~

Plano de Atividades e
Orçamento
Mandato 2013/2014

Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa

MAIO DE 2013

Conteúdo
ORGÂNICA DA DIREÇÃO ...................................................................................................................... 5
MENSAGEM DA PRESIDENTE ................................................................................................................ 6
MENSAGEM DA SECRETÁRIA .............................................................................................................. 16
VICE-PRESIDÊNCIA DA INTERVENÇÃO ACADÉMICA E POLÍTICA EDUCATIVA ..................................... 18
Departamento Pedagógico ..................................................................................................... 22
2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013: ................................................................................... 23
1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014: ................................................................................... 24
2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 25
Departamento da Ação Social ................................................................................................ 26
2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013 .................................................................................... 27
1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 28
2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 29
Acompanhamento Académico............................................................................................... 30
2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013 ..................................................................................... 31
1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 ..................................................................................... 31
2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 ..................................................................................... 32
Gabinete do Estudante ........................................................................................................... 33
2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013 .................................................................................... 34
1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 34
2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 35
Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano....................................................................................... 36
2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013 .................................................................................... 36
1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 37
2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 37
Gabinete de Investigação Jurídica e Apoio à Atividade Editorial .......................................... 38
2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013 .................................................................................... 38
1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 39
2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 39
VICE-PRESIDÊNCIA DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS E VALORIZAÇÃO CURRICULAR ............................. 40
Departamento Recreativo ...................................................................................................... 43
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014

2

Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa

MAIO DE 2013

2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013 .................................................................................... 43
1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 43
2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 44
Departamento Marketing e Relações Empresariais .............................................................. 45
Departamento Cultural e Atividades Extracurriculares ......................................................... 47
2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013 .................................................................................... 47
1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 47
2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 48
Gabinete do Desporto ............................................................................................................ 49
2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013 .................................................................................... 49
1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 50
2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 50
Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos ......................................................................... 51
2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013 .................................................................................... 51
1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 52
2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 52
Gabinete de Erasmus e das Relações Internacionais ............................................................. 54
2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013 .................................................................................... 54
1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 55
2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014 .................................................................................... 55
COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE
LISBOA.......................................................................................................................................... 57
CENTENÁRIO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA. ........................... 58
Introdução ............................................................................................................................... 58
Princípios................................................................................................................................. 59
Recordar .............................................................................................................................. 59
Homenagear ....................................................................................................................... 59
Projetar ............................................................................................................................... 59
Comemorações ....................................................................................................................... 60
Orgânica.................................................................................................................................. 61
Comissão de Honra ............................................................................................................. 62
Reconstituição e arquivo histórico ......................................................................................... 62
Imagem ................................................................................................................................... 63
Anexo 1 – Comissão Organizadora: composição ................................................................... 65
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014

3

Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa

MAIO DE 2013

Anexo 2 – Plano de Atividades Provisório (2013/2014/2015) ................................................. 65
Anexo 3 – Logótipo Comemorativo ....................................................................................... 66
ORÇAMENTO, ÁREA EDITORIAL E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL .......................................................... 67
PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL PARA O MANDATO ................................................................... 68
Marca AAFDL ......................................................................................................................... 68
Área Empresarial .................................................................................................................... 69
Conselho Editorial................................................................................................................... 71
Law Faculty Publishers ............................................................................................................ 72
Cooperação Institucional ........................................................................................................ 72
Transparência, Abertura, Disponibilidade e Qualificação ..................................................... 72
ORÇAMENTO AAFDL 2013/2014 ................................................................................................... 74
Contactos da Direção ................................................................................................................. 79
FOTOGRAFIA DA DIREÇÃO, MANDATO 2013/2014 ........................................................................... 80

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014

4

Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa

MAIO DE 2013

ORGÂNICA DA DIREÇÃO

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014

5

Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa

MAIO DE 2013

MENSAGEM DA PRESIDENTE
No início deste novo mandato, a Direção da Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL) apresenta aos Estudantes o nosso Plano de
Atividades e Orçamento para o ano de 2013/2014, com um imenso sentido de dever,
uma grande humildade, orientados por um profundo sentido de missão e grato
sentimento de orgulho pelo que significa representar os Estudantes da Faculdade de
Direito de Lisboa (FDL). É por isso premente apresentar um plano pensado a longo
prazo, que dignifique e honre todos aqueles que por esta Instituição já passaram,
particularmente agora que iremos celebrar o nosso centésimo aniversário, mas que
também assumam de forma responsável o ónus que sobre nós recai: construir uma
Escola para o século XXI, edificar uma Associação para os 100 anos que estão para vir.
Este documento representa, assim, as linhas de força que orientarão a Direção
da AAFDL no ano que está para vir, exigindo-se uma representação estudantil
próxima dos Estudantes, unida à Academia, uma prestação de serviços voluntária,
desinteressada e de entrega, que cumpra os requisitos de excelência e de qualidade
que têm marcado a condução dos rumos da Associação Académica.
Temos a vontade e a capacidade de quem é leal e se quer comprometer com
todos e cada um dos Estudantes. Olho para nós com a certeza de que somos feitos da
matéria que cumpre o dever que nos foi mandatado, com o Amor e o entusiasmo do
servir, do ser para o outro, e do caminhar lado a lado. Nascemos da vontade coletiva e
viemos para cumprir a Academia. Mas a vontade por si só nada serve, e iremos fazernos cumprir e crescer pelas medidas concretas e pensadas que aqui apresentamos.
Na vertente associativa, queremos combater o alheamento em que a
comunidade estudantil se encontra e através dos nossos Departamentos e Gabinetes
iremos concretizar atividades e adotar medidas que plasmem a escolha, a
participação, a Democracia e o permanente diálogo com todos os Estudantes na busca
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de soluções mais justas e acertadas para a resolução dos seus problemas individual e
coletivamente considerados.
Assim, no que concerne a representação estudantil interna nos órgãos da
Faculdade, e em estreita colaboração com os representantes dos estudantes legítima
e democraticamente eleitos em cada um deles, iremos defender sempre a
necessidade incontornável de proceder por fim às reformas pelas quais esta Academia
tanto anseia e merece. A resolução dos problemas crónicos desta Escola urge ser
executada de forma profunda e não atacando meramente os seus sintomas: exigimos
que a Faculdade de Direito de Lisboa se eleve ao local onde sempre pertenceu. Para
tal, pugnaremos por um processo de autoavaliação séria e responsável, que permita
a real intervenção de todos os Estudantes, funcionários e docentes, analisando esta
Escola como um todo e não apenas nas suas partes singularmente consideradas. Mais
ainda, queremos que este processo não se cinja a atividades manietadas pelos
interesses de alguns alheios ao que é o superior interesse do Estudante, e exigimos
que se multipliquem os fóruns e as plataformas de discussão para que, unida, esta
Academia descubra novas soluções para os seus já antigos problemas, e enfrente a
avaliação externa da Faculdade de forma serena e confiante, pois a nossa qualidade
só sairá firmada por terceiros quando nós próprios pudermos dizer que trabalhamos
na melhor Escola de Direito do País.
Na Assembleia de Faculdade iremos acompanhar de forma atenta o processo
de adaptação dos Estatutos recente revistos aos novos Estatutos da Universidade de
Lisboa, zelando pelo seu cumprimento e pela adoção de medidas que valorizem o
papel da participação dos Estudantes, tantas vezes secundarizada por quem os redige.
No Conselho Académico a AAFDL fará por apoiar a Direção da Faculdade na sua
já tomada decisão de apostar no investimento profundo e a longo prazo nos novos
edifícios da Biblioteca, lutando contra a paralisia do Ministério das Finanças na
tentativa de ver os nossos saldos legítimos libertados para a aplicação nesta medida,
que valoriza a Faculdade.
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No Conselho Pedagógico faremos por recolocar no centro da discussão as
mesmas questões que nos assolavam aquando da adequação do Processo de Bolonha,
exigindo-se que, a par da corajosa Revisão do Regulamento de Avaliação de
Licenciatura se reveja também o Plano de Estudos, em ambos os ciclos. Mas ainda
quanto à revisão do Regulamento de Avaliação, saudando a coragem do Conselho na
sua Presidente em avançar com este ambicioso processo, esta Direção comprometese a aferir de forma séria a opinião dos Estudantes quanto às medidas pelos seus
representantes propostas, fazendo sempre por pugnar por aquilo que a comunidade
estudantil deseja, na linha da defesa da avaliação contínua séria, maiores períodos
letivos e menor tempo de avaliação, e soluções justas que responsabilizem os
Estudantes, enquanto mantêm o elevado padrão de exigência e qualidade da nossa
Faculdade. Exigimos ainda que se repensem os cursos de Mestrado, trazendo para o
debate a diferença entre Mestrado Científico e Profissionalizante, o seu Regulamento
de Avaliação e o seu Plano de Estudos, na senda da garantia da formação jurídica de
primeira linha que distingue a nossa Faculdade e que deve ser coerente em todos os
ciclos. Pugnaremos ainda pela efetiva e séria aplicação do Regimento de Queixas
Pedagógicas, defendendo sempre o anonimato pela representação dos Estudantes e
das suas queixas em nome próprio da AAFDL.
Iremos também lutar pela manutenção e melhoria de qualidade do Gabinete
de Saídas Profissionais da Faculdade, cuja criação foi marco de um grande passo no
investimento feito nos Estudantes desta Escola, e cujo recente cessar funções denota
um lamentável retrocesso naquelas que tinham sido as louváveis opções a médio e
longo prazo adotadas pela Direção da Faculdade. Assim, tanto a nível Institucional
como também através do Gabinete de Acompanhamento Académico, iremos
defender a contratação de um novo funcionário altamente qualificado cujo trabalho
dignifique o elevado nível e prestígio da Faculdade e das pessoas que aqui estudam,
suavizando a transição para um mercado de trabalho cada vez mais hostil e
competitivo, nomeadamente através da organização de uma Feira do Emprego
profissional e adequada aos níveis de excelência desta Universidade, competindo
realmente com as Saídas Profissionais das restantes Escolas de Direito.
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Também a nível de representação externa este é um ano entusiasmante para
a Intervenção Académica e Política Educativa. Com a recente criação do Conselho
Nacional de Estudantes de Direito (CNED), a AAFDL ganhou um novo espaço de
intervenção a nível nacional, sendo um fórum de discussão por excelência com os
nossos colegas Estudantes de Direito por todo o país. Aqui, faremos valer as nossas
reivindicações quanto às barreiras impostas no acesso às Ordens Profissionais
jurídico-forenses, maxime na atuação da Ordem dos Advogados (cuja próxima eleição
acompanharemos de perto). Ansiamos por participar num outro Encontro Nacional de
Estudantes de Direito (ENED), e discutir todas as temáticas que nos são queridas não
só enquanto estudantes, mas principalmente enquanto estudantes de Direito.
Ainda na política educativa, e na senda da enraizada e histórica intervenção e
participação da Associação Académica na Sociedade Civil, cremos que é o momento
de romper com a passividade dos Estudantes e liderar de vez o Movimento Estudantil
nacional nas muitas lutas que este enfrenta, particularmente face às agressões e
abstenções do Governo no que toca ao financiamento do Ensino Superior Público, que
se quer gratuito e de qualidade. Temos não só de agir junto das instâncias
governamentais, como aprofundar as nossas relações interassociativas junto do
Associativismo da nova Universidade de Lisboa (UL), do Encontro Nacional de
Direções Associativas (ENDA), mas também encontrar novas formas de protesto e
principalmente formas mais eficazes de contestação que culminem em resultados
concretos e tangíveis para todos os Estudantes.
Na Ação Social, faceta muito valorizada e nunca antes tão querida da
Associação Académica e de todas as associações estudantis, a par do aumento da
dotação orçamental iremos tentar chegar de forma mais direta aos Estudantes
carenciados. Em primeiro lugar, iremos bater-nos pela unificação dos apoios sociais
indiretos entre a AAFDL, a FDL e da UL, evitando a multiplicação de apoios e as
situações de grave carência que injustamente ficam excluídas da atribuição de ajudas.
Iremos também explorar opções de aluguer de manuais e obras jurídicas na nossa
Biblioteca, nomeadamente através da aprovação do Regulamento da Biblioteca
Jurídica da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (BJAAFDL).
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Iremos também promover um Festival da Solidariedade e diversos eventos de
angariação de fundos.
Quanto ao Departamento Pedagógico, para fomentar a participação e efetiva
representação de todos os Estudantes, criaremos um Conselho de Representantes
de

Subturma

composto

pelos

seus

delegados

e

ainda

Comissões

de

Acompanhamento às Épocas de exames, acentuando-se a atuação deste
Departamento no sentido da presença e total disponibilidade, rapidez de resposta aos
problemas quotidianos dos Estudantes e celeridade no encontro de soluções.
Pretendemos também, na senda da nossa tentativa de participação, transparência e
diálogo, organizar de forma frequente Sessões Abertas e Sessões de Esclarecimento,
levando a Reunião Geral de Alunos (RGA) um maior número de temas em que
consideramos essencial o sufrágio por parte dos Estudantes.
No Acompanhamento Académico, Departamento que devido à recente
alteração estatutária da AAFDL vem condensar uma vice-presidência, para além das
já referidas reivindicações quanto à profissionalização das Saídas Profissionais e
assunção definitiva deste compromisso por parte da Faculdade, queremos tornar-nos
numa verdadeira ponte e estrutura de apoio para os Estudantes finalistas e recémlicenciados da Faculdade, ao mesmo tempo que dinamizando as nossas relações
institucionais com os serviços partilhados da Reitoria, serviços académicos da
Faculdade, e explorando ao máximo os seus recursos de modo a obter uma panóplia
diversificada e satisfatória de serviços para os Estudantes.
Assume particular relevo a configuração do Gabinete do Estudante,
centralizando em si as funções de acompanhamento direto aos Estudantes de todos
os turnos e ciclos da Faculdade, evitando a desfragmentação e dignificando aquela
que tem de ser a igual representação de todos os Estudantes da nossa Faculdade.
Mantém-se autónomo, por razões óbvias, o Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano, no seu
papel de receção integração dos Estudantes recém-chegados, desde o momento da
inscrição até ao final do seu 1.º ano de curso, mantendo as atividades lúdicas que
pautam este Gabinete desde a sua criação, mas acentuando também a vertente
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participativa e de reflexão que achamos por bem habituar os Estudantes desta Casa
desde o seu primeiro dia.
Ainda na Vice-Presidência da Intervenção Académica, temos como
particularmente querido o Gabinete de Produção Jurídica e Apoio à Atividade Editorial,
nomeadamente pela configuração sui generis que assume a Editora AAFDL no
universo das Editoras jurídicas, pela interpenetração e interdependência que a
vertente empresarial tem com a vertente associativa, e também por ser nossa
vontade e propósito manter ativa a Revista Jurídica da AAFDL, como sendo exemplo
a nível nacional de produção científica de qualidade por parte dos Estudantes, de que
muito nos orgulhamos, e também uma marca distintiva da nossa Associação.
As atividades extracurriculares de relevo académico também promovidas por
este Gabinete acabam por ser foro partilhado por grande parte dos membros da
Direção, nomeadamente por respeitarem tantos pelouros de tantos Departamentos e
Gabinetes. Assim realizaremos de novo os Jogos de Direito Civil, instituiremos os
Jogos de Direito Público e promoveremos o mérito e a excelência científica com o
instituir do Prémio Professor Eduardo Vera-Cruz Pinto, com a realização habitual do
Prémio em homenagem ao Professor Jorge Miranda.
No que se refere concretamente à Vice-Presidência das Atividades
Académicas e Valorização Curricular, cumpre repensar as nossas prioridades e o
sentido teleológico com que as elencamos. Assim, e novamente reiterando o sentido
pesar da Associação Académica e seus Estudantes pelo falecimento precoce e
injustificado do nosso colega do Porto, Marlon Correia, cumpre trazer ao debate a
necessidade imperiosa de aumentar a segurança nas atividades organizadas. É nesse
sentido que o Departamento Recreativo irá pautar a sua atuação, nomeadamente com
o investimento em detetores de metais em todas as festas e a criação de um Plano
de Evacuação e Segurança, até à data inexistente, para cada uma das nossas
atividades. Em primeiro lugar está a segurança dos nossos Estudantes e de todas as
pessoas que atendam aos eventos dos quais a Associação Académica é anfitriã,
zelando por cumprir estes propósitos não só na medida da legalidade, mas
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principalmente com o fim de evitar consequências nefastas, indesejáveis e escusadas
nos nossos eventos.
Iremos aumentar em termos substantivos não só a qualidade mas também o
leque de oferta de eventos recreativos por nós proporcionados, também a nível
cultural, e pautaremos as nossas relações protocolares e com novos parceiros também
neste sentido. Assim, e considerando a grave falta de prática de hábitos de vida
saudáveis, iremos apostar fortemente na promoção da prática desportiva. Com esse
fim em mente, o Gabinete do Desporto não só zelará pelo habitual acompanhamento
quotidiano das Equipas AAFDL, cuja representação muito nos honra, mas também
fará por promover e divulgar a criação de novas equipas, o melhoramento de
qualidade das suas estruturas, e também pela publicidade o aumento
consciencialização por parte da comunidade estudantil por aquela que não só é uma
área fundamental para o Ensino Superior como também se afigura uma interessante
área no mundo do Direito – assim, organizaremos a I Edição de Conferências sobre
Direito do Desporto, com conjunto com o Departamento Cultural. Este Departamento,
aproveitando a sedimentação de eventos realizados pela direção passada, continuará
a realização de eventos tradicionais mas também pugnará pela diversificação de
eventos que proporcionem um leque mais abrangente de atividades Culturais,
nomeadamente com destaque para diferentes tipos de Arte e diferentes formas de
lazer, conquistando um maior espaço para a cultura dentro da Faculdade numa época
de tanta azáfama e da ditadura da eficiência.
Estimulando a participação de todos os Estudantes e a concretização dos seus
diversos interesses, estamos também muito entusiasmados com o ambicioso plano de
atividades para o Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos que, respeitando a sua
autonomia, fará por criar estruturas de apoio efetivas com investimentos materiais a
longo prazo e fortalecer das relações de diálogo entre a Associação Académica e os
seus Núcleos, desformalizando o contato entre estes e promovendo de forma mais
intensa e permanente as suas diversas atividades, que muito prestigiam a Associação
e o corpo estudantil.
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Na senda do multiplicar de atividades desenvolvidas pela Associação
Académica, não nos esquecemos que hoje, mais do que Portugal e Europa, somos
também Mundo. Vem por isso ganhar destaque o Gabinete de Erasmus e Relações
Internacionais, não só no apoio prestado a Estudantes outgoing e incoming (que devem
ser tratados, igualmente, como Estudantes da nossa Casa), através da promoção de
atividades de integração para os que chegam, sessões informativas acerca dos
Programas de Intercâmbio (Erasmus, Erasmus Mundus, Intercâmbio e até Almeida
Garrett) e sessões de esclarecimento para os Estudantes de fora da Faculdade,
efetivação da implementação do programa Erasmus sponsor/Apadrinhamento
Erasmus, e também finalmente a realização da II Edição do Seminário sobre a
Carreira Diplomática. Por fim, cumprindo o desejo já antigo da comunidade
estudantil, aliando-nos aos Centros de Investigação e Institutos da Faculdade,
organizaremos uma Viagem a uma Instituição Europeia.
Deixamos agora uma breve nota relativamente ao entusiasmante contexto
institucional em que nos inserimos: acompanhando agora a reta final do Processo de
Fusão da Universidade Clássica e Universidade Técnica de Lisboa, cumpre salientar
queremos sempre ter voz na construção da Associação Académica desta grande e
nova Universidade. Iremos exercer a nossa representação também no Senado e no
Conselho Geral da UL. Continuando o apelo do nosso Reitor que brevemente nos
deixa, queremos também nós ser UniverCidade e abraçar, por fim, Lisboa, que desde
o Campo de Santa nos acolheu.

Voltamos assim para a parte inicial desta mensagem que já se alonga, e
falaremos um pouco acerca do importantíssimo acontecimento que ocorre neste
mandato. Falamos pois do Centenário da Associação Académica, que este dia 14 de
Novembro entrará no seu 100.º aniversário (por cumprir 99 anos de existência):
assinalamos este momento comemorativo concomitantemente solene e festivo com
a adoção de um novo logótipo e um elenco de atividades comemorativas descritas
na rubrica abaixo, mas sabemos que os investimentos nestas necessárias atividades,
para dignificar e honrar esta Instituição, exigem em termos associativos e também
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014
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financeiros um despender de meios que naturalmente necessitam de ser explicados. A
nossa dotação orçamental para as Comemorações não é suficiente, e vem já tarde: é
uma atividade que ultrapassa vários mandatos, e cuja seriedade exigirá da parte da
AAFDL colaboração interinstitucional, busca de apoios de parceiros Públicos e
empresariais que nos auxiliem na celebração digna e merecida de tão importante data
para a Associação Académica. Precisarmos de recorrer a prestação de serviços por
parte de um historiador-arquivista e investigador, que recolha o espólio da Associação
e redija um livro comemorativo do Centenário da Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa.
Em suma, cumpre sublinhar as ideias programáticas gerais que orientaram a
redação deste Plano de Atividades e a montagem deste Plano de Orçamento. Mais do
que nos guiar por critérios de satisfação imediata, queremos que seja claro que as
apostas feitas ao longo do mandato que se irá desenrolar serão sempre pautadas por
investimentos a longo prazo, que não subvertam a rotatividade da democracia
associativa estudantil, mas que se consigam abstrair da curta memória que
tipicamente acompanha o renovar das direções associativas. Vinculando-se a Moções
Globais e Planos Estratégicos nas diversas áreas e pelouros que compõem esta
Associação, poderemos subtrair-nos um pouco à arbitrariedade decorrente deste
rodopio tão característico do associativismo estudantil, e elaborar planos estruturados
e pensados a longo prazo que melhor sirvam o interesse dos Estudantes e impliquem
o necessário sufrágio destas medidas em sede de Reunião Geral de Alunos, e por isso
decorram de uma decisão tomada por toda a comunidade estudantil.
Juntos, construiremos uma Academia forte, unida e participativa, leal a si
mesma e que enfrenta os seus problemas de forma séria e responsável. Contamos
com todos os Estudantes para a construção de uma Escola para o novo século, e para
a concretização do Plano de Atividades e Orçamento que aqui apresentamos.
Sabemos que é a hora de arregaçar as mangas e avançar, fazendo cumprir a Academia
não só dentro das aulas, como nos corredores, nas festas, no campus, na nossa
Cidade, na Europa. Cresceremos juntos e lado a lado no ano que agora começa, tanto
a nível associativo como na área empresarial e na nossa Editora, impondo aqui
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critérios elevados no sistema de gestão de qualidade, para que este seja responsável e
cujos frutos sirvam para satisfazer aquele que será sempre o nosso primeiro e único
objetivo, a missão em que nos esgotamos e a nossa fundamental vocação: a defesa
intransigente dos interesses de todos e cada um dos Estudantes.
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MENSAGEM DA SECRETÁRIA
No panorama atual, a AAFDL precisa de manter um contato permanente com
os Estudantes, nomeadamente através da comunicação das suas diversas iniciativas e
atividades antecipadamente, de forma a garantir uma divulgação efetiva e assegurar a
participação ativa de toda a Academia nos eventos organizados.
O sucesso do Mandato centrar-se-á no cumprimento real dos objetivos
propostos no Plano de Atividades que aqui submetemos à apreciação dos Estudantes
desta. A função mais premente da Secretária será garantir a execução destas
atividades, previstas para os diversos Departamentos e Gabinetes da Direção, exigindo
contas e responsabilidade no sucesso ou insucesso das metas aprovadas pelos
Estudantes, zelando sempre pela máxima transparência e comunicabilidade entre o
que se passa na Direção e os Estudantes.
Neste sentido, a divulgação das deliberações da Direção, quer em reuniões
ordinárias quer extraordinárias, constitui-se como a função a desempenhar de forma
mais quotidiana, para que nenhum membro do corpo estudantil seja afastado dos
temas da vida da Faculdade e da AAFDL. Assim, a comunicação institucional prevê no
âmbito destas competências, a comunicação pelas Subturmas dos diferentes Anos e
Turnos com a calendarização das iniciativas da Faculdade e da AAFDL per si.
Assim, as funções de Secretária centram-se em eixos fundamentais como i)
coordenação e apoio à Presidente no seu trabalho; ii) cooperação com o Tesoureiro
quanto a inventários e elaboração de Relatórios de Contas; iii) garantir a coordenação
das atividades dos Departamentos e Gabinetes; iv) zelar pelo cumprimento e execução
do Plano de Atividades da Direção.
Desta forma, as competências específicas deste cargo não se esgotam nas
meras funções de Secretária, pois implicam necessariamente um contato permanente
e trabalho, de forma a garantir a sustentabilidade, mérito e excelência que
caracterizam a AAFDL, e todo o esforço de diálogo a ser feito entre a Associação
Académica e os Estudantes que ela representa.
Mais do que uma Associação Académica que agora celebrará o seu Centenário,
a AAFDL representa para os Estudantes desta Casa uma Instituição que sempre deve
ter em conta a defesa intransigente dos interesses dos mesmos, assumindo uma
postura institucional para além da Faculdade de Direito de Lisboa, abarcando outros
níveis de decisão e importância nacional. A dignidade e o mérito da AAFDL
pressupõem que as funções conferidas abarquem uma total disponibilidade, trabalho,
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014

16

Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa

MAIO DE 2013
dedicação, esforço e capacidade crítica em relação às questões do nosso quotidiano,
que inevitavelmente afetam todos os Estudantes, sem exceção.
Num tempo de comemoração do Centenário da AAFDL e face ao alheamento
dos Estudantes da vida da Academia e das estruturas decisórias da Faculdade nos
diversos domínios, impõe-se uma atitude e responsabilidade de promover o
conhecimento, a informação e conclusivamente, a formação de uma massa crítica
sustentada pelos altos valores morais e intelectuais que caracterizaram a Faculdade de
Direito de Lisboa ao longo destes anos.
Por tudo isto, a missão que preconizamos só fará realmente sentido com a
colaboração permanente dos Estudantes e vontade de construir uma AAFDL mais
atenta aos problemas comuns, mais capaz de atender às dificuldades, mais exigente
quanto à responsabilidade de todos e mais preparada para enfrentar os desafios de
um presente rigoroso e de um futuro de esperança.
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VICE-PRESIDÊNCIA DA INTERVENÇÃO ACADÉMICA E
POLÍTICA EDUCATIVA
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VICE-PRESIDÊNCIA DA INTERVENÇÃO ACADÉMICA E POLÍTICA EDUCATIVA
Numa altura desafiante para o Ensino Superior, parece-nos essencial uma
atuação a nível interno e externo que consagrem os valores fundamentais que esta
nova direção terá a si subjacente. Estando o ónus da na nossa atuação a nível interno
sujeito aos Vogais e Coordenadores de Gabinete desta Vice-Presidência, parece-nos
essencial abordar com maior exaustão nesta exposição os assuntos relativos à matéria
externa, da qual o Vice-Presidente e a Presidente da Direção assumirão o pelouro,
como resultado da alteração estatutária.
Em primeiro lugar, a Politica Educativa implica o pleno contacto com as
instâncias governamentais competentes, em especial, com o Ministério da Educação,
bem como com os órgãos da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Direito. É um
trabalho constante, que não se subverte a meras medidas de calendário, implica uma
atitude pró-ativa, persistente, inconformada e acima de tudo, eficiente. Assim, além
da Revisão da Moção Global da Política Educativa, este ano o pelouro focar-se-á em
fazer chegar às entidades competentes as queixas dos alunos desta Casa e dos
Estudantes do Ensino Superior Público.
No âmbito da representação externa, cabe mobilizar esforços junto dos
Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA) e do Movimento Estudantil
Nacional para travar os cortes orçamentais no Ensino Superior que se têm vindo a
sentir com mais intensidade nos últimos 5 anos. Há que colher desta participação nos
fóruns associativos nacionais melhores relações, não só com associações académicas
de Direito, mas de demais faculdades, de vários cursos, de forma a cimentar a posição
cimeira de liderança e intervenção por parte da AAFDL no panorama Nacional
Associativo. Cabe também, no seguimento do trabalho desenvolvido até então no
mandato anterior, dinamizar a presença da AAFDL no Conselho Nacional de
Estudantes de Direito (CNED). Esta estrutura, fruto de um labor intenso dos seus
membros, terá de dar o passo seguinte, tornando-se num verdadeiro foco da defesa
dos interesses dos estudantes das Faculdades aí representadas e fazendo chegar, com
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mais força e eficiência, a voz dos Estudantes de Direito deste País àqueles que
insistem em não nos ouvir, nomeadamente nas nossas batalhas travadas com as
Ordens Profissionais das profissões jurídicas forenses.
As conferências e debates com grandes nomes dos centros decisórios
nacionais já são habituais e esta direção não descurará este ponto: é fundamental
trazer à Faculdade aqueles que decidem o nosso presente e o nosso futuro
diariamente, liderando o debate sobre os temas da atualidade do Direito e da Política.
É missão desta Direção aumentar o número de conferências realizado, voltar a realizar
as Conferências AAFDL iniciadas no mandato anterior e aumentar a sua qualidade,
numa lógica de valor acrescentado para o Estudante.
Quanto às relações com a Ordem dos Advogados (OA) e a sua persistente
posição de desprezo perante os licenciados em Direito após a implementação do
Processo de Bolonha cabe tomar uma séria posição: nunca, e de forma alguma, se
poderá deixar atentar contra o valor do ensino de Direito ministrado nesta Faculdade
e noutras, devidamente acreditadas, seja através exames de acesso, seja através de
emolumentos e taxas absurdamente elevadas, seja através de qualquer esquema
insidioso que possa ser criado para dificultar o acesso à profissão. A Ordem não se
pode querer substituir à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
(A3ES). Dito isto, a negociação e a conversa já tiveram o seu tempo, é a altura de
defender devidamente os interesses dos Estudantes perante esta Ordem Profissional,
encetando esforços na mobilização dos Estudantes de Direito a nível Nacional, em
especial através do CNED, para juntos demonstrarmos o nosso descontentamento
diretamente àqueles que insistem no agravamento das barreiras ao acesso à profissão
que, com as atitudes desta corrente de pensamento presente na Ordem, cada vez
peca mais pelo ridículo. Acompanharemos, intensamente, as eleições para a OA, a
decorrer em Setembro deste ano civil.
Ainda mais, propomo-nos a realizar os Estados Gerais da Faculdade de
Direito de Lisboa, no primeiro semestre de 2013/2014. Estes Estados Gerais serão
realizados em formato de sessão aberta, a todos os alunos da Faculdade de Direito de
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Lisboa e englobaram não só os temas de interesse a nível interno (Revisão do
Regulamento de Avaliação da Licenciatura e Mestrados, Revisão do Plano de
Estudos em ambos os ciclos, Avaliação Externa da Faculdade, discussão da Revisão
da Moção Global de Política Educativa) bem como as primeiras análises ao Processo
de Fusão, à data concluído, entre a Clássica a Universidade Técnica de Lisboa
(nomeadamente quanto à Representação Estudantil nos Órgãos da Universidade e
quanto ao Movimento Associativo da Universidade de Lisboa). Damos, aqui, um
passo entusiasta e confiante para uma nova realidade que terá de ser atentamente
estudada e apoiada de forma a munir a Universidade de Lisboa e o seu movimento
Associativo de ferramentas adequadas à melhor prossecução dos interesses dos
Estudantes de toda a nova Universidade de Lisboa.
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Departamento Pedagógico
A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa tem um papel
preponderante na relação que os Estudantes têm com a Faculdade e os seus serviços,
sendo que este Departamento é por excelência o que interage diretamente com os
Estudantes, a fim de solucionar da melhor forma possível os problemas a nível
curricular que estes sintam ao longo do seu percurso no Ensino Superior.
Hoje, a Faculdade debate-se com muitas questões fundamentais. A título de
exemplo temos a polémica alteração do Regulamento de Avaliação, tanto a nível do 1.º
como do 2.º Ciclo de Estudos, a tão querida alteração do Plano de Cursos, também nos
dois Ciclos, a efetivação do Regimento de Queixas Pedagógicas e a necessidade de
rever os programas de Mestrados na nossa Faculdade.
Por estas razões, é-nos exigida uma postura dinâmica e grande disponibilidade
para a resolução de problemas, através de um maior contato e proximidade com os
Estudantes que representamos e cujos interesses iremos sempre defender. A isto,
acresce uma necessária postura de inovação e vontade de mudança, alterando o
paradigma que tem acompanhado a conduta deste Departamento.
No que toca ao Regulamento de Avaliação, constitui-se como grande
prioridade a defesa da Avaliação Contínua, exigindo que esta tenha o devido peso e
que ao mesmo tempo não retire a exigência do método de avaliação que nos
caracteriza enquanto Faculdade. Assumiremos, para tal, uma posição que concilie a
habitual exigência e rigor do nosso Ensino enquanto Ensino de Excelência, com a
vontade do corpo estudantil de se ver responsabilizado pelo seu trabalho e dedicação
ao longo do semestre letivo. Cabe à Associação Académica aferir as posições e
suscetibilidades várias dos nossos Estudantes e defender esta posição nas instâncias
próprias, maxime o Conselho Pedagógico, trabalhando em articulação permanente
com os Conselheiros Discentes no sentido de chegar ao melhor Regulamento de
Avaliação possível.
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Em matéria de Queixas Pedagógicas, muito trabalho há também para ser
feito: a concretização eficiente do Regimento em sede de Conselho Pedagógico e
defesa intransigente do anonimato e representatividade dos requerentes por parte da
Associação Académica são bandeiras cruciais do nosso mandato. Queremos levar a
bom porto as queixas dos nossos colegas, e ver a justiça ser concretizada também
quanto aos nossos avaliadores.
Para além das questões mais prementes já referidas, a intervenção na área do
Departamento Pedagógico terá como principais objetivos enveredar esforços no
sentido da criação de espaços de estudo para exames, flexibilização dos horários
dos Serviços Académicos e Gabinetes da Faculdade e ainda na aposta em sessões
informativas quanto ao funcionamento da Faculdade, sessões de esclarecimento
quanto ao regulamento de avaliação, e ainda reuniões periódicas com os
Delegados de Subturma, trabalhando com particular articulação com o Gabinete de
Apoio ao Primeiro Ano.

Sabemos que temos pela frente um difícil e ambicioso projeto, mas também
temos a certeza de que a nossa missão e vocação não podem ser esquecidas:
pugnando por um Ensino de Excelência orientado para os dias de hoje, sem nunca
esquecer a contínua e permanente defesa de todos e cada um dos Estudantes
individualmente considerados, a todo o momento, e em todas as sedes possíveis.

2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013:


Organização da Sessão Aberta sobre o Regulamento de Avaliação, com a
presença de Conselheiros Pedagógicos discentes e docentes no intuito de
esclarecer os Estudantes sobre as reformas que estão a ser levadas a cabo,
ouvir as preocupações dos nossos colegas e obtendo também o seu ativo
contributo através da proposta de soluções concretas;
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Criação de um Conselho de Representantes, composto por Delegados de
Subturma, a fim de auscultar a vontade real dos Estudantes e fazer com que
estes acompanhem todos os debates a ocorrer nos Órgãos da Faculdade e
também os eventos que nela decorrem, tanto ao nível da Universidade de
Lisboa, como da Faculdade, como os organizados pela AAFDL;



Fixação atempada de um calendário de exames que tenha em conta a vontade
dos Estudantes;



Criação de uma Comissão Permanente de Acompanhamento das Épocas de
Exames e criação de um correio eletrónico de apoio;



Defesa da criação de um espaço de estudo noturno na época de exames,
assegurando, pelo menos, o espaço de fim-de-semana, na mesma época;



Concretização das épocas especiais, com particular relevo para a Época de
Trabalhador-Estudante e Época de Finalistas;



Defesa dos direitos dos estudantes com estatuto especial, nomeadamente os
Atletas de Alta Competição.

1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014:


Acompanhamento do início do Ano Letivo 2013/2014, de forma a evitar o
atraso no arranque das aulas e garantir a publicação atempada de horários na
página da Faculdade;



Promoção Roteiro Pedagógico FDL com diversas informações, desde
explicações dos Métodos de Avaliação a prazos de inscrição a orais e exames;



Fomento da eleição dos Delegados de Subturma, estabelecendo assim uma
ponte de contato mais dinâmico e permanente entre a Associação Académica
e os Estudantes;
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Criação de um modelo standard de queixa pedagógica, no intuito de facilitar
o processo de apreciação por parte do órgão competente;



Fixação de um calendário de exames tendo em conta a vontade dos
Estudantes afirmada em reunião de delegados;



Cooperação com o Gabinete de Estudos Pós-Graduados a fim de solucionar de
forma mais eficiente, os problemas que surjam no 2.º Ciclo de Estudos.

2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Promoção de debates sobre a temática do “Regulamento de Avaliação” e do
“Futuro dos Mestrados” na Faculdade, no âmbito dos Estados Gerais da
Faculdade.



Pugnar em sede devida pela devolução do preço da revisão de prova em caso
de deferimento;



Fixação prévia de um calendário de exames.
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Departamento da Ação Social

A Ação Social, sendo nos dias de hoje uma área chave de toda a Intervenção
Académica do Movimento Associativo do Ensino Superior português é, também para
a AAFDL, um assunto da maior acuidade. Urge afirmar a nossa força política em sede
dos fóruns de representação externa – ENDA; AAUL e instâncias governamentais;
concertando esforços também junto do Movimento Estudantil e aumentar o número
de parceiros sociais de forma a conseguir responder, através dos Apoios Indiretos, a
todas as situações de carência, a nível interno, e a nível externo promover o aumento
do financiamento do Ensino Superior Público Português.
Ao longo deste mandato iremos não só manter algumas das iniciativas dos
últimos anos, mas também realizar outras, de modo a dinamizar este Departamento.



Realizar um acompanhamento efetivo a todo o processo de Atribuição de
Bolsas, com a implementação das Comissões de Assistência no Processo de
Candidatura aos Apoios Sociais da SASUL/DGES;



Enfrentar os cortes orçamentais e reduções nas atribuições de bolsas com
propostas e alternativas concretas, apresentando um Petição para alteração
do DL 70/2010 e consequente elaboração de uma Proposta de Alteração de Lei
para se rever o Regime de Atribuição de Bolsas, em sede dos fóruns de
representação política externa da AAFDL (AAUL e ENDA), bem como junto
das instâncias governamentais;



Afixação periódica e atualizada das ementas da cantina;



Divulgação do horário de atendimento médico dos Serviços de Acão Social
da Universidade de Lisboa;



Criação efetiva e entrada em funcionamento permanente da Biblioteca
Jurídica AAFDL;
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Renovação do estojo de Primeiros Socorros;



Manutenção da receção dos pedidos de apoio em anonimato e discrição no
tratamento do processo;



Aposta numa melhor e mais eficaz publicidade de todos os eventos
organizados por este Departamento;



Apresentação de uma proposta de unificação de Apoios Sociais Indiretos,
concertada com a FDL e a UL;



Divulgação e participação ativa em Programas de Solidariedade Social e
voluntariado;



Fomento de Parcerias com Associações de Voluntariado e Solidariedade
Social;



Promoção dos descontos aos Estudantes bolseiros nas diversas atividades
desenvolvidas pela AAFDL;



Retoma do Guia da Ação Social com a disponibilização de novas informações
úteis;



Continuação da promoção de campanhas de sensibilização para dadores de
sangue e medula óssea na Faculdade;



Realização da Feira do Livro Sublinhado no início dos semestres do Ano
Letivo 2013/2014.

2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013
• Encetar contactos com potenciais parceiros sociais externos;
• Levantamento da situação, sua atualização e publicação do catálogo da
Biblioteca AAFDL;
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• Continuação da Campanha Uma Sociedade, Um Livro – 1ª Fase.
• Criação de uma Comissão de Redação de Petição para alteração do DL
70/2010;
• Revitalização do espaço da Acão Social no sítio da internet da AAFDL;
• Criação de um Banco de Voluntariado no sítio da Internet da AAFDL.

1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014
• Rever o Guia da Ação Social;
• Institucionalização do Regulamento de Atribuição de Apoios Indiretos;
• Continuação da Bolsa de Mérito AAFDL e elaboração do respetivo
regulamento;
• Assegurar a presença do Departamento na semana de receção ao caloiro,
com a divulgação do Guia da Ação Social;
• Criação da Comissão de Assistência no Processo de Candidatura aos
Apoios Sociais da SASUL/DGES, para os Estudantes de todos os Ciclos de
Estudos
• Campanha Uma Sociedade, Um Livro – 2ª Fase;
 Campanha de recolha de alimentos para Cabazes de Natal;
• Organização do Festival da Solidariedade.
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2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014
• Atribuição dos Apoios Indiretos da AAFDL;
• Organização da Semana do Voluntariado:
- Participação de associações e instituições de solidariedade social;
- Colheita de sangue, em colaboração com o Instituto Português do Sangue.
• Campanha de recolha de bens para Cabazes de Páscoa;
• Campanha Uma Sociedade, Um Livro – 3ª Fase.
• Apresentação da Petição para alteração do DL 170/2010 no ENDA e
Assembleia da República.
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Acompanhamento Académico

O Departamento do Acompanhamento Académico é uma criação
relativamente recente, cuja relevância decorre da diversidade de temáticas
abrangidas, focando-se essencialmente nas Saídas Profissionais e na Valorização
Curricular.
Quanto às Saídas Profissionais, torna-se necessária a revitalização das
estruturas que a orientam, através de uma maior cooperação com a Faculdade,
maxime o Gabinete das Saídas Profissionais. Procurar-se-á, para tal, adequar-se o
Estudante às exigências tidas por um Mercado de Trabalho cada vez mais
competitivo, dando-lhe ferramentas que o permitam enveredar por um percurso de
sucesso, nomeadamente através de workshops, ações de formação e palestras que
desenvolvam as suas soft skills e o tornem um candidato atrativo para o Mercado.
Neste sentido, torna-se também imprescindível assegurar que o Ensino da Faculdade
continue a ser reconhecido junto das entidades empregadoras, tornando-o não só
atrativo como valorizando as vantagens competitivas dos nossos Estudantes face ao
dos concorrentes. Falta ao Departamento, ao Gabinete e à própria Faculdade uma
postura intransigente e proactiva, que seja capaz de aproximar o Estudante da
realidade do Mercado de trabalho.
No que

respeita à Valorização Curricular, cumpre afirmar a sua

complementaridade com Saídas Profissionais, podendo-se afirmar, mesmo que esta
área opera como base de trabalho para as Saídas Profissionais, pois as atividades
extracurriculares dotam o Estudante de diversas qualidades e vantagens competitivas,
que lhe permitam destacar-se, e ser atrativo para as entidades empregadoras. Em
suma, assumimos como objetivos fundamentais conferir ao Estudante da FDL o
merecido destaque e, consequentemente, projetar a imagem da Faculdade.
O Departamento opera ainda noutras áreas, nomeadamente quanto à
projeção externa da Associação Académica e da Faculdade. Nesse sentido,
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pretendemos criar pontes de contacto entre as Escolas Secundárias e a FDL, de forma
a atrair cada vez mais Estudantes para o 1.º Ciclo de Estudos. Queremos também criar
uma Feira dos Mestrados, para divulgar o 2.º Ciclo de Estudos na nossa Faculdade e
tornarmo-nos mais atrativos para os licenciados de outras Instituições.

2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013
 Apresentação dos objetivos estratégicos deste Departamento junto dos
patrocinadores, Sociedades, Empresas e outras Entidades, para formar novas
parcerias e criar uma rede de contactos;


Início das negociações de presenças para a Feira do Emprego: estabelecimento
de novos protocolos, que acrescerão aos já firmados, revendo as condições dos
protocolos de alguns já existentes, de modo a conseguir maiores vantagens
para os Estudantes;



Criação da Bolsa de Embaixadores-AAFDL com o intuito de angariar
Estudantes que representem e promovam a Faculdade nas suas respetivas
Escolas Secundárias, oferecendo-lhes toda a informação necessária e ainda
maiores descontos na Livraria AAFDL e parceiros da AAFDL, negociando
também algumas vantagens a nível da Faculdade;



Criação da Agenda do Jurista que figurará no sítio da Internet da AAFDL, onde
se encontrarão divulgados os eventos a decorrer na Faculdade, para que todos
os Estudantes se encontrem devidamente informados e lhes seja concedida a
oportunidade de, nestes, participar.

1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014
 Realização da Cerimónia de Abertura do Ano Editorial;


Realização de uma sessão de esclarecimento acerca da Bolsa de Emprego,
na qual, esta, será explicada detalhadamente;



Lançamento do Programa de Mini-Estágios FDL;



Realização da Quinzena das Saídas Profissionais, com uma série de
workshops (coaching, interviewing e training), ações de formação, palestras,
conferências e mesas redondas com entidades empregadoras, culminando
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com a Feira do Emprego FDL, organizada em parceria com o Gabinete das
Saídas Profissionais da Faculdade, o Instituto de Psicologia e Orientação e
outras entidades nossas parceiras;


Elaboração de um Catálogo alusivo à Feira do Emprego, que incluirá as mais
diversas informações referentes às entidades participantes, a serem facultadas
aos Estudantes;

2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014
 Realização de um Ciclo de Conferências relativas às novas realidades do
Direito, disponibilizando, previamente, aos Estudantes, um inquérito online, com o fim de auscultar os temas que pretendem ver abordados;


Organização das Jornadas do Recém-Licenciado, através das quais
antigos Estudantes darão o testemunho da sua experiência aquando da
entrada no Mercado de Trabalho, aconselhando os Estudantes dos dias de
hoje.
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Gabinete do Estudante
Tendo consciência dos diversos problemas que os estudantes atravessam, a
atuação deste Gabinete pautar-se-á pela prestação de apoio a todos os Estudantes,
independentemente do turno ou clico em que estudam, através da centralização de
todas as necessidades num único pelouro e extinguindo a ampla desfragmentação até
então existente, de modo a criar proximidade entre o Estudante e quem o representa.
Ajudaremos com igual sentido de responsabilidade o clico de estudos de Licenciatura
e dos Mestrados, o turno diurno e o noturno, tratando todos de igual forma e
adaptando-nos as especificidades de cada um, promovendo a máxima da igualdade.



Abertura e divulgação do Apoio ao Estudante presencial, na AAFDL às
segundas-feiras, terças-feiras e quintas-feiras, das 12h00 às 13h30 e das
17h00 às 18h30



Alargamento do horário de funcionamento dos Serviços Académicos da
Faculdade (nomeadamente Secretaria e Tesouraria), no turno Pós-Laboral, no
mínimo duas vezes por semana;



Criar um Guia de Apoio ao Estudante Pós-Laboral, com perguntas frequentes
acerca das Épocas, Contactos e outras informações úteis;



Continuação da Publicação de Coletâneas de Exames, Perguntas de Orais e
Apontamentos em plataforma virtual, transferindo-a para o E-Learning;



Manutenção e fomento do Banco de Arrendamento AAFDL, portal eletrónico
onde os Estudantes deslocados possam procurar alojamento, sempre
atualizado e com campos de pesquisa específicas;



Promover visitas a instituições de relevância jurídica como Tribunais,
Escritórios de Advogados, Conselho Distrital de Lisboa, Ordem dos
Advogados, Centro de Estudos Judiciários, e outras empresas, de forma a
proporcionar um contacto direto aos Estudantes com a realidade profissional e
permiti-los fazer escolhas de carreira melhor informadas;
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Garantir um acompanhamento eficiente aos Estudantes do 2º Ciclo de
Estudos, através de uma maior proximidade com a AAFDL e apoio nas
eventuais necessidades existentes de forma a colmatar falhas e intermediar
todas as questões pendentes acerca dos Mestrados Profissionais e Científicos
da Faculdade;

2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013


Abertura e divulgação do presencial do Apoio ao Estudante na AAFDL às
segundas-feiras, terças-feiras e quintas-feiras todo ano letivo.



Visita ao Tribunal Constitucional acompanhado de docentes da cadeira de
Direito Constitucional II, coadjuvados pelo Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano;



Atualização da plataforma de apoio à Coletânea de Exames, Apontamentos e
Perguntas de Orais.

1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Organização das Inscrições e Matrículas dos Caloiros na Faculdade;



Criar a I Edição do Dia de Preparação para o Mestrado, a realizar anualmente
para os estudantes finalistas do 1.º Ciclo de Estudos, onde serão debatidos
temas como a importância do Mestrado na Faculdade de Direito de Lisboa,
diferença entre o Mestrado Profissionalizante e o Científico , apresentação do
Plano de Estudos de cada um dos cursos e da oferta formativa da nossa
Instituição, ouvir o testemunho de ex-estudantes, Estudantes atuais e
docentes dos mesmos;



Publicação do Guia de Apoio ao Estudante Pós-Laboral;



Criar um Guia Mestrados AAFDL.
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2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Visita ao Campus de Justiça de Lisboa;



Visita a Escritórios de Advogados;



Visita ao Conselho Distrital de Lisboa,



Visita à Ordem dos Advogados;



Organização da Feira dos Mestrados FDL;
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Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano
O Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano (GAPA) assume três objetivos principais no
que diz respeito à sua atuação e responsabilidade: em 1.º lugar receber e integrar os
Estudantes recém-chegados à Faculdade; em 2.º lugar, através de um apoio constante
e continuado, reduzir o elevado número de Estudantes que desistem do curso no
seu primeiro semestre ou durante o seu 1.º ano; em por fim, em 3.º lugar desenvolver
atividades lúdicas variadas, de uma maior divulgação da informação e de métodos
de esclarecimento mais eficientes para estimular a participação dos Estudantes na
vida da Faculdade.
Para além disso o GAPA não descura a função indispensável e intrínseca de
defender e representar os direitos e interesses dos Estudantes, em todas as suas
vertentes. As seguintes medidas visam promover a aproximação entre estes
Estudantes, a AAFDL e a Faculdade.


Divulgação de materiais de Estudo para as cadeiras de 1.º ano;



Disponibilização de um email próprio com o objetivo de permitir aos alunos de
1º ano colocar as suas dúvidas, questões e sugestões;



Reuniões frequentes com os Delegados de Subturma e multiplicação dos
fóruns de discussão privilegiados param os Estudantes de 1.º ano.

2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013


Organização do Jantar do Caloiro antes da Mega Festa de Direito (Antiga
Festa da Cerveja);



Realização da I Edição das Olimpíadas Jurídicas com as matérias lecionadas
nas cadeiras de 1.º ano;



Organização da Visita ao Tribunal Constitucional, em conjunto com o Gabinete
do Estudante;
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Organização da I Edição do Debate Temos Voz, com participação exclusiva dos
Estudantes de 1.º ano, fórum de discussão privilegiado onde os colegas do 1.º
ano podem debater os temas que lhes interessam.

1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Organização da Quinzena do Caloiro, em colaboração estreita com o
Departamento Recreativo;



Prestação de apoio especial aos Estudantes recém-matriculados no Ensino
Superior, ajudando-os no processo das inscrições (tanto de 1.ª, como 2.ª, como
3.ª fase);



Criação e distribuição do Guia do Caloiro AAFDL;



Organização do Jantar do Caloiro (onde decorrem os Concursos de Mr. e Mrs.
Caloiro e se atribuirá o prémio referente ao ano letivo 2012/2013 Padrinho e
Afilhado do Ano);



Realização de duas sessões de esclarecimento quanto à Faculdade
(Regulamento de Avaliação e informações úteis), orientadas para o turno
diurno e pós-laboral;



Realização de uma visita guiada à Faculdade;



Organização do Fim de Semana do Caloiro;



Conferência “Estou em Direito e Agora?“;



I Edição da Gala do Caloiro.

2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Realização da 2ª visita de campo;



II Debate Temos Voz, com participação exclusiva dos alunos de 1.º ano;



Representação na Feira das Universidades (Futurália)



Organização do Open-Day da Faculdade.
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Gabinete de Investigação Jurídica e Apoio à Atividade Editorial

O Gabinete de Produção Jurídica e apoio à Atividade Editorial apresenta-se ao
mandato de 2013/2014 com o principal objetivo de reforçar a marca AAFDL através
da divulgação regular de textos e comentários jurídicos, dando desta forma ênfase e
visibilidade à produção científica por parte dos Estudantes da Faculdade de Direito e
da nova Universidade de Lisboa. Também pretendemos estimular atividades de
pendor jurídico e científico, nomeadamente a continuação dos Jogos de Direito Civil
mas também criar, por fim, os Jogos de Direito Público. Queremos ainda dar
continuidade à Edição do Prémio Jorge Miranda, assim como criar o Prémio Eduardo
Vera Cruz Pinto.
Este Gabinete, não se substituindo ao Conselho Editorial, acompanhará a
publicação de obras jurídicas ainda não editadas, aconselhando a Direção no sentido
da diversificação da qualidade de obras da Editora AAFDL, assegurando o
cumprimento do Plano Estratégico para a área Editorial.
Consideramos contudo, ser a primeira vocação do Gabinete, a continuação da
Revista Jurídica AAFDL, na senda do que foi iniciado no mandato anterior, pugnando
pela melhoria da qualidade científica dos seus artigos, apelando à maior participação
do Corpo Estudantil e também por parte dos professores assistentes convidados mais
novos, marcando de forma confiante a renovação do pensamento jurídico-científico
na nossa Faculdade e Universidade, e também no universo do Direito, valorizando
assim os trabalhos realizados dentro das áreas curriculares dos nossos Cursos, e
estimulando a investigação, pesquisa e criação de novas ideias.
2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013


Publicação de uma coletânea de testes, exames e apontamentos de outras
Faculdades de Direito, de forma a complementar o conhecimento das
disciplinas nucleares da Licenciatura;
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Acompanhamento da publicação de materiais de estudo feita por parte da
Editora AAFDL, nas semanas que antecedem a época de exames;



Divulgação do período aberto, junto dos Estudantes, das submissões de
artigos para a Revista Jurídica da AAFDL;



Contactar os Institutos da Faculdade, de modo a estimular a aproximação dos
Estudantes com a realidade da investigação feita pelo corpo docente da FDL e
promover atividades futuras conjuntas;



Publicar o 27.º Número da Revista Jurídica AAFDL (Julho/Agosto/Setembro
Ano XXXV);



Fomentar parcerias estratégias para divulgar a Revista Jurídica AAFDL.

1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Realização de uma nova Edição dos Jogos de Direito Civil;



Organizar a I Edição dos Jogos de Direito Público;



Publicação

do

28.º

Número

da

Revista

Jurídica

AAFDL

Revista

Jurídica

AAFDL

(Outubro/Novembro/Dezembro Ano XXXV).

2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Publicação

do

29.º

Número

da

(Janeiro/Fevereiro/Março Ano XXXVI).


Organização de colóquios e debates com autores de obras publicadas pela
AAFDL, tendo por base assuntos de elevado cariz científico e relacionado com
disciplinas do curso de Licenciatura;



Realização do Prémio Jorge Miranda;



Realização do Prémio Eduardo Vera Cruz Pinto;



Publicação do 30.º Número da Revista Jurídica AAFDL (Abril/Maio/Junho
Ano XXXVI).
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VICE-PRESIDÊNCIA DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS E
VALORIZAÇÃO CURRICULAR
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VICE-PRESIDÊNCIA DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS E DA VALORIZAÇÃO CURRICULAR

No âmbito da alteração estatutária realizada em meados de 2012, foi
necessária uma reorganização dos Departamentos e Gabinetes da Vice-Presidência
das Atividades Académicas e da Valorização Curricular. Como tal, esta passa a
englobar os Departamentos do Recreativo, Cultural e Marketing e Relações
Empresariais, além dos Gabinetes do Desporto, do Apoio aos Núcleos Autónomos e
do Erasmus e das Relações Internacionais.
Desde logo, o Departamento Recreativo irá prosseguir as atividades já
realizadas em direções anteriores, realizando um grande investimento na segurança e
preservação dos espaços da Faculdade, enquanto se fomentam atividades novas
mais diversificadas que melhor sirvam o interesse de todos os Estudantes da nossa
Casa, entrando aqui o Departamento Cultural.
O Departamento do Marketing e das Relações Empresariais procurará privilegiar
o estatuto de sócio, seja pela criação de um cartão de sócio para o Estudante, com
novas regalias para este advindas do estabelecimento de mais parcerias com
entidades externas, seja pela produção de novos produtos AAFDL, como por
exemplo os novos materiais de merchandising e vestuário. Também deve ser referido
o maior investimento na publicitação de eventos da Associação, pela utilização dos
mais racional dos meios que temos ao nosso dispor.
Já dentro dos Gabinetes, e começando pelo Gabinete do Desporto, iremos
continuar a dar todo o apoio possível às equipas da Associação Académica, tentando
combater a perda crescente de atletas e desinteresse generalizado da população
estudantil pela prática de atividades físicas. Assim, para além de defender a criação
de benefícios para os Estudantes Atletas da AAFDL, divulgar de forma digna e
destacada os eventos desportivos das equipas, iremos fazer por informar
atempadamente os Estudantes que estejam dispostos a integrar novas equipas no
início do ano letivo, auxiliando-os na integração das mesmas, e promovendo um
acompanhamento contínuo ao longo do ano letivo.
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O Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos prosseguirá a sua função de ponte
entre estes e a Associação Académica e irá contribuir imenso para a sua divulgação de
modo a que todos os Estudantes possam saber que estes existam e quais as vantagens
que podem retirar deles. Assim sendo, aumentámos o financiamento dos núcleos
autónomos, desenvolvendo com eles planos sustentáveis de investimento
estrutural e desenvolvimento das potencialidades; melhorámos o diálogo e
desformalizámos as relações entre a AAFDL e os núcleos, de forma a que possamos
estabelecer um contacto permanente de entreajuda e não apenas relações pontuais.
Não mais importante que as outras iniciativas, mas digno de nota, é a realização da
Semana dos Núcleos Autónomos da AAFDL.
Por fim, mas não menos importante, o Gabinete de Erasmus e das Relações
Internacionais continuará a apoiar todo e qualquer Estudante que deseje estudar numa
Instituição de Ensino no estrangeiro (outgoing), além de prestar uma importante
função de informação e auxilio ao aluno estrangeiro na nossa Faculdade (incoming).
Através da criação de um horário de atendimento, organização de sessões de
esclarecimento e divulgação de guias com informações úteis bilingue e
dinamização do espaço Erasmus no sítio da internet AAFDL, iremos promover
assim o apoio aos Estudantes que desejam partir, aqueles que estão em intercâmbio,
bem como àqueles que desejam cá estudar e integrar os que cá estudam
(nomeadamente com o sistema de apadrinhamento Erasmus).
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Departamento Recreativo

O Departamento Recreativo destina-se à realização das atividades festivas da
Faculdade, pretendendo aproximar cada vez mais a comunidade estudantil através do
fortalecimento das relações tanto internas como externas.
Os nossos principais objetivos, para além da realização dos tradicionais
eventos, passam por uma maior dinamização dos espaços, seja através da facilitação
dos acessos, com um melhor aproveitamento dos mesmos e dos serviços
disponibilizados, bem como um aumento significativo do investimento em
segurança.
Cientes da responsabilidade e criatividade que nos são exigidas e, sobretudo,
às quais nos auto-vinculamos, apresentamos o seguinte plano de atividades para o
nosso Departamento:

2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013


Organização da Mega Festa de Direito (anterior Festa da Cerveja);



Organização da Gala do Desporto, em colaboração com o Gabinete do
Desporto.

1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Participação na Mega Festa do Caloiro;



Organização da Noite de Fados e Tunas;

QUINZENA DO CALOIRO:


Promoção do Fim-de-Semana do Caloiro;



Organização do Rally Tascas;
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014

43

Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa

MAIO DE 2013



Organização da Festa Tropical (anterior Festa Brasileira);



Organização da Mega Festa de Direito (anterior Festa da Cerveja);



Festa Erasmus, em colaboração com o Gabinete Erasmus;



Organização do jantar e festa de Gala de Natal AAFDL (este ano por ocasião
do início das comemorações do Centenário).

2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Organização da Festa Brasileira;



Realização das Festas Populares AAFDL;



Organização do Enterro do Caloiro.
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Departamento Marketing e Relações Empresariais

Cada vez mais se torna urgente a aproximação da Comunidade Académica,
estimulando a participação de todos os Estudantes assente numa comunicação mais
eficaz, um design mais agradável e convidativo e um reforço das marcas FDL e
AAFDL. A AAFDL tem vindo a reinventar-se, e é o principal propósito deste
Departamento estar na linha da frente desta evolução.
A comunicação interna e externa terá de assumir um papel essencial na
projeção da AAFDL, não só para união de toda a Academia, no sentido de uma AAFDL
mais ativa no panorama Nacional, e procurando sedimentar a posição da Editora
AAFDL. Trabalharemos para cumprir os objetivos a que nos propomos, a fim de
procurar criar uma ligação essencial entre todos.



Criação de Cartões de Sócio-AAFDL, a fim de reforçar o estatuto do sócio
AAFDL, permitindo uma melhor gestão;



Criação de uma nova gama de vestuário FDL-AAFDL, dotadas de melhor
qualidade, de melhor imagem e de cores mais apelativas;



Realização de Vídeos Promocionais como forma de divulgação da AAFDL;



Dinamização de um Canal Youtube AAFDL;



Dinamização do sítio da AAFDL e das Redes Sociais;



Criação de uma Newsletter AAFDL mensal, a fim de dar a conhecer a todos o
trabalho que vai sendo desenvolvido, levando a uma maior transparência e
proximidade;



Realização de Álbuns AAFDL com fotografias das atividades desenvolvidas
pela mesma;



Apostar numa melhor organização da informação disposta nos placards,
através de um controlo periódico efetivo, da diminuição da publicidade e
anúncios pessoais, e redução dos próprios placards;
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Revisão dos protocolos estabelecidos;



Divulgação das parcerias existentes, para melhor informação aos sócios;



Fomento da celebração de novos protocolos;



Investimento em Merchandising AAFDL, permitindo a divulgação da
Associação a nível interno e externo.



Utilização da AAFDL-TV, através da divulgação permanente das atividades,
utilizando de forma séria e estável este recurso que se encontra ao nosso
dispor;

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014

46

Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa

MAIO DE 2013

Departamento Cultural e Atividades Extracurriculares

O Departamento do Cultural e Atividades Extracurriculares tem o objectivobase de proporcionar aos Estudantes da nossa Faculdade, atividades de entretimento
e lazer. Neste sentido, com o intuito de abranger várias formas de Arte (Música,
Teatro, Cinema, Fotografia, Gastronomia, Literatura, etc.), a AAFDL olha para a
cultura como o todo complexo que inclui o Conhecimento, as Crenças, a Arte, Lei, os
Costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo Homem enquanto
membro da Sociedade.
O Departamento compromete-se assim, a realizar uma série de atividades
inovadoras, mantendo aquelas realizadas habitualmente pelas anteriores direções.

2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013


Disponibilização da agenda cultural de Lisboa no sítio da internet da AAFDL;



Criação do Espaço Cultura no sítio da internet da AAFDL, enquanto espaço
dinâmico de partilha e disponibilização de conteúdo cultural da AAFDL.

1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Criação do FDL Quizz Fest, cuja ideia é fazer uma implementação mensal de
um Quizz, sextas-feiras à noite, no Bar Velho;



Realização da Grande Noite de Jazz & Blues;



Organização do Torneio de Sueca;



Realização da Noite de Fados e Tunas – inserido na Quinzena do Caloiro;
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Promoção de Workshops de Música e Dança;



Organização no átrio da Faculdade de uma exposição de Arte de pintores e
escultores amadores, nomeadamente em parceria com a Faculdade de Belas
Artes;



Organização de uma nova Edição da Feira de Queijos e Vinhos;



Criação de Ciclos de Cinema AAFDL.

2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Realização da FDL Tea Party;



Em parceria com um curso de Design, disponibilizar o átrio para aí se fazer um
Desfile de Moda;



Organização da Semana Lusófona, em conjunto com o Núcleo de Estudantes
Africanos;



Organização do FDL Trivial Pursuit.
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Gabinete do Desporto

Na área do Desporto, o nosso principal desígnio traduz-se no incremento do
número de Estudantes-Atletas das Equipas AAFDL, que representem a Faculdade e
a AAFDL, estimulando os valores da solidariedade e da entreajuda, bem como
promovendo a prática de exercício físico e a criação de hábitos desportivos na
comunidade estudantil. Assim, pretendemos disponibilizar a todas as equipas as
condições necessárias para que estes se assumam como importantes círculos de
integração e de complementação da vida académica.
Atendendo a tal demanda, consideramos indispensável um acompanhamento
continuado e atento, bem como uma forte e constante aposta no recrutamento e
divulgação, que auxiliados por atividades marcantes como o Estágio de Pré-Época,
que indubitavelmente acabarão por culminar na pretendida aproximação entre as
equipas da AAFDL e a própria Faculdade.

2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013
Dinamizar e promover a atividade das equipas da AAFDL mediante:


Colocação de um quadro de ardósia em local visível da Faculdade, onde será
publicitada a hora, data e local dos jogos;



Início da divulgação do Desporto AAFDL no Facebook, onde serão publicadas
informações, resultados e fotografias;



Realização da tradicional Maratona de Futsal, sendo a equipa vencedora
presenteada com pulseiras para a festa da cerveja – 22 de Maio;



Realização, em colaboração com o Departamento Recreativo, da Gala do
Desporto com a atribuição de troféus aos atletas que mais se distinguiram no
decorrer da época desportiva universitária – 23 de Maio;
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Realização do torneio de Futebol 7 da ADESL, em que competirá a Equipa de
Futebol 11;



Participação da equipa de Futsal no Torneio Universitário de Lisboa (TUL);



Preparação da próxima época desportiva:



Definir a situação dos treinadores para a seguinte época;



Iniciar atempadamente o planeamento da Pré-Época.

1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Promover o recrutamento de novos Estudantes-Atletas na semana de
inscrições e nas praxes, com implementação de bancas de informação e com
recurso também a publicidade;



Inscrição das equipas e dos atletas na ADESL;



Encomenda e aquisição dos equipamentos, materiais de treino e de jogo
necessários para a Época;



Realização do Estágio de Pré-Época para as equipas interessadas, em local e
nos termos a definir;



2.ª Maratona do Futsal (integrada na Quinzena do Caloiro);

 Análise das propostas de participação das equipas da AAFDL em torneios
internacionais considerando os valores da comparticipação.

2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Apoiar as equipas na eventual qualificação para os campeonatos nacionais
universitários e “Final Four”;



Organização de uma Conferência de Direito do Desporto (em colaboração
com o Departamento Cultural);



Acompanhamento semanal dos problemas e dificuldades das equipas.

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014

50

Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa

MAIO DE 2013

Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos

O Gabinete de Apoio aos Núcleos Autónomos assume como sua função
primordial apoiar os Núcleos Autónomos da Associação Académica da Faculdade de
Direito de Lisboa, que, aliás, motivaram a sua existência, tanto na organização e
promoção das atividades realizadas pelos próprios, como no que toca à sua
publicitação e reconhecimento, especialmente a nível interno, procurando, dessa
forma, dar a conhecer os vários Núcleos que compõem a nossa Academia e fomentam
o espírito académico desta Casa aos seus próprios alunos.

2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013
Divulgação dos Núcleos e das suas respetivas atividades/atuações, através da:


Realização de curtas-metragens de divulgação dos Núcleos;



Concessão de placards destinados às atividades dos Núcleos;



Subsídio de cartazes apoiados pela AAFDL;



Publicitação dos blogs/páginas respetivos a partir do sítio da internet da
própria AAFDL, redes sociais, Kit Caloiro, Rádio, entre outros, que se
prolongará durante todo o mandato;



Redação do Estatuto dos Núcleos Autónomos em conjunto com
representantes dos mesmos;



Afixação da localização das salas de cada Núcleo e contactos dos mesmos;



Intervir junto dos órgãos da Faculdade de Direito de Lisboa de modo a
conseguir requalificar os espaços concedidos aos Núcleos e/ou, se possível,
apoios para os mesmos;
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Dinamizar a intervenção dos Núcleos junto da própria Faculdade;



Procurar um maior leque de apoios, tanto a nível financeiro como em géneros,
através do estabelecimento de parcerias e candidatura a programas de apoio
internacionais;



Procurar ainda apoiar os Núcleos nas deslocações para a realização das suas
atividades/atuações;



Durante todo o mandato, procurar-se-á, ainda, atingir uma comunicação
célere e eficaz entre a AAFDL e os Núcleos Autónomos da AAFDL, de modo a
colmatar qualquer falha ou solucionar novos problemas com quem estes se
deparem o mais brevemente possível.

1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Realização

de

uma

Exposição

de

Fotografias

ilustrativas

das

atividades/atuações dos Núcleos durante o ano letivo 2012/2013 durante a
Semana de Matrículas, apoiando assim uma maior colaboração entre os
mesmos;


Concretização da Semana dos Núcleos Autónomos;



Celebração da Noite de Fados e Tunas, em colaboração com os
Departamentos Recreativo e Cultural;



Apelar a atuações e intervenções dos Núcleos durante as primeiras semanas de
aulas do ano letivo 2013-2014, pelo menos, de modo a procurar um maior
destaque dentro dos alunos que ingressam na Faculdade de Direito de Lisboa
pela primeira vez.

2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014
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Realização de um Sarau Cultural, com participação de todos os Núcleos
(pouco após o término dos exames e início do 2º semestre);



Recolha de fotos, vídeos, reportagens e afins de todas as atividades/atuações
dos Núcleos durante o mandato com o intuito de os divulgar em forma de
Revista On-Line dos Núcleos Autónomos, para facilitar o acesso a tais
informações a todos os alunos da Faculdade de Direito de Lisboa, com o
objetivo último de despoletar o interesse dos mesmos em ingressar nos
Núcleos.
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Gabinete de Erasmus e das Relações Internacionais

Mais do que uma oportunidade de conhecer o Mundo, o programa Erasmus e
os restantes programas de intercâmbio representam uma porta aberta à maior
proximidade das diversas nacionalidades e culturas, significando uma troca de
conhecimentos fundamental para a coesão dos povos. Cada vez menos nos podemos
considerar sozinhos, cada vez mais podemos olhar para o Ensino Superior como uma
entrada para o Mundo. As fronteiras estão diluídas face à crescente integração
Europeia, o que nos obriga a repensar nos conceitos e formas de integração dos
demais estudantes Erasmus na nossa comunidade estudantil.
É premente a necessidade de nos aproximarmos mais daquilo que está além
fronteiras, quer em termos humanos e sociais como institucionais como científicos,
sempre em busca do progresso. É necessário um Gabinete Erasmus focado no bemestar e na passagem de uma imagem positiva, para todos aqueles que escolheram a
Faculdade de Direito de Lisboa, para viverem a experiência única que é estudar no
estrangeiro.
Impreterivelmente, precisamos de uma nova abordagem às Relações
Internacionais, relembrando a grande importância que evidencia, face a um mercado
de trabalho cada vez mais global.
A abertura é elementar para que se estabeleçam novos protocolos sempre com
o intuito de zelar pelo superior interesse quer dos estudantes incoming como outgoing,
tornando-nos força motriz de um apoio constante em todo o processo, desde a
chegada até à hora da partida.

2.º Semestre Ano Letivo 2012/2013


Realização de uma Sessão de Esclarecimento quanto ao programa Erasmus e
Intercâmbio e Programa Almeida Garrett;
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Criação e implementação de um horário de atendimento semanal (sexta-feira
das 9h às 14h e quarta-feira das 16:30h às 19:30h);



Colaboração e participação na Receção aos Estudantes Erasmus, patrocinado
pela Câmara Municipal de Lisboa;



Abertura das candidaturas para a Erasmus sponsor/padrinho Erasmus.

1.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Organização da Receção aos Estudantes Erasmus e Intercâmbio no novo ano
letivo, com a distribuição de um kit Erasmus melhorado e reforçado e um
Guia Erasmus mais completo;



Realização da Festa e Jantar Erasmus, com o apoio do Gabinete do
Recreativo;



A par com o Fim de Semana do Caloiro, Realização do Fim de Semana de
Erasmus, com visitas guiadas e atividades lúdicas pela cidade de Lisboa, e
outros locais de interesse;



Acompanhamento mais atento das candidaturas dos Estudantes outgoing,
em parceria com o Gabinete de Ação Social;



Revisão de todos os protocolos já existentes, propugnando, pela manutenção
dos mesmo e criação de novos.

2.º Semestre Ano Letivo 2013/2014


Receção aos Estudantes Erasmus que ingressem no 2.º semestre;

Realização da Semana das Relações Internacionais que, entre outras atividades,


Realização do Quizz União Europeia: da Fundação à Atualidade;



Conferência de Direito Comparado, nomeadamente, o papel do Direito
Lusófono no Mundo;
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II Edição do Seminário da Carreira Diplomática e Organizações
Internacionais;



Organização e posterior realização (mediante o número de inscrições) de uma
viagem e visita a uma Instituição Europeia.
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COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA ASSOCIAÇÃO
ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014

57

Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa

MAIO DE 2013

CENTENÁRIO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE
LISBOA.

Introdução
Fundada em 1914, a Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
completa 100 anos em 2014.
O Decreto de 22 de Março de 1911previu a instalação, no âmbito da Universidade de
Lisboa, da “Faculdade de Ciências Económicas e Políticas”. A sua criação seria concretizada
pela lei orçamental de 1913, ainda que com a designação “Faculdade de Estudos Sociais e de
Direito”.
Em 15 de Novembro de 1914 foram aprovados, em assembleia-geral, os estatutos da
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (“AAFDL”).
A constituição da AAFDL foi legalmente reconhecida por visto do Governador Civil de
Lisboa de 20 de Novembro do mesmo ano.

Nos último anos, o aniversário da AAFDL tem sido assinalado com referência à data
de aprovação dos estatutos em assembleia-geral: a 15 de Novembro.

As vivências da AAFDL enquanto organização e as de todos os que a serviram e por ela
foram representados são múltiplas. Pela AAFDL passaram muitas das personalidades que
vieram depois a distinguir-se nos mais diversos meios da sociedade portuguesa, da política à
cultura, nos planos nacionais e internacionais.
Indissociável da sua natureza, a AAFDL esteve sempre na linha da frente do
movimento associativo estudantil em Portugal, acompanhando de perto a história do Direito,
da Educação e do próprio País.
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Princípios
As atividades comemorativas do centenário da AAFDL devem obedecer a diferentes
ideias estruturais, procurando concretizá-las.

Recordar
100 anos de história não podem ser esquecidos. Devem, sim, ser evocados, através da
sua reconstituição, instituindo-se, assim, o eixo fundamental das comemorações.

Homenagear
Milhares de pessoas, não só estudantes, terão colaborado com a AAFDL. As
comemorações do centenário devem também homenageá-las.

Projetar
Assente na sua história, as comemorações devem permitir a antecipação do futuro da
AAFDL, preparando-o de forma sustentada.
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Comemorações

As comemorações do centenário da AAFDL importarão o desenvolvimento de um
conjunto de iniciativas que traduzam, tanto individual como globalmente, a importância do
momento e da história da organização.
De forma transversal, deve envolver diferentes dimensões da AAFDL:
 Institucional;
 Política;
 Pedagógica;
 Social;
 Cultural;
 Desportiva;
 Recreativa;
 Editorial.
As diferentes iniciativas deverão incluir a organização de momentos de carácter inédito na
Academia, que realcem a importância das comemorações.
Por outro lado, devem ser aproveitadas e enaltecidas as mais tradicionais iniciativas
organizadas ao longo dos tempos pela AAFDL, dotando-as de especificidades durante o
período de comemorações do centenário.

Concretizando os princípios referidos, o programa das comemorações deve visar, de
forma transversal, diferentes grupos-alvo:
 Estudantes;
 Funcionários;
 Docentes;
 Funcionários da Faculdade de Direito;
 Antigos dirigentes estudantis da AAFDL;
 Antigos estudantes;
 Antigos funcionários da AAFDL;
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 Antigos docentes.
Assim, procurar-se-á envolver diferentes gerações e quadrantes da sociedade civil,
dignificando e enaltecendo as comemorações.

Orgânica

A magnitude das iniciativas a realizar por ocasião das comemorações do centenário da
AAFDL exigem uma atempada preparação, facto que se agrava pela inexistência de arquivo
relativo a um grande período histórico.
Associa-se a esta situação a mudança anual dos corpos dirigentes da AAFDL,
designadamente da Direcção.
Exige-se, assim, a existência de uma estrutura permanente, de caráter executivo, com
funções de planeamento e concretização das iniciativas conexas com as comemorações.

Comissão Organizadora das Comemorações do Centenário da AAFDL
A Comissão Organizadora é composta por cinco elementos, entre os quais o
Presidente da Direção da AAFDL, que preside por inerência, e outros quatro designados pela
Direção.
A Comissão Organizadora deverá manter-se em funções até à concretização das
iniciativas para as comemorações, sem prejuízo das eventuais alterações de orgânica
deliberadas pela Direção.
Constituem competências da Comissão Organizadora:
a) Reconstituir a história da AAFDL;
b) Preparar o programa das comemorações do centenário da AAFDL;
c) Executar as iniciativas que compõem o programa das comemorações do centenário
da AAFDL.
Os trabalhos da Comissão Organizadora desenvolvem-se com a supervisão da Direcção
da AAFDL, com a qual se articula e colabora, designadamente a que esteja em funções no
mandato de 2014.
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Na execução das suas competências, a Comissão Organizadora poderá receber a
colaboração de estudantes, funcionários, antigos estudantes ou dirigentes, bem como de
diferentes entidades que possam contribuir para a concretização das mesmas.
Em anexo, é apresentada a composição inicial da Comissão Organizadora.

Comissão de Honra
Paralelamente, deverá existir uma Comissão de Honra, que dignificará as
comemorações.
A Comissão de Honra será composta por reconhecidas personalidades, desde antigos
dirigentes da AAFDL a figuras marcantes da sociedade portuguesa, dos meios académicos,
políticos, económicos e culturais.
A composição da Comissão de Honra será tendencialmente alargada de forma
gradual.
Após proposta da Comissão Organizadora, as personalidades são designadas pela
Direção da AAFDL e convidadas pelo Presidente desta a integrar a Comissão de Honra.
Concretizando o seu propósito, a Comissão de Honra deverá ser presidida por uma
alta entidade pública, seguindo-se a Lei das precedências do Protocolo do Estado Português.

Reconstituição e arquivo histórico

O eixo-central das comemorações corresponde à reconstituição da história da AAFDL.
Em sequência, deverá ser criado e mantido um arquivo histórico, de caráter
institucional, documental, fotográfico e multimédia, possivelmente a ser mantido a título
definitivo no espaço Universia, juntamente com o arquivo histórico da Faculdade. Durante os
próximos dois anos, enquanto decorrerem as celebrações do Centenário da AAFDL, dever-seá realizar uma exposição temporária.
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Para o efeito, é desejável que esta missão seja efetuada de forma profissional, tendo
em vista melhores resultados qualitativos e com maior celeridade.
Estes resultados poderão integrar uma das iniciativas do programa das
comemorações: o lançamento, em livro, da História da AAFDL.
Estas duas atividades deverão ser levadas a cabo por um historiador especialista em
investigação, contratado para o efeito pela AAFDL,

Imagem

A adoção de uma identidade própria, de carácter temporário, até ao fim das iniciativas a
realizar procurará:


Divulgar as comemorações do centenário;



Aglutinar os grupos-alvo em torno das iniciativas que compõem as comemorações.

Logótipo da AAFDL
Temporariamente, deverá ser adotado pela AAFDL, em todas as suas vertentes, um
logótipo com alusão do centenário da organização (Anexo 3).

Sítio na Internet
Deverá ser criado um sítio na Internet destinado à divulgação do centenário da
AAFDL, com o programa das comemorações, indicação das iniciativas e arquivo histórico.

Cartão Centenário
A reintrodução do cartão de sócio da AAFDL poderá ficar associada à designação
Cartão Centenário da AAFDL.
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Financiamento e patrocinadores

O volume de iniciativas e a sua dimensão terão como condição decisiva a existência de
financiamento.
Deste modo, os orçamentos da Direção da AAFDL para os mandatos 2013/2014 e
2014/2015 deverão contemplar a afetação de verbas especificamente para as comemorações
do centenário. Constituirá um esforço extraordinário mas que se mostra necessário para a
dignificação da história da AAFDL.

Paralelamente, deverão angariados patrocinadores, através de entidades académicas,
fundacionais, de comunicação social e bancárias.
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Anexo 1 – Comissão Organizadora: composição

Sem prejuízo das alterações deliberadas pela Direção da AAFDL, a composição inicial da
Comissão Organizadora das Comemorações do Centenário da AAFDL é a seguinte:


Francisca Soromenho, na qualidade de Presidente da Direção da AAFDL, que
preside à Comissão por inerência;



Bruno Pereira;



Duarte Bucho;



Henrique Capelas;



Manuel Carvalho.

Anexo 2 – Plano de Atividades Provisório (2013/2014/2015)


Cerimónia de abertura na sexta-feira, dia 15 de Novembro de 2013;



Gala de Natal Comemorativa do Centenário (Dezembro de 2013);



Lip Dub a ser lançado;



Cápsula do Tempo no fim do ano letivo 2013/2014;



Concerto Comemorativo do Centenário na Aula Magna;



Mega Festa de Direito Centenário AAFDL;



Exposição Comemorativa com o Espólio AAFDL;



Dia do Antigo Aluno, dia 16 de Novembro de 2013;



Cerimónia de encerramento e Gala;



Jornadas sobre associativismo;



Recriação da época;



Edição especial da Revista Jurídica AAFDL;



Concurso de Fotografia Comemorativo;



Encontro/Piquenique no Campo de Santana.
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Anexo 3 – Logótipo Comemorativo
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ORÇAMENTO, ÁREA EDITORIAL E ESTRATÉGIA
EMPRESARIAL
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PLANO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL PARA O MANDATO
A área financeira e editorial é um dos principais pilares de atuação da
Associação Académica. No sentido da reforma editorial efetuada pela direção
anterior, é nosso objetivo continuar a forte aposta na Editora de forma sustentada, e
pensada numa lógica de longo prazo.
Transparência, abertura e disponibilidade a todos os membros da Academia,
tanto ao nível da gestão empresarial como a nível associativo, são as nossas
bandeiras. Iremos também investir no reforço da imagem AAFDL.

Marca AAFDL

Como constante do Plano de Atividades do Departamento de Marketing e
Relações Empresariais, iremos fazer uma enorme aposta na marca AAFDL, a nível de
imagem. Queremos profissionalizá-la, torná-la reconhecível para o público, e
valorizar a sua utilização por parte dos Estudantes. Assim sendo, iremos fazer um
reforço do material de merchandising FDL e AAFDL (como resultante de um protocolo
com a Faculdade), nomeadamente no que concerne à linha de vestuário AAFDL, que
será revitalizada.
Também a nível de divulgação externa iremos consolidar as redes sociais
AAFDL, dinamizar a AAFDL-TV e tornar a sua utilização regular e estável, e apostar
fortemente nas parcerias.
Quanto à área Editorial individualmente considerada, tentaremos ser o mais
fiéis possível quanto à renovação das linhas de capas feita na Direção anterior (com as
ramificações da Linha de Legislação AAFDL, Manuais AAFDL, Obras AAFDL e Casos
Práticos AAFDL).
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Área Empresarial

Na senda da política de fortalecimento das relações empresariais e novos
protocolos para a AAFDL, iremos aqui aproveitar as vantagens competitivas que
decorrem do nosso ramo empresarial e a própria natureza do associativismo
estudantil: sendo uma das quatro maiores editoras jurídicas do país, editando
anualmente dezenas de obras, deriva deste fluxo financeiro uma grande base de
sustento para a AAFDL, que financia em parte a atividade associativa e serve também
para ter ao nosso serviço nove funcionários coordenados e dirigidos diretamente pela
Presidente

e

pelo

Tesoureiro

da AAFDL.

Assim,

iremos

tentar

balizar

estrategicamente as novas parcerias da AAFDL entre as vantagens empresariais e os
benefícios associativos, disponibilizando um leque de serviços alargados para os
Estudantes, bem como tentando ganhar estabilidade financeira e empresarial,
fazendo face às enormes dificuldades decorrentes do contexto de acentuada recessão
económica em que nos inserimos.
É no nosso entender importante consolidar a posição financeira da Associação
Académica, conseguida nos últimos anos graças a um grande esforço e planeamento,
e tentar rentabilizá-la ao máximo sem nunca descurar aquela que é a nossa primeira e
única vocação: defender o superior interesse do Estudante, representando-os em
todas as sedes, e providenciando o maior número de bens, serviços e atividades
possíveis.

Área Editorial
Estando quase completa a renovação da linha de Legislação da AAFDL, temos
de nos focar essencialmente na publicação de obras que confiram rentabilidade à
Associação Académica. É no entender desta Direção reduzir o enorme número de
publicações que têm sido feitas nos últimos anos, no sentido de nos focarmos nas
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edições de manuais e obras que sirvam efetivamente os interesses dos Estudantes da
Faculdade e que estejam circunscritos no âmbito das cadeiras curriculares.
A prioridade de publicações vai contudo ser dada aos autores ligados à
nossa Faculdade, privilegiando os que já são Editam connosco há vários anos, mas
dando também relevo aos novos autores AAFDL, que todos os semestres
apresentam propostas de edição à Associação Académica.
Para além de celebrarmos novamente a Abertura do Ano Editorial, queremos
para determinadas obras organizar Lançamentos de Livros, quando entendermos
necessário. Consideramos que a promoção destes eventos, honrando os nossos
autores, dignificando as suas obras e sendo fonte de prestígio para a Editora AAFDL, é
também um excelente motor de congregação da Comunidade Académica,
promovendo a tão desejada união da Academia.
É no nosso entender necessário proceder a uma reforma na rede de
distribuição, tendo de nos apoiar em relações empresariais e comerciais já
constituídas e fomentar parcerias novas, nomeadamente junto das maiores Editoras
Jurídicas nacionais. Contudo, e olhando para a falta de dinamização da nossa Livraria
on-Line, entendemos ser possível considerar novas formas de distribuição com os
recursos já existentes: nomeadamente, organizando um sistema de entregas no
próprio dia para o Conselho de Lisboa, um método que irá a experiência mas sem
dúvida será pioneiro e se apresentará como uma vantagem competitiva para os
nossos clientes, sendo um serviço muito atrativo não só para os Estudantes como
também para outros potenciais nichos de mercado (como escritórios de advogados e
outras grandes empresas).
Nesse sentido, iremos também olhar para além dos compradores típicos da
AAFDL: reforçando as nossas parcerias com as Ordens Profissionais e firmando novos
protocolos com entidades empregadoras (mormente sociedades de advogados),
pretendemos ganhar novos espaços de divulgação e consequentemente atrair
novos clientes em franjas do mercado que antes nos seria impossível atingir.
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Sabemos que a Editora AAFDL está muito aquém do seu potencial, e apenas
com a reforma de imagem que foi conseguida e com esta estratégia agressiva
empresarial conseguiremos superar-nos e sobreviver à crise de forma exemplar,
considerando até este momento ser perfeito para uma aposta em novos mercados, de
forma pensada, estruturada e planeada.
Ainda com este objetivo, iremos apostar no aumento de poder de compra de
potenciais compradores do restante mundo lusófono, e olhando principalmente pelas
características do universo jurídico nesses países, afigura-se extremamente favorável
o desenvolvimento de pontes e sinergias com estes mercados.

Conselho Editorial

É no entender desta Direção que devemos apoiar a condução da estratégia
empresarial e editorial no aconselhamento e orientação providenciados por este
órgão, que deve sempre ter um papel fundamental a coadjuvar o rumo da Editora
AAFDL.
Na sua composição atual, presidido pelo Professor Doutor Pedro Barbas
Homem, com o Dr. Paulo Teixeira Pinto e Dr. Fernando Gonçalves (o último
secretariando o órgão), consideramos ter massa crítica e experiência reunidas que
juntas transformam o órgão numa grande mais-valia para a AAFDL. Assim, deste
órgão, em conjunto com a Presidente e o Tesoureiro da Direção, sairá um Documento
Estratégico para a Área Editorial, com considerações comerciais e de distribuição
bem como planos de rentabilidade empresarial.
Com a finalização do Regimento do Conselho Editorial, que reunirá com uma
periodicidade já definida, pugnaremos pela transparência com publicitação pelas atas
do Conselho, que certamente imprimirão uma orientação responsável na adoção de
medidas e nas escolhas da área Editorial.
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Law Faculty Publishers

Aproveitando o enorme capital científico e de produção jurídica existente na
nossa Faculdade, e aliando os nossos interesses aos da nossa Instituição-mãe, iremos
explorar opções de colaboração reforçada com a Faculdade de Direito de Lisboa,
nomeadamente na edição de manuais e obras dos Professores da Casa e na edição da
Revista Jurídica da Faculdade, o que será financeiramente proveitoso para ambas as
partes mas principalmente trará benefícios à Comunidade Académica considerada no
seu todo. Assim, tentaremos fazer publicações conjuntas, o que trará prestígio e
credibilidade também à Editora AAFDL.

Cooperação Institucional

Olhando para o panorama geral da Faculdade, podemos observar que há
sinergias atualmente desaproveitadas: nomeadamente junto dos Institutos da
Faculdade, cuja produção científica se destaca da das outras instituições. Assim, e
aproveitando as já estabelecidas relações com alguns destes institutos, tanto a nível
de divulgação como colaboração na organização dos eventos e ainda em termos de
interdependência humana, iremos lutar para que estes nos escolham como Editora
preferencial.

Transparência, Abertura, Disponibilidade e Qualificação

Sendo certo que a Editora AAFDL peca pela rotatividade das Direções,
estamos longe de ser considerados uma estrutura amadora. A AAFDL fará por investir
na qualificação dos seus funcionários atuais, sendo certo que não nos iremos abster
da direção da mesma. É fundamental para nós que seja a Direção da AAFDL, nas
pessoas da sua Presidente e Tesoureiro, coadjuvados pelo Conselho Editorial, a dirigir
os rumos da sua Editora, passando as grandes opções por Reunião Geral de Alunos. O
investimento na formação técnica é importante não só para munir os elementos que
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compõem esta estrutura de instrumentos e ferramentas úteis que nos tornem mais
eficientes e capazes no nosso trabalho, bem como valorizando a componente humana
essencial a qualquer Associação ou Empresa.
Ademais, esta Direção fará sempre por ser aberta, disponível e transparente,
estando empenhada na consulta aos Estudantes da sua opinião quanto às opções a
tomar pela AAFDL, na sua vertente empresarial a longo prazo, e também sempre
aberta a sugestões, que contribuam para a melhoria da qualidade da sua área
Empresarial e Editorial. Mais ainda, queremos publicitar ao máximo e fundamentar as
opções de gestão que por nós sejam tomadas, sendo certo que estaremos sempre
disponíveis para prestar esclarecimentos adicionais e ser consultados acerca do
funcionamento da AAFDL num todo – Associativo, Empresarial e Editorial. Faremos
por ter uma relação de diálogo permanente com o Conselho Fiscal e com todos os
Estudantes que desejem saber mais sobre esta estrutura que por vezes ultrapassa o
foro meramente associativo da AAFDL.
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ORÇAMENTO AAFDL 2013/2014
AAFDL

GASTOS

Custo mercadorias
vendidas e materias
consumidas
Mercadorias vendidas
(incui serv.gráficos)

92.251,18 €

Orçamento
2013/2014

92.251,18 €

FSE
Direitos de Autor

15.000,00 €

Honorários

16.350,00 €

TOC

6.000,00 €

Encenador do Cénico

1.000,00 €

Informática

7.700,00 €

Diversos

1.650,00 €

Publicidade

100,00 €

Conservação e reparação 1.200,00 €
Materiais (escritório e
outros)
Energia (gasóleo)

1.200,00 €

Deslocações e estadas

2.700,00 €

Rendas e alugueres

4.764,00 €

Comunicação

5.000,00 €

1.000,00 €

Correio

3.700,00 €

Telefones e Fax

750,00 €

TV Cabo

550,00 €

Seguros

200,00 €

Seguros de Equip.Electr.Fotocop.
Seguro Multi-risco
actividade

100,00 €
100,00 €

Contencioso e Notariado

4.000,00 €

Limpeza, higiene e
conforto

400,00 €

Outros Serviços

5.250,00 €
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Fotocópias e plastificações

2.040,00 €

Comissões do multibanco

2.200,00 €

Outros serviços e
fornecimentos diversos

1.010,00 €

Custos com Pessoal

145.580,10 €

Salários

119.737,94 €

Encargos Sociais
(Segurança Social)
Outros Encargos (Seguros
Acid.Trabalho))

24.842,16 €

Outros Gastos e Perdas

1.000,00 €

830,00 €

Quotizações

570,00 €

Outros gastos

260,00 €

Investimentos de
reduzido valor
Equipamento informático

1.200,00 €

D1-Pedagógico

0,00 €

1.200,00 €

Imputaveis a
materiais de
escrotório e
consumiveis
D2-Acção Social

11.000,00 €

Programa de Atribuição
de Apoios Indiretos
Aquisição de novos livros

9.000,00 €

Bolsa de Mérito

500,00 €

Festa de Solidariedade

450,00 €

Estojo de Primeiros
Socorros

50,00 €

D3-Acompanhamento

1.000,00 €

2.100,00 €

Feira do Emprego

350,00 €

Workshops e Ações de
Formação
Conferências

1.000,00 €

D4-Investigação e
Produção Jurídica

750,00 €
1.200,00 €
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Revista Jurídica

400,00 €

Prémio Prof. Eduardo
Vera-Cruz Pinto
Prémio Jorge Miranda

250,00 €

Jogos de Direito Civil e
Direito Público

300,00 €

D5-Apoio ao Primeiro
Ano
Open Day

250,00 €

1.500,00 €
500,00 €

Guia do Caloiro

500,00 €

Festa do Caloiro

300,00 €

Feiras/Conferências/Debat
es

200,00 €

D6-Apoio ao Estudante

300,00 €

Visitas/Conferências
D7-Recreativo

300,00 €
59.000,00 €

Festa da Cerveja

17.000,00 €

Quinzena do Caloiro

22.000,00 €

Enterro da Caloiro / Festa
Brasileira
Galas

12.000,00 €

Outras Festas e Atividades

4.000,00 €

D8-Cultural

4.000,00 €

1.600,00 €

Feira de Queijos e Vinhos

300,00 €

FDL Tea Party

300,00 €

Noite de Fados e Tunas

500,00 €

Noite de Jazz e Blues

500,00 €

D9-Marketing e Relações 9.000,00 €
Empresariais
Manutenção Meios
Comunicação
Merchandising

1.000,00 €

D10-Desporto

8.000,00 €

14.600,00 €

Treinadores

6.000,00 €

Inscrições ADESL

3.500,00 €

Equipamento e Material
Desportivo
Estágios/Campeonatos

1.000,00 €
4.000,00 €
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Nacionais/Torneios
Gala do Desporto

100,00 €

D11-Erasmus e
Internacionalização
Kit Erasmus

850,00 €
250,00 €

Semana das Relações
Internacionais
D12-Núcleos

600,00 €

4.600,00 €

Barítuna

1.100,00 €

Venusmonti

1.400,00 €

Radio Orpheu

300,00 €

NEA

1.000,00 €

NEC

0,00 €

Cénico

800,00 €

D13-Centenário da
AAFDL
Eventos vários

5.000,00 €

TOTAL DOS GASTOS

407.775,28 €

5.000,00 €

RENDIMENTOS
Vendas de Mercadorias

165.000,00 €

Prestações de Serviços

3.000,00 €

Cedências de espaço aos
Concessionários
Quotas de Sócios

117.790,08 €

Alugueres de Cacifos

1.000,00 €

Receitas diversas

7.000,00 €

Sub.-Comparticipação da
Faculdade
Sub.-Protocolo CGD

10.000,00 €

Sub.- IPJ

25.000,00 €

Sub.-Centro Cópias

6.000,00 €

Sub.-Reprografia
Vermelha
Sub.-Universo Agora

2.500,00 €

Sub.-Tequilha

3.600,00 €

Sub.-TMN

2.500,00 €

6.000,00 €

50.000,00 €

6.000,00 €
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5.300,00 €

D5-Marketing e Relações 5.000,00 €
Empresariais
Merchandising
D7-Recreativo

5.000,00 €

48.500,00 €

Festa da Cerveja

17.000,00 €

Quinzena do Caloiro

16.000,00 €

Enterro da Caloiro / Festa
Brasileira
Galas

12.000,00 €

Outras Festas e Atividades

0,00 €

3.500,00 €

TOTAL DOS
RENDIMENTOS

464.190,08 €

Resultado Operacional
(Redimentos-Gastos)
Depreciações de
equipamentos
Resultado após
depreciações
IRC a pagar (estimativa)

56.414,80 €

RESULTADO LIQUIDO
ESTIMADO (Lucro)

46.514,80 €

-9.900,00 €
46.514,80 €
0,00 €
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Contactos da Direção

Francisca Soromenho – francisca.soromenho@aafdl.pt | 91 77 34 008
João Frazão – joao.frazao@aafdl.pt | 91 68 01 498
Iris Gomes – iris.gomes@aafdl.pt | 91 79 02 329

Tiago Leal – tiago.leal@aafdl.pt | 91 42 01 786
José Vitorino – jose.vitorino@aafdl.pt | 91 94 97 074
Miguel Henriques – miguel.henriques@aafdl.pt | 91 15 66 180
André Gomes – andre.gomes@aafdl.pt | 91 41 94 392
Adriano Maleca – adriano.maleca@aafdl.pt | 96 10 35 139
Francisco Malhado – francisco.malhado@aafdl.pt | 91 29 67 589
Gonçalo Cardão – goncalo.cardao@aafdl.pt | 96 55 09 160

João Estrela – joao.estrela@aafdl.pt | 91 83 37 734
Igor Amarii – igor.amarii@aafdl.pt | 91 39 53 560
Francisco Cabrita – francisco.cabrita@aafdl.pt | 91 75 03 731
Francisco Ferreira – francisco.ferreira@aafdl.pt | 91 71 95 366
Pedro Gonçalves – pedro.goncalves@aafdl.pt | 91 21 93 938
Nuno Medeiros – nuno.medeiros@aafdl.pt | 91 88 98 761
Maria Desidério – maria.desiderio@aafdl.pt | 96 34 39 987

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014

79

Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa

MAIO DE 2013

FOTOGRAFIA DA DIREÇÃO, MANDATO 2013/2014

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO, MANDATO 2013/2014

80

