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Mensagem do Presidente 
 

A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa tem um rumo 

muito bem definido e deste depende o seu sucesso como instituição. Assim, 

tendo em conta a importância das nossas políticas editoriais e associativas, 

apresentamos aos estudantes o Plano de Actividades e Orçamento para o 

mandato de 2015/2016. 

No atinente à política editorial, pretendemos reforçar a aposta na linha de 

legislações de baixo custo, inclusive com o estabelecimento de protocolos 

com outras Associações. Temos a ambição de dar mais um passo no que toca 

à entrada no mercado dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e 

no Brasil, com edições orientadas para a venda nestes mercados específicos.  

Ainda quanto à nossa política editorial, primaremos também pela promoção 

do conhecimento científico dos nossos estudantes, com a aposta numa 

Revista Jurídica que garanta a excelência científica dos textos produzidos, 

bem como com a aposta nas teses ebook de forma a entrar em novos 

mercados. 

Quanto à política associativa na sua dimensão interna, cabe ter em conta 

algumas das nossas prioridades no que toca às nossas áreas de actuação. 

No Departamento Pedagógico, assume uma grande importância o processo 

de acompanhamento de entrada em vigor do novo Regulamento de 

Avaliação, que carece de parecer do Conselho Científico, mas também o 

processo de revisão do Regulamento de Avaliação de 2.º ciclo. A par destas 

questões, a avaliação pedagógica de docentes em moldes directos e céleres 

é também uma das nossas missões. 

Quanto ao Departamento do Acompanhamento Académico e da Política 

Educativa, a Reforma do Plano de Estudos do 1.º ciclo e a materialização 

efectiva do Programa Embaixadores, são alguns dos nossos objectivos, 

sendo certo que a garantia de apoio aos estudantes será também uma 

bandeira deste departamento. 

No Departamento da Acção Social, cumpre destacar a nossa visão sobre a 

responsabilidade social com o projecto do dia do voluntário que pretende 

aproximar os estudantes das associações ou instituições com fins sociais, 

bem como a criação de um fundo de emergência social criado através da 

angariação de receitas no bar solidário nas Festas por nós promovidas. 

O Departamento do Pós-laboral e Trabalhador-Estudante, tem como 

principal missão a garantia de condições de igualdade entre os estudantes 
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do regime diurno e nocturno, bem como o objectivo de ouvir e resolver os 

problemas que surjam, sendo para isso criado o Conselho de Representantes 

do Pós-laboral e trabalhador-estudante. 

Já no Departamento dos Mestrados e Saídas Profissionais, a garantia de um 

programa de coaching entre advogados e alunos da licenciatura e a criação 

de quotas para estágios de Verão nas Sociedades de Advogados, são 

algumas das nossas bandeiras. 

Ainda no que diz respeito à Intervenção Académica, o Gabinete de Apoio ao 

Primeiro Ano, mais proximidade e mais acompanhamento são preciso, 

sendo por isso que apostamos fortemente na integração dos estudantes, 

não esquecendo os estudantes de 2.º e a 3.º fase. 

Já no que diz respeito às Actividades Académicas, concretamente no 

Departamento do Recreativo, a renegociação de preços e o estabelecer de 

novas parcerias, baixando custos e dando mais dinamismo às Festas são 

alguns dos nossos objectivos nesta área. 

Quanto ao Departamento de Marketing, o criar de uma nova linha de 

merchandising e a aposta numa imagem séria e credível da Associação com 

a reestruturação do site e a criação de uma aplicação móvel são algumas das 

nossas preocupações. 

Já no Departamento do Desporto, Saúde e Bem-estar, existe desde já uma 

abrangência muito maior, face à forma como este Departamento era 

encarado. Assim, pese embora a aposta no funcionamento com qualidade 

das nossas equipas se mantenha, as iniciativas desportivas que pretendam 

abranger mais estudantes e as preocupações com os hábitos saudáveis 

destes, vão ser também uma prioridade. 

No que diz respeito ao Gabinete de Produção e Formação Jurídica e Apoio à 

Actividade Editorial, a profissionalização da nossa Revista Jurídica e a 

actualização constante das nossas colectâneas de exames e apontamentos, 

serão sem dúvida dois vectores importantes. 

O Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais, também assume uma 

importância tremenda na nossa internacionalização, pelo que os projectos 

de intercâmbio de curta duração são uma dos objectivos dos quais não 

abdicamos, tal como o de promover um verdadeiro apoio e 

acompanhamento dos alunos de Erasmus. 

Por último, também no Gabinete do Cultural e Núcleos Autónomos 

esperamos atingir as nossas metas, principalmente no que toca à 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Alameda da Universidade 
1649-014 Lisboa 
 
 
Tel.: 21 793 46 24 
aafdl@aafdl.pt 
 
www.aafdl.pt 
 
 

 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2015/2016 5 
 

materialização de uma cooperação constante entre os núcleos e a 

Associação. 

Já quanto á política associativa na sua dimensão externa, queremos 

reafirmar o nosso papel na construção de uma Conselho Nacional de 

Estudantes de Direito com um postura firme de defesa da posição dos 

estudantes de Direito. 

Também no que toca à nossa posição no que toca ao tecido associativo 

nacional, pretendemos ter uma voz activa no debate em sede de Encontros 

Nacionais de Direcções Associativas, fazendo questão de colocar na agenda 

deste debate temas que entendamos importantes. 

Também no que diz respeito à nossa postura com a Associação Académica 

da Universidade de Lisboa, esta será de estrita cooperação no que toca à 

construção de uma Universidade mais coesa. 

Sem pretensão de ser muito extenso, estas são as nossas prioridades e, 

acima de tudo, a nossa visão do que deve ser a construção do futuro da 

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa no próximo ano. 
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Vice-presidência da Intervenção Académica e 

Política Educativa 
 

A Vice-presidência da intervenção académica e da política educativa 

assume, dada a actual conjuntura social e política do nosso país, um papel 

decisivo numa efectiva prossecução na representação e defesa dos 

interesses de todos os estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa.  

Assim, cabe à intervenção académica pugnar por prestar os devidos auxílios, 

para que todos os estudantes tenham as melhores condições durante o seu 

período de estudo na nossa academia.  

A AAFDL deve ser pioneira no apoio aos estudantes carenciados, através da 

apresentação de respostas aos problemas quotidianos dos nossos colegas e, 

assim, combater o abandono escolar.  

Também, no que respeita à ligação entre os estudantes e os órgãos da 

faculdade, deve ser dada pela AAFDL uma relevância acrescida para que 

questões como o cumprimento do regulamento de avaliação e o acesso a 

todas as oportunidades de melhorar ou concluir uma cadeira, sem entraves 

financeiros.  

Por pertencemos a melhor faculdade de direito do país, devemos pugnar 

para que dentro da FDL se evidencie uma igualdade de oportunidades entre 

os dois turnos existentes, atendendo às especificidades daqueles que 

frequentem o dia ou a noite, estes, que por sua vez, paralelamente aos 

estudos desempenham uma actividade profissional. Revela-se, então, 

importante garantir uma efectiva representação do aluno do pós-laboral 

devendo os seus reais problemas ser atendidos com a devida eficácia.  

Quanto ao funcionamento quotidiano na faculdade, deverá existir uma 

proximidade com os estudantes, onde seremos inovadores credibilizando a 

instituição centenária que representamos, bem como o papel do dirigente 

associativo fomentando a participação de todos os estudantes junto da 

AAFDL.  

Dedicando a devida atenção, acompanharemos o ingresso na faculdade, 

auxiliando, estes estudantes, nas circunstâncias próprias desta nova etapa 

do seu percurso acadêmico. Na conclusão do mesmo, a AAFDL terá facultar 

as ferramentas necessárias à entrada no mercado de trabalho dos 

estudantes. 

No seio associativo, na produção de debates nacionais e na resposta à feitura 

de políticas educativas, a AAFDL aumentará, não só as suas intervenções, 
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como, também, o destaque e a relevância que assume em fóruns, 

nomeadamente no conselho nacional de estudantes de direito e nos 

encontros nacionais de dirigentes associativos.  

A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, através da 

intervenção académica e da política educativa assume o dever de 

representar todos os seus estudantes contribuindo, como outrora, para a 

concretização dos movimentos estudantis a nível nacional. 
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Departamento do Pedagógico  
 

O âmbito de atuação do departamento comporta elementos decisivos para 

a obtenção dos efeitos pretendidos pelos alunos nas orientações 

pedagógicas da instituição. Em específico, cumpre ao Vogal do Pedagógico 

lançar um olhar atento sobre os problemas que existem e promover uma 

concertação com os conselheiros discentes e com os professores para a 

formalização e discussão de propostas que visem o alcance de regras que 

protejam os interesses dos alunos e de reformas dos institutos já existentes, 

como o regulamento de avaliação. Ainda no âmbito referido encontramos o 

dever de auscultar os estudantes e de trabalhar em procedimentos que 

permitam elevar a sua participação na discussão das questões pedagógicas. 

Neste quadro, o departamento trabalhará no sentido da agilização da 

aprovação e implementação de reformas pendentes, desenvolver 

elementos que permitam a salvaguarda da teleologia do regulamento, 

trabalhando nomeadamente nas regras e princípios que se destinam ao 

mesmo e à sua concretização, promover a realização de esforços que 

permitam a monitorização do cumprimento das suas regras e aumentar a 

correspondência entre a opinião dos alunos e os moldes do ensino na nossa 

faculdade. 

Além dos objetivos futuros, importa salvaguardar a sedimentação dos 

passos que já tenham e que venham a ser dados, reforçando a sua 

observação e evitando o seu desvirtuamento, nomeadamente através dos 

mecanismos das queixas pedagógicas e dos Inquéritos de Avaliação de 

Docentes. 

 

2º Semestre 2014/2015 

 Fornecer um Formulário de Queixas Pedagógicas, a ser 

disponibilizado no site e no espaço da AAFDL, do qual constarão os 

requisitos materiais e formais das queixas pedagógicas e uma 

indicação de estrutura, com vista a facilitar a sua procedência; 

 Em sede de Conselho Pedagógico, pugnar pelo cumprimento do 

dever de justificação da não subida de nota nas revisões de prova e 

do dever de publicação dos critérios de correção dos exames e 

provas escritas; 

 Em coordenação com o Conselho Académico, iniciar a discussão 

sobre a alteração do regime de emolumentos das orais de melhoria 

e das revisões de prova; 
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1º Semestre 2015/2016 

 Apresentar propostas que visem a possibilidade de ser pedida a 

revisão das provas escritas do método de avaliação contínua, em 

moldes que não atrasem a atribuição das notas finais e que não 

representem encargos para os serviços administrativos; 

 Constituir e iniciar os trabalhos do Grupo de Acompanhamento 

Pedagógico, constituído pelos delegados de turma de todas as 

subturmas, pelo vogal do pedagógico e por outros membros da 

AAFDL, com vista ao levantamento de eventuais queixas e controlo 

da implementação das respostas alcançadas e à transmissão de 

informação atualizada quanto aos trabalhos do departamento e do 

órgão; 

 Garantir a implementação de inquéritos de avaliação de docentes 

mais céleres, bem como a elaboração de um relatório que deverá ser 

tido em conta na elaboração dos mapas de distribuição do pessoal 

docente; 

 O departamento realizará, em concertação com os conselheiros 

discentes e tendo em conta as orientações extraídas das Jornadas 

Pedagógicas, um Guião de Princípios Pedagógicos, atinente à 

interpretação e densificação do regulamento de avaliação e 

abrangente da relação aluno-docente, com o intuito de que o 

mesmo seja adotado pelo Conselho Pedagógico, ao abrigo da 

previsão normativa feita no seu regimento; 

 

2º Semestre 2015/2016 

 Sedimentar a avaliação dos docentes e promover a análise 

orientada para a obtenção de resultados dos modelos das aulas nas 

diferentes disciplinas, no âmbito do Sistema Interno de Garantia da 

Qualidade; 

 Promover debates sobre eventuais alterações ao Plano de Curso; 

 Referendar o anonimato nos exames. 
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Departamento do Acompanhamento Académico e da 

Política Educativa  
 

O departamento do Acompanhamento Académico e Política Educativa é um 

departamento central que se caracteriza pela sua vasta área de intervenção. 

Mas, para além de responder às necessidades primárias dos estudantes, urge 

desenvolver novas dinâmicas de actuação junto da comunidade a que se 

dirige.  

Nesta perspectiva, é fulcral que este departamento seja o garante de uma 

associação una, promovendo a sua articulação em torno de todas as suas 

áreas. Só deste modo, se afirmará uma instituição coesa, forte e sólida nas 

suas iniciativas e tomadas de posição. 

Por outro lado, há que mobilizar toda a academia para as discussões cuja 

importância é da máxima importância para os estudantes e, especialmente 

para os estudantes da nossa faculdade. Pretende-se, assim, promover uma 

Política Educativa forte, com a AAFDL na vanguarda da representação 

estudantil. 

 

2º Semestre 2014/15 

 Realizar o “Open day” da Faculdade de Direito para a licenciatura, 

abrindo a escola aos alunos do ensino secundário que, num futuro 

próximo, ingressarão no ensino superior, promovendo iniciativas 

que reformulem e renovem aquela que tem sido a linha de Dia 

Aberto nos últimos anos. 

 Colaborar, com a Direcção da Faculdade na organização das 

tutorias. Pretende-se, assim, que AAFDL participe no processo de 

selecção dos tutores, não intervindo na definição dos critérios, mas 

garantindo a transparência deste processo. 

 O Plano de Estudos da Licenciatura deve passar por uma profunda 

reflexão ao nível da comunidade académica. Nesse sentido, a 

AAFDL deve ser pioneira nesta discussão juntamente com os 

alunos, reconduzindo a comissão anteriormente criada para o 

mesmo efeito. 
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1º Semestre 2015/16 

 No seguimento do que tem sido prática habitual, a AAFDL promove, 

com a Faculdade, as inscrições. O Departamento do 

Acompanhamento Académico será responsável pela sua 

coordenação e pelo desenvolvimento das actividades que se 

desenrolarão nesta iniciativa. 

 Com o objectivo de divulgar e mostrar a Faculdade e a AAFDL fora 

de portas, o programa dos “Embaixadores” mostra-se 

imprescindível para a publicitação destas instituições. Desta forma, 

organizaremos uma “Bolsa de Embaixadores”, formada por alunos 

da nossa Faculdade, para que, junto de Instituições que se situem 

nos mais diversificados locais do país, a possam promover. 

 Criar o Gabinete de Apoio Jurídico ao Estudante. Com este 

organismo, pretende-se a formação de um centro que auxiliará os 

alunos na resolução dos mais diversos problemas jurídicos do seu 

quotidiano, rentabilizando aos quadros jurídicos existentes. 

 Organizar as Jornadas Académicas, fomentando a discussão em 

torno de matérias que se focam no ensino superior e nas mais 

diversas questões que tenham repercussão no quotidiano dos 

estudantes. Estas Jornadas Iriam contar com a presença de oradores 

das mais diversas áreas e dos mais variados quadrantes da 

sociedade civil. 

 Implementar um inquérito relativo à conduta dos dirigentes 

associativos, ouvindo os estudantes no que diz respeito à melhoria 

da sua actuação na prossecução dos objectivos que são 

prosseguidos por estes. 

 

2º Semestre 2015/1016 

 Executar o programa de Embaixadores iniciado no primeiro 

semestre. 

 Apresentar o Relatório da Comissão de Reforma do Plano de 

Estudos.  
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Departamento da Acção Social 
 

Neste mandato, o Departamento da Acção Social terá como principal 

objectivo procurar novas formas de combate ao abandono escolar. Mais do 

que atribuir os tradicionais apoios indirectos, procuraremos outras soluções 

de maneira a arranjar financiamento para colmatar as necessidades sentidas 

pelos estudantes. A par destas medidas, propomo-nos a um conjunto de 

ideias inovadoras, elevando a Acção Social ao nível exterior, fomentando 

iniciativas solidárias. Desta forma, e reunindo esforços com a Direcção da 

Faculdade, o nosso propósito será o de conseguir corresponder da melhor 

forma possível às dificuldades económicas, com que muitos alunos se 

deparam.  

 

2ºsemestre 2014/2015  

 Criação do “Bar Solidário”;  

 Reorganização da catalogação da Biblioteca Jurídica; 

 Estabelecer Protocolos com IPSS e outras entidades; 

 Renegociação do Menu Estudante, iniciando as negociações com os 

concessionários dos bares no sentido de garantir uma melhor 

qualidade no fornecimento do serviço; 

 

1ºsemestre 2015/2016 

 Revisão do Guia da Acção Social; 

 Assegurar a presença na semana de inscrições da Faculdade, de 

maneira a esclarecer os novos alunos sobre os apoios atribuídos  

pela Associação através do Guia da Acção Social; 

 Criação do “Dia do Voluntário”; 

 Disponibilizar uma plataforma de voluntariado no site da AAFDL; 

 Abertura da fase de candidaturas para a atribuição dos Apoios 

Indirectos; 

 Realização da 1ª Feira do Livro Sublinhado; 

 Abertura de candidaturas para o Fundo de Emergência Social; 

 “Bar Solidário” na Festa da Cerveja; 

 Criação de um Banco de Manuais; 

 Realização da colheita de sangue, em conjunto com o Instituto 

Português do Sangue e da Transplantação; 
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2ºsemestre 2015/2016 

 Realização da 2ª Feira da Livro Sublinhado; 

 Continuar com a realização do “Dia do Voluntário”; 

 Renovação do estojo de Primeiros Socorros; 

 Realização da colheita de sangue, em conjunto com o Instituto 

Português do Sangue e da Transplantação; 
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Gabinete do Pós-laboral e Trabalhador Estudante  
 

O Gabinete do Pós-laboral e Trabalhador-Estudante é um gabinete que 

exige uma especial atenção, não só devido ao acompanhamento que os 

estudantes do Pós-laboral exigem, como também devido às especificidades 

muito próprias dos trabalhadores-estudantes. 

Os estudantes do regime pós-laboral necessitam de uma maior 

comunicação entre eles e a AAFDL e, mais importante,  precisam que a 

AAFDL se comprometa a apoiá-los em todo o seu percurso académico. Para 

isto, este mandato terá como principal objectivo colmatar esse 

distanciamento e procurar responder às necessidades de cada estudante. 

Quanto aos alunos Trabalhadores-estudantes (tendo em conta que também 

existem trabalhadores-estudantes no regime diurno) exigem uma atenção 

redobrada, na medida em que, têm um estatuto muito delicado. Por isso, 

este mandato procurará amparar os trabalhadores-estudantes, protegendo-

os e ajudando-os a concluir o ano lectivo com sucesso. 

Neste sentido, propomo-nos a: 

 

2º Semestre 2014/2015 

 Criar um Conselho de Representantes, que reunirá frequentemente, 

para que se possam perceber quais os principais problemas que se 

vão encontrando ao longo do ano lectivo no pós-laboral e com os 

trabalhadores-estudantes; 

 Reforçar a defesa do Estatuto do Trabalhador-Estudante, tendo 

inicialmente como prioridade a Época de Setembro; 

 Disponibilizar em conjunto com Gabinete de Produção, Formação 

Jurídica e Apoio à Actividade Editorial uma coletânea de exames do 

Pós-laboral e uma rede de apontamentos. 

 

 

1º Semestre 2015/2016 

 Apoiar os alunos do 1º ano do pós-laboral (1ª, 2ª e 3ª fase) na sua 

chegada ao ensino superior, incluindo-os no meio académico e 

atendendo às especificidades do regime pós-laboral, por exemplo, 

na inclusão de alunos do Pós-laboral no período das inscrições em 

Setembro; 
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 Reunir com o Conselho de Representantes, pelo menos uma vez por 

mês, para que haja um acompanhamento constante tanto dos 

alunos do Pós-laboral, como dos trabalhadores-estudantes; 

 Materializar o Gabinete do Pós-laboral e Trabalhador-Estudante, 

para que exista um horário de atendimento na AAFDL, pelo menos 

dois dias por semana. 

 Reunir esforços para que existam tutorias com horários compatíveis 

com o regime pós-laboral; 

 Criar dois fóruns de discussão (um no início e um no fim do 

semestre), de forma a que os estudantes tenham uma participação 

activa. 

 Reforçar a defesa do Estatuto do Trabalhador-Estudante, 

nomeadamente no que diz respeito ao regime de faltas e a 

realização de exames orais no horário respectivo ao regime pós-

laboral. 

 

2º Semestre 2015/2016 

 Criar dois fóruns de discussão (um no início e um no fim do 

semestre), de forma a que os estudantes tenham uma participação 

activa. 
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Gabinete de Mestrados e Saídas Profissionais  
 

Atendendo às dificuldades que os alunos da nossa Faculdade cada vez mais 

sentem no que toca ao momento de entrada no mercado de trabalho, 

importa promover iniciativas e mecanismos que impulsionem a nossa 

instituição para um nível onde já se encontram outras instituições de ensino.  

Uma das vertentes onde tal circunstância é mais premente são os 

mestrados. É notória a perda de importância relativa da nossa Faculdade 

face a outras instituições e urge criar espaços de discussão, promove-los e 

repensá-los, de forma a que possam aproximar-se da qualidade da nossa 

licenciatura. 

Porque consideramos não fazer sentido os alunos da nossa Licenciatura 

verem-se forçados a sair, após quatro anos de estudo, para outra Faculdade 

de forma a que se torne mais acessível o acesso ao mercado de trabalho ou 

obter um Mestrado com mais qualidade, propomo-nos a enveredar todos os 

esforços para melhorar e reforçar a força e valia dos nossos estudantes nesta 

etapa de transição Licenciatura/Mercado de Trabalho (ou 

Licenciatura/Mestrado). 

Designadamente, propomo-nos a: 

 

2º Semestre 2014/2015 

 Colaboração com a FDUL na organização do Open Day Mestrados e 

Doutoramentos  

 Realização da Conferencia “ Vem discutir os Mestrados!”, com o 

objetivo de em 2 painéis substanciar uma discussão em torno da 

Estrutura e Conteúdos dos Mestrados, sendo que no segundo 

pretende fomentar a discussão quanto a importância dos Mestrados 

no Mercado de Trabalho.  

 Início do estabelecimento de contactos e conversações para a 

criação do sistema de coaching (advogado-tutor que acompanha os 

alunos ao longo da licenciatura); 

 Elaboração do “Programa Estágios de Verão FDL” para apresentar 

à negociação com as sociedades de advogados, de forma a 

estabelecer quotas para estágios de Verão para os alunos da FDL; 

 Garantir em conjunto com a Direcção da Faculdade a Publicação 

Online das melhores Teses de Mestrado. 
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1º Semestre 2015/2016 

 Realização das Jornadas da Empregabilidade, entre outras 

iniciativas, com a habitual Conferência das Profissões, este ano com 

a participação de juristas de empresa, juristas que trabalhem no 

estrangeiro (nomeadamente instituições europeias), juristas de 

entidades empregadoras e jurista de investigação; 

 Realização da Feira do Emprego, com a participação das habituais 

entidades empregadoras e, este ano, com mais empresas, 

entidades reguladoras e instituições que ofereçam emprego para 

juristas no estrangeiro; 

 Celebração dos protocolos para o Sistema de Coaching e para as 

quotas para os estágios de Verão com as sociedades de advogados 

(“Programa Estágios de Verão FDL”). 

 Garantir o funcionamento da Plataforma de emprego; 

 

2º Semestre 2015/2016 

 Realização da “mini-feira de Estágios de Verão” e, no âmbito da 

mesma iniciativa, um Colóquio sobre a importância de realizar 

estágios (de verão nas sociedades de advogados, em ministérios, 

tribunais, no estrangeiro, etc); 

 Finalização do processo para a Publicação Online das melhores 

teses de Mestrado. 
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Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano  
 

O Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano apresenta-se como um elemento 

fulcral no agradável desenvolvimento académico e pessoal dos estudantes 

da Faculdade. Sendo responsável por orientar os alunos que pela primeira 

vez, ou não, ingressam num curso de ensino superior. Este gabinete 

compromete-se a estar próximo dos alunos, para assim melhor 

ultrapassarem os novos desafios que se avizinham. Esta missão do GAPA 

estende-se a todos os alunos do 1º ano, não esquecendo assim a importante 

tarefa de integração académica e social dos alunos de 2ª e 3ª fase.  

Ainda numa dimensão de integração plena, o GAPA reconhece a relevância 

da inclusão dos alunos do pós-laboral nas reuniões de delegacia, para uma 

tomada de decisões com verdadeira representatividade de todo o corpo 

discente do 1º ano.  

E por ser não só de trabalho que vive o estudante, o Gabinete de Apoio ao 

Primeiro Ano não esquece a importância de adaptar os eventos sócio-

culturais ao horário dos alunos do pós-laboral, para que a todos se estenda a 

oportunidade de conviver e interagir. 

Com uma missão de valor nas mãos, o Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano 

primará pela proximidade com os estudantes, pela inclusão de todos nas 

suas atividades e pelo investimento numa dualidade entre o meio social e o 

meio interventivo. 

 

2º Semestre 2014/2015 

 Realização do Open Day, em colaboração com o Departamente do 

Acompanhamento Académico e Apoio ao Estudante; 

 Realização do Jantar do Caloiro; 

 Colaborar na criação da Banca de Apontamentos, em colaboração 

com o Gabinete de Produção, Formação Jurídica e Apoio à 

Actividade Editorial. 

 

1º Semestre 2015/2016 

 Elaboração de um Manual de Sobrevivência do Caloiro, 

incorporando novos moldes, dividido em 2 partes: a institucional e a 

recreativa. Um novo Guia, inovador e rigoroso no apoio e 

informação dado ao novo aluno que entra na Faculdade; 

 Apoio à realização da semana das inscrições, de modo a partilhar os 

conhecimentos recentemente e empiricamente adquiridos. 
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 Criação da Conferência de Metodologia Jurídica, tendo em conta a 

premente e séria falta e falha de métodos de estudo, no início do 

ano. Nesta Conferência, haverá um estilo professoral e um estilo 

estudantil, de forma a dar a conhecer ambas as partes.; 

 Apresentação da Banca de apontamentos, em colaboração com o 

Gabinete de Produção Jurídica, considerando a sinergia necessária, 

procurando reunir todos apontamentos possíveis e fiáveis, 

provindos de alunos; 

 Realização da III Gala do Caloiro, com a criação de prémios de 

melhores alunos, considerando que os melhores alunos devem ser 

premiados e reconhecidos e procurando haver uma maior 

proximidade e participação dos alunos de 1º ano neste evento; 

 

 

2º Semestre 2015/2016 

 Realização do Jantar e Saída do Caloiro procurando uma rica e 

saudável convivência, sendo que o Jantar realizar-se-á fora da 

Faculdade, feita noutro contexto, que não o de apenas em redor da 

Faculdade e do Curso, seguida de uma saída conjunta, em locais a 

designar.; 

 Realização do Fim-de-semana do Caloiro, considerando que para 

além da carga que o Curso imprime nas horas que se têm de dedicar 

ao estudo, aproxima bastante os alunos. Dessa forma, 

procuraremos transportar o espírito recreativo para esta atividade, 

com vista à aproximação e à descontração dos alunos. 

 Participação na Feira das Universidades, na Futurália , em 

colaboração com o Departamento do Acompanhamento 

Académico e Apoio ao Estudante, tendo em conta todas as 

experiências já adquiridas e que, por isso, facilitam o fácil contacto 

com outros alunos interessados. 
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Vice-presidência das Actividades Académicas e 

Valorização Extra-Curricular 
 

A vice-presidência das Actividades Académicas e Valorização Extra-

Curricular apresenta nos nossos dias um papel fundamental em prol do 

soberano interesse dos estudantes que frequentam a nossa prestigiada 

faculdade, através das várias acções que lhe cabe desenvolver no âmbito 

académico. 

Deste modo, as Actividades Académicas promovem a integração dos 

estudantes na vida universitária e académica, assim como, uma melhor 

coordenação e interação entre os vários departamentos que a compõem. 

É essencial a contribuição para uma melhor e mais igualitária formação 

humana, científica, cultural e física dos estudantes, promovendo uma maior 

participação e representação de todos os estudantes através da AAFDL. 

Nesta ordem de ideias, reforçaremos a comunicação entre as diversas áreas 

e os respetivos colaboradores, fomentando, assim, uma maior incorporação 

dos alunos da nossa Faculdade nas acções desenvolvidas. 

No que respeita à valorização extra-curricular revela-se essencial a aposta 

em políticas pró-activas de enriquecimento académico, devido á sua 

relevante importância no actual mercado de trabalho. 

É da nossa competência, desenvolver de forma eficiente a projecção externa 

da associação e ainda incrementar uma verdadeira internacionalização da 

produção editorial, bem como garantir o eficaz funcionamento do programa 

Erasmus através do desenvolvimento de campanhas e acções entre 

faculdades dos diversos países envolvidos. 

A vice-presidência das Actividades Académicas e Valorização Extra-

Curricular, assume, assim, a cooperação da Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa com os alunos na defesa dos interesses dos 

estudantes, investindo o seu enriquecimento curricular, cultural e científico. 
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Departamento do Recreativo 
 

O Departamento recreativo destina-se à organização e promoção das 

actividades festivas da AAFDL, tendo como principal objectivo a inovação, a 

originalidade e o aumento da segurança e da logística, continuando com os 

tradicionais conceitos dos eventos. 

Neste plano de actividades do mandato 2015/2016 iremos manter e 

melhorar as já tradicionais festas, como a Festa Brasileira e a Festa da 

Cerveja, como também iremos introduzir novos conceitos como o Outjazz 

de Direito, o rally tascas e o fim-de-semana de Direito. 

 

Posto isto, expomos as actividades que iremos desenvolver: 

2º Semestre 2014/2015 

 Renegociação dos preços com os principais fornecedores; 

 Angariação de novos patrocínios; 

 Realização da Festa da Cerveja com melhoramentos no que toca à 

logística. 

 

1º Semestre 2015/2016 

 Realização da 3ª edição da Festa de Recepção ao Caloiro “Porco no 

espeto”, com a vertente Sunset; 

 Realização do rally tascas; 

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

Erasmus e Relações Internacionais; 

 Realização da Festa Brasileira; 

 Organização da Festa da Cerveja; 

 Execução da Gala de Natal. 

 

2º Semestre 2015/2016 

 Realização da Festa Brasileira; 

 Organização do Enterro do Caloiro com apoio dos Núcleos 

Autónomos; 

 Criação do conceito e realização do Outjazz de Direito. 
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Departamento de Marketing e Comunicação 

Académica 
 

Após 100 anos da sua criação, a Associação Académica da Faculdade de 

Direito de Lisboa depara-se com um - cada vez maior - afastamento em 

relação aos alunos da Faculdade. Urge alterar esta realidade. O 

departamento de Marketing e Comunicação Académica apostará em 

medidas e iniciativas necessárias, no sentido de dinamizar uma comunicação 

mais direta, interessante e útil, reaproximando, assim, os alunos à nossa 

Associação.  

Assim:  

2º Semestre 2014/2015 

 Distribuição dos placards do piso 0 da Faculdade por 

matérias e assuntos;  

 Assinatura e renovação de protolocos para o cartão sócio 

2015/2016; 

 Renovação da gama de merchandising da AAFDL; 

 

1º Semestre 2015/2016 

 Continuação do Jornal “Fiel da Balança”;  

 Calendarização online das atividades da Associação; 

 Criação de uma plataforma de pontos, através do cartão 

sócio, com os serviços concessionados pela AAFDL; 

 Lançamento da Newsletter; 

 Criação de uma Aplicação AAFDL, com notícias e novidades 

da tua Associação; 

 

2º Semestre 2015/2016  

 Lançamento do novo site AAFDL; 

 Dinamização da AAFDL TV.  
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Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar 
 

Sabemos de antemão que o Desporto Universitário é uma mais-valia para 

qualquer Faculdade e, acima de tudo, uma mais-valia para os Atletas-

Estudantes que o praticam. Para que tal se possa concretizar guiamo-nos por 

padrões de equilíbrio no apoio às equipas da AAFDL, bem como o incentivo 

à criação de novas equipas abrangendo mais modalidades, aumentando a 

representatividade desta que é a nossa Associação nos diversos 

campeonatos universitários. 

Mais do que uma perspetiva dos praticantes atuais, o Departamento do 

Desporto, Saúde e Bem-Estar, está também aplicado em integrar os novos 

alunos a receber no próximo ano letivo, sabendo nós a dificuldade real que é 

a nova etapa da vida estudantil, a entrada no Ensino Superior, e sabendo 

também da facilidade de criar relações de amizade mais facilmente num 

grupo inclusivo como é qualquer equipa desportiva. 

Mas não só de Desporto se compõe este departamento, desde já 

introduzimos novas fronteiras alargando o âmbito de intervenção da 

Associação: a Saúde e o Bem-Estar são desígnios da máxima importância na 

vida Universitária e que estão diretamente ligados com o Desporto. 

Queremos, neste seguimento, dar as melhores indicações para qualquer 

aluno da nossa Faculdade possa seguir uma vida mais saudável realizando 

assim o seu bem-estar tanto físico, como psicológico. 

Pretendemos então, para a concretização destes vetores, realizar as 

seguintes medidas: 

 

2º Semestre 2014/2015 

 Início da atividade quinzenal “FDL NightRunners”, com o objectivo 

de juntar os estudantes da Faculdade num percurso pré-

estabelecido de jogging.  

 Criação da “Dica da Saúde” de caráter semanal que se dividirá em 

duas partes: uma parte sobre Nutrição e outra sobre Musculação, 

com o intuito de oferecer um guia aos alunos interessados em seguir 

uma forma de vida mais saudável e equilibrada; 

 Realização da Gala do Desporto com a participação de todos os 

atletas que durante o ano estiveram envolvidos em campeonatos 

universitários em representação da AAFDL. 
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 Realização um Inquérito Online aos estudantes sobre as suas 

preferências desportivas e consequente analise dos resultados de 

forma a equacionar a abertura de novas equipas; 

 Elaboração do projeto “Estatuto Atleta-Estudante” a ser 

apresentado aos Órgãos competentes da Faculdade para 

aprovação; 

 

1º Semestre 2015/2016 

 Criação o “Cartão do Desportista” com mais vantagens para os 

atletas da Associação através da promoção de protocolos com 

entidades externas, desde lojas de desporto, a ginásios, equipas 

profissionais, etc. 

 Realização da “Semana do Desporto e Captação de Talentos” a ser 

efetuada no início do semestre com o objetivo de dar a conhecer aos 

novos alunos a existência das equipas da Associação, bem como 

abrir os treinos a qualquer pessoa para uma captação de novos 

atletas; 

 Promoção de jogos amigáveis com outras Associações para uma 

maior preparação das equipas para a época de 2015/2016; 

 Criação do “Torneio de Futsal” entre alunos composto por equipas 

formadas pelos alunos. Será realizado como forma de fecho da 

“Semana do Desporto e Captação de Talentos”; 

 Aposta no “Estágio Pré-Época” para todas as equipas, com 

realização de treinos e jogos amigáveis com equipas de fora e ainda 

com a reserva de um tempo para lazer e promoção do espirito de 

equipa; 

 Implementação do “Desporto fora das 4 linhas” com o intuito de 

promover a Ação Social das equipas ajudando os mais necessitados, 

com maior incidência nas crianças, promovendo a inclusão social e 

ainda promovendo o espirito de equipa; 

 

2º Semestre 2015/2016 

 Atribuição de prémios por objetivos, estabelecendo metas para 

cada equipa atribuindo recompensas pela concretização das 

mesmas; 
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Gabinete de Produção e Formação Jurídica e Apoio à 

Atividade Editorial 
 

Para o mandato de 2015/2016 este Gabinete apresenta-se com alterações 

significativas face aos últimos anos. Tal mudança decorre das necessidades 

que a comunidade estudantil tem vindo a manifestar. Assim, além da 

Produção Jurídica e do Apoio à Atividade Editorial iremos, de forma 

inovadora, promover uma área ainda não explorada pela Associação 

Académica: a Formação Jurídica. 

Porém esta nova etapa não é exclusiva da Formação Jurídica. As restantes 

vertentes apresentadas também irão acompanhar a visão empreendedora 

desta coordenação recém-eleita. 

No Apoio à Atividade Editorial iremos acompanhar a Editora AAFDL no 

mercado editorial jurídico. A difusão das novas edições da AAFDL, a procura 

de novos protocolos e a expansão do nosso nicho de mercado – o Código 

Civil mais barato do país – são objectivos deste Gabinete. 

Quanto à Produção Jurídica, a nossa primazia é referente à Revista Jurídica 

da AAFDL. Urge uma aproximação junto dos novos investigadores dos 

Institutos da FDUL – quer através de convites para a publicação de artigos 

doutrinários, bem como comentários a jurisprudência, quer através da 

composição da orgânica da Revista –, garantindo a excelência científica da 

Associação Académica. 

 

Assim sendo, comprometemo-nos a: 

2º Semestre 2014/2015 

 Apresentar a reforma das colectâneas da AAFDL com as devidas 

alterações. As alterações irão ser realizadas a nível formal – através 

de uma nova sistematização que facilite o acesso aos conteúdos – e 

a nível material – ao aumentar os conteúdos das colectâneas, 

abrangendo as cadeiras optativas, adicionando os elementos de 

apoio ao estudo. 

 Realização de um Regulamento da RJAAFDL para garantir aos 

estudantes publicações periódicas e em edições físicas, e 

decorrente disto, a consagração do interesse em ver os seus estudos 

publicados;  
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 Abertura de candidaturas para a inscrição de artigos científicos e 

comentários a jurisprudência para a edição n.º 30 da RJAAFDL. 

 

1º Semestre 2015/2016 

 Abertura da1ºedição do curso intensivo LawSkills – Soft-skills for 

lawstudents. Face às novas necessidades de mercado, não 

acompanhadas pela Faculdade, cabe à AAFDL promover de forma 

multilateral as soft-skills e preparar a comunidade estudantil para o 

mundo laboral; 

 Atualização das coletâneas da AAFDL com os exames, perguntas de 

orais e afins do 1º semestre do ano letivo anterior; 

 Desenvolvimento dos Jogos de Direito Público e de Direito Privado 

com uma organização multilateral, promovendo a eficiência 

procedimental e impulsionando a dimensão da iniciativa. 

 Publicação da primeira edição ordinária da Revista Jurídica da 

AAFDL – RJAAFDL n.º 30; 

 Abertura do período de inscrições de trabalhos para o Prémio 

Professor Miguel Galvão Teles; 

 Abertura de candidaturas para a inscrição de artigos científicos e 

comentários a jurisprudência para a segunda edição ordinário da 

RJAAFDL – Revista Jurídica n.º 31. 

 

2º Semestre 2015/2016 

 Atualização das coletâneas da AAFDL com os exames, perguntas de 

orais e afins do 2º semestre do ano letivo anterior. 

 Atribuição do Prémio Professor Miguel Galvão Teles e realização de 

uma homenagem a titulo cientifica com a realização de várias 

conferências 

 Publicação das segunda edição ordinária da Revista Jurídica da 

AAFDL – RJAAFDL n.º 31; 

 Publicação dos Estudos em Comemoração do Centenário da 

AAFDL. 
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Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais: 
 

Graças ao crescimento da onda de globalização, é imperativo que haja uma 

aposta numa melhor e prolifera comunicação com as mais diversas 

faculdades do programa de Erasmus. Este gabinete tem como fim facilitar 

aos alunos da nossa faculdade a adesão ao programa, ajudando-os e 

aconselhando-os nesse processo, desde a sua ida até á sua chegada.  

O gabinete tem também como fim procurar acompanhar e garantir a maior 

satisfação e ajuda aos alunos que chegam, de forma constante, procurando 

estar sempre presente para responder a quaisquer questões que os 

estudantes possam ter. É vital que os alunos sejam sempre acompanhados 

durante toda a sua estadia.  

O gabinete de Erasmus procurará manter ou melhorar os protocolos 

existentes procurando ainda criar outros protocolos que possam beneficiar 

os alunos.  

 

Neste sentido apresenta-se o seguinte programa de Erasmus: 

 

2º semestre 2014/2015: 

 Criação do Portal Erasmus; 

 Elaboração do Guia de Erasmus para os alunos incoming e os alunos 

outgoing; 

 Preparação da base do “Twinning” que tem como objectivo o 

intercâmbio de curta duração a nível internacional, que promova a 

partilha entre os alunos das diversas faculdade; 

 

1º semestre 2015/2016: 

 Procurar aumentar as vagas dos cursos intensivos e divulgar o prazo 

das inscrições antecipadamente; 

 Criação do conceito de Festa de Recepção aos alunos de Erasmus 

em colaboração com o vogal do Recreativo de forma a incluir os 

novos alunos no espírito académico da nossa faculdade; 
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 Realização de uma viagem com os alunos de Erasmus a outros 

pontos do país com o objectivo de lhes mostrar os locais de 

destaque; 

 Alteração do Regulamento de Erasmus, possibilitando ao aluno 

interno que regresse do programa Erasmus, aceda na totalidade à 

época de recurso, caso não tenha direito a equivalências nas 

cadeiras do exterior; 

 Realização de reuniões periódicas com os alunos de Erasmus com o 

objectivo de acompanhar o seu percurso na Faculdade. 

 

 

2º semestre 2015/2016: 

 Prossecução da iniciativa “more weekend” para dar a conhecer a 

cidade de Lisboa aos alunos de Erasmus; 

 Realização do conceito de Festa de Recepção aos alunos de Erasmus 

em colaboração com o vogal do Recreativo de forma a incluir os 

novos alunos no espírito académico da nossa faculdade; 

 Concretização do “Twinning”; 

 Realização de uma viagem com os alunos de Erasmus a outros 

pontos do país com o objectivo de lhes mostrar os locais de 

destaque ; 

 Continuação das reuniões periódicas com os alunos de Erasmus com 

o objectivo de acompanhar o seu percurso na Faculdade. 

 Concretização do projectoBuddies através da partilha de 

experiências, entre alunos da faculdade e alunos provenientes de 

Erasmus. 
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Gabinete Cultural e de Apoio aos Núcleos Autónomos 
 

O Departamento Cultural e de Apoio aos Núcleos Autónomos vai trabalhar 

na revitalização do mesmo para que este tenha uma presença efectiva na  

actuação da AAFDL.  

Ao longo deste mandato, iremos apostar no reforço das relações institucion

ais com os Núcleos Autónomos para que haja uma maior concertação das  

actividades, de forma a que estas tenham uma maior adesão da comunidad

e estudantil. 

No âmbito Cultural, para além da aposta em parecerias com entidades fora 

da nossa faculdade, traremos a Cultura à faculdade.  

As actividades que promoveremos serão:  

 

2º Semestre 2014/2015  

 Apoio na organização dos eventos dos Núcleos (Semana de África e 

Encontro de Tunas da Barítuna) 

 Celebração de protocolos de cooperação com os núcleos da  

faculdade. 

 

1º Semestre 2015/2016  

 Formação da equipa de rádio 

 Organização do Roteiro Cultural  

 Elaboração de actividades de promoção da cultura portuguesa 

 Apoio na divulgação de eventos dos Núcleos  

 

2º Semestre 2015/2016  

 Organização de pequenos concertos e exposições 

 Realização da “Noite de Fados e Tunas” 
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Mensagem da Tesoureira 
 

Gerir a Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa não é tarefa 

fácil para qualquer estudante que ocupe o cargo de tesoureiro. Trata-se de 

uma responsabilidade acrescida, por ser o ponto central de realização de 

toda e qualquer atividade que se pretenda desenvolver. Além de tudo isso, é 

a responsabilidade de conseguir responder às necessidades e dificuldades de 

qualquer aluno da Faculdade de Direito de Lisboa. Consciente da 

responsabilidade e rigor que o cargo exige, cabe assumir um compromisso 

de futuro que permita consolidar as contas de uma Associação cujos 

encargos não podem ser preteridos. 

Nessa medida, comprometendo-me com um mandato ambicioso, mas não 

é impossível, proponho-me a: 

- Consolidar as contas da AAFDL, permitindo uma redução dos valores em 

dívida para com fornecedores. 

- Rigor e precisão no cumprimento do orçamento definido para cada um dos 

departamentos. 

- Apoiar a criação de medidas de autofinanciamento de algumas das 

atividades propostas pelos vogais e coordenadores. 

- Redefinir a política de descontos e promoções AAFDL. 

Uma outra incumbência da tesoureira é a Editora da AAFDL e toda a linha 

editorial da mesma.  

A ideia de que é a Editora a sustentar a AAFDL é errada e induz em erro 

qualquer estudante. Se é verdade que a Editora tem um potencial de futuro, 

também é verdade que ainda está longe de o alcançar. 

Torna-se premente a necessidade de reestruturar toda a política editorial 

que tem sido levada a cabo, fazendo um uso mais sério e eficaz do Conselho 

Editorial, enquanto órgão de auxílio; é uma constante a inexistência de um 

contacto sólido com os autores e com outras entidades que podem ter 

interesse em editar e fazer produção científica através da Editora AAFDL.  

Produzimos os códigos mais baratos do mercado e os livros editados têm um 

preço mais acessível, por ser um objetivo central da política editorial o 

serviço ao corpo estudantil da Faculdade de Direito de Lisboa. Será um 

compromisso e um objetivo para este mandato a conquista de novas 

parcerias, novos autores e novos protocolos que permitam fazer crescer a 
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quota de mercado de uma editora, que tem capacidades para responder às 

necessidades e aos desafios que lhe sejam apresentados. 

Será seguida igualmente uma política editorial que acompanhe a evolução 

dos meios tecnológicos, desenvolvendo a Livraria Online e criando e-books 

que face aos custos de produção reduzidos, permitem obter uma margem 

de lucro maior. Através da Livraria Online é uma ambição a entrada noutros 

mercados de produção jurídica, principalmente junto dos países lusófonos, 

cuja procura por edições da AAFDL tem crescido.  

Demasiados objetivos para um mandato que será curto, mas uma meta 

estabelecida de forma a moldar o percurso futuro de uma Associação e de 

uma Editora que precisa de políticas constantes e fixas, no que concerne à 

área da tesouraria e da linha editorial. 
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Orçamento 



Gastos

Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 80.000,00

Mercadorias Vendidas 80.000,00

FSE - Fornecimentos e Serviços Externos 71.320,00

Direitos de Autor 16.000,00

Honorários 33.250,00

TOC 5.400,00

Informática 9.100,00

Diversos 3.500,00

Auditoria 9.850,00

Advogado 5.400,00

Conservação e Reparação 3.000,00

Materiais (Escritório e Outros) 3.000,00

Deslocações e Estadas 3.000,00

Rendas e Alugueres 3.370,00

Comunicação 5.100,00

Seguros 200,00

Equip. Eléctrónico - Fotocopiadora 100,00

Multi-Riscoactividade 100,00

Outros Serviços 4.400,00

Fotocópias e Plastificações 1.500,00

Comissões do Multibanco 2.400,00

Outros FSE´s 500,00
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Custos com Pessoal 138.300,00

Salários 115.000,00

Encargos Sociais (Seg. Social) 22.300,00

Outros Encargos (Seg. Acid. Trabalho) 1.000,00

Outros Gastos e Perdas 4.250,00

Camisolas 2.400,00

Quotizações 450,00

Outros gastos  200,00

Perdas Stock 1.200,00

Investimento de Reduzido Valor 4.900,00

Equipamento Informático 4.900,00

D1- Pedagógico 0,00

D2- Acção Social

Programa Atribuição de Apoios Indirectos 14.000,00

Estojos de Primeiros Socorros 50,00

Bar Solidário 500,00

Guia Acção Social 300,00

D3- Acompanhamento 950,00

Jornadas Académicas 200,00

Open Day 250,00

Embaixadores 500,00

D4 - Investigação e Produção Jurídica 2.800,00

Revista Jurídica 1.000,00

Prémio Galvão Teles 1.000,00

Jogos de Direito Civil e Direito Público 300,00

Law Skills 500,00

D5- Apoio ao Primeiro Ano 3.600,00

Jantar Caloiro 100,00

Guia do Caloiro 500,00

Gala do Caloiro 1.500,00
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Fim de Semana Caloiro 1.500,00

D7 - Recreativo 49.000,00

Festa Cerveja - Maio 13.000,00

Festa Cerveja - Outubro 13.000,00

Gala Natal 4.000,00

Enterro do Caloiro - Março 5.500,00

Festa Brasileira - Fevereiro 5.500,00

Festa Brasileira - Setembro 5.500,00

Porco no Espeto 2.500,00

D8 - Cultural e Núcleos Autónomos 6.300,00

Cénico 800,00

Noite de Fados e Tunas 500,00

Barítuna 1.300,00

Venusmonti 1.300,00

NEA 1.100,00

NEC 800,00

Divulgação Cultura Portuguesa 500,00

D9 - Marketing e Relações Empresariais 9.000,00

Manutenção e Meios Comunicação 1.500,00

Merchadising 7.500,00

D10- Desporto 15.350,00

Treinadores 6.000,00

Inscrições ADESL 4.000,00

Equipamento e Material Desportivo 500,00

Estágios/Campeonatos Nacionais/Torneios 4.000,00

Gala do desporto 100,00

Semana Desporto 500,00

Objectivos 250,00

D11- Erasmus e Internacionalização 3.000,00

Festa Erasmus 1.500,00

Viagem Erasmus 1.000,00

Guia Erasmus 500,00
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D12- Mestrado e Saídas Profissionais 850,00

Feira do Emprego 500,00

Jornadas Empregabilidade 200,00

Mini-Feira Estágios de Verão 150,00

Rendimentos

Vendas de Mercadorias 190.000,00

Prestações de Serviços 1.000,00

Cedência de Espaços aos Concessionários 109.400,00

Quota de Sócios 7.500,00

Alugueres de Cacifos 1.250,00

Receitas Diversas 11.000,00

Sub. Compartivipação da Faculdade 15.000,00

Sub. IPJ 33.080,93

Sub. Centro Cópias 911 6.000,00

Sub. Repografia Vermelha - Estratosfera 2.500,00

Sub. Tequilha 3.761,47

Juros de Aplicações Financeiras 9.000,00

Marketing e Relações Empresariais 3.000,00

Merchandising 3.000,00

Recreativo 58.300,00

Festa da Cerveja - Maio 15.600,00

Gala de Natal 4.000,00

Enterro Caloiro - Março 7.100,00

Festa Brasileira - Fevereiro 4.500,00

Festa Brasileira - Setembro 5.500,00

Porco no Espero 3.000,00

Festa da Cerveja - Outubro 15.600,00

Outras festas Recreativas 3.000,00

Apoio ao Primeiro Ano 500,00

Gala do Caloiro 500,00
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Total Rendimentos 451.292,40

Total Gastos 408.220,00

Resultado Operacional 43.072,40

Amortizações /Depreciações 11.000,00

Resultado Líquido Estimado 32.072,40


