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Mensagem do Presidente 

 

Chega agora ao fim o mandato da Direcção eleita para 2011/2012.  

Porém, o trabalho desenvolvido pela Direcção no último ano, não pode 

considerar-se iniciado em Março de 2011, mas em Novembro de 2010. Isto porque, foi 

a partir desse momento que procedemos ao mais importante processo de 

reorganização financeira da AAFDL dos últimos anos. 

Para tal, e suportados em deliberação dos estudantes em RGA, avançámos com 

uma auditoria às contas da AAFDL. Desta, resultou a constatação de diversas 

irregularidades ao nível contabilístico e financeiro, a verificação da insuficiência de 

controlo interno e a conclusão de que a área editorial não se encontrava devidamente 

organizada. Face ao exposto, outra não poderia ser a postura da Direcção senão a de 

agir em conformidade, ainda que perante diversos obstáculos. Actuámos, e assim 

esperamos que se continue no futuro, com os meios e termos legais. 

  Para que a AAFDL não sofresse com as alterações implementadas, foi 

necessário que a Direcção avocasse as competências da Direcção Editorial, sendo o 

resultado positivo, e prova bastante de que é possível fazer bem, de forma 

transparente! Neste ponto, não poderíamos deixar de agradecer aos funcionários da 

Associação Académica, cujo apoio foi indispensável ao nosso trabalho, que teve como 

objectivo profissionalizar a estrutura editorial da Associação. 

Ao nível associativo, procurámos dignificar a imagem da AAFDL perante os 

órgãos da Faculdade, lutando pela implementação do melhor que Bolonha pode 

trazer, designadamente defendendo a diferente distribuição dos créditos ECTS, bem 

como incentivando a valorização da avaliação contínua, pela alteração do modelo de 

aulas teóricas, que deveriam ser substituídas por teórico-práticas. Igualmente 

lembrámos a necessidade de revisão do regulamento de avaliação de licenciatura, sem 

que a Faculdade se tenha mostrado disponível para o fazer. Obtivemos a aprovação, 

pelo Conselho Académico, de uma época de Setembro, para trabalhadores-

estudantes, infelizmente concretizada em moldes nunca vistos, em virtude da 

posterior revogação do deliberado, sem qualquer justificação. 

No que aos Mestrados concerne, constatámos as falhas graves do serviço 

prestado pelo Gabinete de Estudos Pós-Graduados, e verificámos que não está 

definida qualquer estratégia para o incremento qualitativo do Mestrado da FDL, 

aspecto que tem como consequência a fuga de estudantes licenciados para outras 

Faculdades de Direito, e a perda de competitividade. 
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O ano lectivo 2011/2012 ficou marcado pela falta de assistentes, que nos levou 

ao luto académico, deliberado em RGA. A medida justificou-se plenamente, dado que 

a falta de assistentes não teve origem nos cortes orçamentais para o Ensino Superior, 

mas sim na incapacidade de os órgãos da Faculdade distribuírem adequadamente os 

docentes da Casa, considerando as dispensas de serviço para trabalho científico.  

Iniciou-se recentemente o processo de revisão estatutária da Faculdade. A 

nossa posição foi clara e coerente: o Regime Jurídico das Instituições de Ensino 

Superior é altamente prejudicial para a representação estudantil, e na Faculdade de 

Direito foi possível, pelo texto estatutário actualmente em vigor, assegurar que 

continuaríamos a influenciar as principais decisões, pela presença no Conselho 

Académico, e nos demais órgãos. É no pressuposto de que a representação estudantil 

não ficará afectada, que partimos para a nova revisão dos Estatutos da Faculdade, 

sem, no entanto, esquecer a importância de dotar a Escola dos meios necessários à 

maior eficiência decisória, e de a preparar para o futuro exigente que já começou, sem 

que tenhamos reparado. Aproveite-se o centenário não para contemplar o passado, 

mas para pensar os 100 anos que se avizinham. 

Participámos e incentivámos o debate do tema da Fusão entre a Universidade 

de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa, convictos de que, por princípio, perante 

a Rede de Ensino Superior nacional actual, a fusão é positiva, mas certos de que os 

argumentos apresentados até ao momento não bastam para que os estudantes 

possam dar o seu aval.  

Relativamente ao Acompanhamento Académico, o balanço do trabalho 

realizado é muito positivo. Voltámos a organizar os Jogos de Direito Civil e o Prémio 

em Homenagem ao Prof. Jorge Miranda, incentivando a aproximação dos colegas à 

prática processual, por um lado, e à investigação, por outro. Destacamos também a 

Semana das Saídas Profissionais, melhorada face aos anos anteriores, na tentativa de 

colmatar a inexistência de um apoio da Faculdade nesta área. A política de 

merchandizing, revelou-se um sucesso, para a divulgação da imagem da AAFDL.  

Finalmente, nas Actividades Académicas, procurámos manter as tradições de 

sempre, com a Festa da Cerveja, o fim-de-semana de recepção aos novos colegas ou o 

jantar Erasmus e a prova de queijos e vinhos. Inovámos com a dinamização de uma 

Semana Cultural mais rica, dedicada à lusofonia, incluindo no seu programa 

conferências, gastronomia e exposições de artistas de países de língua oficial 

portuguesa. O surgimento do núcleo de Rádio é também um dos momentos a 

sublinhar. 

Com o fim do presente mandato, termina também o meu percurso associativo. 

Por esse motivo, não poderia deixar de agradecer a todos os que comigo trabalharam, 
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desde Novembro de 2010. O balanço positivo da actividade da AAFDL desde essa data 

não teria sido possível sem a dedicação dos membros das direcções, da Mesa da RGA e 

do Conselho Fiscal e colaboradores. De igual modo, reitero o agradecimento aos 

funcionários da AAFDL, que diariamente cumprem as suas funções com dedicação, 

bem como ao Técnico Oficial de Contas.  

Para o futuro, a expectativa é de que os estudantes continuem a participar na 

vida da Faculdade, dentro e fora da AAFDL, conscientes de que terão intensas batalhas 

pela frente, perante as quais se deverão dedicar como se da última se tratasse, sempre 

na defesa do melhor para os estudantes e, bem assim, de uma melhor Faculdade. 

Até sempre. 

Pela Direcção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 

Gonçalo Carrilho 
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Departamento de Saídas Profissionais 

 

A concepção do projecto que venceu as eleições para o mandato de 2011/2012 partiu 

da actual conjuntura que se vive no mercado de trabalho. Com critérios cada vez mais 

exigentes, quer por parte da Ordem dos Advogados, assim como por parte dos próprios 

empregadores, o espaço de manobra dos recém-licenciados tornou-se cada vez mais 

espartilhado. O Departamento de Saídas Profissionais apostou essencialmente num discurso 

assente na competitividade no mercado de trabalho e na visão necessariamente mais 

abrangente da que se tem verificado até então em relação ao panorama das restantes 

faculdades e dos seus alunos, que concorrem directamente connosco. Todas as iniciativas, 

actividades e mensagens que emitimos e realizámos tiveram como objectivo primordial a 

redução substancial das diferenças abruptas que se verificavam e ainda se verificam na politica 

de saídas profissionais da Faculdade de Direito de Lisboa face às suas principais concorrentes. 

Neste sentido foram conseguidas importantes evoluções positivas e hoje o mercado voltou a 

olhar para a AAFDL como um importante intermediário das relações com os escritórios e seus 

programas de recrutamento. 

 

Clínicas Legais 

Praticamente, toda a primeira metade do mandato foi marcada pela preparação de uma 

proposta por parte do Departamento de Saídas Profissionais. O projecto era orientado 

essencialmente de acordo com os princípios praticados em faculdades concorrentes, propondo 

um sistema de avaliação muito semelhante ao das Legal Clinics da Faculdade de Direito da 

Universidade Católica.  

A 20 de Julho tomámos conhecimento de um documento firmando um protocolo entre a 

Faculdade de Direito de Lisboa e o Concelho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, 

assinado pelo Prof. Miguel Teixeira de Sousa e pelo Dr. Pedro Raposo, no ano de 2007, que 

estando em vigor (nunca denunciado pelas partes), nunca foi efectivamente aplicado. 

Em Outubro, foi nomeada coordenadora do Projecto para as Clínicas Legais, a Prof. Rute 

Saraiva. 

Ficou acordada que a tipologia adoptada seria diferente da que estava constante do velho 

protocolo. O modelo “Placing” substitui os escritórios directamente envolvidos com alunos 

desta faculdade, à ordem e seu conselho distrital. 

Neste momento estão em fase de tradução os termos em que se processará o método de 

avaliação escolhido.    
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Campanha de Recrutamento “Os nossos são os Melhores” 

Entre 21 e 25 de Novembro o Departamento levou a cabo a primeira campanha de 

recrutamento, na qual foram recebidas cerca de 54 candidaturas. 

Os CV recebidos foram enviados para os parceiros que connosco colaboraram na 

organização da Job Fair 2011 

Até ao momento ainda não foi apurada a taxa de empregabilidade conseguida com a 

iniciativa. 

 

Network 

No dia 10 de Dezembro foi fundada a base de dados que alberga toda Network activa 

do Departamento. 

 

Logótipo 

Em conjunto com o Departamento de Markting foi criado um logótipo para identificar 

mais particularmente as iniciativas e mensagens do Departamento de Saídas Profissionais. 

 

Campanha de Recrutamento dos Alunos Embaixadores 

Mais uma medida para atenuar o afastamento entre os alunos da faculdade e o 

departamento de Saídas Profissionais e que alcançou também o objectivo de torná-los um elo 

essencial e activo na dinâmica e organização da Job Fair. Foram recebidas cerca de 44 

candidaturas, por inscrição via-email. Foram seleccionados 22 Alunos Embaixadores. 

Desempenharam funções de apoio e esclarecimento aos escritórios convidados a participar na 

Job Fair 2011. 

 

Protocolos 

FLRP Associados - Dia 15 de Setembro foi formalizada a assinatura de um protocolo entre 

a FLRP Associados e a AAFDL, no qual ficou assegurado, entre outros direitos e deveres 

recíprocos, o recrutamento de pelo menos um licenciado proveniente da Faculdade de Direito 

de Lisboa para efeitos de estágio de verão, com direito de preferência no posterior 

recrutamento para estágio de advocacia do aluno antes colocado no verão. A AAFDL assegura 

de entre a totalidade de candidatos, apenas os cinco melhores e envia os respectivos dados 

para a FLRP, que finalizará o processo de recrutamento. 
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FIND – O protocolo assenta na elaboração e actualização do novo modelo oficial para CV 

que a AAFDL teve orgulho em colocar ao dispor de todos os estudantes da Faculdade de 

Direito 

A preocupação do departamento em conseguir dar resposta as mais variadas dúvidas dos 

finalistas e recém-licenciados foi motivada pelos diversos CV que os inúmeros candidatos que 

nos enviaram na Campanha de Recrutamento “Os nossos são os Melhores”, visto que alguns 

deles deixavam muito a desejar face às criticas manifestadas por diversos sócios de escritórios 

de advogados durante contactos para a organização da Job Fair. 

Outra motivação foi o desagrado geral em relação ao chamado Modelo Europeu que peca 

pela confusão de conceitos, extensão e falta de personalização no conteúdo. 

O Modelo Oficial para CV da AAFDL foi elaborado no dia 24 de Fevereiro e publicado no dia 

5 de Março de 2012, estando disponível para download no site da AAFDL desde o mesmo dia. 

Vieira de Almeida e Associados – No dia 11 de Outubro, em resposta à proposta prévia 

por parte da AAFDL, a Dra. Susana Almeida Lopes alegou estar em curso a finalização da 

elaboração de um protocolo alargado com a FDL, remetendo respostas em relação à garantia 

de vagas no recrutamento para estágio de advocacia para mais tarde. Porém quer junto da 

restante Direcção da AAFDL bem como da Direcção da FDL não há conhecimento do conteúdo 

deste alegado protocolo em preparação.   

 

 Job Fair 2011 

Resumidamente, começámos por importar o formato coroado de êxito da Faculdade de 

Direito da Universidade Católica. 

Alterámos imediatamente o nome e o lettering do evento que se passou a chamar “JOB 

fair”, para responder ao mote da necessidade de internacionalização da faculdade numa 

conjuntura como a actual em que o tema da internacionalização das Saídas Profissionais é 

cada vez mais premente. 

Os 25 minutos pensados inicialmente para cada apresentação foram reduzidos para 

apenas 10. 

Os cinco dias de sessões públicas passaram a ser apenas 3. 

Os oradores convidados passaram a compor “mesas redondas” respeitando um tema 

fulcral que se alterava de dia para dia, regulados por um moderador diferente de sessão para 

sessão. 

Foi assegurado serviço de catering para todos os debates, que passaram a contar com um 

intervalo de cerca de 15 minutos. 
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A promoção da Job Fair mereceu um maior investimento e cuidado, denotado no lettering, 

na disposição e quantidade, um pouco por todas as instalações da Faculdade. O conteúdo, 

mais apelativo e limpo conseguiu cativar as atenções do público-alvo e a sua adesão nesta 

edição, conseguiu contrariar a tendência de declínio dos anos anteriores. 

A Rádio da AAFDL também teve um papel preponderante na divulgação e promoção do 

evento, emitindo todos os comunicados e mensagens do departamento referentes à Job Fair.  

Os três dias de debate foram interrompidos, no dia 14, com o Recruiting Lounge situado 

num local diferente dos anos anteriores, devido às inúmeras críticas, que recebemos. O local 

escolhido mereceu a nossa atenção por ser o principal ponto e cruzamento de passagem dos 

alunos da manhã, tarde e noite da Faculdade de Direito de Lisboa. Outra das razões prendeu-

se com a iluminação mais abundante e a inexistência de correntes de ar.  

Debate de dia 12 de Dezembro – “O Estágio e a Ordem” – Moderador: Pedro Marques Silva 

Painel: Dra. Fernanda Matoso, Dr. João Santos, Dr. Nuno Pena, Dr. Pedro Siza Vieira, Dr. Paulo 

de Sá e Cunha, Dr. Duarte Vera Jardim. 

Debate de dia 13 de Dezembro – “Direito em Tempo de Crise” – Moderadora: Catarina 

Teixeira 

Painel: Dra. Ana Sofia Batista, Dr. Pedro Metello de Nápoles, Dr. Luís Filipe Carvalho, Dr. 

Joaquim Pedro Lampreia, Dra. Ana Levy e Dr. João Moura. 

Debate de dia 15 de Dezembro – “Licenciado: E Agora?” – Moderador: Pedro Saraiva 

Painel: Dra. Margarida Ramos Pereira, Dr. Afonso Lino Dias, Dra. Sónia Coutinho, Dr. André 

Dias, Juiz Desembargador Pedro Mourão, Dra. Albertina Jordão, entre outros. 

Participantes do Recruiting Lounge: Deloitte, Centro Jacques Delors, Macedo Vitorino e 

Associados, SPS Advogados, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira e Associados, Vieira de Almeida e 

Associados, PLMJ, Abreu Advgoados, Servdebt, KPMG, FIND, IN-LEX, BES up, Uria Menendez-

Proença de Carvalho,  Linklaters, Rui Pena, Arnaut e Associados, Morais Leitão, Galvão Teles, 

Soares da Silva e Associados, Miranda Correia Amendoeira e Associados, Garrigues, ABBC, 

Jardim Sampaio, Magalhães e Silva e Associados. 

 

NOTA - É de facto, importante deixar expresso neste relatório, e em jeito de balanço, a limpeza 

de imagem levada a cabo pelo departamento de Saídas Profissionais e que a AAFDL conseguiu 

obter com a reformatação e conceptualização no novo modelo do evento JOB FAIR, bem como 

o reforço e estreitamento de relações com os principais empregadores do sector em que nos 

encontramos inseridos e que há já muito tempo criticavam em muitos aspectos a velha 

semana das saídas profissionais. Refirimos igualmente que o orçamento inicial, calculado para 

os termos que viemos posteriormente a abolir se mostrou bastante limitativo para conseguir 

assegurar as novas exigências que esta nova edição passou a merecer. Todo o investimento 

possível foi canalizado para dotar o evento de condições mínimas e aceitáveis. Continuaremos 
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a reforçar de forma veemente, que a JOB FAIR será cada vez mais nos mandatos posteriores, o 

evento de maior importância que a AAFDL e a FDL terão a função de organizar. 

 

WorkShop – O CV e a Entrevista 

A FIND e a AAFDL organizaram um Workshop a realizar com intuito de auxiliar e dotar 

os participantes das ferramentas necessárias para a construção de um CV de acordo com o que 

se quer se pede actualmente no mercado de trabalho. A sessão contemplará a preparação da 

entrevista inserida nos processos de recrutamento dos escritórios, as dúvidas pertinentes e 

timings da selecção e decisão final. 

 

Sessão Impostos Bem-Dispostos – Deloitte 

Inicialmente agendada para o dia 8 de Março, esta iniciativa pretende sensibilizar os 

alunos da faculdade para a temática da fiscalidade, sendo que a sessão é dirigida por um sócio 

da empresa dando inúmeros exemplos e explicando os casos da vida real em que a Deloitte 

teve um papel activo e preponderante para a resolução de problemas relacionados com 

diferentes regimes e caminhos fiscais. Foi adiada para Abril. 
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 Departamento de 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), tentamos tirar partido de todas as potencialidades da AAFDLTV no 

período que nos foi possível ma vez que as televisões tiveram teve uma grave avaria e criámos 

eventos no facebook das actividades desta direcção. A grande Bandeira deste mandato foi a 

criação de uma base de dados com os contactos dos sócios, para periodicamente estes 

receberem uma newsletter, sistema de publicidade utilizado por tantas associações e 

empresas que não entendemos como é que nunca antes tinha sido aplicado na nossa. 

Também foi criado um sistema SMS, com a mesma função, mas desta vez usando a rede móvel 

de comunicação e não a internet. Além de um grande esforço para acompanhar a evolução 

dos sistemas de comunicação e informação, ao criar estes dois sistemas tivemos 

principalmente em conta a optimização da relação da AAFDL com os alunos, criando 

ferramentas que permitem uma rápida aproximação ao nosso trabalho que lhes permite um 

constante usufruto dos nossos préstimos.  

  

Exploração de novas estratégias publicitárias 

 

Base de dados AAFDL – foram informatizados os contactos dos sócios da AAFDL e aberta aos 

alunos a possibilidade de entregar os seus contactos, para lhes ser enviada a calendarização 

das actividades da AAFDL, seus núcleos, equipas desportivas e parcerias criadas através de 

protocolos que oferecem vantagem aos nossos sócios. 

A base de dados foi utilizada em duas vertentes:  

- o envio de mensagens escritas para o telemóvel pessoal dos alunos através 

do sistema SMS AAFDL 

- envio de emails com o formato de news letter para o e-mail pessoal dos 

alunos 

 

Merchandising  

No que diz respeito ao Merchandising, um dos pontos mais relevantes deste Departamento no 
seu Plano de Actividades, este foi feito nos termos previstos. A imagem da AAFDL deve ser 
sempre projectada, defendida e divulgada com duas perspectivas: a divulgação da própria 

http://www.aafdl.pt/
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AAFDL; e a possibilidade de garantir a oferta de produtos a um preço mais baixo na nossa 
Livraria. Assim sendo, e com o objectivo de dar continuidade a esta ideia, entendemos que o 
stock quando esgotado deve ser automaticamente renovado pela funcionária da Livraria.  

 

Acompanhamento constante do trabalho da Direcção 

O Departamento de Marketing teve ao longo de todo o mandato uma relação estreita 
e uma parceria estratégica com todos os Departamentos e Gabinetes da AAFDL. Esta ligação é 
naturalmente fundamental para que as actividades desenvolvidas pela AAFDL possam ser 
divulgadas de forma atempada, clara e atractiva em todos os meios de comunicação ao dispor 
da AAFDL. 
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Departamento de Apoio ao Aluno 

 

Visando colmatar as barreiras com que todos os anos os Alunos da nossa Academia se 

deparam, o Departamento de Apoio ao Aluno, apesar de ser um Departamento que ganhou 

autonomia no anterior mandato, não deixa de ser indispensável para o bom funcionamento da 

Faculdade e, consequentemente, para o sucesso dos nossos Alunos.  

Tendo como objectivo principal a integração dos Alunos no Ensino Superior, o 
Departamento de Apoio ao Aluno mostrou-se imprescindível como garante da igualdade e 
acessibilidade de todos os que fazem parte da nossa Academia. 

 

Assim sendo, vários foram os projectos e as ideias que contribuíram para o sucesso 
deste Departamento, sem nunca excluir a valiosa contribuição de cada Aluno para o 
crescimento e maior aproximação possível com a Associação Académica. 

 

Manutenção da hora de Atendimento ao Aluno 

Criou-se um horário de atendimento ao aluno, segundas-feiras, pelas 13 horas, todas 
as semanas, para que os estudantes se pudessem dirigir à AAFDL e dar a conhecer as suas 
dúvidas e necessidades. 

 

Colaboração e dinamização do trabalho do Instituto de Orientação Profissional UL na 
Faculdade de Direito e disponibilidade de Acompanhamento Psicopedagógico  

O insucesso e o abandono académicos têm merecido especial preocupação, 
principalmente na nossa Faculdade. Assim, iniciou-se em Abril de 2010 um Projecto com a 
intervenção de psicólogas do Instituto de Orientação Profissional (IOP), que teve continuidade 
em 2011, sob diversas modalidades de intervenção (nomeadamente, atendimentos individuais 
e workshops). No ano de 2011/12, o Projecto de Promoção da Integração Académica e 
Profissional vai, de novo, prestar apoio aos estudantes da FDUL, através das actividades 
desenvolvidas pelo Gabinete de Psicologia e Orientação. 

As áreas de apoio deste Gabinete abrangem o aconselhamento de carreira, ajudando 
os estudantes na resposta aos desafios da transição para o ensino superior, bem como a 
preparação do Aluno após a conclusão do 1º ciclo. Abrange ainda o apoio Psico-Pedagógico, 
promovendo um ajustamento sócio-emocional e pedagógico e a intervenção em situações de 
vivência de dificuldades - nomeadamente, a nível da gestão do stress associado à adaptação ao 
ensino superior e do aumento da exigência em tarefas de estudo. 

O Gabinete actuou através de um atendimento individualizado nos domínios 
vocacional e pedagógico. A utilização deste serviço é gratuita e segue o código deontológico da 
intervenção psicológica, nomeadamente, a garantia de confidencialidade. Há ainda, em datas a 
anunciar, workshops para grupos, dirigidos a temas específicos, com a duração de 2h. 
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Compilação de Exames/Testes/Perguntas de Orais e Bibliografia mais recomendada em 
colaboração com outros departamentos  

O Departamento de Apoio ao Aluno, com o apoio de outros departamentos, 
nomeadamente o Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano (GAPA), conseguiu elaborar uma 
colectânea de exames, testes e resumos que facilitaram o estudo dos Alunos da Faculdade, 
principalmente no período de exames. A colectânea encontra-se no site da AAFDL. 

 

Criação de uma área no site da AAFDL- "Fala com a Associação"  

Esta foi uma ideia inovadora e com bastante sucesso: a criação de uma área no site da 
AAFDL com o objectivo de manter o contacto entre Associação/Aluno o mais próximo possível. 
O projecto teve bastante adesão, tendo sido recebidas inúmeras questões, desde Alunos do 1º 
ao 4º ano e Mestrados. Com o projecto, tornou-se mais fácil e célere o contacto entre os 
Alunos e a AAFDL. 

 

Auxílio aos alunos com necessidades especiais de educação  

Este é um projecto ambicioso que o Departamento se prometeu a cumprir. Foi 
mantido um contacto permanente entre a AAFDL e o Gabinete de Garantia e Qualidade da 
Universidade de Lisboa. Tendo sido realizado um seminário de Apoio à Inclusão em Outubro 
de 2011, na Reitoria, neste momento está em fase de elaboração o Estatuto ENEE (Estudantes 
com Necessidades Educativas Especiais), que esperamos que seja aprovado até Junho deste 
ano. A partir desse momento já se poderá falar em medidas mais concretas no que diz respeito 
ao apoio aos ENEE e em relação ao trabalho que irá ser feito entre a Reitoria da Universidade 
de Lisboa e a AAFDL. O projecto deve, assim, ter seguimento no próximo mandato da 
Associação Académica. 

 

Criação de um “Newsletter” do Departamento de Apoio ao Aluno  

Foi criado, em conjunto com o Departamento de Marketing, uma Newsletter para ser 
enviada a todos os sócios da AAFDL. Esta Newsletter contém as actividades que foram 
realizadas pela AAFDL, bem como os futuros eventos da Associação, notícias das equipas 
desportivas, entre outras notícias que tenham relevo no seio Académico. 

 

Programa de Tutoria  

Com a essencial ajuda da aluna Angelika Buch, foi possível retomar o projecto da 
Tutoria, que há muito existia na nossa Faculdade, mas sem ter a suficiente adesão, acabando 
por ser esquecido. 

É um programa fundamental, tendo como principal objectivo o auxílio dos Alunos no 
seu estudo, através de explicações semanais, dadas a maior parte das vezes por ex-alun0s e 
até mesmo por Professores da nossa Casa.  
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No site da Tutoria (http://tutoria-fdl.blogspot.com/) são marcadas não apenas as horas 
das actividades, como ainda estão disponíveis testes e apontamentos de variadas cadeiras, 
promovendo, deste modo, o sucesso escolar dos Alunos da nossa Faculdade. 

 

Realização do Open Day AAFDL  

O Open Day é uma actividade que decorre no mês de Março. Esta é uma actividade 
que já se realiza há alguns anos, tendo como objectivo principal mostrar aos potenciais alunos 
de Direito a vivência e História da nossa Faculdade.  

Várias escolas do país irão deslocar-se à Faculdade e irá haver uma breve sessão de 
esclarecimento que conta com a presença do Professor Doutor Eduardo Vera-Cruz Pinto, do 
Professor Marcelo Rebelo de Sousa e do Presidente da Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa, Gonçalo Carrilho. No final da sessão irá haver um lanche oferecido pela 
AAFDL com os alunos do ensino secundário e, posteriormente, uma visita guiada pela 
Faculdade com o auxílio do Professor Rui Pinto. 

 

* FAQ (Frequently Asked Questions) do Acompanhamento Académico  

As perguntas mais frequentes feitas pelos Alunos, na área criada no site da AAFDL – 
“Fala com a Associação”- irão ser colocadas no site da Associação, permitindo uma fácil 
consulta e eliminando dúvidas dos Alunos de uma forma mais rápida. Estas perguntas irão ser 
colocadas no site da AAFDL no final do mês de Março. 
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Departamento Pedagógico 

 

Durante todo o mandato procurámos pautar-nos por uma postura presente, activa e 

acima de tudo responsável na ajuda aos Estudantes da Faculdade. Estivemos, diariamente, ao 

lado dos muitos colegas que a título individual nos pediam ajuda para a resolução daquele 

problema ou para a explicação daquela dúvida. 

 

Conselho Pedagógico 

No que aos órgãos concerne decorreram Eleições para o corpo de estudantes. Foi 

sempre assegurada a representação da AAFDL guiada por uma atitude firme, mas dialogante e 

informada, dando enormes contributos para a progressão dos trabalhos. No que toca ao 

Conselho Pedagógico a nova composição do órgão demonstra uma clara abertura para a 

resolução de problemas e as reuniões decorreram, de um ponto de vista geral, muito 

proveitoso. 

Neste sentido veja-se que é de uma Proposta da AAFDL que se criaram várias 

comissões no conselho pedagógico: Comissão de Assuntos Pedagógicos e Comissão de 

Preparação de Jornadas Pedagógicas. 

 

Épocas de Exames 

Pugnou-se pelo acompanhamento efectivo das épocas de exames, desde logo em 

Junho/Julho, tanto através dos emails e contactos da direcção (apoio.exames2011@aafdl.pt) 

como pela constituição de Comissão de Acompanhamento de Exames, composta por um 

representante de ano, de todos os anos de licenciatura. Agilizou-se a forma de contacto dos 

alunos com a AAFDL principalmente através do email de acompanhamento de exames, local 

onde diariamente os alunos reportavam os seus problemas e questões. 

Resolveram-se inúmeras dúvidas e situações pontuais de colegas, como a não 

atribuição de notas ou a não entrega de exames, por exemplo, tanto na conturbada época de 

Recurso como na época ordinária de exames. No entanto e infelizmente, temos noção de que 

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 de resolução. 

Defendeu-se e conseguiu-se aprovar um muito justo e arrojado Mapa de Exames 

Escritos, ouvidos todos os delegados presentes em reuniões de Delegados.   
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Luto Académico 

Em meados de Setembro viveu-se um período muito conturbado para os estudantes 

da Faculdade de Direito de Lisboa. Muitos alunos não tinham aulas práticas, algumas 

subturmas eram e são compostas por mais de 80 estudantes. A avaliação contínua estava a ser 

negada a colegas, por excesso de estudantes por subturma. A AAFDL prosseguiu a orientação 

dos alunos em sede de RGA e encetou inúmeras formas de luto em colaboração com a Tertvlia 

Libertas (que decretou luto académico) e Tunas. Enlutámos a Faculdade demonstrando o 

evidente luto estudantil e realizámos vigília nocturna contra o fim da Avaliação Contínua e 

pugnando por explicações quanto à duvidosa colocação  e distribuição de vários assistentes, 

também na Sessão de Abertura do Ano Académico da Faculdade, e com muitos estudantes 

connosco, demonstrámos aos Professores presentes mas também aos nossos convidados o 

nosso descontentamento, aspirando respostas eficazes.  

As consequências deste empreendimento foram difusas, já que os alunos não 

participaram em massa (como esperávamos), mas as aulas foram paulatinamente retomando a 

sua normalidade, na medida do possível. 

 

 

Prescrições 

Após inúmeras e difíceis discussões e reuniões com a Direcção da Faculdade e, até com 

o Reitor da UL, foi possível a publicação do despacho da Direcção da Faculdade, que permitiu a 

inscrição e matricula, neste ano lectivo, aos alunos prescritos. A solução era reivindicada por 

cerca de 50 alunos e obteve apoio firme por parte da AAFDL, até á sua consagração, 

mantendo-se sempre lado a lado com estes colegas que, em situações complicadas de grave 

crise económica, se viram assim proibidas de se inscrever no novo ano lectivo. 

 

 

Delegados e subturmas 

Criaram-se contas de e-mail para as subturmas que são uma forma privilegiada de 

contactar com as mesmas de forma directa.  

Promoveram-se sucessivas reuniões de delegados de subturma, espaço por excelência 

para ouvir e discutir os problemas e vivencias práticas do ensino e avaliação nas aulas na nossa 

Faculdade.  
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Democraticamente, encetámos esforços no sentido de ouvir o pulsar de todos os 

estudantes, quanto ao calendário de exames da primeira época de Exames deste ano lectivo; 

para isso encetou-se uma série de reuniões com os vários delegados dos vários anos e de 

ambos os turnos.  

Foram votadas várias propostas de calendário e as vencedoras foram tidas em conta 

na nossa posterior negociação com a Direcção da Faculdade. Conseguimos um excelente mapa 

de exames escrito: estes ficaram mais espaçados e começariam um pouco mais tarde do que o 

predefinido, permitindo mais tempo de estudo e melhor preparação de todos.  

 

 

Manual de Boas Práticas Pedagógicas 

O Manual de Boas Praticas Pedagógicas foi redigido sob coordenação da AAFDL, com 

vários alunos que formaram Comissão de Redacção do Manual.  

Trata-se de um documento que trata com bastante acuidade várias questões relativas 

ao funcionamento das aulas, dos exames, das orais, propondo soluções, apresentando 

problemas e expressando as nossas esperanças num Sistema de Ensino mais capaz, 

meritocrático e mais pedagógico. São notórias duas grandes linhas de acção em todo o 

documento: Por um lado, ser-se bom juiz, exímio advogado ou excelente investigador não 

significa ser um bom pedagogo; e por outro, que ser estudante é não ser indiferente, como tal 

se, nós, estudantes não vivemos numa época de grandes causas temos a missão de fazer 

justiça às pequenas.  

 

 

Estados Gerais da FDL 

Realizaram-se, em coordenação estreita com o Departamento de Politica Educativa, 

nos dias 28 e 29 de Fevereiro, os Estados Gerais da FDL. O seu mote deste ciclo de debates era 

claro e muitíssimo relevante: Pensar a Faculdade.  

Estiveram, além de vários docentes da casa, alunos e funcionários, podemos contar 

com a participação de individualidades e docentes convidados, como os Reitores da UL e da 

UTL, e o Presidente da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. 

 O primeiro painel teve como tema a “Internacionalização: Oportunidades no espaço 

Europeu e Lusófono em tempo de crise”; no Segundo painel discutiu-se: “F.D.L., 100 anos... e o 

futuro?”, no terceiro “Ensino e Pedagogia na Faculdade de Direito” e por ultimo: “Fusão UL/ 

UTL e a Faculdade de Direito”, foi a sessão que deu por encerrados os Estados Gerais. 
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 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 e Assembleia de Faculdade. 
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Departamento de Política Educativa 

 

Os desafios que se colocam ao Departamento de Política Educativa são dinâmicos e não 

cabem nas fronteiras de um mandato: os temas repetem-se, as vitórias nunca são um dado 

adquirido e importa pensar e repensar continuadamente as soluções encontradas. Há, no 

entanto, temas que, pela sua premência, marcaram de forma particular a agenda de trabalhos 

e que merecem, por isso, ser destacados: desde logo as questões relacionadas com a Acção 

Social directa, nomeadamente pela entrada em vigor do novo Regulamento de Atribuição de 

Bolsas de Estudo (Despacho nº. 12780-B/2001, de 23 de Setembro), que exigiu, na sua 

vertente mais política, uma coordenação profunda com o Departamento da área; o 

Financiamento do Ensino Superior Público, cuja insuficiência dramática teve repercussões 

claras no quotidiano quer da Faculdade, quer da Universidade; e ainda o início da 

implementação do projecto de fusão entre a Universidade de Lisboa (UL) e a Universidade 

Técnica de Lisboa (UTL), com declarações de vontade por parte das entidades envolvidas e 

lançamento do primeiro período de discussão pública. 

 

Acções internas 

Debate sobre “Financiamento das Instituições do Ensino Superior: impacto no 

funcionamento da UL e na autonomia universitária”: Na sequência dos problemas sentidos 

logo no arranque do ano lectivo, a AAFDL e o seu Departamento de Politica Educativa sentiram 

a necessidade de organizar um debate sobre “Financiamento das Instituições do Ensino 

Superior: impacto no funcionamento da UL e na autonomia universitária”, para que os 

principais responsáveis da nossa casa pudessem esclarecer directamente as questões dos 

estudantes. Assim, a 18 de Outubro, contámos a com a presença do Reitor da UL, António 

Sampaio da Nóvoa e com o Director da FDL, Eduardo Vera-Cruz Pinto. 

 

Estados Gerais FDL 

Os Estados Gerais da FDL, realizados em colaboração com o Departamento 

Pedagógico, pretenderam ser um momento de reflexão sobre a nossa Faculdade, aberto a 

toda a comunidade académica e com convidados internos e externos de reconhecida 

intervenção em cada um dos temas dos painéis:  Tiveram lugar nos passados dias 28 e 29 de 

Fevereiro, na sala de audiências, e dividiram-se nos seguintes debates (seguidos de períodos 

de discussão aberta): “Internacionalização: oportunidades no espaço europeu e lusófono em 

tempo de crise”;  “F.D.L., 100 anos... e o futuro?”; “Ensino e Pedagogia na Faculdade de 

Direito”; “Fusão UL/ UTL e a Faculdade de Direito”. 
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Moção Global de Política Educativa 

Impunha-se uma revisão da Moção Global de Política Educativa quanto a pontos 

específicos e manifestamente desactualizados (nomeadamente pela entrada em vigor de 

novos enquadramentos legislativos). Cumpre ainda rever e aprofundar outras questões, num 

trabalho de reflexão que se pretende contínuo. 

 

Audiências 

Uma das grandes apostas da AAFDL durante este mandato foi procurar fazer-se ouvir 

junto das entidades responsáveis pelas principais matérias que afectam os estudantes da FDL. 

Assim, fomos recebidos pelo Bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. Marinho Pinto, 

numa audiência (Julho) onde focámos os principais problemas no acesso ao estágio e à 

profissão de advogado e, posteriormente, divulgámos as posições aí defendidas na 

comunicação social. 

Tendo em conta as preocupações com o Financiamento das IES e a Acção Social, pedimos 

também audiências aos grupos parlamentares e fomos recebidos na Assembleia da República 

pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português tendo mantido contactos informais 

com este e outros grupos parlamentares ao longo de todo o mandato. 

 

Presença na comunicação social 

A AAFDL prestou diversas declarações à comunicação social, tendo feito por divulgar as 

suas posições, destacando-se, neste campo, reportagens no Jornal Nacional da TVI sobre 

Acção Social Directa. 

 

Articulação com a Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL): 

A apresentação estratégica de posições políticas concertadas entre as Associações da 

Universidade de Lisboa tem sido uma aposta da AAUL, fortemente apoiada pela AAFDL, que 

tem intervido na primeira fila em todos os espaços de reflexão propostos, nomeadamente nos 

seus órgãos (em particular no Conselho Geral e nas Assembleias Magnas). 

 

Estados Gerais da Associação Académica da Universidade de Lisboa 

A AAFDL participou activamente neste encontro entre os dirigentes associativos da 

Universidade de Lisboa, que se realizou nos dias 15 e 16 de Outubro no Salão Nobre da 

Reitoria da Universidade de Lisboa e onde se discutiram temas como  “A Situação Financeira 
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da Universidade de Lisboa” (1º. painel), “A Fusão entre a Universidade de Lisboa e a 

Universidade Técnica de Lisboa” (2º. painel), “Acção Social no Ensino Superior” (3º. painel) e 

“Programas de Mobilidade – Desafios para o Futuro” (4º. painel). Com base nas intervenções 

dos oradores de cada painel e do debate subsequente, resultou um documento aprovado por 

todas as Associações-membro presentes, que a AAFDL posteriormente publicitou nos locais de 

estilo. 

Reuniões pontuais de concertação  

A AAUL tem sido o verdadeiro vector de comunicação entre as Associações da 

Universidade de Lisboa, tendo promovido vários momentos de discussão pontuais para a 

concertação de posições e partilha de informação. Destacam-se as reuniões de preparação dos 

Encontros Nacionais de Direcções Associativas (ENDA) e de análise no novo Regulamento de 

Atribuição de Bolsas.  

 

Relações com outras Federações:  

Federação Nacional de Estudantes de Direito (FNED) 

 A revitalização do movimento conjunto dos estudantes de Direito continua a ser um 

tema central, tendo em conta o estado vegetativo da Federação Nacional de Estudantes de 

Direito e a proliferação de movimentos avulsos não representativos dos problemas 

transversais aos estudantes da nossa área. A AAFDL procurou, ao longo deste mandato, alertar 

para esta situação, que se tem arrastado ano após ano, através do contacto directo às 

restantes Associações. Marcámos presença numa reunião em Coimbra onde esta situação foi 

discutida e onde fizemos saber a nossa posição, tendo todavia este momento sido 

inconsequente, apesar dos nossos esforços de marcação de reuniões para continuação dos 

trabalhos. Este é, no entanto, um tema do qual releva não esquecer, e que continuará a exigir 

atenção da nossa parte.  

Fórum Académico para a Informação e Representação Externa (FAIRE)  

A tentativa de reaproximação desta Federação levou a que fosse importante reponderar a 

viabilidade da eventual integração da AAFDL nesta Federação, tendo sido elaborado e votado 

um Relatório interno, tendo concluído pela não adesão. Em contrapartida, propôs-se a levar 

este mesmo debate ao Conselho Geral da AAUL. 

 

Colaboração com a Reitoria da Universidade de Lisboa 

A colaboração directa com a Reitoria foi uma das nossas prioridades, por entendermos que 

apenas na  aproximação à Universidade, da qual somos parte integrante, poderão ser 

trabalhados os grandes temas deste Departamento. Assim, e na pessoa do Presidente da 

AAFDL, a AAFDL foi uma voz constante nas reuniões do Senado e, sempre que se justificou, 

foram marcadas reuniões pontuais com o Reitor e também por diversas vezes, este deslocou-
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se mesmo à Faculdade, a nosso convite, para falar directamente aos alunos (infra...). Cumpre 

ainda destacar o papel pioneiro da AAFDL na discussão do projecto de fusão da UL com a UTL, 

e que se notou pela preparação demonstrada na reunião entre os Reitores e dirigentes 

associativos das (ainda) duas Universidades, que decorreu no passado dia 17 de Fevereiro. 

Fomos ainda presença permanente em todas as actividades em que a nossa colaboração foi 

pedida e das quais evidenciamos: 

AmbientALL  

No âmbito do projecto “Universidade Verde”, realizou-se, dia 25 de Março, na Alameda da 

Universidade, um evento de sensibilização para a necessidade de reaproveitamento e gestão 

de recursos e para a responsabilidade da Universidade, no seu todo, para com o meio 

ambiente. Esta actividade contou com a presença de várias entidades externas (tais como a 

Câmara Municipal de Lisboa, a Quercus, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Galp Energia) e 

foi dinamizada por momentos musicais, vários dos quais protagonizados por alunos da FDL. A 

AAFDL foi resposável pela divulgação na Faculdade e garantiu ainda um dos postos do peddy 

paper que se realizou nesse mesmo dia, aberto à comunidade académica.  

Cerimónia 100 anos UL 

Dia 25 de Novembro fechou-se o ciclo de comemorações do centenário da Universidade 

de Lisboa, numa cerimónia solene na Aula Magna. A AAFDL esteve presente em várias 

reuniões de preparação e dinamizou o cortejo académico junto dos estudantes da FDL.  

 

Participação nos Encontros Nacionais de Direcções Associativas (ENDAS) 

Este mandato ficou marcado pela grande dinâmica do movimento associativo nacional 

e pelo enorme fluxo de Encontros Nacionais de Direcções Associativas (ENDA). A AAFDL esteve 

presente em todos e procurou concertar posições estratégicas, nunca deixando, todavia, de 

lutar pelo que entende ser o melhor interesse dos alunos, mesmo quando isoladamente. A 

colaboração com a AAUL e com as suas Associações-membro teve aqui um lugar central, quer 

na preparação, quer na apresentação conjunta de posições. Esta presença assídua e instruída, 

permitiu ganhar força  

ENDA Aveiro  

Organizado pela AAUAv, realizou-se em Aveiro, nos dias 20, 21 e 22 de Maio, um ENDA 

ordinário, marcado pela apresentação e discussão dos resultados das candidaturas a bolsas de 

estudo, que confirmavam os alertas que o movimento associativo nacional já tinha lançado. 

Assim, foi apresentada e aprovada uma proposta completa, em documento único, de 

regulamento de atribuição de bolsas de estudo e normas técnicas. No entanto, e por 

entendermos que esse documento não espelhava soluções para os reais problemas dos 

estudantes bolseiros ou candidatos a bolsa, demarcámo-nos do mesmo, com conjunto com a 

AAUL. 
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ENDA Lisboa 

Tendo em conta a entrada em funções de um novo Governo e a seu compromisso de 

apresentação de um novo regulamento de atribuição de bolsas, realizou-se um ENDA ordinário 

em Lisboa, nos dias 02, 03 e 04 Setembro, para dar voz à preocupação de divulgação atempada 

do referido regulamento e à necessidade subsequente de abertura de um novo prazo de 

candidaturas. 

 

ENDA extraordinário Porto  

Dada a publicação, a 23 de Setembro, do novo Regulamento de Atribuição de Bolsas 

de Estudo (Despacho nº. 12780-B/2001), realizou-se, no dia 3 de Outubro, um ENDA 

extraordinário, organizado pela FAP, para análise do mesmo. A AAFDL, em posição 

previamente estudada com a AAUL, criticou a nova diminuição do valor de referência da bolsa 

de estudo, que contabiliza o rendimento mobiliário por escalões a partir do “0”, e mantém a 

capitação nos casos de agregados familiares de dimensões reduzidas e tomou como bandeira a 

necessidade de abertura de um novo prazo de candidaturas para os alunos que ingressaram no 

Ensino Superior neste ano lectivo.  

ENDA extraordinário Minho 

Por via da recusa de abertura de novo prazo de candidatura para os alunos 1º. ano 

(primeira vez), dos atrasos na análise de candidaturas e da dramática insuficiência da Acção 

Social directa, realizou-se novo  ENDA extraordinário, a 9 de Dezembro, organizado pela 

AAUM, para discussão de medidas de actuação do movimento associativo nacional face ao 

referido cenário. A AAFDL aprovou e participou neste conjunto de acções, denominado “Natal 

Negro no Ensino Superior”. 

ENDA Açores 

Realizado entre 19 e 22 de Janeiro, o ENDA ordinário, na Ilha de S. Miguel, no 

arquipélago dos Açores, organizado pela AAUA, debateu políticas de juventude (Voluntariado e 

Empreendedorismo), financiamento do Ensino Superior e sistema de Acção Social. 

ENDA Évora 

Realizado nos dias 16, 17  e 18 Março o ENDA ordinário, em Évora, organizado pela 

AAUE, tem como ordem de trabalhos os seguintes temas: qualidade e avaliação, acção social e 

emancipação jovem. 
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Departamento de Acção Social 

 

Num ano lectivo marcado pela rigidez de um novo regulamento de atribuição de 

bolsas, contra o qual activamente nos expressámos, devem ser reforçadas as estruturas da 

AAFDL para garantir aos nossos estudantes todas as condições requeridas para prosseguirem 

os respectivos estudos. O papel do departamento de Acção Social revelou-se fulcral perante o 

actual contexto sócio-económico em que muitos estudantes se encontram, pelo que 

procurámos sempre superar as necessidades através de mecanismos de apoio indirecto, 

enquanto desenvolvemos a vertente de responsabilização social a que nos comprometemos. 

Podemos destacar que: 

 

Bolsas de estudo 

Na sequência dos resultados do processo de atribuição de bolsas do passado ano 

lectivo e consequente manifestação de 24 de Março, mantivemos uma posição coerente de 

insatisfação junto dos órgãos de comunicação social e da comunidade estudantil. 

Posteriormente acompanhámos activamente o processo de candidatura às bolsas de estudo, 

disponibilizando toda a informação e ajuda necessária, e pugnámos pela abertura de uma 2ª 

fase de candidatura para os estudantes que ingressaram pela primeira vez no Ensino Superior. 

Ainda que tardia, a mesma foi concedida entre os dias 16 e 31 de Janeiro. 

 

Programa UL-Consciência Social 

Mantivemos a representação dos estudantes na Comissão de Acompanhamento do 

Programa UL-Consciência Social, assegurando a cooperação necessária relativamente a 

particulares casos de estudante da Faculdade de Direito. 

 

Guia de Acção Social 

Editámos um Guia de Acção Social e de candidatura a bolsa de estudo, igualmente 

inserido no Guia do Caloiro, fornecendo a informação básica sobre a estrutura e o 

funcionamento dos apoios de acção social directa. 

 

Apoios Indirectos 

A preocupação em reforçar o sistema de apoios indirectos da AAFDL resultou numa 

afectação muito significativa do orçamento para o Departamento de Acção Social, 

acompanhada de uma abrangente estrutura de apoios. Criámos um sistema online de 
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recepção de candidaturas, e realizámos uma parceria com a NetPrint que nos permitiu atribuir 

cartões com um plafond de fotocópias, a baixo custo, a usar no Centro de Cópias da FDL. 

 

Biblioteca Jurídica 

Ainda na sequência do ponto anterior, aprovámos um novo Regulamento de Utilização 

da Biblioteca Jurídica que determina a exclusividade de acesso aos manuais a estudantes 

admitidos por via da candidatura aos apoios indirectos. Afectámos o lucro da 1ª edição da 

Feira do Livro Sublinhado à aquisição de novos manuais para a Biblioteca e transferimos o 

espólio para uma sala de acesso reservado, garantindo a efectividade do Regulamento. 

 

Moção para a isenção de quota a estudantes bolseiros 

A presente Direcção aprovou uma moção que isentou todos os estudantes bolseiros do 

pagamento de quota anual de sócio da AAFDL, permitindo o acesso a todas as vantagens deste 

estatuto. 

 

1ª e 2ª edição da Feira do Livro Sublinhado 

Lançámos neste ano lectivo uma nova iniciativa, uma Feira do Livro Sublinhado que 

pretende facilitar a troca de manuais entre estudantes, enquanto recolhe uma margem de 

lucro afecto a uma causa eleita pela AAFDL. Na primeira edição dedicámo-nos à aquisição de 

novos manuais para a Biblioteca Jurídica AAFDL e na segunda cooperámos novamente com o 

Movimento ao Serviço da Vida para finalizar a Feira com uma doação a uma instituição de 

solidariedade. Se na primeira edição da Feira do Livro Sublinhado a adesão foi bastante 

positiva, a segunda edição revelou o indubitável sucesso da iniciativa, que esperamos que 

obtenha continuidade.  

 

Cooperação com o Gabinete de Responsabilidade Social 

Empenhámo-nos numa parceria com o Gabinete de Responsabilidade Social da 

Faculdade de Direito, que resultou em iniciativas conjuntas de apoios indirectos aos 

estudantes e de angariação de fundos e bens para instituições externas, nomeadamente uma 

Venda de Solidariedade realizada na época natalícia. 

Projecto Faculdade Verde 

Em coordenação com o Departamento de Política Educativa procurámos concretizar o 

projecto Universidade Verde a nível local, apoiando a Reitoria da UL na iniciativa AmbientALL e 

desenvolvendo a Campanha do Papel dentro da AAFDL. 
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Estojo de primeiros socorros 

Procurámos manter o estojo de primeiros socorros da AAFDL sempre equipado com o 

material necessário para acorrer aos nossos estudantes, tanto quotidianamente como em 

festas e eventos. 

 

Colheitas de Sangue 

Mantivemos a cooperação com o Instituto Português do Sangue, tendo realizado uma 
colheita de sangue e agendado a seguinte, assegurando a divulgação adequada para uma 
iniciativa que se destacou pelo sucesso no número de dadores. 

 

Voluntariado 

A preocupação da AAFDL em trazer aos estudantes oportunidades de voluntariado e 

simultaneamente apoiar instituições sociais resultou em várias iniciativas ao longo do ano de 

divulgação ou angariação de fundos, nomeadamente em parceria com o Cartão Solidário, e 

destacando-se ainda a organização de uma Semana do Voluntariado em que várias entidades 

tiveram a oportunidade de divulgar o seu trabalho. Decorre a preparação de um consequente 

Guia do Voluntariado em cooperação com as mesmas instituições, a ser disponibilizado nos 

meios próprios da AAFDL, que permitirá ao estudante encontrar com facilidade oportunidades 

de voluntariado consoante a sua área de interesses e disponibilidade, ou saber os locais ideais 

onde procurar. 

 

Parceria com o Movimento ao Serviço da Vida 

O MSV partilha com a AAFDL um objectivo de responsabilização social e apelo ao 

voluntariado que não poderíamos ignorar. Desenvolvendo quatro projectos de diferentes 

âmbitos (crianças em risco, pessoas sem-abrigo e idosos), considerámos que a cooperação 

com o Movimento seria uma porta aberta a oportunidades para os nossos estudantes e ao 

desenvolvimento de uma parceria que a longo-prazo apenas é gratificante para ambas as 

partes. A parceria foi realizada apenas em Dezembro mas a AAFDL já pôde contribuir com o 

resultado da venda de postais e t-shirts na Livraria em época natalícia, e ainda com uma 

doação de 141,20€ decorrente da 2ª edição da Feira do Livro Sublinhado. 

As actividades e iniciativas acima apresentadas devem um especial agradecimento à Ana 
Margarida Henriques, Margarida Sousa e Maria João Freitas, cujo apoio se revelou 
indispensável à concretização das mesmas. 
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Departamento 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 publico 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 pedagógica 
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, Vinhos e Enchidos 

O Departamento Cultural organizou uma Prova de Queijos, Vinhos e Enchidos, 
actividade Dirigida especialmente aos alunos do Ensino Pós-Laboral, dada a ausência de 
espaços de convívio para eles especialmente destinados. Esta actividade foi, porém, aberta a 
todos, pelo que também se registou uma grande adesão dos alunos do dia. 

A Prova de Queijos, Vinhos e Enchidos teve lugar no átrio da Faculdade, no dia 26 de Maio de 
2011 entre as 18H e as 21h, com apoio de House of Wines. 
 
 E contou com a presença de um representante de House of Wines, especialista que 
proporcionou aos alunos uma prova comentada dos vários tipos de vinho que nos foram 
gentilmente cedidos para o efeito. 
 
Assim, a par da prova de queijos e vinhos regionais, foi incluído nesta actividade que já é um 
clássico da AAFDL, a prova de Enchidos acompanhado de musica tradicional Portuguesa 
(Fado). 
 

A prova que teve inicio as 18h e prolongou-se até as 21h30m, teve uma considerável 
afluência de alunos professores e funcionários da FDL. 
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Semana Cultural AAFDL 
 

A Semana Cultural AAFDL foi uma inovação deste mandato que agora chega ao fim. 
Teve como objectivo a dinamização das actividades do Departamento Cultural elevando-as a 
uma dimensão superior de qualidade e quantidade de oferta, na medida do prestígio da FDL e 
da AAFDL. 

Tendo em conta a necessária e a importante promoção linguística promovida pelos 

países de expressão portuguesa, a eminente influencia que globalização introduz no 

quotidiano dos portugueses e estrangeiros que vivem em Portugal, não excluindo a 

comunidade estudantil da FDL e da Universidade de Lisboa, optou-se nesta primeira edição da 

Semana Cultural AAFDL, pela promoção cultural da CPLP (Comunidade dos Países de Língua 

oficial Portuguesa). Com a realização deste evento cultural pretendemos atingir os seguintes 

objectivos: 

No corredor de acesso aos anfiteatros 2,3 e 4 foram expostos: 

24 Painéis 800 x 1200 

Itinerários da memória - Escravatura e Tráfico negreiro na África de  Língua 

Portuguesa, produzida e facultada pelo Comité Português do Projecto UNESCO com apoio da 
Mar UNO. 

"A Rota do Escravo"; 

1) Dar a conhecer a diversidade dos produtos que constituem o catálogo da produção 

cultural da cplp; 

2) Promover e incentivar o consumo regular dos mesmos; 

3) Promover e divulgar os autores e artistas dos países da língua oficial portuguesa e 

estreitar laços de amizade entre os nacionais dos respectivos países 

 

Do exposto, considerando que são oito os países de expressão Portuguesa, dedicou-se um dia 
por cada um dos países representados (Angola; Brasil; Cabo Verde, Guiné Bissau; 
Moçambique; São Tomé e Príncipe, Timor e Portugal). 

Nos termos do que ficou dito, o Departamento Cultural da AAFDL levou a efeito, de 17 de 

Outubro, ao 25 de Outubro de 2011 na Faculdade de Direito de Lisboa, um evento de 

promoção cultural dirigido aos alunos, professores e funcionários da Universidade de Lisboa, 

que consistiu numa exposição genérica de obras (pinturas, fotografias, esculturas, literaturas, 

gastronomia, documentários, filmes, teatro, dança, musica, etc…), de criações de artistas da 

Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), neste âmbito inseriu-se ainda um 

ciclo de conferências submetidas a temáticas relacionadas com a lusofonia.  

Assim durante os oito dias que decorreram a semana Cultural AAFDL, foram ocupados 
o átrio da FDL com exposições de pinturas, obras literárias, artesanatos, esculturas de autores 
e artistas da CPLP, com a colocação das bandeiras referentes aos mesmos… 
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No espaço denominado pátio das Praxes, foi exposto o CPLP Bar que funcionou 

durante os oito dias consecutivos servindo iguarias da gastronomia dos diversos países que 

compõem a CPLP a um preço competitivo, ao ritmo das musicais tradicionais dos mesmos. 

Neste mesmo espaço também foi colocado a disposição dos utentes uma máquina de 

café Dolce Gusto inteiramente gratuito. 

Ainda neste espaço houve a demonstração de alguns passos de dança.  

 

Na sala de audiências decorreram as conferencias 
 

1) CPLP e os desafios do futuro com Adriano Moreira, Hélder Vaz, e Moura Pinto Coelho 
As confluências culturais no Mundo Lusófono 

2) As confluências culturais no Mundo Lusófono 
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Departamento Desportivo 

 

Este departamento manteve um apoio contínuo às equipas e uma política de 

promoção de actividades desportivas para os alunos da Faculdade de Direito de Lisboa. Foi 

com esses objectivos que procurámos incentivar a sua prática desportiva e melhorar as 

condições dos nossos atletas. 

 

Recrutamento 

Recrutamento de novos atletas para as equipas da FDL, através dos canais de 

comunicação tradicionais da AAFDL. 

 

Torneios 

Participação da equipa de futsal masculino no Torneio da Universidade de Lisboa (TUL) 

Participação no torneio de futebol de sete. 

 

Maratonas de Futsal 

Realização de duas maratonas de Futsal. 

 

Relações Institucionais 

Acompanhamento da actividade da Federação Académica de Desporto Universitário 

(FADU). 

 

Torneios Internacionais 

Participação das equipas de futebol de 11 (Torneio de Manchester) e da equipa de 

Futsal (Torneio de Ibiza). 

 

Festas 

Realização da Gala do Desporto AAFDL, com atribuição de prémios a jogadores. 
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Departamento Recreativo 

 

Este departamento tem a missão de proporcionar a todos os alunos momentos de 

lazer e divertimento, vitais na sua vida académica. De forma a dar azo a estas pretensões, a 

AAFDL encetou um plano baseado numa tripla vertente: recreativa, desportiva e cultural, em 

estrita relação com os Núcleos Autónomos. 

Procurámos, ainda, divulgar os valores da tradição académica, firmados num espírito 

criativo e arrojado, pois só deste modo se pode almejar chegar a todos os públicos. 

 

Semana Académica 

Uma vez mais, a AAFDL fez-se representar na semana académica, que se realizou no 

estádio do Restelo e que contou com praticamente todas as associações de estudantes e 

académicas das faculdades públicas e privadas, entre os dias 9 e 14 de Maio de 2011. 

Festa Brasileira 

A festa “Nossa, tudo isso”, realizada no dia 19 de Maio de 2011,revelou-se um 

tremendo sucesso. Um conceito importado de terras de Vera Cruz, que promete ser um ícone 

do recreativo 

Gala do Desporto  

 Evento que ocorre anualmente no fim das épocas desportivas e que visa premiar os 

jogadores que mais se destacaram nas diversas modalidades da AAFDL,nas categorias de 

jogador revelação e melhor jogador realizou-se no dia 19 de Maio 2011. 

Festa da Cerveja 

Realizada no dia 29 de Maio de 2011, nos termos tradicionais. 

Mega recepção ao Caloiro 

Como é hábito, decorreu durante dois dias 28 e 29 de Setembro de 2011 no Parque 

das Nações em Lisboa, contando com a presença da AAFDL 

 Jantar do caloiro 

  Decorreu no restaurante Cenoura do Rio, no dia 29 de Setembro de 2011 no Parque 

das Nações. 

Quinzena do caloiro 

Ocorreu no início do ano lectivo na semana compreendida entre 3 de Outubro de 2011 

e 14 de Outubro de 2011 e assinala a entrada dos caloiros no mundo universitário, bem como 
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o convívio de todos os estudantes, os mais velhos e os que acabaram de chegar, englobando 

os seguintes eventos: 

Festa Brasileira: Realizada no dia 4 de Outubro, no Bar Novo 

 Fim-de-semana caloiro: Realizado na Figueira da Foz, contou com várias actividades, como 

canoagem, paintball, ténis, piscina, entre outros, nos dias 7,8 e 9 de Outubro de 2011. 

Rally Tascas: Realizado no dia 10 de Outubro, pela Cidade Universitária, Cais do Sodré, Baixa e 

Bairro Alto. 

Noite de Fados e tunas: Realizado no bar velho no dia 11 de Outubro 

Maratona Futsal: Realizou-se no dia 12 de Outubro 2011 

Festa da cereja: Realizou-se no dia 13 de Outubro 2011 

 

Jantar comemorativo do 97º aniversário da AAFDL 

Realizado no dia 15 de Dezembro de 2011,na sala de estudo da FDL. 

Gala de Natal 

Efectuou-se no dia 15 de Dezembro no átrio principal da faculdade de direito. 

Enterro do caloiro/Mini Festa da Cereja 

Teve lugar no dia 1 de Março de 2012 no Bar Novo o jantar do caloiro, seguido de uma 

mini-festa da cerveja nas instalações da FDL. 

Festa brasileira 

Mais um conceito de sucesso que teve lugar na esplanada do bar novo, no dia 8 de 

Março 

Festival do estudante 

Nos dias 16 e 17 de Março, a AAFDL participa no Festival do Estudante, no Parque da 

Nações, em Lisboa     
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Gabinete de Formação Cívica e Valorização Curricular 

  

O Gabinete de Formação Cívica e Valorização Curricular teve sempre como principal 

objectivo o enriquecimento extra-curricular do aluno, com a aposta em actividades adicionais 

ao plano de estudos da Licenciatura. A par disso, no âmbito da Formação Cívica, o Gabinete 

procurou conseguir uma maior sensibilização dos alunos para algumas causas, no sentido de 

humanizar cada vez mais os estudantes, tornando-os em cidadãos mais atentos. 

Nessa conformidade, o Gabinete contou com o apoio muito próximo da Vice-

Presidência em que está inserido, bem como da restante Direcção. 

 

Organização da Colectânea de Exames  

Foi actualizada a Colectânea de Exames, em colaboração com o Departamento de Apoio 

ao Aluno e com o GAPA, disponível no site da AAFDL. 

 

Realização de um debate/tertúlia com tema a designar  

Realizou-se um debate entre as juventudes partidárias no dia 25 de Maio, visto que se 

revelou um tema de grande interesse para os alunos. Convidaram-se os representantes das 

juventudes partidárias (Secretário-Geral da JS, Pedro Alves, presidente da JSD, Duarte 

Marques, Rita Rato pela Juventude Comunista, Frederico Pimentel pela JP e Isabel Pires pelo 

BE), de modo a promover a partilha de ideais políticos e permitir aos alunos que 

compareceram o esclarecimento de dúvidas e a possibilidade de emitirem comentários sobre 

o tema. Este debate ocorreu, oportunamente, na época das eleições legislativas, 

enquadrando-se esta actividade perfeitamente no contexto da actualidade do nosso país. 

 

Workshop sobre oratória  

Realizam-se duas sessões de um workshop intitulado “Comunicação em público: 

estratégias para se tornar um melhor comunicador”, em parceria com o IOP (Instituto de 

Orientação Profissional), tendo a AAFDL o papel de ajudar na preparação e na divulgação do 

mesmo. 
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Sessões de questões pragmáticas de elaboração de currículos e preparação para 

entrevistas de emprego 

O Gabinete apoiou o Departamento das Saídas Profissionais na semana das Saídas 

Profissionais (de 12 a 15 de Dezembro), onde recebemos a Find, empresa especializada no 

recrutamento de profissionais de Direito. O Gabinete apoiou também este Departamento no 

Workshop “O CV e a preparação da entrevista”, também com a participação da Find. 

 

Realização de algumas conferências  

Realiza-se uma conferência para divulgação de mestrados, no sentido de dar a conhecer 

aos alunos da Licenciatura as opções disponíveis na FDL para o segundo ciclo de estudos, em 

colaboração com docentes e alunos participantes.  

 

Cursos de línguas  

Foram abertas inscrições para os diferentes cursos, embora nem todos tenham 

funcionado, por falta de alunos inscritos. Assim, a AAFDL disponibilizou cursos de: 

Cursos de Línguas estrangeiras jurídicas:  
 

- Inglês Jurídico;  
 

Cursos de Línguas (semestrais) : 
 
- Inglês; 
- Francês;  
- Espanhol;  
- Italiano;  
- Alemão.  

 

Edição dos Jogos de Direito Civil  

Esta era a grande bandeira deste Gabinete, uma vez que esta iniciativa só chegou a 

verificar-se uma única vez, logo era fundamental dar seguimento a um projecto no qual os 

alunos manifestam grande interesse. Criaram-se todas as condições para que os JDC pudessem 

ser, de facto, uma realidade (disponibilização do Regulamento e das hipóteses práticas, 

constituição do Júri e preparação das Rondas). Concluir-se-á agora, a 9 de Março, a primeira 

ronda dos JDC – Ronda Eliminatória – passando-se de seguida para a Ronda Final, que já terá 

que ocorrer após o término do mandato. 
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Organização de algumas visitas a locais de relevo para os estudantes  

O Gabinete organizou, em parceria com o GAPA, visitas de estudo a alguns pontos de 

interesse para os alunos de Direito. Uma das visitas será ao Estabelecimento Prisional de 

Lisboa, no dia 8 de Março, no âmbito da valorização dos comportamentos e atitudes que 

assentam em princípios como a responsabilidade, a solidariedade e a dignidade da pessoa 

humana, pelo que pretendemos dar a conhecer aos estudantes de Direito, em especial aos 

alunos do primeiro ano de Licenciatura, esta realidade, ao mesmo tempo tão próxima e tão 

distante de nós. É importante sublinhar que houve uma grande adesão por parte dos alunos, 

pelo que tivemos que requerer ao EPL mais duas visitas, a realizar em meados do presente 

mês. (uma vez que o limite de alunos por visita é de 15). A outra visita organizada é no 

Tribunal Constitucional, por ser também um local muito relevante nesta área em que nos 

inserimos. 

 

Promoção de actividades de voluntariado, valorizando-se o carácter solidário do aluno, o seu 

dinamismo e espírito empreendedor no trabalho em equipa  

  Neste domínio da Formação Cívica, realizou-se no dia 6 de Dezembro, uma sessão de 

esclarecimento com a WACT, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 

(ONGD). Além desta concreta instituição, foram sendo divulgadas acções de voluntariado a 

decorrer em várias instituições, para um mais fácil e directo conhecimento por parte dos 

alunos. Também no sentido de promover o Voluntariado, o Gabinete apoiou o Departamento 

da Acção Social na organização das duas edições da Semana do Voluntariado, onde estiveram 

representadas na FDL diversas instituições, sendo que os alunos tiveram a oportunidade de 

conhecer melhor o seu trabalho e disponibilizar-se para ajudar no que mais gostarem (não 

esquecendo também que o Voluntariado proporciona ao aluno algum enriquecimento 

curricular). 

 

Organização da II Edição do Concurso em Homenagem ao Professor Doutor Jorge Miranda  

O Gabinete deu continuidade a esta louvável iniciativa, incentivando os alunos a enviar 

os seus trabalhos, premiando distintamente os trabalhos vencedores. Desta forma, os cinco 

melhores trabalhos serão publicados pela AAFDL. O concurso ainda se encontra em curso, pelo 

que o Júri só mais tarde avaliará os trabalhos. 
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Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano 

 

Foi objectivo primordial do Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano atenuar as habituais 

dificuldades com que os alunos recém chegados ao Ensino Superior se deparam, promovendo 

uma integração mais esclarecida e acompanhada dos mesmos. 

Este Gabinete esforçou-se durante todo o mandato para estar sempre disponível e 

acessível a todos os alunos do primeiro ano, desejando que estes participassem activamente 

na vida académica, que se interessassem pelas actividades para eles organizadas e que 

sentissem em cada membro da Direcção, e não só, um apoio para todas as ocasiões. 

 

Colectânea de testes escritos e sessão de esclarecimento sobre época de exames 

O nosso mandato teve início em Abril e por essa altura já os alunos estavam 

ambientados. Porém e para que os mesmos tivessem mais um complemento de estudo, 

actualizámos a colectânea de testes escritos disponível no site da AAFDL. Realizámos uma 

sessão de esclarecimento sobre a época de exames e orais. E organizámos ainda um Jantar do 

Caloiro, neste caso apenas mas para proporcionar mais uma oportunidade de convívio.  

  

Recepção ao Caloiro  

Foi sempre nossa intenção que os alunos tivessem um conhecimento aprofundado 

acerca do regime de avaliação que os rege, sobre o próprio funcionamento geral da Faculdade 

e sobre a Associação Académica, de modo a que todas e quaisquer dúvidas se dissipassem. 

Estivemos assim sempre disponíveis para esclarecer questões que surgissem a cada aluno.  

 Neste âmbito, por altura das inscrições no ano lectivo 2011/2012, foram feitas visitas 

guiadas à Faculdade onde, para além de se dar a conhecer a própria Casa, lhes eram explicados 

os serviços de que dispunham. Na mesma hora era-lhes distribuído um “Guia do Caloiro”, com 

as informações fundamentais a um aluno que acaba de chegar. 

 Focámo-nos ainda na integração dos caloiros na vida universitária e, em conjunto com 

o Departamento Recreativo, organizámos um Jantar e um Fim-de-semana do Caloiro. 

Recordamos com agrado que, pela primeira vez em muito tempo, conseguimos a adesão de 

mais de uma centena de caloiros ao jantar. Estes eventos criaram oportunidades para que 

relações de amizade e inter-ajuda pudessem vir a consolidar-se mais tarde. 

 Contudo, não esquecemos aqueles que entraram depois, na segunda e terceira fases. 

E, para esses colegas, bem como para os alunos do turno da noite, fizemos um lanche de 

convívio. Houve, assim, oportunidade de estes novos alunos conhecerem os de primeira fase e 

tentarem, ainda que menos facilmente, uma aproximação aos colegas.  
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Enterro do Caloiro 

Sempre em cooperação com o Departamento Recreativo realizámos um total de três 

jantares do caloiro, o último no Enterro do Caloiro. 

 

Sessões de Esclarecimento   

Foram realizadas duas sessões de esclarecimento, uma primeira sobre exames e orais, 

e uma segunda, sobre o regulamento de avaliação e o funcionamento geral da Faculdade. 

Constatámos que estas sessões foram muito úteis para aqueles que as quiseram aproveitar. 

 

Espaço GAPA no site AAFDL e E-mail do Gabinete 

Relativamente ao apoio ao aluno em si, orgulhamo-nos de ter criado o Espaço GAPA no 

site da AAFDL, algo que proporciona um acesso mais fácil pelo aluno de primeiro ano às 

informações de que necessita. No site poderão ser consultados os horários de funcionamento 

de bibliotecas e outros espaços de estudo; horários e localização de refeitórios e de 

residências universitárias, algo muito útil sobretudo para os alunos que estão fora da sua área 

de residência. Para além disso constam as actualizações das colectâneas de exames bem como 

o link para o site da Faculdade onde se encontram informações bibliográficas sobre as 

matérias leccionadas nos programas, já que, por vezes, o site da Faculdade não é de tão 

simples acesso. 

Dentro deste ramo ainda, para além de disponibilizarmos um e-mail para o qual todos os 

alunos poderiam enviar as suas dúvidas, criámos também uma hora de apoio semanal.  

 

Visitas a locais de relevo 

 De modo a promovermos o interesse e o bom aproveitamento dos alunos, tínhamos 

em mente visitas aos Arquivos da Torre do Tombo e ao Parlamento, juntamente com o 

Departamento de Valorização e Formação Curricular. No entanto, durante o mandato, 

considerámos que os locais a visitar deveriam ser da escolha dos alunos e, desta forma, 

acabaram por ser marcadas duas visitas, uma ao Tribunal Constitucional e outra ao 

Estabelecimento Prisional de Lisboa, a realizarem-se nos dias 8 e 12 de Março, 

respectivamente. As vagas para os dois eventos esgotaram-se em muito pouco tempo, o 

que demonstra que os alunos da Faculdade têm efectivo interesse em participar nestas 

actividades.  
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Open Day 

 Juntamente com o Departamento do Apoio ao Aluno realiza-se, como todos os anos, o 

Open day. Estamos prontos para receber todos os alunos do secundário que nos quiserem 

visitar bem como aptos para responder a todas as suas questões.  

  

Feiras de Profissões / Presença em Escolas Secundárias 

De qualquer forma, a AAFDL marcou presença em algumas escolas secundárias, em 

feiras de profissões de modo a incentivarmos os alunos a ingressar naquela que dizem ser 

“a melhor Faculdade do país”.     
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Gabinete de Avaliação e Relações Internacionais 

 

O Gabinete de Avaliação e Relações Internacionais assumiu como prioritária a 

preparação dos próximos processos de avaliação da Faculdade de Direito de Lisboa e da 

Universidade de Lisboa, ao tempo que centrou a sua actividade no estudo de estratégias de 

internacionalização. 

 

Conselho e Gabinete de Garantia da Qualidade da Universidade de Lisboa 

Acompanhámos, de forma próxima e atenta, a actividade do Conselho e do Gabinete 

de Garantia da Qualidade da Universidade de Lisboa, sobretudo através da representação 

estudantil no Conselho, garantida por três estudantes, dois deles da Faculdade de Direito. 

Compactámos toda a documentação produzida e colaborámos no apoio aos 

representantes dos estudantes no Conselho. 

 

Estudo sobre Avaliação e Internacionalização 

Reunimos a documentação essencial sobre política de avaliação e acreditação, bem 

como de estratégias de internacionalização, redigindo um documento-base de apoio à 

redacção dos capítulos respectivos na Moção Global de Política Educativa. 

 

Seminário “Carreira Diplomática e Organizações Internacionais” 

Organizámos a 2ª edição do Seminário “Carreira Diplomática e Organizações 

Internacionais”. Dois dias de debate acerca do quadro actual das relações internacionais, do 

papel de Portugal nesse quadro, da relevância da economia na diplomacia, da diplomacia 

como saída profissional e da diplomacia e seus desafios, nos dias que correm. 
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Gabinete de Mestrados 

 

O Gabinete de Apoio ao Aluno de Mestrado priorizou o acompanhamento quotidiano 

das situações pontuais e específicas dos cursos de mestrado científico e profissionalizante da 

Faculdade. 

 

Contacto Institucional 

Mantivemos, ao longo do ano, contacto permanente com o Gabinete de Estudos Pós-

Graduados da Faculdade, no sentido de acorrer a qualquer problema e garantir uma 

comunicação eficaz entre os serviços da Faculdade e os estudantes. 

 

Conferência 

Organizámos, em colaboração com o Gabinete de Formação Cívica e Valorização 

Curricular, uma conferência sobre a oferta de cursos de mestrado na Faculdade de Direito de 

Lisboa (14 de Março de 2012). 

 

Contacto com estudantes 

Mantivemos, através dos meios de comunicação da AAFDL, um contacto próximo com 

os estudantes de mestrado, no sentido de acompanhar as actividades lectivas, ao tempo que 

divulgámos as iniciativas da AAFDL. 
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Gabinete de Trabalhador Estudante e Pós Laboral  

 

O Gabinete de Apoio ao Aluno Trabalhador-Estudante e do turno Pós-Laboral centrou 

a sua actuação, neste mandato, numa política de proximidade entre a Associação Académica e 

os estudantes do turno pós-laboral. Por um lado, houve um acompanhamento próximo e 

intensivo de todos os processos levantados ao longo do ano e, por outro, procurámos divulgar 

as iniciativas da AAFDL junto dos colegas deste turno. 

 

Comunicação 

Através dos e-mails de subturma e das reuniões com os delegados mantivemos um 

contacto permanente com os estudantes. Utilizámos os canais de comunicação da AAFDL para 

divulgar as suas iniciativas junto dos estudantes do turno pós-laboral, procurando uma maior 

adesão dos mesmos. 

 

Apresentação ao 1º Ano 

Disponibilizámos, no início do presente ano lectivo, os contactos directos do 

Coordenador do Gabinete e apresentámos a estrutura da AAFDL aos alunos do 1º ano do turno 

pós-laboral, mantendo uma comunicação recorrente com os mesmos, através dos meios de 

comunicação da AAFDL. 

 

Épocas de Exames 

Em colaboração com o Departamento Pedagógico, acompanhámos as épocas de 

exames, com especial atenção para as situações concretas do turno pós-laboral, 

disponibilizando-nos para esclarecer todas as dúvidas que foram surgindo e acorrendo às 

situações pontuais que ocorreram. 

Em Setembro de 2011, garantimos a realização de exames relativos à época de Julho 

(Recurso) para os alunos com Estatuto de Trabalhador-Estudante, nos termos da lei. 

 

Situações pontuais 

Ao longo do ano acorremos a situações pontuais relativas à especificidade do turno 

pós-laboral. Em especial, procurámos colmatar, na medida do possível, a falta de acesso de 

muitos colegas aos serviços da Faculdade, por força dos seus horários. 
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Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos 

 

No decorrer deste mandato o Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos desenvolveu 

o seu trabalho no sentido de criar um elo mais forte entre os núcleos e a AAFDL. 

Trabalhou também frutuosamente com o objectivo de criar um núcleo autónomo que 

reabilitasse as infra-estruturas da rádio no sentido de a lançar para um panorama que não 

abranja unicamente a faculdade. 

As referidas metas foram alcançadas com relativo sucesso, tendo a faculdade neste 

momento a Rádio Orfeu com bases para num médio prazo alcançar o seu objectivo principal 

que será o seu lançamento online e posteriormente em frequência FM. O gabinete apoiou 

também todas as actividades realizadas pelos núcleos. 

 

Aprovação da criação da Rádio Orfeu como núcleo autónomo 

 O gabinete de apoio aos núcleos autónomos comprometeu-se no seu plano de 

actividades a levar a cabo a reabilitação das infra-estruturas da rádio tornando-a um núcleo 

autónomo, conseguindo assim afirmá-la no seio da faculdade. Aprovado em RGA o núcleo de 

rádio labora hoje em sentido ascendente. 

Atribuição dos orçamentos dos núcleos 

Neste mandato a direcção procedeu à redistribuição de subsídios aos núcleos 

mediante as suas necessidades e características. 

Elaboração de reuniões frequentes com os vários coordenadores dos núcleos autónomos 

Tendo em conta que um dos objectivos a que este gabinete se propôs ter sido o de 

criar mais vivacidade entre o gabinete e os núcleos, realizaram-se durante este mandato várias 

reuniões com os responsáveis pelos núcleos no sentido de detectar eventuais problemas a ser 

resolvidos pela AAFDL e prestar o devido apoio a que nos propusemos. 

Semana dos Núcleos 

A semana dos núcleos é já uma actividade com tradição na faculdade, como tal 

realizar-se uma exposição onde os núcleos podem dar a conhecer à faculdade a sua actividade, 

recrutar novos elementos, actuar e participar numa palestra onde contam a história dos 

mesmos. 

A AAFDL coordena estes trabalhos facilitando a divulgação do evento e ajudando tanto 

quanto possível na logística que comporta. 
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Gabinete de Relações Públicas e Empresariais 

 

Encarando de forma proactiva os desafios dos tempos que correm e aproveitando os 

recursos de que hoje em dia dispomos, a AAFDL criou um novo Gabinete que se propusesse a 

centralizar funções dispersas entre as várias vice-presidências de forma a, de maneira mais 

eficaz, se conseguisse criar uma imagem AAFDL mais forte que permitisse chegar com 

profissionalismo e celeridade às necessidades funcionais da AAFDL e Editora AAFDL nas 

relações externas e empresariais com que lida diariamente. Assim, sob a tutela das Actividades 

Académicas e intimamente ligado ao Acompanhamento Académico, o Gabinete de Relações 

Públicas e Empresariais (GRPE) pensou sempre a sua intervenção bilateralmente: a nível 

interno e externo, a nível associativo e empresarial, a nível estudantil e profissional, sempre 

tendo em vista os interesses dos estudantes, de forma a disponibilizarmos mais e melhores 

condições extra-faculdade e facilitarmos o acesso a serviços que de outra forma seriam mais 

onerosos. Mais ainda, tentámos sofisticar a nossa imagem de corporação na medida em que 

encetámos diálogos com grandes e médias empresas do nosso país, rentabilizar o nosso 

espaço físico e reformular os suportes informáticos da AAFDL. Entendendo as limitações 

orçamentais que nos foram impostas, foi virtualmente impossível reformular as infra-

estruturas da nossa Associação da forma pretendida. 

  

Dinamizar a AAFDL nas relações internas 

O primeiro trimestre foi caracterizado por uma tentativa de se proceder a uma 

reestruturação deste sector da AAFDL que, por se concentrar agora num novo gabinete, 

necessitou de reunir a informação que se encontrava dispersa. 

Em conjunto com o Departamento de Apoio ao Aluno foi elaborada uma base de dados 

dos sócios da AAFDL. Procedeu-se a um acompanhamento do Departamento Cultural na 

organização da tarde de prova de Queijos e Vinhos. 

O gabinete esteve também muito próximo dos alunos na quinzena do caloiro, estando 

envolvido tanto na parte da divulgação das actividades como na recepção aos novos alunos 

para a faculdade e integração dos novos sócios na AAFDL, bem como promovendo outros 

eventos como a Feira do Livro Sublinhado. 

Tentou ainda consolidar-se uma melhor base de dados interna da AAFDL de modo a que 

a vertente empresarial e a vertente associativa tivessem as fronteiras melhor delimitadas, de 

modo a que aquando da data de levantamento da informação para o nosso portefólio fosse 

mais fácil proceder à sua análise, bem como melhorar a comunicação interna geral. 

  

Aproveitamento de recursos 

Encetou-se ainda um diálogo para dinamizar a utilização das instalações AAFDL, no 

sentido de profissionalizar a nossa área do marketing, publicidade e relações empresariais, 

passando para a mão de pessoas especializadas na área todas estas actividades. Este é um 

protocolo/parceria que ainda necessita de ser melhor estudada, pois entendemos que a AAFDL 

beneficiaria em muito com a exploração do seu espaço em troca de serviços que não só 
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melhorariam e nível interno as condições e divulgação para os estudantes como a nível 

externo projectariam a AAFDL até aonde ela nunca foi abrindo muitas portas a nível de novos 

pontos de contacto entre a nossa associação e outras empresas. Desta forma foram 

conduzidas longas negociações com a Princípio Activo no sentido de em troca dos seus 

serviços lhes disponibilizarmos o espaço. 

  

Outsourcing – reestruturar a imagem da AAFDL 

Elaboraram-se orçamentos junto da Princípio Activo e da Projéctil no sentido de se 

proceder a revisões de imagem da associação em diversos sectores: tanto na imagem geral, 

como relativamente ao website, como relativamente à elaboração de um portfólio empresarial 

AAFDL, e estas três componentes divididas entre AAFDL e a Editora AAFDL. 

  

Protocolos mais fortes 

Juntamente com todo a área do Acompanhamento, nomeadamente o Departamento do 

Marketing, procedeu-se a uma revisão dos protocolos da AAFDL com outras empresas. 

Assinaram-se protocolos novos (entre os quais com a Depilconcept Entrecampos e a 

UniPlace). Exploraram-se também outras parcerias (Black Milk Media, IFT Films, Despertares, 

OptiCampos e Dançarte) e outro tipo de serviços como a Haliotis (um centro de mergulho), a 

City School e um Consultório de Psicologia que, ao lado do IOP pode ajudar os alunos no seu 

dia-a-dia. 

Fora a continuação de discussões e dialogo entre as parcerias já consolidadas e os 

protocolos mais recentes, bem como finalização de uns que ainda estão para concluir, este é o 

trimestre em que o gabinete irá dar por encerrado a revisão protocolar final de todos os 

protocolos já assinados. 
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Gabinete de Erasmus 
 

A era da globalização trouxe consigo a quase invisibilidade das fronteiras geográficas 
para os estudantes do Ensino Superior. Coube-nos a nós tentar tornar invisíveis as diferenças 
culturais em prol de um ambiente saudável e variado no interior da Academia. 

Visando tirar partido das fantásticas ofertas dos programas de mobilidade, bem como 
atenuar os aspectos que tenham de menos positivos, o Gabinete Erasmus pretendeu integrar 
aqueles que chegaram e informar aqueles que desejaram aventurar-se. 

 

Acompanhamento 

Foi criado e cumprido um horário de atendimento para os Estudantes Erasmus e de 
Intercâmbio (todas as terças-feiras das 18h-20h), que serviu  sobretudo para dar apoio nas 
primeiras semanas daqueles que vieram estudar para a FDL. Foi importante para resolver 
problemas relacionados com os horários, passes de transportes, e problemas pontuais 
relacionados com Professores e Assistentes. 

Com o apoio do Bruno Pereira e da Carlota Pestana, foi possível manter o contacto 
com os alunos incoming e com os outgoing - quer através do site, quer do email aafdl, quer dos 
vários cartazes que anunciaram as actividades desenvolvidas. O Guia Erasmus no site aafdl.pt 
tem sido muito útil para os alunos da FDL que procuram informação sobre as faculdades onde 
querem estudar lá fora. E os testemunhos de quem já esteve foram adicionados, para dar 
continuidade ao fantástico trabalho desenvolvido pela anterior Coordenadora do Gabinete 
Erasmus. 

 

Integração  

Entre os dias 1 e 29 de Fevereiro de 2012, decorreram as inscrições dos alunos 
OUTGOING no Gabinete Erasmus, mas toda a parte da publicidade das mesmas foi feita 
através do site, cartazes e e-mail aafdl. 

As inscrições dos alunos INCOMING  veram lugar nos dias 13 a 15 de Fevereiro, e no 
dia 1  de Fevereiro houve a recepção formal dos alunos INCOMING organizada pelo Professor 
Vasco Pereira da Silva, que coincidiu com uma sessão de esclarecimentos sobre a candidatura a 
Programas de Mobilidade, dirigida aos OUTGOING. 

O Apadrinhamento Erasmus finalmente arrancou: a publicitação foi feita apenas por 
Cartaz e pelo site AAFDL, mas contámos com mais de 40 padrinhos, alguns dos quais marcaram 
presença no Jantar Erasmus do 1º Semestre. 

Dia 30 de Novembro realizou-se no Bar Velho o primeiro jantar Erasmus, com ementa 
típica Portuguesa e com o sorteio de um fim-de-semana - pack "Vida é Bela" - que contou com 
mais de 20 alunos Erasmus e respec vos Padrinhos e Madrinhas Erasmus. Dia   de Março foi 
realizado o segundo jantar Erasmus  (que precedeu a Festa Brasileira), que também contou 
com o sorteio de um brinde! 

http://aafdl.pt/
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Cabe ainda salientar o incentivo à participação dos estudantes Erasmus e de 
Intercâmbio em actividades promovidas por outros departamentos,  e que se reflectiu, na 
prá ca, na presença em festas, Conferências e Sessões de Esclarecimento de Exames, Feira do 
Livro Sublinhado, bem como na frequência de desportos colectivo AAFDL e UL. 

 

Estudantes Nacionais 

Além da sessão de esclarecimento de dia 16 de Fevereiro, foi preservado/mantido 
actualizado o recém-criado 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 

O contacto entre a AAFDL  e o Gabinete Erasmus da FDL funcionou muito bem, 
apoiámos em várias actividades necessárias e recebemos o devido apoio quando necessário.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aafdl.pt/
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 Editorial 

 

A AAFDL possui uma organização com bastantes particularidades. A sua vertente editorial 

e comercial são de extrema importância, dotando a Associação Académica de uma dimensão 

empresarial, a par da dimensão associativa, mais conhecida dos estudantes, constituindo caso 

singular no panorama associativo nacional. 

A AAFDL é actualmente uma das maiores editoras jurídicas do país. Para que tal seja 

possível, a área editorial da AAFDL é assegurada por uma dezena de funcionários, hoje sob 

coordenação da Direcção, a qual terá forçosamente de vir a ser complementada pela criação 

de um Conselho Editorial. 

Pelas suas responsabilidades académicas, patronais, sociais e políticas exige-se o maior 

dos cuidados na gestão e racionalização dos seus recursos financeiros, pelo que a Direcção 

procurou ao longo do mandato a implementação de mecanismos mais eficientes e conformes 

às normas contabilísticas aplicáveis. Do mesmo modo, tentou-se estabelecer uma politica de 

diversificação dos fornecedores da AAFDL.  

A competência da gestão da área Editorial coube neste mandato ao Presidente e ao 

Tesoureiro, tendo-se revelado bastante positivo o balanço do trabalho realizado, 

designadamente pela diminuição de custos, tendo em conta a quebra de vendas generalizada 

no mercado editorial jurídico.  

Ao longo do mandato procurámos incentivar a formação ao nível contabilístico, pela 

frequência de um curso de contabilidade pela Senhora D.ª Antónia Bairinhas. De futuro, será 

necessário alargar esta politica aos demais funcionários, para que se mantenham actualizados 

na formação necessária ao desempenho das suas funções.  

 A edição de obras teve em conta o período de crise que vivemos, pelo que se procurou 

reduzir os preços das edições disponibilizadas, e apostar na impressão do que se apresenta 

mais importante para a formação dos estudantes de Direito.  

 O surgimento de novos códigos revelou-se positivo, bem aceite pelos estudantes, e 

pela comunidade académica em geral, tornado cada vez mais a AAFDL uma referência neste 

sector. 

 A melhorar, há que destacar a distribuição nacional de obras editadas pela AAFDL, bem 

como a aproximação a outras Faculdades de Direito, e ainda o incremento na edição de 

manuais jurídicos de autores de reconhecido mérito. 
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Balanço do Mandato (01/03/2011 – 01/03/2012) 

 

                                   Períodos 

        RUBRICAS   Notas 29-02-2012 28-02-2011 

                    

        A C T I V O         

  Activo não corrente             

  Activos fixos tangiveis       1.1 48.607,83 55.761,74 

  Activos intangiveis         1.1 680,32 2.373,03 

                49.288,15 58.134,77 

  Activo corrente               

  Inventários         1.2 357.395,48 342.337,72 

  Clientes           1.3 35.113,05 75.555,35 

  Adiantamento a fornecedores         929,18 1.726,72 

  Estado e outros entes públicos     1.4 1.700,41 0,00 

  Outras contas a receber       1.5 45.560,77 23.999,90 

  Diferimentos         1.14 220,00 0,00 

  Outros activos financeiros       1.6 16,25 204.797,03 

  Caixa e depósitos bancários       1.7 334.813,99 87.547,66 

                775.749,13 735.964,38 

                    

  Total do activo           825.037,28 794.099,15 

                    

        
CAPITAL PRÓPRIO E 
PASSIVO       

  Capital próprio               

  Resultados transitados       1.8 659.232,11 536.419,60 

                    

                659.232,11 536.419,60 

  Resultado líquido do período       1.9 49.627,84 91.103,99 

                708.859,95 627.523,59 

                    

  Total do capital próprio         708.859,95 627.523,59 

                    

  Passivo não corrente             

  Provisões         1.10 16.776,00 48.486,00 

                16.776,00 48.486,00 

  Passivo corrente               

  Fornecedores         1.11 3.954,88 22.435,76 

  Adiantamento de clientes         781,74 955,47 

  Estado e outros entes públicos     1.12 9.925,82 14.936,82 

  Outras contas a pagar       1.13 54.738,89 49.761,51 

  Diferimentos         1.14 30.000,00 30.000,00 

                99.401,33 118.089,56 

  Total do passivo           116.177,33 166.575,56 

                    

  Total do capital próprio e do passivo       825.037,28 794.099,15 
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Demonstração de Resultados por Natureza – Mandato (01/03/2011 – 01/03/2012) 

 

                  Euros 

                                Períodos   

    RENDIMENTOS E GASTOS     Notas 2011 2010 

                
01/03/11 a 
28/02/12 

1/03/10 a 
28/02/11 

                    

  Vendas e serviços prestados       2.1 184.527,97 278.976,27 

  Subsidios à exploração       2.2 133.416,65 123.937,28 

  Custo da mercadorias vendidas e das matérias consumidas 2.5 -53.541,84 -109.319,24 

  Fornecimento e serviços externos     2.6 -188.617,34 -208.807,68 

  Gastos com o pessoal       2.7 -211.289,13 -182.934,77 

  Outros rendimentos e ganhos       2.3 209.482,07 214.924,60 

  Outros gastos e perdas       2.8 -3.515,47 -1.563,24 

                    

  Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos   70.462,91 115.213,22 

                    

  Gastos/reversões de depreciação e de amortização 2.9 -11.438,89 -13.236,27 

                    

  Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   59.024,02 101.976,95 

                    

  Juros e rendimentos similares obtidos      2.4 1.627,12 4.140,73 

  Juros e gastos similares suportados     2.10 -11.023,30 -7.179,62 

                    

  Resultado antes de impostos       49.627,84 98.938,06 

                    

  Imposto sobre o rendimento do período       0,00 -7.834,07 

                    

  Resultado líquido do período       49.627,84 91.103,99 
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Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados – Mandato (01/03/2011 – 01/03/2012) 

 

1- BALANÇO 
     

       1.1 - Activos fixos tangíveis 
    

    
Valor aquisição Depreciação Valor Liquido 

       
 

Edifícios e Outras Construções 57.836,60 24.395,13 33.441,47 

 
Equipamento Básico 

 
17.803,31 13.296,22 4.507,09 

 
Equipamento transporte 0,00 0,00 0,00 

 
Equipamento Administrativo 20.311,60 13.527,70 6.783,90 

 
Outros Activos fixos tangíveis 8.131,67 4.256,30 3.875,37 

    
104.083,18 55.475,35 48.607,83 

        Activos intangíveis 
    

       

 
Software 

  
7.415,00 6.734,68 680,32 

       Os itens que justificam os valores constantes das várias rubricas dos activos fixos tangíveis 
e intangíveis constam na listagem informática dos Activos Fixos. 

 
       1.2 - Inventários 

     
       

 
Local da existência 

  
Valor 

 
       
 

1.2.1 - Armazém Coimbra Editora - Livros 143.611,07 
 

 
1.2.2 - Armazém AAFDL /  Livraria - livros 211.262,03 

 
 

1.2.3 - Livraria - Material papelaria 2.622,38 
 

       

     
357.495,48 

 
       1.3 - Clientes 

     
 

Conselho Directivo Fac.Direito Lisboa 10.029,03 
 

 
Livraria Almedina Estádio Coimbra 1.297,84 

 
 

TMN - Telecomunicações 
 

2.140,20 
 

 
Livraria Almedina Oriente 

 
1.830,70 

 
 

Livraria Almedina - Porto 
 

1.201,99 
 

 
GCE-Sodilivros (Coimbra Editora) 8.145,06 

 
 

Almedima Atrium Saldanha 
 

3.600,60 
 

 
Almedina-Vendas a distância 

 
1.218,67 

 
 

Diversos 
   

5.648,96 
 

     
35.113,05 

 
       1.4 - Estado e outros entes públicos 

   
       

 
Pagamentos por conta IRC a reembolsar 1.700,41 

 
       
       
       1.5 - Outras Contas a Receber 

    
 

José Mário 
  

100,00 
 

 
Fundo Maneio Serviço Externo 

 
178,22 

               
 

Dr.Rui Soares Pereira 
 

175,26 
 

 
João A M. Fernandes - Bar Sala Alunos - Subsidio 7.500,00 

 
 

João A M. Fernandes - Bar Sala Alunos - Rendas 4.176,90 
 

 
Centro Cópias Net Print 

 
1.369,28 

 
 

Centro Cópias Net Print - Renda 
 

5.061,23 
 

 
Medi Alta (Rendas) 

  
91,55 
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Deposito Caução Dr. Carlos Neves 

 
22.761,84 

 
 

Diversos 
   

1.780,82 
 

 
Contas em regularização 

 
2.365,67 

 

     
45.560,77 

 1.6 - Outros Activos Financeiros 
   

 
Instrumentos Financeiros 

  
 

    Totta Multitesouraria 
 

10,83 

 
    Totta Global 

  
5,42 

     
16,25 

      1.7 - Caixa e Depósitos Bancários 
  

 
Caixa pequena 

  
226,20 

      
 

Depósitos a ordem 
   

 
     Santander Totta 

  
29.549,80 

 
     Caixa Geral de Depósitos 

 
47.564,86 

 
     Caixa Geral de Depósitos - Alvalade 92,99 

 
     Totta - Livraria On-Line 

  
380,14 

 
Depósitos a Prazo 

   
 

     Santander Totta 
  

172.000,00 

 
     Caixa Geral de Depósitos 

 
85.000,00 

      

     
334.813,99 

      1.8 - Resultados Transitados 
   

 
Saldo de abertura em 01/01/2010 278.520,00 

 
Regularização de existências 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 

 
Correcção de depreciações de activos intangíveis -2.300,13 

 
Resultado exercício de 2010 

 
43.577,84 

 
Anulação parcial da provisão para impostos 26.710,00 

 
Anulação da provisão prémio Dr. Carlos Neves 5.000,00 

 
Resultado do exercício (Jan e Fev 2011) 14.635,19 

     
659.232,11 

      1.9 - Resultado Liquido 
   

      

 
Ver Demonstração de Resultados por Natureza 49.627,84 

      1.10 - Provisões 
    

 
Provisão para IRC anos anteriores, conforme 

 
 

Relatório de Auditoria 
  

  
Ano  2008        12.822,00    

 

  
Ano  2009          3.954,00    16.776,00 

      
      
      
      
      1.11 - Fornecedores 

    
 

J. Monteiro 
  

1.089,16 

 
ADESL 

   
464,40 

 
A Um Equipamentos e Materiais 

 
1.654,65 

 
I Print 

   
230,62 

 
Lusotraje - Unipessoal 

  
349,36 

 
Etigrafe 

   
98,40 
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Diversos  

   
68,29 

      

     
3.954,88 

      1.12 - Estado e Outros Entes Públicos 
  

      
 

Retenções de IRS a pagar 
 

2.604,93 

 
IVA a pagar 

  
4.807,98 

 
Contribuições para a Segurança Social a pagar 2.512,91 

     
9.925,82 

1.13 - Outras contas a Pagar 
   

 
Remunerações a pagar ao pessoal (Dr.CN) 19.341,46 

 
Encargos a pagar ao pessoal por subsídios de 

 
 

férias e encargos vencidos  
 

20.826,23 

 
Sindicatos 

  
189,52 

 
Consultores por contratos assumidos como custo 3.977,50 

      
      
 

Cénico Direito 
  

575,08 

 
NEA (Núcleo Estudantes Africanos) 735,03 

 
Tuna Masculina (Venus Monti) 

 
800,00 

 
Surbias Bar (Caução Contratual) 

 
5.412,00 

 
Acção Social 

  
248,72 

 
Contas em regularização Almedina 1.635,53 

 
Diversos 

   
997,82 

     
54.738,89 

      
      1.14 - Diferimentos 

    
 

Activos 
    

 
  Gastos a reconhecer 

 
220,00 

 
Passivos 

    
 

  Subsídios a exploração atribuídos pela CGD a 

 
  reconhecer como proveito em Março/Junho 2012 30.000,00 

      
      2- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

  
      2.1 - Vendas e serviços prestados 

  
 

Vendas de mercadorias 
 

177.591,97 

 
Prestação de Serviços 

 
6.936,00 

     
184.527,97 

      2.2 - Subsídios a exploração 
   

 
Instituto Português da Juventude 

 
25.916,65 

 
Faculdade Direito de Lisboa 

 
10.000,00 

 
Centro Cópias 

  
9.000,00 

 
Coimbra 

   
3.000,00 

 
Bar Sala dos Alunos 

  
5.500,00 

 
Caixa Geral de Depósitos 

 
75.000,00 

 
Bar Gourmet 

  
5.000,00 

     
133.416,65 

      2.3 - Outros rendimentos e ganhos 
  

 
Rendas 

   
95.831,27 

 
Rendimentos Associativo 

 
41.998,75 

 
Rendimentos Recreativo 

 
59.955,07 

 
Rendimentos desportivos 

 
4.517,74 

 
Outros proveitos diversos 

 
7.179,24 

     
209.482,07 
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      2.4 - Outros rendimentos financeiros 
  

 
Juros de aplicações 

  
1.627,12 

      
      2.5 - Custo das mercadorias vendidas 

  
      
 

Existências iniciais de mercadorias-01/01/11 342.337,72 

 
Compras do exercício 

 
68.599,60 

     
410.937,32 

 
Existências finais em 31/12/2011 357.395,48 

      

  
Custo das vendas de mercadorias -53.541,84 

2.6 - Fornecimentos e serviços externos 
  

 
Trabalhos especializados 

 
173,02 

 
Publicidade e propaganda 

 
72,00 

 
Honorários - Direitos Autor 

 
21.340,95 

 
Honorários - Informática 

 
7.800,00 

 
Honorários - Toc 

  
6.000,00 

 
Honorários - Encenador Cénico 

 
1.666,68 

 
Conservação e reparação 

 
2.323,45 

      
 

Secção recreativa 
  

70.898,61 

 
Núcleos 

   
4.855,00 

 
Actividades associativas 

 
18.221,84 

 
Secção desportiva 

  
23.621,84 

      
 

Materiais 
   

2.294,11 

 
Energia e fluidos 

  
1.119,01 

 
Deslocações e estadas 

 
1.627,91 

 
Rendas 

   
418,88 

 
Comunicação 

  
5.736,70 

 
Seguros 

   
101,32 

 
Contenciosos e Notariado - Advogados 15.666,13 

 
Limpeza higiene e conforto 

 
437,11 

 
Diversos 

   
4.242,78 

      

     
188.617,34 

      2.7 - Gastos com o pessoal 
   

 
Ordenados 

  
94.579,65 

 
Diuturnidades 

  
5.860,44 

 
Subsídios de alimentação 

  
10.786,64 

 
Ajudas de Custo 

  
7.832,76 

 
Subsídio de Férias 

  
11.636,59 

 
Subsídio de Natal 

  
9.023,87 

 
Subsídio de Risco/Pontualidade 

 
1.465,98 

 
Outros abonos 

  
600,00 

 
Horas extraordinárias 

  
1.354,56 

 
Premio Vendas (CN) 

  
13.843,60 

 
Premio anual 

  
4.875,00 

 
Abonos para falhas 

  
419,16 

 
Isenção de horário 

  
5.163,24 

 
Indemnizações 

  
11.500,00 

      
 

Encargos s/ remunerações 
 

28.148,13 

 
Seguros acidentes de trabalho 

 
2.633,00 

 
Complemento subsídio de doença 1.566,51 

     
211.289,13 
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2.8 - Outros gastos e perdas 
   

 
Impostos indirectos 

  
31,50 

 
Outros gastos e perdas 

 
87,00 

 
Correcções exercícios anteriores 

 
2.391,46 

 
Quotizações 

  
300,00 

 
Perdas em instrumentos financeiros 149,39 

 
Outros não especificados 

 
556,12 

     
3.515,47 

      2.9 - Gastos de depreciação e amortização 
  

 
Edifícios e outras construções 

 
4.398,64 

 
Equipamento básico 

  
2.752,66 

 
Equipamento administrativo 

 
2.671,58 

 
Outros activos 

  
911,30 

 
Software 

   
704,71 

     
11.438,89 

      2.10 - Gastos e perdas de financiamento 
  

 
Perdas em aplicações financeiras 11.023,30 

       


