarde bem animada que terminou com um
lanche oferecido pela AAFDL aos aspirantes a
futuros alunos da nossa Faculdade.

Apoio Psicopedagógico
Este Gabinete, já há muito discutido e falado, foi finalmente desenvolvido e
concretizado. Foram estabelecidas sessões semanais em que as Psicólogas estão ao
dispor dos alunos. Fizemos uma hora aberta no dia 28 de Fevereiro para dar a
conhecer aos estudantes de Direito do que se trata este gabinete e promoveram-se
também 3 workshops de esclarecimento, a 1 de Março, a 3 de Março e a 4 de Março. O
primeiro contou com a presença de vários profissionais do ramo de Direito, tendo os
alunos sido esclarecidos sobre as várias possibilidades de futuro no que diz respeito ao
mercado de trabalho.
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Cultural
Durante o mandato que agora termina, o Departamento Cultural tentou uma aproximação
mais diversificada e transversal das várias áreas de interesse neste domínio. Assim sendo, as
iniciativas procuraram cativar o maior número de alunos possível, e fomentar o interesse por
este Departamento.
Desta forma, conseguiu-se abranger algumas das grandes áreas da Cultura, tais como a
Gastronomia, a Dança, a Literatura, ou a Música, integrando-as com uma vertente lúdica e de
convívio.
Ainda assim, não foi possível realizar, por motivos alheios, algumas das actividades previstas,
as quais, sendo do maior interesse para os alunos, ficarão à consideração da próxima
Direcção, à qual se passará a pasta.
Em suma, nas actividades realizadas, a participação dos alunos foi significativa e interessada desta forma, o balanço é claramente positivo, tendo sido atingidos os principais objectivos
propostos.

Provas de Queijos e Vinhos
O Departamento Cultural organizou duas Provas de Queijos e Vinhos, actividades
dirigidas especialmente aos alunos do Ensino Pós-Laboral, dada a ausência de espaços
de convívio para eles especialmente destinados. Estas actividades foram, porém,
abertas a todos, pelo que também se registou uma grande adesão dos alunos do dia.
A primeira Prova de Queijos e Vinhos realizou-se no
dia 18 de Novembro de 2010, e contou com a
presença da Dra. Ana Borga, representante da Viborel.
Assim, a par da prova de queijos regionais, foi
proporcionada aos alunos uma prova comentada dos
vinhos na presença de uma especialista. Esta prova
contou também com a colaboração do Gabinete de
Erasmus, que se juntou a esta actividade, que se
revelou uma boa oportunidade para se dar a conhecer
aos colegas estrangeiros um pouco mais sobre a
gastronomia portuguesa.

A segunda Prova de Queijos e Vinhos realizou-se no dia 02 de Março de 2010, durante
a Semana da Faculdade. Desta vez, não foi possível a presença de um especialista,
tendo sido disponibilizados para prova, pelo Departamento, os vinhos aconselhados,
bem como os queijos típicos das várias regiões.
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Torneio de Sueca
No Primeiro Semestre, em Dezembro, realizou-se
um Torneiro de Sueca, no Bar Novo. O Torneio
contou com a alta participação dos alunos, estando
inscritas cerca de dezasseis equipas, que jogaram
por eliminatórias, até se apurar a equipa vencedora,
que foi premiada com duas entradas na Gala de
Natal.

Mostra de Artesanato AAFDL
Durante os dias 13, 14 e 15 de Dezembro decorreu, no Átrio Principal da FDL, a Mostra
de Artesanato Urbano organizada pela AAFDL. Ao longo dos três dias, estiveram
presentes cerca de vinte diferentes artesãos que expuseram as suas peças
manufacturadas, que incluíam bijuteria, roupa, acessórios, bordados tradicionais,
cerâmicas, entres outros.

Lançamento do Blog do Departamento Cultural – AAFDL
Ainda no primeiro semestre, o Departamento Cultural lançou o seu Blog, com
endereço http://culturalaafdl.blogspot.com, que foi posteriormente integrado na
página da AAFDL.

Divulgação de Eventos Culturais Externos
Afixação e distribuição, em vários pontos da FDL, de informação acerca de eventos
culturais realizados fora da Faculdade, tais como Teatro, Concertos, entre outros.
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Noite de Fados e Tunas – Semana da Faculdade
A Noite de Fados e Tunas deu-se durante a
Semana da Faculdade, dia 01 de Março de 2011,
no Bar Velho, durante a Semana da Faculdade.
Este evento, que carece de um especial espírito e
cuidado, foi excepcionalmente participado,
tendo uma alta adesão dos alunos, apesar de
integrado numa Semana de muitas Festas. Para
tal, contribuíram grandemente as actuações dos
Fadistas António Pinto Basto, Gustavo Pinto
Basto e Egas Pinto Basto, bem como as
apresentações das Tunas Universitárias Estudantina do ISEL, e da Barituna, a Tuna
Feminina da FDL.
Para o bom ambiente da Noite foi igualmente importante o facto de ter juntado à
Noite de Fados e Tunas o Jantar de Erasmus, organizado pelo respectivo Gabinete, o
que permitiu que os colegas estrangeiros tivessem uma aproximação muito
interessante à música portuguesa.

Actuação “Dança nos Corredores”
Na sequência do previsto no plano de actividades, foi intenção do Departamento
Cultural trazer a Cultura para os corredores da Faculdade, aproximando-a dos colegas.
Inicialmente tinha sido pensado, nesse âmbito, realizar espectáculos de Música nos
Corredores da Faculdade. Porém, havendo alguns impedimentos nesse sentido, foi
possível concretizar-se uma actuação surpresa de Dança Contemporânea no dia 16 de
Março (durante o intervalo grande do período de aulas da manhã), no Átrio do Bar
Novo, com a participação da Associação de Estudantes da Escola Superior de Dança.
As suas duas alunas Cíntia Antonito e Sara Bernardes interpretaram a peça “Quero...”,
com música de Wim Mertens.

Lançamento da Biblioteca Literária da AAFDL
Devido à existência de livros comprados com esse propósito no mandato anterior, o
Departamento Cultural finalmente dinamizou o projecto da Biblioteca Literária, que
inclui mais de 30 obras de diversos autores. Após terem sido etiquetadas e
inventariadas, estas estão disponíveis a todos os alunos para requisição na AAFDL,
contribuindo assim para a facilitar o acesso à Literatura para todos.

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 23

[Relatório de Actividades]

20102011

Desportivo
Cientes de que a Faculdade é, ao mesmo tempo, um pólo de desenvolvimento profissional e
pessoal, fortaleceu-se uma constituição existente da prática desportiva e impulsionou-se essa
mesma prática. Proporcionando experiências únicas aos atletas, mesmo com o pouco tempo
disponível, e a inércia sentida por grande parte dos alunos da FDL.
Assim, no âmbito da gestão das equipas da AAFDL, manteve-se e incentivou-se o modelo de
gestão desportiva que assegura a ligação entre as equipas e a Direcção da AAFDL que, em
conjunto, enfrentaram todos os desafios que foram surgindo.
Por outro lado, continuou-se a proporcionar a todas as equipas as condições essenciais para a
prática desportiva, assegurando os meios de financiamento para tal.

Inscrição das equipas
Procedemos à inscrição de equipas e atletas nos Campeonatos Universitários de
Lisboa (CUL) e no Torneio da Universidade de Lisboa (TUL).
Representação política
Ao longo do mandato tivemos como preocupação a representação política efectiva na
Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL), tal como o
acompanhamento da actividade da Federação Académica de Desporto Universitário
(FADU).
Transmissão dos jogos televisivos
Estabelecemos como prioridade a transmissão - via televisiva - dos jogos mais
importantes da Liga Portuguesa e Ligas Estrangeiras. Iniciámos este processo logo no
início do mandato e, entre outros, transmitimos no Bar Velho o FCPorto x SLBenfica e
o Sporting x FCPorto para a Liga Zon Sagres.

Criação de modalidade - Andebol
Um das marcas mais distintivas deste Departamento foi a criação da modalidade
“Andebol”, depois de um grupo significativo de alunos ter demonstrado muito
interesse nesta modalidade. Os triunfos desportivos já alcançados são a melhor prova
desta aposta.
Apoio às equipas
A AAFDL apoiou as equipas na compra dos respectivos equipamentos desportivos de
Andebol/Futebol/Voleibol. Apostámos no marketing contínuo de incentivo à prática
desportiva, tanto a nível de participação, como através da afixação em conjunto com
o departamento de marketing de informação relativa às modalidades existentes.
Também apostámos na publicidade das várias actividades das respectivas
modalidades. Por fim, concluímos os contratos de prestações de serviços dos
treinadores das respectivas modalidades.

Participação em torneio internacional
Avaliámos a participação no torneio internacional de Barcelona da modalidade
Futebol 11, que terá lugar proximamente.
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Recreativo
No presente mandato, o Departamento Recreativo teve como prioridade elevar
qualitativamente todas as actividades realizadas, não tendo prescindido, apesar do curto
espaço de tempo para realizar o seu plano de actividades, da diversificação das iniciativas
realizadas, privilegiando o fortalecimento de alguns dos conceitos já existentes e, ao mesmo
tempo, inovando em questões essenciais que marcaram a diferença na organização e
produção de todos os eventos.
O Departamento Recreativo orgulha-se de ter ganho a aposta, podendo apresentar um
relatório que reflecte um trabalho árduo, gratificante e eficaz, tendo todas as actividades
registado uma adesão acima da prevista, muito graças a uma divulgação rápida e eficaz,
aliada a uma preocupação de integração das mesmas no calendário escolar, evitando alturas
de proximidade a frequências.
Para trás, deixamos um mandato em que sentimos que foi essencial a nossa acção junto dos
estudantes, proporcionámos momentos únicos de descontracção e convívio, essenciais para
ajudar na integração de novos alunos, no estreitar de relações e no fortalecimento do espírito
académico.
Assim, cabe-nos destacar as seguintes actividades:

Festa da Cerveja
Dia 18 de Novembro – Festa da Cerveja. Compensando os novos alunos pela
inexistência da tradicional Quinzena do Caloiro, o Departamento Recreativo começou
o mandato com uma actividade já histórica da nossa Academia. Nesta Festa, o
Departamento inovou na organização dos espaços, recolocando os bares tanto da
Associação Académica como das concessões. Como resultado, tivemos uma adesão
em massa por parte dos estudantes, que há muito ansiavam pelo momento de poder
desfrutar das particularidades deste grande evento, dos alunos para os alunos.
- @ Bar Velho
•

Dj Arriaga com música 80´s, pimba, comercial e back to
classics

- @ Esplanada Bar Novo
•

Hit&Run

•

Like the Man Said

- @ Pista Interior
•
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•

Music Tallers

- @ Open Lounge
•

Espaço TMN com Dj

- Bar Elsa
- Bar Cénico
- Bar Barituna
- Bar Venusmonti
- Bar Comissão de Finalistas
- 5 Bares AAFDL
- Merchandising AAFDL

Gala de Natal e Jantar Comemorativo do 96º aniversário da AAFDL
Dia 15 de Dezembro – Gala de Natal e Jantar Comemorativo do 96º aniversário da
AAFDL @ Sala de estudo e Átrio da Faculdade – No âmbito da comemoração do seu
96º aniversário e das comemorações do centenário da Faculdade, a AAFDL organizou
um jantar de gala que reuniu professores e alunos, tendo o espaço sido reduzido para
tão grande adesão a este momento de convívio. Durante o jantar, houve a
participação do coro da Universidade de Lisboa e do coro Corelis, assim como uma
actuação de fadistas convidados. Após o jantar, a festa passou para o átrio, ao som de
uma Banda de Bossa Nova, antes da grande enchente para assistir a um conceituado
artista no panorama nacional, Diego Miranda.

Fim-de-semana de Audiências
Dia 18 a 20 de Fevereiro – Fim-de-semana de Audiências – Foi realizado o já habitual
fim-de-semana de convívio entre alunos da faculdade, abraçando um conceito já
existente, adaptado à época do ano em que nos encontrávamos. Foi um fim-desemana memorável para todos os presentes, que assim aproveitaram para descontrair
e estreitar laços de amizade.
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Semana da Faculdade
Dia 28 de Fevereiro a 3 de Março – Semana da Faculdade – Procurando adaptar as
suas actividades à rigidez do plano de curso, o Departamento Recreativo mostrou
uma preocupação em reorganizar as suas actividades, colocando-as numa data que
favorecesse a adesão dos alunos e facilitasse a rentabilização das festas. O resultado
só poderia ser o sucesso desta semana, que contou com eventos para todos os
públicos.

- Dia 28 de Fevereiro – Festa de 80´s @ Bar Velho – Ao som de
músicas que marcaram uma época, os alunos superaram a
adesão esperada, tendo a noite sido animada pelo Dj Ghost.

- Dia 1 de Março – Noite de Fados e Tunas @ Bar Velho – Após o
Jantar de Erasmus, organizado em parceria com o Gabinete de
Erasmus, mantivemos a tradição com a presença da família Pinto
Basto que contou com casa cheia. Após os Fados, foi a vez da
Estudantina do ISEL e da Barituna da FDL actuarem. Esteve evento
foi organizado em parceria com o Departamento Cultural.

- Dia 2 de Março – Arraial Pimba e Jantar do Caloiro – A fasquia
foi elevada, e a tradicional Festa Pimba deu lugar a uma Arraial
que contou com a presença de Quim Barreiros, que animou o
público com os seus temas mais célebres. Um marco nas festas do
Departamento Recreativo.

- Dia 3 de Março – Enterro do Caloiro e Mini Festa da Cerveja –
Aproveitando um conceito introduzido recentemente, o
enterro do caloiro contou antes com um jantar no Bar Novo.
Após o jantar, os alunos dirigiram-se para o relvado do Bar
Velho, para a tradicional cerimónia de enterro com o traçar da
capa aos antigos caloiros, tendo a festa contado com a
presença da Banda N.E.I.M.
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- Dia 18 e 19 de Março – Festival do Estudante – Inserido na Futurália, o Festival do
Estudante contou com a tradicional presença da AAFDL em eventos recreativos
produzidos pela AAL. Durante dois dias, a AAFDL esteve representada no seio da
comunidade estudantil da cidade de Lisboa.
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Acção Social
Num período em que as dificuldades económicas são crescentes, a AAFDL deve manter uma
posição forte para impedir que a escassez financeira de qualquer estudante seja um obstáculo
à frequência no ensino superior. É ainda da mesma importância a disponibilização de apoios
no âmbito da acção social indirecta e a manutenção de uma visão atenta e de um contacto
próximo com os alunos. Por último, a sensibilização para o voluntariado e a divulgação de
acções de solidariedade são um importante incentivo ao enriquecimento individual e à
partilha de experiências. É com estas preocupações presentes que destacamos, neste
mandato, algumas das medidas tomadas:

Novas regras de atribuição de bolsas
O acompanhamento da aplicação das novas regras de bolsas, assegurando a
presença no ENDA ISCTE, subscrevendo duas moções que visaram alterações às
normas técnicas e o cumprimento de prazos pelas entidades responsáveis, e ainda a
presença no ENDA extraordinário realizado em Coimbra, especialmente direccionado
à Acção Social, em que a AAFDL assumiu uma forte posição de descontentamento
face ao actual regime. Posteriormente a este último Encontro, foi ainda realizada uma
acção de sensibilização para a questão, abaixo explicitada

Biblioteca Jurídica AAFDL
A institucionalização da Biblioteca Jurídica AAFDL, tendo sido seleccionado e
renovado o nosso espólio de livros, nomeadamente pela promoção de uma campanha
de angariação e pela transferência de exemplares da Livraria AAFDL, pelo que os
alunos carenciados dispõem agora de dois armários dedicados a manuais, legislação e
jurisprudência actualizados; foi ainda informatizada e publicada no site a listagem de
manuais disponíveis

Programa “Consciência Social – UL”
A representação da AAFDL na Comissão de Acompanhamento do Programa UL –
Consciência Social, que visa atribuir apoios extraordinários a alunos carenciados e
promover a atribuição de Bolsas de Mérito pelas Faculdades, e o encaminhamento de
alguns estudantes em dificuldade da nossa casa para este programa
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Senhas de alimentação
A realização do concurso e distribuição mensal de senhas de alimentação a alunos
carenciados
A manutenção de um horário de atendimento na AAFDL, a afixação das ementas da
cantina periodicamente e a divulgação do horário de atendimento médico dos
Serviços de Acção Social da Universidade de Lisboa

Estojo de Primeiros Socorros
A organização e manutenção do estojo de primeiros socorros, não só pela
disponibilização diária do mesmo como garantindo a sua acessibilidade nos eventos
recreativos da Faculdade

Gabinete de Solidariedade FDL
A coordenação e comunicação com o Gabinete de Solidariedade da Faculdade,
procurando soluções conjuntas para projectos de solidariedade ou um bom
acompanhamento, individualizado, de determinados estudantes

Outros eventos realizados durante o mandato
Organização da conferência “Ser voluntário”, em que foram convidadas a
GASTagus, a Rota Jovem e a Missão País, divulgando o seu trabalho e oportunidades
de voluntariado em diversos campos de actuação – Portugal, Europa e África;
Campanha de recolha de vestuário e alimentação que foram entregues na
Comunidade Vida e Paz, especialmente destinada à protecção de pessoas semabrigo;
Realização de uma acção de voluntariado no Centro de Alojamento Temporário de
Tercena, com a posterior campanha “Árvore Solidária”, para angariação de donativos
que reverteram a favor das crianças do Centro;
Promoção de duas colheitas de sangue em colaboração com o Instituto Português do
Sangue, tendo atingido um número de doadores muito superior aos registos
anteriores;
Divulgação da iniciativa “Missões Universitárias”, tendo sido avaliada a viabilidade da
organização no próximo ano lectivo de uma missão própria da Faculdade e recolhidos
contactos de voluntários que já tenham participado neste projecto;
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Realização da Semana de Acção Social, possibilitando:
o Em colaboração com o Núcleo da Amnistia Internacional, uma acção
de sensibilização para a violação de direitos humanos na guerra no Médio Oriente,
focando especialmente a causa da semana nas centenas de pessoas que
necessitam de serviços médicos urgentes;
o Recolha de donativos para a
mesma causa, a entregar ao Comité
Internacional da Cruz Vermelha, especificando
o respectivo fim;
o Uma
feira
do
livro,
nomeadamente com a venda de livros da
Livraria AAFDL a preços reduzidos;
o Espaço para a presença e
divulgação de instituições de solidariedade e
voluntariado
o Realização de uma Brigada CEDACE para inscrição de dadores de
medula óssea, em colaboração com o Centro de Histocompatibilidade do Sul;

Acção de divulgação e mobilização
Em coordenação com o Departamento de Política Educativa, relativa à gravidade dos
resultados dos processos de atribuição de bolsas de estudo e à necessidade urgente
de reivindicar o direito de acesso ao ensino superior por qualquer estudante,
independentemente da sua situação financeira.
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Pedagógico
Os meses de Outubro e Novembro viram, nesta Faculdade, momentos difíceis para a
representação estudantil. Também ao nível do Departamento Pedagógico os efeitos desse
hiato de representação foram sentidos: um Conselho Pedagógico esgotado e em fim de
mandato, uma inexistência de comunicação entre a AAFDL – que se encontrava em gestão – e
os estudantes e um vazio na busca de soluções para o aprofundamento de Bolonha que, como
bem sabemos, trouxe alterações ao nível da pedagogia que estão longe da perfeição. Em
conclusão, havia que reconstruir, de maneira a restaurar os elos: estudantes – AAFDL – órgãos
da Faculdade

Delegados de Subturma e Reuniões de Delegados
Desde logo, fez-se uma recolha dos e-mails de subturma, que são uma forma
privilegiada de contactar com as mesmas de forma directa. Através desse meio,
pudemos fomentar a eleição dos Delegados de subturma e reunir com estes.
As reuniões de delegados de subturma foram bastante profícuas. Dado estarem a
aproximar-se, à altura, os exames da época de Janeiro/Fevereiro, foi dada a
possibilidade aos estudantes de intervirem na negociação do calendário de exames.
Foram votadas várias propostas de calendário e as vencedoras foram tidas em conta
na negociação posterior.

Época de Exames
Como já foi dito, o calendário dos exames foi objecto de deliberação nas reuniões de
delegados de subturma e foram essas propostas que foram levadas às instâncias de
decisão, de forma a passarem a definitivas.
Foi conseguido um mapa de exames escritos em que estes ficaram mais espaçados e
começariam um pouco mais tarde do que o predefinido, permitindo mais tempo de
estudo.
Para a época de exames foi criada uma conta de e-mail de apoio aos estudantes em
exames: apoio.exames2011@aafdl.pt. Esta conta funcionou de forma regular e
eficiente, respondendo às dúvidas dos estudantes e resolvendo os seus problemas.
Infelizmente, uma grande parte dos problemas que ocorreram durante a época de
exames não foi transmitida de forma suficiente à AAFDL e, como tal, a sua resolução
ficou pendente.

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 32

[Relatório de Actividades]

20102011

Conselho Pedagógico
Este órgão da faculdade, tão importante para os estudantes, foi a eleições no final de
Novembro. Da parte do corpo docente foi bastante notório um comportamento
bloqueador, de forma a procrastinar a tomada de posse dos membros do órgão.
Devido a isto, a primeira reunião do Conselho Pedagógico foi apenas em Janeiro.
Foram também sentidas dificuldades no que toca aos temas a debater no Conselho
Pedagógico, devido às propostas de inserção de pontos na ordem de trabalhos serem
rejeitadas ou ignoradas com frequência.
Foram efectuadas reuniões preparatórias com os representantes dos estudantes neste
órgão, onde se discutiram estratégias e alinharam posições para as reuniões do
Conselho Pedagógico.

Mestrados
No que toca aos estudantes do 2º Ciclo, foram levados para discussão no Conselho
Pedagógico os vários problemas relativos a este ciclo de estudos, nomeadamente o
seu regulamento de avaliação, inadequado e lacunar. Foi conseguida uma alteração
ao regulamento, possibilitando o recurso do exame escrito. Foi realizada uma Reunião
Geral de Mestrados, que infelizmente não teve a adesão esperada.

Alunos da Noite
Foi promovida a eleição de delegados de turma da noite, de forma a constituir um
órgão relativamente estável. Realizou-se a primeira reunião deste órgão, devendo
uma segunda reunião realizar-se até ao término do mandato.

Inquéritos Pedagógicos
Iniciar-se-á até ao término do mandato a fase de distribuição dos Inquéritos, que serão
posteriormente trabalhados e divulgados.
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Jornadas Pedagógicas
Realizaram-se, nos dias 17 e
18 de Março, as Jornadas
Pedagógicas. Tiveram, além
da participação de docentes
da casa, alunos, ex-alunos e
funcionários, a participação
de docentes de outras
Faculdades
de
Direito,
nomeadamente o Director
da Faculdade de Direito da
Universidade Católica de
Lisboa e a Subdirectora da
Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa. Dois dos painéis foram dedicados ao ensino de Bolonha
e aos métodos de avaliação, outro painel foi dedicado à revisão dos Estatutos da
Faculdade. Destas jornadas retirámos conclusões que são um bom ponto de partida e
uma óptima referência para os trabalhos dos órgãos da Faculdade, nomeadamente
para Conselho Pedagógico.
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Política Educativa
O departamento de Política Educativa debateu-se durante o seu mandato com duas questões
que marcaram e definiram toda a sua actividade. Primeiramente, o exame de acesso ao
estágio na ordem dos advogados, que foi uma das grandes batalhas deste departamento. Até à
declaração da inconstitucionalidade do mesmo, pugnámos pela constante crítica e combate
àquilo que sempre afirmámos ser uma ilegalidade e uma violação à liberdade de escolha de
profissão constitucionalmente prevista. Participámos em conjunto com outras associações de
direito no protesto contra o mesmo exame, inclusivamente no dia das eleições que reelegeram
o actual Bastonário, sensibilizando todos os advogados para esta questão. Assim no dia 4 de
Janeiro de 2011, congratulámo-nos pelo Tribunal Constitucional ter reconhecido como ilegais e
inconstitucionais as normas contra as quais tanto lutámos. Não deixamos porém de lamentar
que o Senhor Bastonário tenha ignorado os variados alertas da nossa e de outras associações
para a necessidade de repor a legalidade, optando por manter uma ilegalidade que findou da
pior maneira, manchando a reputação de uma Ordem que deverá ser exemplo em questões
legais.
Por outro lado, as questões da Acção Social, pela gravidade da situação que coloca em risco a
continuidade de vários colegas no ensino superior, exigiram da parte deste departamento uma
necessidade de acompanhar e auxiliar o trabalho do departamento de Acção Social, tendo em
vista utilizar todos os meios ao seu alcance para combater esta situação inadmissível.
Do ponto de vista interno, elaborámos um Guia de Política Educativa, com o intuito de facilitar
aos nossos colegas o acesso às leis que regulamentam o ensino superior.
Terminamos o nosso mandato, conscientes da importância do trabalho realizado, e com a
certeza da necessidade de um Departamento de Política Educativa cada vez mais forte para
responder aos constantes ataques sofridos pelo ensino superior.

UNED
A União Nacional de Estudantes de Direito foi uma estrutura
informal criada para que as diversas associações pudessem unir
esforços para combater as questões que afectassem os
estudantes do curso de direito. A AAFDL acompanhou a criação
da estrutura desde o ínicio e trabalhou de perto com a mesma
até esta cair em inactividade.
Foi em conjunto com esta estrutura que o departamento de
Política Educativa combateu o exame de acesso ao estágio. E foi
também com esta estrutura que se agendou o protesto
realizado no dia 26 de Novembro de 2010 em frente à Ordem
dos Advogados.
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EXAME DE ACESSO AO ESTÁGIO
Desde o ínicio do mandato que o Departamento
de Política Educativa fez do combate a este
exame uma das suas prioridades. Num primeiro
momento tentámos o contacto com o Bastonário
Marinho Pinto, chegando mesmo a convidá-lo
para um debate, com os restantes candidatos a
Bastonário da Ordem dos Advogados, sobre este
tema. Apenas um dos candidatos demonstrou
disponibilidade para estar presente neste debate
a realizar na nossa faculdade, motivo pelo qual o
mesmo não aconteceu. O Bastonário não se
demonstrou disponível para estar presente no
referido debate mas ofereceu-se para estar
presente na Faculdade de Direito de Lisboa, após
as eleições, para prestar esclarecimentos sobre o
exame de acesso ao estágio. Com a declaração
de inconstitucionalidade no dia 4 de Janeiro de
2011, esta sessão de esclarecimento demonstrou-se desnecessária.
Em conjunto com as restantes associações da UNED, a AAFDL agendou o protesto em
frente à Ordem dos Advogados. No dia 26 de Novembro de 2011, manifestámo-nos
contra o exame, afixando à porta da ordem um pórtico a questionar a necessidade e a
legalidade do mesmo exame. Também nesse dia expressámos a vários orgãos de
comunicação social a nossa opinião sobre o exame de acesso ao estágio. Foi também
nesse dia que entrámos em diálogo com vários advogados inscritos na Ordem, que
demonstraram a sua solidariedade com o nosso protesto. Também o candidato Luís
Filipe Carvalho se mostrou de acordo e solidário com o nosso protesto. A pressão da
AAFDL sobre a Ordem dos Advogados só cessou no dia 4 de Janeiro de 2011 com a
declaração de inconstitucionalidade do exame.

ENDA-ISCTE
Nos dias 28, 29 e 30 de Janeiro de 2011, a AAFDL marcou presença no ENDA que se
realizou no ISCTE em Lisboa. A questão central deste encontro nacional de direcções
associativas foi, sem dúvida, a Acção Social. Durante dois dos três dias do Encontro,
discutiram-se as melhores soluções para a Acção Social, os regimes de atribuição de
bolsas, a inclusão das mesmas no decreto-lei 70/2010 e as suas normas técnicas. A
AAFDL foi subscritora da proposta da Federação Académica do Porto (FAP) com várias
medidas de alteração das normas técnicas.
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A proposta inicial da FAP era bastante menos ambiciosa, tendo sido a sua alteração,
fruto de um trabalho de negociação da AAFDL conjuntamente com a AAUL, levando à
alteração da moção no que dizia respeito ao diploma 70/2010.

ENDA extraordinário em Coimbra
No dia 14 de Março de 2011, a AAFDL participou no ENDA extraordinário em Coimbra,
cujo tema único era a discussão das medidas de protesto relativamente às bolsas de
Acção Social. A AAFDL subscreveu e apoiou a proposta de da Associação Académica de
Coimbra (AAC), defendendo um encerramento simbólico ou efectivo de todas as
Faculdades a nível nacional. Em sede de ENDA esta proposta acabou por ser rejeitada
pela maioria das associações presentes, sendo aprovada uma proposta da FAP cuja
medida de protesto consiste na elaboração de uma reclamação na DGES por todos os
alunos que a tal queiram aderir. Apesar de não discordarmos da proposta, esta parecenos claramente branda e insuficiente perante a gravidade da situação vivida pelos
alunos bolseiros actualmente, como tal optamos por manter a posição que
defendemos em ENDA e, tal como a AAC, proceder conjuntamente com outras
associações da AAUL (Associação Académica da Universidade de Lisboa) ao
encerramento das instituições de ensino bem como organizar outras medidas de
protesto conjuntas, no dia 24 de Março de 2011.

Relação com a AAUL
Durante o nosso mandato, encetámos esforços no sentido de trabalhar conjuntamente
com o colega Tiago Gonçalves (Presidente da AAUL), bem como estreitar relações com
as restantes associações da AAUL com o intuito de reforçar a voz destas associações a
nível nacional. Esse trabalho deu frutos em sede de ENDA, no ENDA-ISCTE, quando por
pressão da AAFDL e da AAUL, conseguimos negociar a proposta da FAP para que esta
se tornasse mais ambiciosa aumentando o número de exigências feitas ao Governo
para a defesa dos alunos bolseiros.
As óptimas relações estabelecidas com a AAUL permitiram um melhor trabalho no
conhecimento da realidade dos alunos bolseiros, e permitiram uma muito maior força
na luta pelos direitos dos mesmos.

Manifestação de Estudantes do Ensino Superior de 17 de Novembro de 2010
A convocação da manifestação de estudantes contra as normas de atribuição das
bolsas de estudo de dia 17 de Novembro de 2010, resultou de uma deliberação
tomada em RGA da Universidade de Coimbra. À data desse protesto não existiam
ainda resultados do processo de atribuição de bolsas, como tal não havia ainda dados
que permitissem saber que estas novas normas levariam a uma distribuição tão injusta

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 37

[Relatório de Actividades]

20102011

e a tantos casos de exclusão. Tais factos só se comprovaram quando se conheceram os
primeiros resultados do processo. Por este motivo a AAFDL não aderiu à manifestação
de 17 de Novembro, tendo agora total legitimidade para se indignar com o processo e
esperando pelo momento certo para levantar a sua voz, visto que antes não
poderíamos saber se estas novas normas seriam menos favoráveis para os estudantes.
Verificado esse facto, estamos disponíveis para levar os protestos contra este novo
processo de atribuição de bolsas até às últimas consequências.

Campanha para a Sensibilização dos Alunos quanto às questões da Acção Social
Antecipando os protestos de dia 24 de Março de 2011 o Departamento de Política
Educativa, conjuntamente com o Departamento de Acção Social, irá proceder a uma
campanha de sensibilização e esclarecimento para os problemas que assolam os
estudantes bolseiros actualmente, explicitando assim os motivos da sua indignação.

Guia de Política Educativa
Ao Departamento de Política Educativa, pareceu também importante que os alunos da
FDL tivessem um maior acesso aos documentos e leis que regem o ensino superior.
Assim, elaborámos ao longo do mandato, um guia com resumos de variadíssimas leis
relevantes para o ensino superior e para o curso de direito.

Conferência sobre o associativismo e o activismo
A política educativa não deverá caber apenas aos dirigentes associativos. Esta é
propriedade de cada estudante e para que este possa intervir deverá conhecer o
funcionamento do activismo estudantil nacional. Esta conferência tem exactamente o
objectivo de informar os estudantes sobre o associativismo em Portugal. Dando
também uma visão sobre a realidade que nos é mais próxima, desde a nossa faculdade
(AAFDL) até à nossa Universidade (AAUL)
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Apoio ao Primeiro Ano
Na sua integração no meio académico, os alunos do primeiro ano deparam-se, por vezes, com
algumas questões decorrentes da sua integração. Deste modo, tendo também em conta a
conjuntura encontrada, o Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano procurou sempre uma maior
aproximação entre caloiros e a Associação Académica. Assim, seriam mais facilmente
resolvidos alguns problemas próprios da iniciação à vida académica.
A criação da Hora de apoio ao primeiro ano foi o primeiro passo dado para que essa
aproximação fosse possível. No apoio ao estudo, as informações bibliográficas assim como a
colectânea de exames tinham muita relevância nesta matéria, pelo que houve o cuidado para
que tais materiais saíssem antes da época de exames. Para preparar do melhor modo os
alunos para a época referida, foi organizado um esclarecimento de dúvidas sobre o
regulamento de avaliação. Porém, para a integração dos alunos achámos que deveria haver
uma aposta nas actividades recreativas. Assim, foi organizado o jantar do caloiro durante a
semana da faculdade, sem esquecer as actividades criadas durante a Gala de Natal
Por fim, a sessão de esclarecimento sobre as maiores dificuldades sentidas na época de
exames, assim como a Futurália, feira na qual a AAFDL não poderia deixar de estar presente
são actividades que terão concretização próxima.

Horário de Atendimento
Criou-se um horário de atendimento ao aluno do primeiro ano, para que fosse possível
esclarecer algumas dúvidas.

Colectâneas de exames
O Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano procurou recolher o maior número de testes,
exames e perguntas de orais dos vários anos anteriores para consolidar a colectânea
de exames e torná-la uma importante ferramenta de estudo.

Sessões de esclarecimento de dúvidas
Esta seria uma aposta do gabinete: facilitar o contacto entre os alunos e a Associação
Académica, criar espaços onde as dúvidas fossem de algum modo esclarecidas, onde
existisse uma troca de informações para facilitar a evolução académica dos alunos.
Com a ajuda do Departamento Pedagógico, assumiu-se claramente a defesa dos
alunos.
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Actividades de âmbito recreativo
Com a colaboração do Departamento Recreativo foram realizadas algumas
actividades que de alguma forma puderam fortalecer as ligações entre os alunos,
assim como demonstrar o lado lúdico da faculdade e os espaços que são certamente
também importantes para os Alunos do primeiro ano.
O Jantar do Caloiro dia 2 de Março proporcionou um espaço de convívio aos alunos do
1º ano na Semana da faculdade, sendo que muitos dos participantes passaram (antes
e depois do jantar) pelas outras actividades promovidas pela AAFDL nesse dia. Na
Gala de Natal foi também promovido um concurso com vista a eleger a Miss e o
Mister Caloiro.

Futurália
Apesar da sua Juventude, a FUTURÁLIA
transformou-se rapidamente na maior
feira, de referência em Portugal, na área da
Educação/Formação. Como tal, seria
indispensável a presença da AAFDL na
mesma. Esta participação decorreu entre
dia 16 e 19 de Março na FIL. Esta
participação teve como prioridade a
promoção da Faculdade de Direito de
Lisboa, assim como a Associação
Académica da Faculdade Direito de Lisboa.

Em suma, tendo em conta o curto período do mandato, o Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano
não realizou a recepção ao Caloiro, altura preponderante na integração do aluno do primeiro
ano, mas procurou que no seu mandato fosse colmatada esta falha e apostou na integração
dos novos caloiros nas suas actividades.
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Trabalhador Estudante e Pós-Laboral
A existência de um turno nocturno na Faculdade de Direito de Lisboa tem-se revelado de
enorme importância, assegurando que muitos colegas consigam frequentar o Ensino Superior
e melhorar a suas habilitações.
No entanto, é ainda necessário que a Faculdade melhore as condições existentes para estes
colegas, designadamente no que se refere aos serviços prestados. Nesse âmbito,
pressionámos a Faculdade para que tentasse assegurar mais serviços no período da noite,
algo que deve ser continuar a ser política da AAFDL no futuro.
Foi igualmente preocupação o excesso de alunos por subturma, problema verificado em todos
os anos de licenciatura. Recebemos ainda diversas queixas sobre as optativas de 4º ano,
nomeadamente pelo incompreensível critério para abertura de cadeiras. A marcação de
exames orais em horário diurno é outro ponto por nós verificado e criticado. Estas situações
foram transmitidas aos Conselhos Académico, Científico e Pedagógico, bem como ao
Director.
No ano de 2010, os estudantes com estatuto de trabalhador-estudante não conseguiram, na
sua maioria, aceder à época de Setembro. Nestes 4 meses, foi nossa prioridade a defesa dessa
época especial, através da pressão junto dos órgãos da Faculdade, que esperamos que tenha
resultados já para este ano.
Procurámos uma aproximação aos estudantes da noite, incentivando à eleição de
representantes (delegados e subdelegados), pois constitui a forma mais directa de a AAFDL
comunicar com os colegas que frequentam o turno da noite.
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Mestrados
Os cursos de Mestrado na Faculdade de Direito de Lisboa, tal como existem actualmente,
além de serem uma realidade muito recente, são resultado da deficiente implementação do
Processo de Bolonha. Recordamos, a este propósito, que a Faculdade sempre acreditou que o
Curso de Direito poderia ser uma excepção ao Processo de Bolonha, pelo que a sua adaptação
ao novo paradigma de ensino foi feita de forma apressada e desordenada.
Perante este contexto, os Cursos de Mestrado sofrem de uma profunda desorganização, tanto
ao nível pedagógico como administrativo. Espelho desta situação é o actual Regulamento de
Avaliação dos Mestrados Profissionalizantes, no qual a inexistência de garantias dos
estudantes é chocante.
A acrescer a esta situação, deparamo-nos com fracos planos de curso, limitando-se, muitos
deles, a uma repetição de cadeiras de Licenciatura. Os alunos têm, neste momento, uma fraca
qualidade de ensino, agravada pelo excesso de alunos por turma, não permitindo, assim, um
verdadeiro acompanhamento do aluno.
À entrada para este ano lectivo, a precariedade dos alunos de Mestrado sofreu ainda novo
revés. Após dois anos em que a propina era igual à da licenciatura, em Setembro de 2010 os
alunos foram confrontados com o aumento ilegal da mesma. Note-se que este aumento não
foi acompanhado de qualquer medida que visasse a resolução dos problemas já enunciados.
Assim, no início deste mandato, e conscientes do esquecimento a que os alunos de Mestrado
estavam votados, estabelecemos dois objectivos fundamentais:
- A alteração do Regulamento de Avaliação dos cursos de Mestrado
Profissionalizante;
- A revogação do aumento da propina, equiparando-a novamente ao valor cobrado na
Licenciatura.
Para isso, procurámos dialogar com os órgãos responsáveis por estas matérias,
nomeadamente o Conselho Pedagógico, o Conselho Académico e o Conselho Científico da
Faculdade, bem como o Conselho Geral e o Provedor do Estudante da Universidade.
Não obstante, procurámos sempre dar resposta aos problemas que nos foram sendo
relatados pelos alunos, actuando directamente junto do corpo docente e do Gabinete de
Estudo Pós-Graduados. Desta forma, julgamos que foi possível solucionar os problemas de
forma mais célere e eficaz, evitando morosos processos de decisão nos órgãos de gestão da
Faculdade.
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Regulamento de Avaliação dos Cursos de Mestrado Profissionalizante
Foi criada, em sede de Conselho Pedagógico, a Comissão de Revisão do Regulamento
de Avaliação dos Mestrados Profissionalizantes. Encontram-se, neste momento,
várias propostas de alteração (especialmente relacionadas com garantias dos
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estudantes) a aguardar votação em Conselho Pedagógico.
Procurámos actualizar os alunos relativamente às matérias discutidas em sede de
Conselho Pedagógico, através dos e-mails de subturma, com a finalidade de estarmos
cientes das necessidades dos Mestrandos.

Propina dos Cursos de Mestrado Profissionalizante
Sempre

defendemos

a

ilegalidade

do

preço

da

propina

de

Mestrado

Profissionalizante, uma vez que a obtenção do grau de Mestre se torna obrigatório
para o acesso a determinadas profissões. Assim, desde o início do mandato, que
optámos por exercer forte pressão junto dos Órgãos da Faculdade com legitimidade
sobre a questão.
Após vários meses de conversações, sem nunca cedermos, alcançámos a primeira
vitória dos estudantes. Foi deliberado, em Conselho Académico, que o preço da
propina do Mestrado Profissionalizante fosse igual ao preço da propina de
Licenciatura, com efeito já no ano lectivo de 2010/2011.

Mapas de Exames
Analisámos o mapa de exames provisório e, posteriormente, demos o nosso aval à
proposta apresentada.

Panfletos Informativos
Procedeu-se à distribuição de dois panfletos informativos: um relativo à ilegalidade
das propinas de Mestrado, outro relativo a questões de funcionamento do Gabinete
de Apoio aos Alunos de Mestrado, Regulamento de Avaliação e regras de elaboração
da tese.
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Queixas Pedagógicas
Optámos sempre pela via diálogo, apesar disso durante o nosso mandato houve lugar
a uma queixa pedagógica, a qual ainda se encontra pendente.
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Problemas Pedagógicos
Trabalhámos em conjunto com o Gabinete de Estudos Pós-Graduados da Faculdade
de Direito, de forma a atingirmos resoluções definitivas e céleres. Neste sentido,
disponibilizámo-nos para proceder às alterações de matrícula dos alunos que assim o
solicitaram, entre outras questões.

Fiscalização Pedagógica
Elaborámos folhas de presença, de forma a controlar os atrasos e presenças dos
professores.

Relações com os órgãos da Faculdade e da Universidade
Mantivemos sempre diálogo constante com os órgãos da Faculdade, nomeadamente
Conselho Académico e Pedagógico. Fizemos questão de dar a conhecer as questões e
problemas dos alunos aos órgãos acima mencionados, de forma a acelerar a resolução
dos problemas.
Mantivemos diálogo com os órgãos da Universidade, especialmente no que diz
respeito à questão das propinas, uma vez que, em muito, nos apoiámos na
deliberação do Conselho Geral da Universidade de Lisboa que determinava que o
preço das propinas do Mestrado Profissionalizante deveria ser igual à propina de 1º
Ciclo.

Outras Actividades
Foi marcada uma RGM (Reunião Geral de Mestrados), durante o mês de Janeiro.
De forma a estarmos sempre informados acerca dos problemas dos alunos, foi criada
uma hora de atendimento, à Sexta-feira, bem como disponibilizado um e-mail para o
qual os alunos puderam sempre reencaminhar as suas questões.
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Erasmus
Com o intuito, assumido desde início, de assegurar que os Programas de Mobilidade são, mais
do que um livre-trânsito concedido aos estudantes, passaportes para ultrapassar fronteiras
culturais, procurámos contribuir para uma maior integração dos estudantes incoming, sem
olvidar o apoio de que carecem também os estudantes nacionais que se candidatam a
Programas de Mobilidade. Implementar o Processo de Bolonha é também, e hoje mais do que
nunca, proporcionar um efectivo envolvimento de todos os estudantes (“hóspedes” ou
“anfitriões”) nos assuntos e actividades académicas.

Acompanhamento
Além da criação de um horário de atendimento ao Estudante Erasmus e de
Intercâmbio (todas as 3as feiras, das 13h às 14h), privilegiámos o contacto directo com
os incoming, pessoal e por e-mail, de modo a responder celeremente a todas as
dúvidas que naturalmente se suscitam aquando da chegada e permanência num novo
estabelecimento de ensino superior.
Os Guias Check-In e Check-Out foram actualizados e facultados ao Gabinete
Erasmus da FDL, pelo que em breve estarão disponíveis on-line
(http://www.fd.ul.pt/Erasmus.aspx).

Integração
Entre os dias 2 e 21 de Fevereiro de
2011, a AAFDL promoveu a inscrição
dos alunos incoming de 2º semestre,
apoiando o Gabinete Erasmus na
realização das matrículas e elaboração
dos horários. Dia 23 de Fevereiro teve
lugar a recepção formal aos incoming,
que coincidiu com uma sessão de
esclarecimentos sobre a candidatura a
Programas de Mobilidade, dirigida aos
outgoing.
O roteiro turístico por Lisboa, inserido inicialmente num programa de cooperação
com a ESN (Erasmus Students Network) e as demais faculdades da UL, está neste
momento dependente dos apoios logísticos e subsídios que a Reitoria da UL esteja
disposta a disponibilizar (e a sua organização é independente da ESN).
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Dia 1 de Março foi realizado um jantar típico Português (que precedeu a Festa de
Fados e Tunas, ex-libris da cultura portuguesa), que contou com a adesão de mais de
30 estudantes incoming, onde foram sorteados dois bilhetes de Intra-rail.
Cabe ainda salientar o incentivo à participação dos estudantes Erasmus e de
Intercâmbio em actividades promovidas por outros departamentos, e que se
reflectiu, na prática, na presença em festas e na prova de Queijos e Vinhos, bem como
na frequência de desportos colectivos.
A base de dados electrónica de tutores, apesar de criada, não teve a adesão
esperada (problema, aliás, já detectado em mandatos anteriores).

Estudantes Nacionais
Além da sessão de esclarecimentos de dia 23 de Fevereiro, foi criado um Guia
electrónico (a consultar em www.aafdl.pt) com informações básicas sobre as
faculdades que celebraram protocolos com a FDUL e testemunhos de estudantes que
tenham frequentado os programas, sendo assim possível aos potenciais outgoing
aceder de forma privilegiada a um espectro variado de informações sobre a vida no
país e, em especial, na faculdade de acolhimento.

Gabinete Erasmus
A AAFDL empenhou-se, ainda, em manter um contacto permanente com o Gabinete
Erasmus, dando apoio burocrático e procurando tanto quanto possível uma
desconcentração das tarefas que podiamos desempenhar directamente.
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Apoio aos Núcleos Autónomos
Durante este mandato, o Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos teve como principal
objectivo aproximar os vários núcleos à direcção da AAFDL.
Para além disto foi também um objectivo nosso dar a conhecer e divulgar as actividades dos
diversos núcleos, não só para a Faculdade mas também para o mundo exterior.
Estes dois objectivos foram conseguidos através das várias iniciativas realizadas no decorrer
deste mandato.

Semana dos Núcleos
Exposição organizada pela AAFDL em colaboração com os vários núcleos realizada
durante uma semana nas instalações da Faculdade.
Cada núcleo apresentou as suas actividades e os seus objectivos de modo a cativar os
estudantes a aderirem aos mesmos.
A AAFDL coordenou estes trabalhos, auxiliando em tudo o que lhe foi pedido e
cooperando nas actividades realizadas nesta semana: workshops de instrumentos,
ateliers de teatro, entre outras.

Atribuição dos orçamentos dos núcleos
Esta direcção procedeu à atribuição de subsídios aos vários núcleos, tendo em conta
as suas necessidades e as suas características próprias.
Serenata em Homenagem ao Professor Jorge Miranda
A AAFDL em cooperação com dois dos seus núcleos autónomos – Barítuna e
Venusmonti – organizará até ao término do mandato - uma cerimónia em
homenagem ao professor Jorge Miranda.
Tal actividade surge a propósito do facto do professor se jubilar este ano e da
necessidade de prestar as devidas honras a um Homem que tanto deu a esta
Faculdade e ao País.

Elaboração de reuniões frequentes com os vários coordenadores dos núcleos autónomos
Sendo que, um dos nossos objectivos seria a aproximação da AAFDL aos núcleos, foram
realizadas reuniões regulares, de modo a diagnosticar e a acompanhar os problemas
detectados nas mesmas.
Deste modo conseguimos uma proximidade maior e uma interacção directa nas actividades
elaboradas pelos núcleos.
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Cooperação constante nas actividades dos núcleos
Durante este mandato, os vários núcleos solicitaram variadas vezes o apoio da AAFDL
para a realização de múltiplas actividades.
Assim foi prestado todo o auxílio necessário às iniciativas que foram decorrendo como
por exemplo: realização de cartazes publicitários, organização e prestação de
informações aos estudantes das actividades dos núcleos entre outros.

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

| 48

[Relatório de Actividades]

20102011

Avaliação e Relações Internacionais
Este Gabinete deu especial atenção a um trabalho árduo de pesquisa, de recolha de
documentação, de construção de base de dados e de acompanhamento intensivo da
actualidade nas áreas da Avaliação no Ensino Superior e das Relações Internacionais,
colocando para segundo plano as actividades desenvolvidas com projecção externa.

Avaliação
Foi reunida documentação essencial sobre a avaliação do Ensino Superior, da
Universidade de Lisboa e da Faculdade de Direito de Lisboa, como o Self-Evaluation
Report da European University Association, o Relatório de Auto-Avaliação da Faculdade
de Direito - 2008, o Decreto-Lei da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior, a Política de Garantia de Qualidade da Universidade de Lisboa, o Relatório
de Auto-Avaliação da Universidade de Lisboa de 2009 e a Síntese de Avaliação da
Universidade de Lisboa, já disponíveis no site da AAFDL.
Já está disponível no site da AAFDL o início de uma base de dados com todas as
Faculdades de Direito de Portugal com os respectivos endereços electrónicos mais os
respectivos regulamentos de avaliação para os alunos da FDL estarem mais
conscientes da adopção do processo de Bolonha nas várias faculdades de Direito
Portuguesas, e ainda em construção os estágios disponíveis nas mesmas.
Ainda se deve realçar a construção da Grelha Comparativa dos regulamentos de
avaliação da Faculdade de Direito de Coimbra, da Faculdade de Direito do Porto, da
Faculdade de Direito do Minho, da Faculdade de Direito da Universidade Nova de
Lisboa e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, observando a integração
do Processo de Bolonha nas mesmas.

Relações Internacionais
Abrimos o concurso de trabalhos de Direito da União Europeia com vista a conhecer
melhor esta Organização Internacional a que pertencemos e sem esquecer a mais
recente revisão do Tratado de Lisboa.
Está calendarizada ainda a Conferência “Portugal no Conselho de Segurança das
Nações Unidas e a problemática no Norte de África e Médio Oriente”, com a presença
do Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral, do Professor Doutor Eduardo Correia
Baptista, da Mestra Mónica Ferro, da Mestra Cecília Anacoreta Correia e do Mestre
Rui Lanceiro, para compreendemos melhor o funcionamento e papel do Conselho de
Segurança das Nações Unidas e sem esquecer a vizinha crise política no Norte de
África e a actual instabilidade no Médio Oriente.
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Cooperação
Por último, demos o primeiro passo, com a indispensável colaboração do Instituto de
Cooperação Jurídica para a celebração do primeiro protocolo de Intercambio com os
PALOP mais especificamente com Guiné-Bissau.
| 50

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

[Relatório de Contas]

20102011

Apuramento de Resultados a 28 de Fevereiro de 2011 - Custos
Exercicio
Fiscal 2010
Saldos
Contas

Saldos

Resultado

Designação

28-02-2010

31-10-2010

Compras/ Consu.Mercad.

7.357,79

88.492,77

1.071,43

Mar/Out10

Saldo balan
Dez-10

TOTAL
Resultado

Resultado

Resultado

Nov/Dez

Jan/Fev11

Nov10-Fev11

Resultado
Mar10/Fev11

FSE
31

81.134,98

104.280,12

15.787,35

318,00

318,00

1.089,34

771,34

11.323,85

10.252,42

6.502,24

-4.821,61

12.396,91

28.184,26

109.319,24

771,34

1.089,34

0,00

-4.821,61

5.430,81

0,00

0,00

1.031,25

1.316,25

0,00

21,96

1.500,00

1.500,00

1.120,00

5.680,00

Serv.Especializados
62211

Trab.Especializados diver.

6221201

Direitos Autor

6222101

Publicidade

285,00

285,00

1.161,25

876,25

155,00

21,96

21,96

21,96

0,00

500,00

500,00

4.560,00

4.560,00

5.680,00

1.120,00

8.810,21

5.720,70

21.922,77

13.112,56

12.404,00

25.516,56

31.237,26

1.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

333,32

1.333,32

2.333,32

Vigilância
62231

Vigilância
Honorários

62241101

TOC

62241103

Formação

62241201

Dir.Autor C Verde

62241202

Encenador Cénico

62241203

Informática

7.950,00

7.950,00

1.100,00

9.050,00

9.050,00

62241204

Auditoria

2.820,00

2.820,00

6.584,60

9.404,60

9.404,60

622413

Honor Outros

5.250,00

5.250,00

200,00

-5.050,00

-5.050,00

200,00

622491

Honor.Iva ded

1.120,00

1.120,00

300,00

-820,00

-820,00

300,00

622492

Honor Iva nd

1.000,00

0,00

1.519,80

519,80

519,80

519,80

622493

Hono outros REI

600,00

600,00

-600,00

-600,00

0,00

3.089,51

1.000,00

1.000,00

Conserv. Reparação
62261101

Conservação Carrinha

202,57

202,57

202,57

0,00

0,00

202,57

622612

Conservaç.Outros ND

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00
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62262101

Conserv.Maquina Grafica

95,00

95,00

95,00

0,00

391,27

486,27

62262199

Conserv. Reparaç. outros

791,34

791,34

851,34

60,00

391,27

60,00

851,34

6.855,72

6.855,72

20.746,28

13.890,56

13.890,56

20.746,28

18.054,84

20.155,21

Recreativa
6228101

Quinzena Caloiro

6228102

Festas varias

8.878,53

2.100,37

26.805,50

17.926,97

6228103

Semana Académica

1.912,30

1.912,30

1.912,30

0,00

0,00

1.912,30

6228104

Semana Faculdade

15.255,83

15.255,83

20.925,57

5.669,74

5.669,74

20.925,57

6228105

Fim Semana

5.415,48

5.415,48

5.415,48

6228106

Semana Faculd.2011

50,29

50,29

50,29

6228299

Cultural

6.778,16

127,87

101,53

101,53

101,53

101,53

Nucleos
6228301

Nea

700,00

700,00

700,00

700,00

6228302

Nera

0,00

0,00

0,00

0,00

6228303

Tuna Masculina

600,00

600,00

600,00

600,00

6228304

Tuna Feminina

800,00

800,00

800,00

800,00

6228305

Comissões Finalistas

569,78

0,00

0,00

569,78

6228306

Cénico Direito

800,00

800,00

800,00

800,00

6228308

Calliope

0,00

900,00

-198,40

1.838,39
1.200,00

569,78

569,78

900,00

900,00

900,00

0,00

2.214,79

2.036,79

1.974,79

-240,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

1,38

0,00

1,38

0,00

0,00

0,00

2.830,00

2.830,00

7.140,00

4.310,00

4.310,00

7.140,00

0,00

5.280,00

0,00

0,00

0,00

Associativas
6228401

Enda/Fned

6228402

Campanha Eleitoral

6228403

Fotocopias A/0

6228404

Curso Linguas

6228405

Curso Contabilidade

5.280,00

5.280,00

6228407

Acção Social

2.010,04

2.315,92

305,88

2.763,22

447,30

1.254,10

1.559,98

6228408

Cursos Formação

3.840,00

3.840,00

3.840,00

0,00

0,00

3.840,00

6228409

Open Day

93,23

93,23

93,23

93,23

6228499

Outras Associativas

1.717,23

370,62

450,62

1.797,23
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Secção Desportiva
6228503

Trofeus

6228504

Equip.Mat.Desport

74,27

74,27

74,27

0,00

0,00

74,27

360,33

360,33

2.405,42

2.045,09

2.045,09

2.405,42

6228505

Quotas/inscri. ADESL

3.564,82

3.564,82

4.119,82

555,00

555,00

4.119,82

6228507

Volei

250,00

750,00

500,00

750,00

0,00

375,00

375,00

875,00

6228508

Basket

300,00

700,00

6228509

Futsal

500,00

1.500,00

400,00

400,00

-300,00

-300,00

100,00

1.000,00

2.375,00

875,00

250,00

1.125,00

2.125,00

6228510

Futebol

500,00

1.500,00

1.000,00

2.000,00

500,00

500,00

1.000,00

2.000,00

6228511

Rugby

260,00

780,00

6228511

Andebol

520,00

585,00

-195,00

-195,00

325,00

6228513

Viagem Barcelona

6228599

Outros Desportos

0,00

0,00

375,00
3.750,00

95,01

311,91

216,90

528,51

216,60

100,00

278,58

178,58

337,98

59,40

375,00

375,00

3.750,00

3.750,00

216,60

433,50

189,24

367,82

Outros
6228901

Flores/outros

129,84

Materiais
62311

Ferramentas

80,81

148,93

68,12

161,93

13,00

13,00

81,12

62321

Livros Doc.Tecnica

14,85

246,48

231,63

246,48

0,00

0,00

231,63

62331

Material escritorio

960,52

5.407,06

4.446,54

6.378,95

971,89

1.680,71

6.127,25

62332

Material esctrit. Ndedutivel

17,00

17,00

17,54

0,54

0,54

17,54

661,16

430,15

916,16

255,00

571,34

1.001,49

210,43

210,43

210,43

0,00

0,00

210,43

18,73

16,28

19,73

1,00

708,82

Energia e Fluidos
62421

Gasolina/gasóleo

62422

Gasóleo ded 50%

231,01

316,34

Deslocação Estada
625116

Portagens e parqueamento

625121

Deslocação viatura propria

2,45

2,50
400,00

3,50

19,78

400,00

400,00

0,00

200,00

Serv.diversos
62612

Direcção
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Aluguer viaturas

200,00

200,00

600,00

400,00

400,00

600,00

2,54

2,54

0,00

2,54

0,00

0,00

0,00

246,14

949,94

703,80

1.052,69

102,75

132,62

235,37

939,17

904,19

2.753,42

5.847,99

Comunicação
626211

Correio

626212

Correio IVA N Dedutivel
Telefones

62622101

Telemóvel

946,71

4.041,28

3.094,57

5.890,51

1.849,23

62622102

Telefone

60,00

293,38

233,38

489,14

195,76

62,24

258,00

491,38

62622103

TV cabo

86,18

352,42

266,24

442,82

90,40

86,68

177,08

443,32

96,54

96,54

96,54

0,00

0,00

96,54

Seguros
626599

Seguros-outros
Contencioso

626501

Advog. Jardim,Samp.Caldas

600,00

3.300,00

2.700,00

3.600,00

300,00

600,00

900,00

3.600,00

626599

Outras desp.contencioso

220,00

417,75

197,75

447,35

29,60

26,64

56,24

253,99

94,90

Limpesa
6267101

Limpeza,higiene e conforto

44,00

287,29

243,29

364,12

76,83

62672

Limpeza, higi.conf. Ndedut

1.015,00

5.582,50

4.567,50

7.105,00

1.522,50

171,73

415,02

1.522,50

6.090,00

513,53

1.346,15

OServiços
6268021

Fotocópias e Plastificações

93,51

926,13

832,62

1.172,59

246,46

626808101

Comissão multibanco

93,02

93,02

0,00

93,02

0,00

6268082

Out.Servi. banc/multibanco

98,44

1.200,86

1.102,42

2.243,43

1.042,57

6268091

Outros fornecimentos div

89,88

90,42

0,54

90,42

0,00

26.298,59

123.372,56

97.073,97

197.134,47

73.761,91

15.517,64

82.736,20

67.218,56

97.768,57

15.032,37

267,07

0,00

0,00

1.442,30

2.544,72

0,00

0,54

37.871,80

111.633,71

208.707,68

16.632,01

31.664,38

98.882,94

399,73

PESSOAL
6321101

Direcção

Ordenados

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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63213

Ajudas Custo

4.655,75

4.655,75

7.018,50

2.362,75

3.377,75

8.033,50

6321401

Sub.Ferias

7.652,95

7.652,95

7.652,95

0,00

1.015,00

0,00

7.652,95

6321501

Sub.Natal

0,00

7.849,29

7.849,29

7.849,29

7.849,29

6321601

SubRisco/Pontual.

6321603

PremDesemp/abonos

631604

Horas Extra

6321701

Alimentação

6321801

239,36

1.271,60

1.032,24

1.540,88

269,28

269,28

538,56

1.570,80

11.802,99

21.497,73

9.694,74

23.743,90

2.246,17

946,50

3.192,67

12.887,41

703,38

703,38

703,38

0,00

0,00

703,38

1.872,00

9.483,00

7.611,00

11.181,00

1.698,00

2.307,00

4.005,00

11.616,00

AbonoFalhas

902,72

5.067,87

4.165,15

6.481,71

1.413,84

952,56

2.366,40

6.531,55

635101

Encargos SS

3.262,91

19.669,95

16.407,04

25.087,38

5.417,43

4.034,48

9.451,91

25.858,95

636101

Seg.AcidTrab

1.259,28

1.259,28

0,00

1.259,28

0,00

0,00

0,00

6384

Formação Prof.

1.348,00

1.348,00

1.348,00

0,00

0,00

1.348,00

155.345,71

120.488,81

191.634,84

36.289,13

62.445,96

182.934,77

6422

2.931,09

2.931,09

4.396,63

1.465,54

0,00

1.465,54

4.396,63

64231

2.012,30

2.012,30

3.018,45

1.006,15

0,00

1.006,15

3.018,45

64265

1.555,20

1.555,20

2.332,80

777,60

0,00

777,60

2.332,80

6428

576,58

576,58

864,87

288,29

0,00

288,29

864,87

6431

1.749,01

1.749,01

2.623,52

874,51

0,00

874,51

2.623,52

8.824,18

8.824,18

13.236,27

4.412,09

0,00

4.412,09

13.236,27

0,00

34.856,90

0,00
68124

Imposto s/transp

683

Dividas incobráveis

6878

Outros gastos perdas

688301

Quotizações

6888611

Serv.bancários

6988

Direcção

29,00

29,00

29,00

0,00

0,00

29,00

732,08

732,08

732,08

0,00

0,00

732,08

56,08

56,08

56,08

0,00

686,00

686,00

0,00

1.088,00

402,00

44,08

44,08

44,08

0,00

686,00

1.547,24

861,24

1.949,24

402,00

7.179,62

7.179,62

Outros cust financ.

IRC

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

26.156,83

5.222,71

5.222,71

7.834,07

2.611,36

0,00

56,08

300,00

702,00

702,00

0,00

44,08

300,00

702,00

1.563,24

7.179,62

7.179,62

0,00

0,00

2.611,36

7.834,07
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Total Custos

Direcção

20102011

0,00

5.222,71

5.222,71

7.834,07

2.611,36

69.199,28

382.805,18

313.605,90

523.248,63

140.443,45

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

0,00
76.725,54

2.611,36

7.834,07

217.168,99

530.774,89

| 56

[Relatório de Contas]

20102011

Apuramento de Resultados a 28 de Fevereiro de 2011 – Proveitos e Resultado
TOTAL
Saldos
Contas

Designação

Saldos

Resultado

Saldo balan

Mar/Out10

Dez-10

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Nov/Dez

Jan/Fev11

Nov10-Fev11

Mar10/Fev11

28-02-2010

31-10-2010

-22.876,26

-205.190,77

-182.314,51

-245.489,67

-40.298,90

-37.942,19

-78.241,09

-260.555,60

4.650,00

-7.319,79

-11.969,79

-13.770,67

-6.450,88

0,00

-6.450,88

-18.420,67

-7.906,50

71

Vendas

72

Prest.Seviç

75

Sub.Exploraç

7511

IPJ

4.200,00

5.600,00

1.400,00

-23.580,78

-29.180,78

-37.087,28

-35.687,28

7512

Fac.Direito

-2.000,00

-14.250,00

-12.250,00

-24.250,00

-10.000,00

-10.000,00

-22.250,00

7513

Centro Cópias

-6.000,00

-6.000,00

-6.000,00

0,00

0,00

-6.000,00

7514

Coimbra

6.500,00

6.500,00

-3.500,00

-10.000,00

-12.000,00

-5.500,00

7515

Bar Sala Alunos

7516

Caixa G. Depósitos

78

Out.RendGan

78114101

-2.000,00

-7.500,00

-7.500,00

-7.500,00

0,00

-2.000,00

-2.000,00

-9.500,00

-15.000,00

-15.000,00

-30.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-30.000,00

-45.000,00

2.200,00

-30.650,00

-32.850,00

-94.830,78

-64.180,78

-26.906,50

-91.087,28

-123.937,28

Renda Restaur

-4.660,74

-23.303,70

-18.642,96

-27.964,44

-4.660,74

-4.660,74

-9.321,48

-27.964,44

78114102

Renda livraria

-3.679,22

-18.396,10

-14.716,88

-22.075,32

-3.679,22

-3.679,22

-7.358,44

-22.075,32

78114103

Renda Bar Sala Aluno

-3.395,86

-16.979,30

-13.583,44

-20.375,16

-3.395,86

-3.395,86

-6.791,72

-20.375,16

78114104

Renda Fotocópias

-4.100,00

-20.500,00

-16.400,00

-24.600,00

-4.100,00

-4.100,00

-8.200,00

-24.600,00

-6.113,10

-1.043,70

-746,70

-1.790,40

-6.646,80

Associativos
78114201

Senhas alimentação

-213,00

-5.069,40

-4.856,40

78114202

Protocolo TMN

-770,00

-770,00

0,00

78114204

Convénio TOTTA

78114206

Quot Sócios

78114208

Cacifo

78114211

Cursos vários

78114212

Mars

78114299

Activid.Associativas

Direcção

-1.950,00

-1.180,00

-1.180,00

-1.180,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-3.030,00

-12.440,00

-180,00

-9.590,00

-9.410,00

-12.170,00

-2.580,00

-30,00

-700,00

-670,00

-835,00

-135,00

-135,00

-805,00

-780,00

-780,00

-780,00

0,00

0,00

-780,00

-894,24

-894,24

-2.222,50

-2.620,88

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

-450,00

-894,24
-398,38

-398,38

-2.620,88

-2.222,50
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Recreativo
78114301

Quinzena Caloiro

78114302

Festas várias

78114303

Semana Académica

78114304

Semana Faculdade

78114306

Fim Semana

78114309

Curso Linguas

-1.887,50

-390,00

-2.825,00

-2.825,00

-15.974,62

-13.149,62

-10,04

-13.159,66

-15.984,66

-9.374,59

-7.487,09

-17.166,78

-7.792,19

-88,50

-7.880,69

-15.367,78

-1.283,24

-1.283,24

-1.283,24

0,00

0,00

-1.283,24

-13.470,74

-13.470,74

-13.470,74

0,00

0,00

-13.470,74

-8.548,00

-8.158,00

-9.588,00

-1.040,00

-2.255,00

-2.255,00

-2.255,00

-2.110,00

-3.150,00

-11.308,00

-200,00

-200,00

-200,00

Desportivo
78114401

Viagem Belgica

78114402

Equipamentos

78114404

Viagem Barcelona

781618

Outros prov ganhos

-3,60

-3,60

0,00

-3,60

782

Descontos p.pg.obt

-377,70

-561,05

-183,35

-1.382,32

-821,27

788

Outras correções

-1.519,40

-1.519,40

79

Juros/proveitos fin.

-25,00

340,75

365,75

98,60

-242,15

-576,42

-818,57

-452,82

-1.400,00

-1.400,00

-1.400,00

0,00

0,00

-196,50

-1.017,77

-1.201,12

0,00

-1.519,40

-1.519,40

0,00

-19.712,62

-132.212,35

-112.499,73

-209.774,00

-77.561,65

-24.763,22

-102.324,87

-214.824,60

-568,92

-151,80

417,12

-2.961,35

-2.809,55

-1.748,30

-4.557,85

-4.140,73

Total Proveitos

-36.307,80

-375.524,71

-339.216,91

-566.826,47

-191.301,76

-91.360,21

-282.661,97

-621.878,88

Resultado

32.891,48

7.280,47

-25.611,01

-43.577,84

-50.858,31

-14.634,67

LUCRO

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

-65.492,98
LUCRO

-91.103,99
LUCRO
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Balanço do Mandato à data de 28 de Fevereiro de 2011
Unidade: Euros
RUBRICAS
Activo não
corrente
Activos fixos
tangiveis
Activos intangiveis

Notas

1.1
1.1

55.761,74
2.373,03

110.214,69
5.786,05

58.134,77

116.000,74

1.2
1.3

342.337,72
75.555,35

459.639,05
45.370,19

1.4

1.726,72

0,00

0,00

9.406,86

1.5

23.999,90
0,00

45.420,00
0,00

1.6

204.797,03

0,00

1.7

87.547,66
735.964,38

177.152,59
736.988,69

794.099,15

852.989,43

0,00

504.802,00

536.419,60

219.904,79

536.419,60

724.706,79

91.103,99
627.523,59

26.044,77
750.751,56

Total do activo

Resultado líquido do
período

Direcção
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28-02-2010

ACTIVO

Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamento a
fornecedores
Estado e outros entes
públicos
Outras contas a
receber
Diferimentos
Outros activos
financeiros
Caixa e depósitos
bancários

Capital próprio
Fundo Social
Resultados
transitados

Períodos
28-02-2011

CAPITAL PRÓPRIO E
PASSIVO

1.8

1.9

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Total do capital
próprio

627.523,59

750.751,56

1.10

48.486,00
48.486,00

0,00
0,00

1.11

22.435,76

6.138,17

1.12

955,47

0,00

1.13

14.936,82

5.060,53

0,00

0,00

Total do passivo

49.761,51
30.000,00
118.089,56
166.575,56

7.539,17
83.500,00
102.237,87
102.237,87

Total do capital próprio e do passivo

794.099,15

852.989,43

Passivo não corrente
Provisões
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamento de
clientes
Estado e outros entes
públicos
Financiamentos
obtidos
Outras contas a
pagar
Diferimentos

Direcção

1.14
1.15

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Balanço – exercício fiscal
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Períodos
RUBRICAS

Notas

31-12-2010

31-12-2009

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangiveis

55.638,98

0,00

1.190,03

0,00

56.829,01

0,00

Inventários

342.337,72

0,00

Clientes
Adiantamento a
fornecedores
Estado e outros entes
públicos

145.640,49

0,00

619,52

0,00

0,00

0,00

25.978,95

0,00

0,00

0,00

203.048,73

0,00

Activos intangiveis

Activo corrente

Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos
bancários

Total do activo

5.493,13

0,00

723.118,54

0,00

779.947,55

0,00

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Fundo Social
Resultados transitados

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

0,00
569.309,08

0,00

569.309,08

0,00
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Resultado líquido do
período

Total do capital próprio
Passivo não corrente
Provisões

43.577,84

0,00

612.886,92

0,00

612.886,92

0,00

48.486,00

0,00

48.486,00

0,00

18.907,82

0,00

0,00

0,00

13.054,13

0,00

Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Estado e outros entes
públicos
Financiamentos obtidos

0,00

0,00

Outras contas a pagar

41.612,68

0,00

Diferimentos

45.000,00

0,00

118.574,63

0,00

Total do passivo

167.060,63

0,00

Total do capital próprio e do passivo

779.947,55

0,00

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

Unidade: Euros
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Demonstração de Resultados por Natureza - Mandato
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Períodos
RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

2011

2010

01/03/10 a 28/02/11

1/03/09 a 28/02/10

Vendas e serviços prestados

278.976,27

265.073,60

Subsidios à exploração

123.937,28

70.092,70

Custo da mercadorias vendidas e das matérias consumidas

-109.319,24

-127.261,89

Fornecimento e serviços externos

-208.807,68

-207.308,57

Gastos com o pessoal

-182.934,77

-177.763,43

Outros rendimentos e ganhos

214.924,60

236.603,62

-1.563,24

-4.265,66

115.213,22

55.170,37

-13.236,27

-28.496,82

101.976,95

26.673,55

Juros e rendimentos similares obtidos

4.140,73

6.476,96

Juros e gastos similares suportados

-7.179,62

-7.105,74

98.938,06

26.044,77

-7.834,07

0,00

91.103,99

26.044,77

Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Demonstração de Resultados por Natureza – Exercício Fiscal
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Períodos
RENDIMENTOS E
GASTOS

Vendas e serviços
prestados
Subsidios à
exploração
Custo da mercadorias vendidas e das matérias
consumidas
Fornecimento e serviços externos
Gastos com o pessoal
Outros rendimentos e
ganhos
Outros gastos e
perdas

Notas

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares
obtidos
Juros e gastos similares
suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do
período
Resultado líquido do período

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

2010

2009

31-Dez

31-Dez

259.260,34

0,00

94.830,78

0,00

-104.280,12

0,00

-197.134,47

0,00

-191.634,84

0,00

209.774,00

0,00

-1.949,24

0,00

68.866,45

0,00

-13.236,27

0,00

55.630,18

0,00

2.961,35

0,00

-7.179,62

0,00

51.411,91

0,00

-7.834,07

0,00

43.577,84

0,00
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Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados do Mandato
| 65
1- BALANÇO

1.1 - Activos fixos tangiveis
Valor aquisição

Depreciação

Valor Liquido

Edificios e Outras Construções

57.836,60

19.996,49

37.840,11

Equipamento Básico

16.635,76

10.543,56

6.092,20

Equipamento transporte

11.486,36

11.486,36

0,00

Equipamento Administrativo

21.646,30

12.703,84

8.942,46

Outros Activos fixos tangiveis

7.161,97

4.275,00

2.886,97

114.766,99

59.005,25

55.761,74

8.403,00

6.029,97

2.373,03

Activos intangiveis
Software

Os itens que justificam os valores constantes das várias rúbricas dos activos fixos tangiveis e intangiveis constam de listagem fornecida pelos serviços financeiros da AAFDL.
1.2 - Inventários
Local da existência

1.2.1 - Armazem Coimbra Editora - Livros
1.2.2 - Armazem AAFDL - Livros
1.2.3 - Livraria - Livros

Direcção

Valor

88.047,94
182.227,91
60.271,70

1.2.4 - Livraria - Material papelaria

6.774,71

1.2.5 - Fascículos

3.145,49

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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1.2.6 - Folhas testes
1.2.7 - Sacos papel

1.007,32
862,65
342.337,72
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1.3 - Clientes
Conselho Directivo Fac.Direito Lisboa

15.000,00

Coimbra Editora- Lisboa
Quid JurisUAL

32.481,34
1.889,50

Vendas a Distancia Almedina

1.468,68

TMN-Telecomunicações

1.427,80

Livraria Almedina

1.444,71

GCE-Sodilivros (Ciombra Editora)

8.993,47

Uniogbis

1.733,90

Almedima Atrium Saldanha

3.937,08

Diversos

7.178,87
75.555,35

1.4 - Adiantamentos a fornecedores
Ovni

139,68

Siil

397,59

Expobrigada

447,70

Sage Portugal

192,20

Mafalda Lopes Dias-Copitrage

538,00

Diversos

11,55
1.726,72

1.5 - Contas a Receber
Direcção 2007/2008

332,50

Direcção 2009/2010

60,00

Jose Mario
Fundo Maneio Serviço Externo

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

100,00
57,34
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Dr. Eduardo Santos Júnior

2.490,00

Bar Sala dos Alunos

7.500,00

Coimbra Editora

8.000,00

Centro Cópias (Renda)

2.521,49

Diversos
Contas em regularização

200,21
2.738,36
23.999,90

1.6 - Outros Activos
Financeiros
Instrumentos Financeiros
Totta Multitesouraria
Totta
Global

128.167,24
76.629,79
204.797,03

1.7 - Caixa e Depósitos Bancários
Caixa pequenas

629,43

Depósitos a ordem
Santander Totta

18.392,32

Caixa Geral de Depósitos

68.230,87

Totta-Liv On Line

295,04
87.547,66

1.8 - Resultados Transitados
Saldo de abertura em
01/01/2010
Regularização de existencias 31/12/10

-117.301,33

Provisão para IRC dos anos 2007/2008/2009

-43.486,00

Anulação da conta Capital

504.802,00

Anulação de Activos Fixos não documentados

-477.413,05

Anulação da Depreciações não documentadas

426.487,59

Correção de depreciações de activos intangiveis

Direcção

278.520,00

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

-2.298,13
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Prejuizo dos meses de Janeiro/Fevereiro 2010

-32.891,48
536.419,60

1.9 - Resultado Liquido
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Ver Demonstração de Resultados por Natureza

91.103,99

1.10 - Provisões
Provisão para IRC anos anteriores, conforme
Relatório de Auditoria
Ano

2007

26.710,00

Ano

2008

12.822,00

Ano

2009

3.954,00
43.486,00

Não foi considerado o valor determinado pelos
Auditores para o ano de 2006 no montante de
15.411 € por já ter prescrito a sua cobrança.
1.11 - Fornecedores

Direcção

Jose Lourenço Gomes

991,75

Mario Ribeiro

161,81

J. Monteiro

821,27

Inapa

582,38

3M

229,43

Ambipoupe-Limpesas

726,00

Rui Oliveira

360,00

Netponto

145,20

Urupema-Sistemas Segurança

671,89

A Um Eqipamentos e Materiais

1.101,39

Unicer

9.839,82

Pinto e Palma

4.630,46

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Suldez-Soc.Electrica
Polipapel

1.455,09
340,55

Diversos pequeno valor

378,72
22.435,76

1.12- Adiantamentos de
clientes
Livraria Nova Almedina
Minerva Central Maputo
Advogados

638,39
14,22
260,92

Diversos

41,94
955,47

1.13 - Estado e Outros Entes Públicos
IRC de 2010 a pagar

7.365,88

Retenções de IRS a pagar

1.184,50

IVA a pagar

3.376,59

Contribuições para a S.Social a pagar

3.009,85
14.936,82

1.14 - Outras contas a Pagar
Subsidios das Concessões a reconhecer como
proveitos

11.500,00

Encargos a pagar ao pessoal por subsidios de
de férias e encargos vencidos
Sindicatos
Consultores por contratos assumidos como
custo
Antonio
Serrano

Direcção

19.500,00
39,36

507,50

Prof. Dr. Luis Morais

1.344,00

Dr. Nuno Cunha Rodrigues

1.344,00

Dr. João Atanásio

1.344,00

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
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Prof.Dr. Jorge Miranda

1.179,00

Prof.Dr.Jorge Duarte Pinheiro
Dr. João
Caires

2.453,00

Drª Vânia Ramos

1.698,00

Drº. João Ferreira

1.344,00

Pedro Wilson
Bar Sala Alunos (Caução Contratual)

1.698,00

333,32
1.400,54

Cénico Direito

600,00

Tuna Feminina (Barituna)

800,00

Caliope
Contas em regularização Almedina
Diversos

100,06
1.630,16
946,57
49.761,51

1.15 - Diferimentos
Subsidios a exploração atribuidos pela CGD a
reconhecer como proveito em Março/Junho
2011
2- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As explicações a Demonstração de Resultados está contida
no mapa " Apuramento de Resultados nos Períodos de" pelo
dispensa mais promenor.

Direcção

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

30.000,00
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