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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

No ano em que a AAFDL celebra o seu centenário, entende a Direcção que tem a responsabilidade 

e o dever de honrar um século que se constituí como uma referência ímpar no meio académico, no 

associativismo e na condução dos destinos do país. 

 

Nessa senda, e de acordo com o exposto nos Estatutos da AAFDL, submetemos à comunidade 

estudantil o Plano de Actividades e Orçamento para o mandato 2014/2015. Este apresenta-se como 

um documento detalhado e ambicioso, que consubstancia em larga medida a visão de Associação 

Académica que pretendemos que vingue.  

 

A nível interno são inúmeras as actividades que tendo como destinatários todos os estudantes da 

nossa Faculdade, se afirmam como pontos de contacto para uma efectiva aproximação à 
comunidade estudantil. 

Desde logo, é de salientar a reformulação orgânica que foi levada a cabo, que se manifesta através 

de um novo entender das atribuições do Departamento do Acompanhamento e Apoio ao estudante, 

estando agora a pedra de toque colocada na orientação e na ajuda personalizadas aos estudantes, 

bem como na articulação entre os gabinetes dedicados a necessidades específicas da AAFDL 

(GAPA, G. Pós-Laboral e G. Mestrados). 

 

Outra prova desse compromisso prende-se com a recuperação do Gabinete do Pós-Laboral e 

Trabalhador-Estudante, que se assumirá como um importante eixo na tarefa de dirimir as 

desigualdades de tratamento que se verificam entre os alunos do curso nocturno e diurno.  

 

No seguimento da mesma ideia aprofundada nos últimos dois parágrafos, é ainda de destacar a 

repristinação do Gabinete dos Mestrados, que surge em conjunto com as Saídas Profissionais, e 

que reflecte a preocupação com os alunos do 2º ciclo, que não têm sido devidamente contemplados 

no plano de acção da AAFDL. 
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Outro ponto, do qual não abdicamos prende-se com a transparência e com a prestação de 
contas acerca do trabalho realizado. 

 

Nesse sentido, faremos questão de publicar as NewsLetters mensais a divulgar as actividades a 

realizar, mas acima de tudo dar a conhecer o que foi feito em cada pelouro, numa iniciativa inédita 

que para além de visar a responsabilização interna, permite que os estudantes acompanhem e 

julguem o trabalho associativo realizado no quotidiano.  

Na mesma ordem de ideias, serão publicadas de forma expedita as actas das reuniões de Direcção, 

de modo a que os temas discutidos e as considerações tecidas sejam públicos atempadamente. 

 

Será pela AAFDL proposta e impulsionada uma profunda alteração ao Regulamento de Avaliação, 

tendo esta como base as opiniões maioritárias expressas pelos alunos nos eventos públicos e em 

outros meios disponibilizados para que os estudantes se pronunciassem acerca desta temática. 

 

Será nossa preocupação a manutenção do “Menu Estudante” nos termos do seu regresso, e se 

necessário, continuaremos a substituirmo-nos à Reitoria no exercício de uma competência para a 

qual esta centraliza recursos financeiros. 

 

No que diz respeito às relações institucionais entre a Associação Académica e os órgãos da 

Faculdade, a nossa postura será interventiva e conformadora, com especial enfoque para um 

acompanhamento diário do trabalho realizado pelo Director e respectivo Conselho de Gestão, 

procurando assim sedimentar e fortalecer a voz dos estudantes junto desta estrutura, sem esquecer 

os demais órgãos. 

 

No plano externo, a AAFDL terá uma representação activa e apresentará posições próprias no 

âmbito da Universidade de Lisboa ao nível das estruturas representativas estudantis, mas acima de 

tudo junto do reitor e em áreas que carecem de mais e melhor sustentação como a Acção Social ou 

o Desporto. 
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Importa ainda referir que durante o mandato serão levado a cabo diversas actividades alusivas à 

comemoração do centenário da AAFDL que vêm a ser preparadas desde 2012 pela Comissão 

Organizadora do Centenário, e que em muito dignificaram o passado desta instituição. 

 

Por fim, resta firmar o nosso compromisso, o nosso esforço e a nossa dinâmica em prol de uma 

entidade, cujo historial de feitos realizados em cem anos de história se assume como a inspiração, 

para que de facto se mude o paradigma associativo vigente, e se enfrente de forma destemida e 

corajosa os desafios impostos pelas problemáticas do Ensino Superior do século XXI. 
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MENSAGEM DA SECRETÁRIA 

 

Nos dias que correm, a AAFDL irá manter um contacto directo e permanente com a Comunidade 

Estudantil, nomeadamente através da comunicação atempada das suas actividades de modo a 

garantir uma efectiva participação dos estudantes, da publicação com a frequência possível, das 

actas de reunião do órgão executivo da AAFDL que serão disponibilizadas de modo a que os 

alunos possam acompanhar o decurso dos trabalhos, bem como as temáticas elaboradas. 

Revela-se essencial estabelecer e ordenar a comunicação interna, de modo a que o trabalho levado 

a cabo por este órgão se revele organizado e devidamente articulado, zelando sempre pela 

transparência e comunicabilidade entre o que acontece na Direcção e os Estudantes. 

Finalmente, será minha missão contribuir para a agilização e para a desburocratização da relação 

entre os membros dos órgãos sociais da AAFDL e a comunidade estudantil.  
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VICE-PRESIDÊNCIA DA INTERVENÇÃO ACADÉMICA E POLÍTICA 

EDUCATIVA 

 

A Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política Educativa, assume hoje uma importância 

cada vez maior, tanto devido às circunstâncias do país e do próprio ensino superior, como pelo 

peso crescente que a AAFDL tem no funcionamento da própria Faculdade.  

No que diz respeito à Política Educativa e atendendo que é a mesma que define as linhas 

programáticas da Intervenção, ambiciosas reformas se esperam. Até ao fim do mandato, as 

alterações substanciais ao Regulamento de Avaliação do Curso de Licenciatura e a implementação 

correcta do estatuto de trabalhador-estudante são algumas das bandeiras principais. Pretendemos 

ainda abordar assuntos como a “Reforma do Plano de Curso de Licenciatura” e a “Reforma dos 

Mestrados da Faculdade”, de forma a que estas sejam apresentadas nos órgãos próprios. Para 

isso, vamos fazer uso da figura da “comissão” de forma a tentar aproximar os estudantes a este 

debate que se quer o mais alargado possível. Ainda quanto à Política Educativa, a revisão do 

RJIES e também do regime de atribuição de bolsas será um ponto essencial neste mandato, pelo 

que procuraremos garantir uma maior pressão junto das instâncias governamentais, bem como 

elevar a nossa representação em sede de Encontros Nacionais de Direcções Académicas e 

Conselhos Nacionais de Estudantes de Direito, passando a liderar as discussões sobre o Ensino 

Superior, ao invés de nelas nos limitarmos a tomar parte. 

 

A Intervenção Académica assume também uma grande importância, desde a entrada do estudante 

na Faculdade com um acompanhamento concreto e dinâmico, até à sua entrada no mercado de 

trabalho, através de mecanismos que a possibilitam e potenciam. A Intervenção Académica pautar-

se-á por um acompanhamento eficiente a todos os estudantes e de uma forma atenta às suas 

especificidades. Desde logo, no Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano, a proximidade será um mote 

para todo o mandato, pelo que assegurar uma integração saudável para os novos estudantes será 

a principal missão. Quanto ao Gabinete do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, a flexibilização 

dos horários dos serviços, adaptando-os aos estudantes da noite é um dos principais objectivos. No 

que diz respeito ao Gabinete dos Mestrados e Saídas Profissionais, manter os moldes da Feira de 

Emprego, aumentar o seu dinamismo interno e externo e criar uma plataforma que flexibilize o 

processo de entrada no mercado de trabalho é o grande desígnio. No Departamento de Acção 

Social, facilitar as refeições na Faculdade, seja através do “Menu estudante” ou da aquisição de 
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mais microondas, seja ao assegurar um sistema de apoios indirectos para os estudantes com mais 

dificuldades económicas. Quanto ao Departamento de Acompanhamento Académico e Apoio ao 

Aluno, auxiliar os estudantes na resolução de qualquer problema e flexibilizar o contacto dos 

mesmos com a AAFDL é a principal tarefa para este mandato, a par da organização da Jornadas 

Académicas, que pretendem ser um evento de celebração do centenário, abrindo aos estudantes a 

discussão sobre diversos assuntos de relevo para a Faculdade e para o Ensino Superior. Por 

último, no Departamento Pedagógico, para além das já referidas mudanças do Regulamento de 

Avaliação, a avaliação dos docentes é, sem sobra de dúvidas, uma grande bandeira deste 

mandato. 

 

Por tudo isto, a Vice-presidência da Intervenção Académica e Política Educativa orienta o seu 

mandato para mudanças de fundo na forma de funcionamento da Faculdade e para um aumento da 

proximidade entre os estudantes e a AAFDL, bem como, uma maior cooperação da AAFDL com a 

própria Direcção da Faculdade no desenvolver de diversas medidas e propostas.  
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Departamento Pedagógico 

 

O Departamento Pedagógico actua, por natureza, numa área muito sensível a todos os estudantes. 

Exige-se da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa uma postura presente, 

contínua, próxima e transparente. Mas os problemas sistémicos que a Faculdade de Direito de 

Lisboa atravessa e a necessidade de reformas estruturais obrigam a AAFDL a assumir também 

uma atitude critica a esses mesmos problemas, um agir construtivo, corajoso e independentemente.  

Assim, propomo-nos a apresentar, em sede de Conselho Pedagógico, alterações substanciais ao 

Regulamento de Avaliação. A reforma do Regulamento de Avaliação falhou naquela que era a sua 

principal bandeira: a valorização da avaliação contínua. A avaliação contínua, enquanto elemento 

diferenciador da nossa Faculdade perante as demais, foi gravemente prejudicada com a bipartição 

das épocas de recurso e a fixação da época de testes na última quinzena de aulas do semestre, 

retirando tempo de ensino e de aprendizagem das matérias e agravando os problemas já existentes 

com Bolonha. 

A AAFDL terá como missão a defesa da avaliação contínua, mas esta defesa não se deve limitar à 

alteração do Regulamento de Avaliação. As violações constantes do Regulamento de Avaliação por 

parte do corpo docente merecem uma tomada de posição da AAFDL contra essas injustiças e 

arbitrariedades. A AAFDL, enquanto representante dos estudantes, é em si mesma um forte 

instrumento de pressão, devendo utilizar os meios possíveis para que a legalidade seja mantida, 

nomeadamente através da representação dos estudantes em queixas pedagógicas, como prevê o 

Regimento de Queixas Pedagógicas.  

 

2º Semestre: Ano lectivo 2013/2014 

! Implementar a avaliação pedagógica dos docentes, tendo por fim a melhoria das condições 

pedagógicas da Faculdade; 

! Elaborar de um relatório sobre os resultados da avaliação pedagógica dos docentes; 

! Calendarizar dos exames escritos, após ouvidos os delegados de subturma; 

! Consultar a opinião dos estudantes sobre alterações ao Regulamento de Avaliação, através 

de sessões abertas, com a presença da AAFDL e dos conselheiros pedagógicos; 
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! Pugnar pela aplicação do estatuto do trabalhador-estudante e do dirigente associativo; 

! Propor alterações ao Regulamento de Avaliação de acordo com a vontade dos estudantes 

expressa nas sessões abertas e em harmonia com o relatório da Comissão de 

Acompanhamento do Regulamento de Avaliação. 

 

1º Semestre: Ano lectivo 2014/2015 

! Realizar e divulgar a II Edição do Guia Pedagógico, em versão papel e online; 

! Apresentar uma alteração ao Regimento de Queixas Pedagógicas de forma a garantir o 

anonimato do queixoso; 

! Criar um Manual de Boas Práticas Pedagógicas em parceria com o Conselho Pedagógico; 

! Promover a resolução de problemas no funcionamento da Faculdade, como o excesso de 

alunos por subturma, o incumprimento dos prazos de correcção de exames e as taxas e 

emolumentos praticados; 

! Calendarizar os testes e exames, ouvidos os delegados de subturma; 

! Aplicar a segunda avaliação pedagógica dos docentes e um relatório sobre os seus 

resultados. 

 

2º Semestre: Ano lectivo 2014/2015 

! Calendarizar os testes escritos, ouvidos os delegados de subturma; 

! Promover um debate sobre o modelo de aulas teórico-práticas; 

! Promover um debate sobre o Processo de Bolonha. 
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Departamento do Acompanhamento Académico e Apoio ao 
Aluno 

 

Fruto da revisão estatutária, surge o vogal do Acompanhamento Académico, que se dispõe a 

desenvolver um conjunto de actividades, que promovam não só uma maior integração do aluno na 

Faculdade, como também, iniciativas que tornem mais flexível a comunicação entre o aluno e a 

própria Instituição.  

Trabalhando em constante coordenação com o Gabinete dos Mestrados e Saídas Profissionais, 

com o Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano e o Gabinete do Pós-laboral, irá acompanhar de forma 

mais atenta os problemas mais prementes sentidos pelos alunos, propor-se-á a um conjunto de 

medidas desafiantes: 

 

2º Semestre: Ano lectivo 2013/2014 

! Desenvolver, em parceria com Departamento do Marketing e Comunicação, uma Newsletter 

Mensal, com o objectivo de dar a conhecer as actividades desenvolvidas pela AAFDL e 

responsabilizar os Dirigentes associativos pelo desenvolvimento ou não das mesmas; 

! Implementação da sala de estudo 24h em parceria com o Gabinete Pós Laboral, de forma a 

que os alunos, em época de testes e exames, tenham um espaço comum de estudo, com 

um horário mais alargado. 

 

1º Semestre: Ano lectivo 2014/2015 

! Organização, em colaboração com o Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano, da Semana das 

Inscrições, integrando os novos alunos, através das informações que desde logo são 

transmitidas e coordenando o processo de matricula na Faculdade; 

! Alargamento do Horário de Atendimento da AAFDL até às 20:30h, 3 dias por semana, de 

forma a que seja mantido um contacto de grande proximidade entre a AAFDL e os 

estudantes; 
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! Realização das Tutorias em parceria com a Faculdade, na perspectiva de que estas tenham 

mais afluência, que se tornem mais proveitosas para aqueles que as frequentam, que sejam 

uma actividade mais reconhecida, ajudando à valorização do aluno que voluntariamente se 

predispõe a ser tutor; 

! Promover as Jornadas Académicas que pretendem ser uma semana de conferências que 

promovam o debate sobre Ensino Superior; do que precisa de ser mudado no Ensino do 

Direito; da adaptação da Faculdade ao mercado cada vez mais competitivo; sobre o que 

representaram estes 100 anos de AAFDL; entre outros temas que irão exigir a participação 

de todos os alunos; 

! Criar a Figura da Bolsa de Mérito que pretende premiar os melhores alunos de cada ano, 

recompensando o esforço, o trabalho e a dedicação.  

 

2º Semestre: Ano lectivo 2014/2015 

! Promover os Embaixadores FDL, que tem como objectivo principal a publicitação da 

Faculdade junto das escolas secundárias, o que permite igualmente criar uma rede de 

escolas cada vez maior, contribuindo para a própria proliferação da imagem da Escola; 

! Utilizar as estruturas Associativas Nacionais para fazer pressão junto da tutela, para que 

seja possível o tabelamento do preço máximo das viagens de avião para os estudantes 

universitários da Madeira e Açores. 
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Departamento de Acção Social 

 

Numa altura em que as dificuldades são duramente sentidas por todos os estudantes face á 

situação crítica que o nosso país tem vindo atravessar, o departamento da Ação Social tem como 

principal objetivo defender os interesses dos estudantes, nomeadamente através uma igualdade de 

oportunidades factual, tentando impedir o abandono escolar por razões de carência económica. 

Deste modo, ter-se-á como papel fundamental o relacionamento próximo com os SASUL (Serviços 

de Ação Social da Universidade de Lisboa), para que se possa estabelecer um veículo de 

informação, tanto para colmatar os problemas sentidos pelos estudantes, como para agilizar a 

informação fornecida pelos mesmos; continuar a afirmação da nossa força política no contexto da 

representatividade estudantil – AAUL e ENDA; possibilitar o alargamento dos apoios indiretos e 

promover parcerias com novos projetos sociais. 

 

2.º Semestre:Ano Letivo 2013/2014  

! Reorganização da Biblioteca Jurídica da AAFDL e realizar um levantamento da situação do 

catálogo da mesma;  

! Rever o Regulamento de Atribuição de Apoios Indiretos; 

! Encetar contactos com projetos de solidariedade;  

! Realização da Colheita de sangue, em colaboração com o Instituto Português do Sangue e 

da Transplantação; 

! Desenvolver o Guia da Ação Social;  

! Pugnar pela revisão das taxas e emolumentos praticados pela Faculdade. 

 

1.º Semestre:Ano Letivo 2014/2015  

! Criação da Comissão de Acompanhamento no Processo de Candidatura aos Apoios Sociais 

da SASUL;  
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! Criação da Rede de Arrendamentos de modo a garantir a credibilidade das propostas de 

arrendamento apresentadas pelos senhorios; 

! Assegurar a presença do Departamento na semana de recepção ao caloiro, com a 

divulgação do Guia da Acção Social e do Catálogo da Rede de Arrendamentos; 

! Realização da Feira do Livro Sublinhado – 1º Semestre; 

! Abertura ao processo de candidaturas aos Apoios Indirectos e consequente atribuição; 

! Efectivar o funcionamento da Biblioteca Jurídica da AAFDL. 

 

2.º Semestre: Ano Letivo 2014/2015  

! Realização da Feira do Livro Sublinhado – 2º Semestre; 

! Realização da Colheita de sangue, em colaboração com o Instituto Português do Sangue e 

da Transplantação; 

! Renovar o estojo de Primeiros Socorros. 
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Gabinete de Mestrados e Saídas Profissionais 

 

Um Gabinete como o de Mestrados e Saídas Profissionais tem como função auxiliar os alunos que 

terminam um percurso tão importante da sua vida e começam outro – a saída da faculdade e da 

sua consequente rotina e a entrada numa nova realidade constituída por difíceis desafios. Para 

além disso tem a incumbência de acompanhar todos os alunos de 2º ciclo que veem no Mestrado 

da nossa Faculdade mais uma ferramenta essencial para terem sucesso no tão almejado, mas 

também selvático, mercado de trabalho.  

 

Todas estas realidades nos levam, não a ter um plano de actividades que se concentra em ideias 

abstractas e muitas vezes de impossível execução, mas sim em acções concretas que espelham a 

realidade das necessidades de todos aqueles que terminam a sua licenciatura mas também todos 

aqueles que pretendem obter o grau de Mestre. 

 

Como representantes dos estudantes, repetimos, devemos rejeitar quaisquer promessas que 

sejam, a priori, inexecutáveis mas sim concretizar pontos concretos que sejam vantajosos e 

adequados às circunstâncias dos tempos em que vivemos.  

 

2º Semestre: Ano lectivo 2013/2014 

! Proceder à marcação do calendário de exames dos Mestrados em conjunto com a Divisão 

Académica  e com  o Conselho Pedagógico; 

! Iniciação das negociações para assegurar presenças na feira de emprego e workshops na 

“Semana do Emprego”; 

! Criação de uma comissão de “Estudo para a Reforma dos Mestrados na Faculdade”, com o 

objectivo de iniciar-se o debate sobre a sua reestruturação e consequentemente pela sua 

acreditação e reconhecimento no mercado de trabalho; 

! Auxiliar a Faculdade na divulgação e promoção dos cursos de Mestrado para o próximo ano-

lectivo; 
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! Acompanhamento da época de exames de Mestrado. 

 

1º Semestre: Ano lectivo 2014/2015 

! Proceder à marcação do calendário de exames dos Mestrados em conjunto com a Divisão 

Académica  e com  o Conselho Pedagógico; 

! Iniciar a criação de uma Plataforma de emprego online, onde os estudantes consigam de 

uma forma mais rápida e célere ter acesso às ofertas de emprego e estágios em diferentes 

sociedades de advogados, tendo por base protocolos estabelecidos entre aquelas e a 

AAFDL; 

! Promoção da já tradicional Feira de Emprego mas de uma forma mais dinâmica e atractiva 

através de uma maior diversidade de entidades presentes, relacionadas com a área do 

Direito (que não sejam apenas sociedades de advogados) e da realização de variados 

workshops relacionados com os primeiros passos no mercado de trabalho (temas como a 

elaboração de currículos dos alunos, a postura numa entrevista de emprego entre outros 

assuntos), durante essa semana; 

! Acompanhamento da época de exames de Mestrado.  

 

2º Semestre: Ano lectivo 2014/2015 

! Apresentação, nos órgãos da Faculdade, de uma proposta de revisão global dos cursos de 

Mestrado e modelos de avaliação tendo em conta das conclusões apresentadas pela 

comissão de “Estudo para a Reforma dos Mestrados na Faculdade”. 
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Gabinete do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante 

 

Os contornos peculiares atinentes ao curso da noite acrescendo ao aumento notório do número de 

estudantes do regime da noite, confere-lhes uma necessidade de aproximação à Associação, 

principalmente no que toca às respostas aos demais problemas existentes no regime pós-laboral. 

 

A relação entre estudantes do regime pós-laboral e AAFDL é expoente máximo de todo o caminho 

que se concretizará neste mandato. Neste sentido, a prioridade é corrigir esta negligência que 

determinará uma eficiente resolução de todas as questões levantadas ao longo do ano, tendo 

sempre como fundo uma relação forte entre a Academia e os estudantes. 

 

Nestes sentido propormo-nos a: 

 

2º Semestre: Ano lectivo 2013/2014 

! Realizar as diligências necessárias de forma a que, pelo menos nas épocas de testes e 

exames, a sala de estudo tenha um horário de funcionamento mais alargado; 

! Propor um plano de reestruturação do horário da Biblioteca, com o objectivo de alargar o 

mesmo; 

! Reestruturar os horários da secretaria de forma a responder eficientemente às necessidades 

dos alunos do regime pós-laboral, sem acarretar mais custos para a faculdade. 

 

1º Semestre: Ano lectivo 2014/2015 

! Manter a iniciativa do espaço de estudo com um horário mais alargado em período de testes 

e exames; 

! Defender que os exames escritos e orais coincidiam com o horário próprio do regime e não 

sejam feitos num horário diferente; 
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! Para garantir a eficácia do regulamento de avaliação, requerer um aumento do número de 

sub-turmas para os estudantes da noite, criando melhores condições de aprendizagem para 

os mesmos; 

! Defender, em conjunto com o Departamento do Pedagógico, a positivação no Regulamento 

de Avaliação das garantias da época especial de trabalhador estudante. 

 

2º Semestre: Ano lectivo 2014/2015 

! Realizar um debate: “Autonomizar ou Uniformizar o Direito em Regime pós-laboral?”. 
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Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano 

 

O Gabinete de Apoio aos Alunos do Primeiro Ano apresenta o seu programa para este mandato 

com o objetivo de prosseguir o trabalho encetado anteriormente e de levar a cabo medidas que 

visam solucionar novas dificuldades de adaptação entretanto surgidas.  

Plano de actividades do GAPA: 

2º Semestre: Ano lectivo 2013/2014 

! Planeamento das “Aulas Abertas” em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa; 

! Organização do “Open Day” em colaboração com os outros gabinetes e departamentos da 

AAFDL e com a Direcção da Faculdade; 

! Realização do 2º Jantar do Caloiro; 

! Organização da colectânea de exames dos anos anteriores e também dos testes realizados 

do 1º Semestre; 

! Elaboração de inquéritos aos alunos de 1ºano, para averiguar as principais dificuldades de 

adaptação à nova realidade, de forma a que no 1ºsemestre de 2014/2015 se procure 

combater essas dificuldades. 

 

1º Semestre: Ano lectivo 2014/2015 

! Revisão e actualização do site da AAFDL, para facilitar o acesso ao espaço GAPA; 

! Apoio ao processo de inscrições aos alunos de 1ª, 2ª e 3ª fase; 

! Promoção da ‘’Recepção ao Caloiro’’, com a distribuição do Guia do Caloiro AAFDL e do Kit 

do Caloiro, tal como a realização de visitas guiadas à Faculdade no âmbito dessa recepção; 

! Realização de uma palestra de esclarecimento relativamente aos métodos de avaliação com 

as devidas informações úteis; 



 
 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – 2014/2015 

 
 

19 

! Organização do Jantar do Caloiro, bem dos concursos de Mr. e Mrs. Caloiro; 

! Realização da Conferência “Estou em Direito e Agora”; 

! Criação da  plataforma “Give me ride – Boleias da FDL’’; 

! Organização da Gala “LawStudentsAwards” (gala do caloiro); 

! Actualização de perguntas orais e de exame. 

 

2º Semestre: Ano lectivo 2014/2015 

! Organização de um Quiz Jurídico sobre matérias de 1º ano; 

! Promoção do Dia do Caloiro (Passeio por Lisboa, Jantar e saída à noite); 

! Visitar um local particular em Lisboa, entre os quais, a Assembleia da República, a Torre do 

Tombo, o Tribunal Constitucional e/ou Estabelecimentos Prisionais; 

! Actualização da colectânea de exames e perguntas orais; 

! Participação na Feira das Universidades – Futurália. 
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VICE-PRESIDÊNCIA DAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS E 
VALORIZAÇÃO EXTRACURRICULAR 

 

O percurso de cada estudante no Ensino Superior não se constrói somente com base nas aulas e 

nos estudos intensivos das matérias leccionadas. Aproveitando o facto de sermos alunos de Direito 

e futuros juristas, todos temos a perfeita noção da importância que a cultura geral tem para nós, não 

só enquanto seres sociais, mas também enquanto juristas de profissão.  

A AAFDL, não descurando a sua vertente interventiva que nos parece essencial no 

acompanhamento dos estudantes, tem um papel sólido no desenvolvimento cultural da massa 

estudantil da nossa faculdade. Através dos seus mais diversos meios de criação, progresso e 

comunicação, a Associação caminha no sentido da aproximação daqueles que representa, pois é 

esse o principal escopo desta instituição com um século de história. 

Com a aproximação da celebração do Centenário, momento histórico que não passará indiferente 

por ninguém, sentimos o peso da responsabilidade que esta grande estrutura associativa nos 

coloca nos ombros e por isso propomo-nos a concretizar, com criatividade, mas acima de tudo com 

objectividade.  

A grande exigência por parte desta equipa passará pela interligação dos seus departamentos, não 

deixando de parte, de modo algum, a colaboração dos seus auxiliares, direccionando todos os 

esforços na elaboração de algo completo, inovador e atractivo. Um dos nossos objectivos 

ultrapassa a mera efectivação das ideias, colocando-se a ênfase na participação directa dos 

estudantes da nossa casa no desenrolar das actividades, seguindo a lógica “dos alunos para os 

alunos”.  

Passando à apresentação dos objectivos de cada departamento que integra esta vice-presidência, 

tentaremos ser concretos na exposição dos mesmos. Começando pelo Gabinete do Cultural e 

Núcleos Autónomos, cuja importância é crucial num mandato representativo de um século da 

história associativa, não se limitará a actividades internas, mas estenderá o seu âmbito de actuação 

a outros meios, não só através da projecção dos Núcleos Autónomos, como também através da 

colaboração com o Gabinete de Erasmus nas visitas guiadas para os alunos incoming, não 

adoptando um regime exclusivo, permitindo assim a participação de todo e qualquer aluno da 

faculdade.  

Pegando ainda no Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais, este terá como função principal 

a criação de uma plataforma online, facilitando assim a comunicação dos alunos de Erasmus 
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(incoming e outgoing). Por outro lado, e não menos importante, a sua actividade passará também 

pela implementação de um regulamento específico para os alunos outgoing. 

Relativamente ao Departamento Recreativo, departamento este que tem vindo a ganhar grande 

destaque dentro desta vice-presidência, os esforços serão apontados no sentido do melhoramento 

da logística dos eventos, não só para efeitos de melhor organização e aproveitamento dos espaços, 

como também para um reforço da segurança e boa gestão de todas as actividades recreativas.  

Quanto ao Departamento do Desporto, corolário da transversalidade do espírito colectivo não só 

dentro da faculdade como em toda a realidade social, este destinar-se-á na promoção do desporto 

universitário através de um acompanhamento constante às equipas, acompanhamento esse 

directamente reflectido na figura do vogal. Por outro lado, a criação de um cartão de atleta reforçará 

não só a importância da participação nas actividades desportivas como premiará também a 

representatividade da faculdade e da AAFDL. 

Seguindo para o Gabinete de Produção Jurídica e Apoio Editorial, e cientes do peso da cultura 

jurídica defendida na instituição que nos acolheu, propomo-nos a fortalece-la acentuando a 

organização e divulgação de variadíssimas conferências ligadas ao mundo jurídico e à realidade 

sociopolítica. Por outro lado, e pegando na importância da Editora AAFDL dentro e fora da 

faculdade, pretendemos fomentar a sua internacionalização com base nas nossas parcerias.  

Por último, e tendo deixado este departamento para o fim com o propósito de realçar a sua extrema 

essencialidade, apresentamos o Departamento do Marketing e Comunicação Académica. 

Conscientes da utilidade da comunicação no nosso quotidiano e da evolução tecnológica que a 

acompanha, propomo-nos a estimular todo e qualquer meio de divulgação predisposto na 

faculdade, seja através dos instrumentos mais tradicionais como os cartazes em formato de papel, 

seja através da criação de canais televisivos com o fim de distribuir toda e qualquer informação que 

o estudante deve ter em conta na sua vida académica. Por outro lado, a projecção da imagem da 

AAFDL é uma das nossas prioridades, atingindo-se esta finalidade não só através da via do 

Merchandising ou da Editora, como também na promoção de todo e qualquer evento ou actividade 

proporcionados por nós.  

Outra tarefa de cariz essencial ao bom funcionamento e próspero desenvolvimento da AAFDL liga-

se directamente com os protocolos que estabelecemos com os nossos parceiros empresariais, 

protocolosesses úteis à preservação da auto-sustentabilidade financeira da associação. 
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Posto isto, e em jeito de breve conclusão, resta-nos confiar nas capacidades de cada membro desta 

direcção e no seu sentido de coerência, responsabilidade e máxima representatividade da 

comunidade estudantil na qual se integra. Utilizaremos todos os meios disponíveis para a 

prossecução de todas as medidas por nós apresentadas e como não poderia deixar de ser, 

apelamos à colaboração de todos os alunos nesta nossa tarefa.   
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Departamento Recreativo 

 

O Departamento recreativo destina-se à organização e promoção das actividades festivas da 

AAFDL, sendo o nosso principal objectivo a aposta na inovação, na originalidade e principalmente 

na preservação da segurança e da boa gestão, mantendo os tradicionais conceitos dos eventos. 

Neste plano de actividades do mandato 2014/2015 propomo-nos não só a manter e melhorar as já 

tradicionais festas, como a Festa Brasileira e a Mega Festa de Direito, como também a inovar com 

a introdução de novos conceitos como a Festa de Erasmus e a Gala do Centenário da AAFDL. 

Posto isto, expomos as actividades que nos propomos a desenvolver: 

 

2º Semestre Ano Lectivo 2013/2014: 

! Renegociação dos preços com os principais fornecedores; 

! Angariação de novos patrocínios; 

! Realização da Festa da Cerveja introduzindo desde já alterações na logística. 

 

1º Semestre Ano Lectivo 2014/2015: 

! Realização da 2ª edição da Festa de Recepção ao Caloiro “Porco no espeto”; 

! Criação e realização do “Dia do Caloiro”, conjuntamente com o Departamento do Desporto e 

com o Gabinete do Cultural; 

! Realização da Festa Brasileira; 

! Organização da Festa da Cerveja; 

! Realização exclusiva da Gala do Centenário, comemorativa dos 100 anos da AAFDL; 

! Execução de mais uma edição da Gala de Natal. 

 



 
 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – 2014/2015 

 
 

24 

2º Semestre Ano Lectivo 2014/2015: 

! Criação da Festa de Erasmus, em conjunto com o Gabinete de Erasmus; 

! Realização da Festa Brasileira; 

! Organização do Enterro do Caloiro conjuntamente com os Núcleos Autónomos. 
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Departamento do Desporto 

 

Encaramos o Desporto como umas das actividades mais enriquecedoras da vida académica dos 

nossos estudantes. Conscientes dessa importância e daqueles que, ano após ano, ostentam e 

dignificam o símbolo da Associação Académica da Faculdade, pretendemos não só realizar todos 

os esforços no sentido em que sejam criadas mais e melhores condições aos nossos atletas para a 

prática desportiva, assim como estender essa ligação a outras possíveis equipas.  

 

Para além disso, procuraremos estabelecer uma maior proximidade entre as todas as equipas 

mediante actividades conjuntas assim como dar a conhecer ao restante corpo estudantil as várias 

modalidades praticadas pelos estudantes da nossa Faculdade, visando com isso um recrutamento 

mais eficaz e abrangente. 

 

Posto isto, propomo-nos à/ao: 

 

2º Semestre do Ano Lectivo 2013/2014: 

! Participação das equipas de Futebol 11 e Futsal nos campeonatos nacionais universitários 

da FADU, na Maia, 2014; 

! Inscrição e participação no campeonato nacional universitário de voleibol de praia da FADU, 

no Porto, 2014;  

! Participação no campeonato universitário de Lisboa de basquetebol 3x3, conforme a adesão 

dos estudantes, no mês de Maio, 2014; 

! Inscrição e participação da equipa de Futebol 11 no torneio de Futebol 7 da ADESL, a 

realizar nos meses de Maio e Junho de 2014; 

! Promoção da equipa de Futsal no torneio universitário da Lisboa, caso o mesmo ocorra; 

! Negociação de uma possível parceria com a “Associação Thunder-Strike” para a realização 

de maratonas desportivas; 
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! Negociação de patrocínios para os equipamentos das várias equipas da AAFDL; 

! Discussão e ponderação relativamente à possível criação das equipas de Andebol e 

Basquetebol da AAFDL, de forma a participarem no próximo campeonato universitário; 

! Realização da Gala do Desporto, com uma cerimónia conjunta de entrega dos prémios 

individuais, no dia 31 de Maio;  

! Preparação da próxima época desportiva, nomeadamente o planeamento da pré-época e a 

definição dos treinadores. 

 

1º Semestre do Ano Lectivo 2014/2015: 

! Divulgação e dinamização da imagem das equipas da AAFDL nos espaços próprios da 

faculdade numa estreita cooperação com o departamento do Marketing; 

! Aposta no recrutamento de novos atletas no início do ano lectivo resultado de uma maior 

aproximação dos colaboradores aos novos estudantes; 

! Inscrição de todas equipas nas competições da ADESL; 

! Implementação de um cartão de atleta, em termos a definir, conjuntamente com a direcção 

da AAFDL; 

! Elaboração e encomenda dos equipamentos comemorativos do centenário da AAFDL; 

! Realização de um Estágio de pré-época, em local e termos a definir, de preferência com 

todas as equipas, de forma a fomentar o espírito de camaradagem entre as mesmas; 

! Organização de uma 1ª maratona de futsal, conjuntamente com o Departamento Recreativo, 

no campo desportivo junto às instalações da Faculdade; 

! Proposta de um torneio entre as faculdades de Direito do país, em várias modalidades, no 

próximo Conselho Nacional de Estudantes de Direito. 

 

2º Semestre do Ano Lectivo 2014/2015: 



 
 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – 2014/2015 

 
 

27 

! Apoiar todas as equipas da AAFDL na eventual qualificação para a "FinalFour", da ADESL, e 

campeonatos nacionais universitários; 

! Diálogo constante com todas as equipas com o fim de atender a todas as suas 

necessidades; 

! Organização de uma 2ª maratona de futsal, conjuntamente com o Departamento Recreativo, 

no campo desportivo junto às instalações da Faculdade; 

! Encerramento da época desportiva com um jantar com a presença de todas as equipas da 

AAFDL. 
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Departamento de Marketing e Comunicação Académica 

 

Ao nível do Marketing, este Departamento irá pugnar pela projecção da nossa Associação e 

Faculdade para o exterior através da promoção e reforço das marcas AAFDL e FDL, não 

descurando uma imagem capaz de responder às necessidades e competitividade deste sector 

empresarial.  

Deste modo e aproveitando o nosso Centenário iremos recordar o passado, agarrar o presente e 

lançarmo-nos para o futuro. No que diz respeito à Comunicação Académica, pretendemos uma 

divulgação mais eficaz das atividades internas e uma maior participação da comunidade estudantil 

nestas mesmas, levando a Associação aos alunos e trazendo os alunos à Associação.  

 

Posto isto, propomo-nos ao seguimento dos seguintes pontos: 

 

! Lançamento de uma nova gama de produtos e vestuário FDL-AAFDL, apostando na área do 

Merchandising;  

! Realização de um vídeo histórico-institucional promovendo a Faculdade e em simultâneo 

reforçando o peso histórico da AAFDL no ano em que celebramos o seu Centenário; 

! Criação de plataformas virtuais para os diversos departamentos da Associação Académica 

com o objectivo de dar a conhecer o trabalho desenvolvido em cada um deles, revitalizando 

o site da AAFDL; 

! Edição de um Jornal oficial da AAFDL de cariz informativo e com um espaço dedicado a 

intervenções e discussões de alunos sobre as mais variadas temáticas;  

! Revitalização da AAFDL-TV com o objectivo de dinamizar a divulgação das atividades da 

AAFDL e promover a comunicação com a Academia;  

! Cooperação com a Rádio Orpheu na divulgação das atividades desenvolvidas;  

! Criação de um “Guia do Sócio” onde estarão todos os benefícios, promoções e descontos 

dirigidos aos nossos associados;  
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! Ainda quanto ao Cartão-Sócio, revisão, actualização e criação de protocolos e parcerias, 

bem como a implementação de um sistema de acumulação de pontos;  

! Oficialização de uma rede de Relações-Públicas da Associação Académica combatendo as 

falhas de informação e divulgação dos nossos eventos. 
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Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais 

 

No panorama actual de globalização, em que a imagem internacional da faculdade se revela um 

critério de destaque no tocante ao prestigio desta, afigura-se evidente a necessidade de zelar por 

uma faculdade dinâmica no quanto referente às relações internacionais. Não esquecendo, contudo, 

as relações nacionais que manifestam análoga importância, particularmente o programa Almeida 

Garrett. 

A oferta de um acompanhamento constante aos estudantes incoming e outgoing, nomeadamente, 

mediante um apoio estável durante todo o processo, manifesta-se como corolário do favorecimento 

de conforto e livre esclarecimento de quem pretenda realizar este programa. 

É essencial um Gabinete Erasmus cujo foco de trabalho incida no bem-estar dos estudantes, 

contribuindo o melhor possível para a experiência positiva e para a criação de uma imagem positiva 

de quem escolheu a Faculdade de Direito de Lisboa como local de destino. 

A promoção do contacto entre os estudantes da faculdade e os estudantes estrangeiros, permitindo 

o contacto com diversidades culturais, manifesta-se enriquecedora em ambos os sentidos, pelo que 

o Gabinete Erasmus visa também proporcionar essa proximidade. 

Favorecendo o interesse dos alunos, manifesta-se ainda necessária a abertura para que novos 

protocolos possam ser estabelecidos.  

Neste sentido, apresenta-se o seguinte programa de actividades: 

 

2º Semestre Ano Lectivo 2013/2014 

! Criação de uma plataforma online, de forma a promover um contacto entre alunos incoming 

e outgoing, fornecendo também respostas às perguntas que com frequência nos são 

direccionadas pelos estudantes; 

! Implementação de cursos intensivos de língua portuguesa para estudantes incoming;  

! Criação e implementação de um horário de atendimento semanal.  
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1º Semestre Ano Lectivo 2014/2015 

! Organização das recepção aos estudantes Erasmus e intercâmbio;  

! Realização da Festa Erasmus, em parceria com o departamento recreativo; 

! Criação de uma rede de habitação, de forma a facilitar a estadia dos alunos Erasmus; 

! Criação de uma rede de estágios, principalmente para os estudantes de intercâmbio dado o 

notório interesse demonstrado pelo mercado;  

! Implementação de um regulamento específico, para os alunos outgoing.  

 

2º Semestre Ano Lectivo 2014/2015 

! Organização das receção aos estudantes Erasmus e intercâmbio;  

! Realização de uma viagem a nível nacional para os alunos Erasmus e intercambio, em 

colaboração com o gabinete do cultural. 
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Gabinete de Produção Jurídica e Apoio Editorial 

 

O Gabinete de Produção Jurídica e Apoio editorial encara o mandato de 2014/2015 com a 

finalidade de contribuir para o contínuo crescimento da Editora AAFDL, tanto a nível nacional como 

a nível internacional, de modo a que todos os estudantes/docentes e interessados pela área do 

Direito possam ter acesso às obras publicadas pela nossa Editora que promove a produção 

científica, seja pela publicação das obras de docentes, seja pela publicação da revista jurídica que, 

entre outros aspetos, promove artigos de alunos da Faculdade de Direito de Lisboa. Neste sentido, 

iremos continuar com os Jogos de Direito Civil e com os jogos de Direito Público. No entanto, 

iremos ainda inovar este gabinete para que tenha um rumo ainda mais didático e interativo com os 

alunos, criando o torneio “Quem quer ser jurista?”, bem como realizaremos debates jurídicos acerca 

dos mais variados temas ligados ao direito.  

Contribuindo para a interdependência dos órgãos sociais da AAFDL, o Gabinete de Produção 

Jurídica e Apoio Editorial, irá acompanhar em coordenação com o Conselho Editorial a publicação 

de obras jurídicas ainda não editadas, para que haja uma vasta panóplia de obras a serem 

publicadas pela Editora AAFDL, zelando pela qualidade e variedade das mesmas, assegurando o 

cumprimento do Plano Estratégico para a área Editorial.  

Ainda assim, como não poderia deixar de ser, continuaremos a dar a devida importância a uma das 

bandeiras da AAFDL, a publicação da Revista Jurídica, pelo que iremos continuar a trabalhar nesse 

âmbito, apostando na exposição dos artigos elaborados pelos alunos da nossa faculdade e 

apostando também nos artigos elaborados pelos professores convidados mais novos, de modo a 

que o nosso Corpo Estudantil e que o nosso Corpo Docente continue a ter oportunidade de dar o 

seu contributo científico. Desta forma estimularemos a pesquisa e a investigação aprofundada nas 

mais variadas áreas do direito que resultaram, eventualmente, na criação de ideias inovadoras.  

De modo a afunilar ainda mais a vertente jurídica deste gabinete, faremos conferências com temas 

e personalidades ligadas aos mais variados ramos do Direito, para que o nosso curso se torne cada 

vez mais cativante e até alicie ao ingresso de futuros alunos do ensino superior nesta faculdade. 

Não obstante a este facto, e estando este gabinete na linha da frente pela defesa intransigente dos 

interesses dos nossos alunos, continuaremos a apostar na coletânea de elementos de estudo, bem 

como na divulgação de sites relativos a jurisprudência e a órgãos do governo, para que os nossos 

alunos tenham conhecimento da realidade exterior, saibam onde podem encontrar acórdãos e 

acompanhar as notícias da atualidade que tantas vezes estão ligadas ao nosso curso.  
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Pela seriedade e responsabilidade que frequentar esta faculdade acarreta, faremos a Tour Jurídica 

na FDL em parceria com o Cultural, actividade que fará com que os alunos conheçam a história e 

os espaços da instituição, desde a sala do Conselho Científico às gravuras de Almada Negreiros à 

entrada da Faculdade, desde a biblioteca aos museus do terceiro piso.  

 

2º Semestre Ano Lectivo 2013/2014: 

! Publicação de colectâneas de elementos de estudo de outras Faculdades de Direito; 

! Divulgação de sites relativos a jurisprudência e a órgãos do governo; 

! Acompanhamento da publicação de materiais de estudo feita por parte da Editora AAFDL;  

! Divulgação do período aberto para envio de artigos a publicar na Revista Jurídica; 

! Investir na Internacionalização da Livraria da AAFDL. 

 

1º Semestre Ano Lectivo 2014/2015: 

! Realização de uma nova edição de Jogos de Direito Privado; 

! Preparação de uma nova edição de Jogos de Direito Público; 

! Realização da Tour Jurídica na FDL; 

! Realização do Torneio “Quem quer ser Jurista?”; 

! Continuação do investimento na Internacionalização da Livraria da AAFDL; 

! Publicação da Revista Jurídica Nº29. 

 

2º Semestre Ano Lectivo 2014/2015: 

! Realização de Debates Jurídicos; 
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! Realização de conferências com temas e oradores relacionados aos mais variados ramos do 

Direito; 

! Publicação da Revista Jurídica Nº30; 

! Continuação do investimento na Internacionalização da Livraria da AAFDL; 
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Gabinete do Cultural e Núcleos Autónomos 

 

O Gabinete do Cultural e Núcleos Autónomos tem diversos focos: numa vertente cultural, tenciona-

se fazer uma estreita ligação entre a cultura e lazer com os alunos da Academia. Nos tempos que 

correm, é cada vez mais raro os estudantes estarem ligados à cultura e neste gabinete pretende-se 

revolucionar esse aspecto. 

Noutra vertente, pretende-se dar maior importância aos Núcleos Autónomos da Associação 

Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. Tem-se verificado uma certa negligência em relação 

aos núcleos autónomos, sendo que com este gabinete se tenciona dar a conhecer os mesmos à 

Academia fomentando o ingresso nos mesmos aos estudantes desta Casa. 

 

Assim, apresenta-se o seguinte plano de actividades: 

 

2º Semestre Ano Lectivo 2013/2014 

! Realização de um passatempo, em parceria com a Festa de Cinema Italiano, com o 

objectivo de atribuir bilhetes duplos a alunos da Academia; 

! Dinamização da Rádio Orpheu situada no chamado Bar Velho; 

! Organização de convívios aquando dos jogos do Mundial 2014, em estreita colaboração com 

o Departamento de Desporto. 

 

1º Semestre Ano Lectivo 2014/2015 

! Visitas à cidade de Lisboa com os alunos deslocados, de modo a que os mesmos possam 

conhecer os pontos emblemáticos da cidade, com a colaboração do Gabinete de Apoio ao 

Primeiro Ano; 

! Promoção de exposições e palestras relacionadas com a celebração do Centenário da 

AAFDL; 
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! Criação do Cinema Jurídico, no qual serão reproduzidos filmes relacionados com o mundo 

jurídico; 

! Realização da conhecida Noite de Fados e Tunas, incluindo a participação de fadistas 

reconhecidos. 

 

2º Semestre Ano Lectivo 2014/2015 

! Incentivar um Encontro de Teatro, pretendendo-se a colaboração de outras faculdades; 

! Organização de uma exposição de cozinha portuguesa destinada a alunos de Erasmus, 

realizada com a parceria do Gabinete de Erasmus. 
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MENSAGEM DO TESOUREIRO 

 

Área Empresarial  

A área financeira e empresarial da AAFDL é fundamental para o seu desenvolvimento sustentável e 

para a modernização dos seus serviços, como prova a livraria online AAFDL. Outra aposta da 

Direcção continuará a ser incentivar a formação dos funcionários, nas áreas específicas do seu 

trabalho.  

Outro aspecto fulcral centra-se no aproveitamento da enorme massa crítica e científica e de 

produção jurídica existente na nossa Faculdade. 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, 

trazendo benefícios, acima de tudo, para a Comunidade Académica considerada no seu todo. 

Assim, continuaremos na senda das publicações conjuntas, o que trará ainda mais prestígio e 

credibilidade também à Editora AAFDL. 

 

Política Editorial  

No que se refere à política editorial da AAFDL, é de notar que ao longo dos últimos anos se tem 

caminhado a passos largos no sentido da sua afirmação no mercado, tornando-se uma editora 

jurídica nacional de referência. Tal premissa, impõe que a editora continue a servir os seus 

estudantes, prosseguindo os preços mais competitivos, continuando a facultar as melhores obras.  

Em nosso entender, é importante consolidar a posição financeira da Associação Académica através 

de uma aposta cada vez mais rentável para a Editora AAFDL. A Editora AAFDL é a terceira maior 

editora jurídica do país, assentando numa política de proximidade com os estudantes de Direito., 

que cabe à Direcção, sem prejuízo das competências do Conselho Editorial.  

Esta forma de sustento autónomo é canalizada para toda a Associação Académica, que emana 

para as mais vastas áreas associativas. 
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Também na livraria online se exige uma maior dinamização no sentido de conseguir chegar a todos 

os interessados que não têm oportunidade de se deslocar à AAFDL e assim aceder a todas as 

novidades e promoções, nomeadamente nas principais instituições empregadoras.  

A nossa política editorial terá como prioridade as publicações sendo, contudo, dada primazia aos 

autores ligados à nossa Faculdade, privilegiando os que já editam connosco há vários anos, mas 

dando também relevo a novos autores AAFDL. 

 

Marca AAFDL 

Entendemos que é necessário assumir o compromisso, junto dos estudantes, de enaltecer e 

desenvolver a marca da AAFDL através de várias iniciativas, sendo fundamental primar por uma 

comunicação dinâmica com os diversos públicos-‐alvo. Assim sendo, teremos um longo trabalho 

pela frente de modo a satisfazer, da melhor forma, as necessidades dos alunos em comunhão com 

a Associação. Esse passo será dado sem dúvida com a implementação das newsletters e da 

AAFDLTV, transformando deste modo uma maior articulação entre os demais departamentos   

 

Protocolos 

No nosso entender é urgente uma revisão das parcerias e protocolos, no que toca à parte financeira 

e visual da Marca AAFDL, passando a apostar nos meios tecnológicos de forma a interagir com os 

estudantes, para que estes possam usufruir conscientemente das vantagens inerentes à qualidade 

de sócio, assim como devem ser revitalizados os protocolos existentes e atrair entidades externas 

para que com a AAFDL possam conjugar interesses, coadjuvando-se mutuamente na prossecução 

do interesse dos estudantes. 

Encetaremos as negociações com as demais entidades para aferir que protocolos foram e poderão 

ser benéficos para a AAFDL, tendo sempre em vista o superior interesse do Aluno. 

É no tempo em que se coadunam esforços com os parceiros da AAFDL para uma melhor 

distribuição, que se deve estender a uma nova rede de novos contactos com novas escolas e 

outras associações académicas e de estudantes de direito. 
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Transparência, Abertura e Rigor 

A AAFDL na sua vertente empresarial irá sempre pautar-se pela transparência e credibilidade. É 

com este intuito que devemos actuar de forma criteriosa na fiscalização dos serviços, das 

actividades e das suas contas.  

Queremos publicitar ao máximo e fundamentar as opções de gestão que por nós sejam tomadas, 

estando sempre disponíveis para prestar esclarecimentos adicionais e a ser consultados acerca do 

funcionamento da AAFDL num todo – Associativo, Empresarial e Editorial – e para tal iremos 

publicar toda e qualquer decisão atempadamente de forma célere.  
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ORÇAMENTO 
 

Gastos 

 
GASTOS 

 
Custo mercadorias vendidas e materias consumidas 79.550,00 €   

                    Mercadorias vendidas (incuiserv.gráficos)   79.550,00 € 

      

FSE     

Direitos de Autor 16.000,00 €   

Honorários 16.800,00 €   

                   TOC   6.500,00 € 

                    Encenador do Cénico   1.000,00 € 

                    Informática   7.800,00 € 

                    Diversos   1.500,00 € 

      

Conservação e reparação 5.000,00 €   

Materiais ( escritório e outros) 2.500,00 €   

      

Deslocações e estadas 3.000,00 €   

Rendas e alugueres 3.370,00 €   

      

Comunicação 5.350,00 €   

      

Seguros 200,00 €   

                     Seguros de Equip.Electr.-Fotocop.   100,00 € 

                     Seguro Multi-riscoactividade   100,00 € 

      

Contencioso e Notariado 4.000,00 €   

Limpeza, higiene e conforto 5.400,00 €   

      

Outros Serviços 4.200,00 €   

                     Fotocópias e plastificações   1.500,00 € 

                     Comissões do multibanco   2.200,00 € 

                     Outros serviços e fornecimentos diversos   500,00 € 

      

Custos com Pessoal 139.300,00 €   

                     Salários   115.000,00 € 

                     Encargos Sociais (Segurança Social)   22.300,00 € 

                     Outros Encargos (Seguros Acid.Trabalho))   2.000,00 € 
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Outros Gastos e Perdas 650,00 €   

                      Quotizações   450,00 € 

                      Outros gastos   200,00 € 

      

Investimentos  de reduzido valor 0,00 €   

                      Equipamento informático   0,00 € 

      

D1-Pedagógico 0,00 €   

      

      

D2-Acção Social 13.050,00 €   

          Programa de Atribuição de Apoios Indiretos   12.000,00 € 

          Aquisição de novos livros   1.000,00 € 

          Estojo de Primeiros Socorros   50,00 € 

      

D3-Acompanhamento 1.350,00 €   

         Bolsas de Mérito   400,00 € 

         Jornadas Académicas   750,00 € 

          Outras Conferências   200,00 € 

      

D4-Investigação e Produção Jurídica 500,00 €   

          Revista Juridica   100,00 € 

          Debates e Conferências   200,00 € 

      

          Jogos de Direito Civil e Direito Público   200,00 € 

      

D5-Apoio ao Primeiro Ano 1.800,00 €   

OpenDay   500,00 € 

               Guia do Caloiro   500,00 € 

               Gala do Caloiro   500,00 € 

               Feiras/Conferências/Debates   300,00 € 

      

D6- Pós Laboral     

Imputaveis a materiais de escrotório e consumiveis   0,00 € 

      

D7-Recreativo 57.500,00 €   

          Mega Festa de Direito-maio   15.000,00 € 

          Gala de Natal   4.000,00 € 

          Enterro do Caloiro-março   5.000,00 € 
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          Festa Brasileira-fevereiro   5.500,00 € 

          Festa Brasileira-setembro   5.500,00 € 

          Gala do Caloiro   500,00 € 

          Porco no Espeto   3.000,00 € 

          II Mega Festa de Direito-outubro   15.000,00 € 

          Gala do Centenário   4.000,00 € 

      

D8-Cultural e Nucleos Autónomos 5.400,00 €   

             Cénico   800,00 € 

Convivios   300,00 € 

             Noite de Fados e Tunas   500,00 € 

Barítuna   1.300,00 € 

Venusmonti   1.300,00 € 

             Radio Orpheu   100,00 € 

             NEA   1.100,00 € 

             NEC   0,00 € 

 
    

D9-Marketing e Relações Empresariais 10.000,00 €   

          Manutenção Meios Comunicação   1.500,00 € 

Merchandising   8.500,00 € 

      

D10-Desporto 15.600,00 €   

          Treinadores   6.000,00 € 

           Inscrições ADESL   4.000,00 € 

           Equipamento e Material Desportivo   1.000,00 € 

           Estágios/Campeonatos Nacionais/Torneios   4.500,00 € 

           Gala do Desporto   100,00 € 

      

D11-Erasmus e Internacionalização 1.700,00 €   

Kit Erasmus   200,00 € 

               Viagem Erasmus   1.500,00 € 

      

D12-Mestrado e saidas profissionais 1.000,00 €   

               Feira do emprego   1.000,00 € 

      

  Coluna3 

D13-Centenário da AAFDL 20.000,00 €   

               Eventos vários   20.000,00 € 

      

                            TOTAL DOS GASTOS 413.220,00 €   
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Rendimentos 

 RENDIMENTOS  
Vendas de Mercadorias 185.000,00 €   
Prestações de Serviços 1.000,00 €   
Cedências de espaço aos Concessionários 108.780,08 €   
Quotas de Sócios 5.000,00 €   
Alugueres de Cacifos 1.000,00 €   
Receitas diversas 11.000,00 €   
Sub.-Comparticipação da Faculdade 10.000,00 €   
Sub.-Protocolo CGD 16.666,67 €   
Sub.- IPJ 31.008,94 €   
Sub.-Centro Cópias 911 6.000,00 €   
Sub.-Reprografia Vermelha-Estratosfera 2.500,00 €   
Sub.-Universo Agora-Restaurante 7.837,50 €   
Sub.-Tequilha 3.761,47 €   
Juros aplicações financeiras 9.000,00 €   
      

D5-Marketing e Relações Empresariais 6.000,00 €   
Merchandising   6.000,00 € 

      

D7-Recreativo 68.000,00 €   
          Mega Festa de Direito-maio   16.000,00 € 

          Gala de Natal   4.000,00 € 

          Enterro do Caloiro-março   6.000,00 € 

          Festa Brasileira-fevereiro   4.500,00 € 

          Festa Brasileira-setembro   6.500,00 € 

          Gala do Caloiro   500,00 € 

          Porco no espeto   4.000,00 € 

          II Mega Festa de Direito-outubro   16.500,00 € 

          Gala do Centenário   5.000,00 € 

          Outras festas Recreativas   5.000,00 € 

      

                            TOTAL DOS RENDIMENTOS 472.554,66 €   
 

Resultado Operacional (Rendimentos-Gastos) 59.334,66 € 
Depreciações de equipamentos -10.000,00 € 
       Resultado após depreciações 49.334,66 € 
IRC a pagar (estimativa) 0,00 € 
RESULTADO LIQUIDO ESTIMADO (lucro) 49.334,66 € 

 


