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INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de Actividades e Contas é um documento de fundamental importância para 

a gestão da Associação Académica porque permite fazer o ponto de situação das 

actividades, dos eventos, das contas e das posições que foram realizadas e tomadas no 

último ano, bem como permite responsabilizar os dirigentes face aquilo que 

propuseram no passado, nomeadamente, no Plano de Actividades e Orçamento. 

Face à importância deste documento, o mesmo está organizado por áreas e dividido 

por departamentos e gabinetes. Cada um destes últimos apresenta uma descrição 

genérica da missão do mandato, uma descrição sumária das actividades realizadas, um 

balanço do mandato e, por último, algumas considerações estratégicas para o futuro. 

O Relatório apresenta assim uma estrutura formal coerente e clara para garantir a 

percepção de tudo o que foi realizado durante o mandato de 2015/2016. Para além 

disso, regista-se também a inovação face ao esquema de Relatório dos últimos anos, 

uma vez que se acrescentaram em todos os departamentos e gabinetes um ponto 

referente ao balanço de mandato, mas também um ponto autónomo com 

considerações estratégicas por forma a garantir-se algumas linhas de actuação no 

futuro. 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

Há cerca de um ano atrás definimos uma missão clara e exigente para o mandato de 

2015/2016: dinamizar mais a Associação, torná-la mais competitiva e, acima de tudo, 

mais forte como Instituição Centenária. Um ano depois, posso, em nome da Direcção 

da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, afirmar que conseguimos 

fazer isso e afirmo pessoalmente que superei em muito as minhas espectativas iniciais 

para este mandato. 

Descrever este mandato ainda que sumariamente é impossível sem antes se perceber 

que ele se inicia com varias dezenas de milhares de euros de dívidas a fornecedores, 

com vários contratos e acordos em execução demasiado onerosos para a Associação e 

ainda, com diversas dívidas de concessionários. Assim, neste início de mandato a 

grande missão foi resolver estes problemas. Pagámos a fornecedores e fizemos acordos 

de pagamento com alguns. Dispensámos os serviços demasiado onerosos, como foi o 

caso da Segurança das Festas. Renegociámos condições de serviços, como foi o caso da 

Novadis (cerveja) e Vodafone. Garantimos a sustentabilidade das concessões, 

resolvendo o contrato da Style Copy com a celebração de um acordo de pagamentos e 

adjudicando a concessão ao concessionário da Reprografia Vermelha, bem como, 

celebrando dois contratos com o concessionário dos nossos bares, com a duração de 

um ano, sem direitos de preferência e com seguro do pagamento da dívida. 

Para além de tudo isto, ao longo do mandato fomos adaptando os nossos serviços e a 

nossa actividade aos resultados que conseguimos retirar do Relatório da Auditoria 

adjudicada no mandato anterior. Foi precisamente com base nesse Relatório que 

apresentámos o Regulamento de Práticas para Boa Gestão com o objectivo de 

determinar procedimentos claros e correctos ao nível da gestão corrente, da aquisição 

de bens e serviços, da gestão editorial e, ainda, das actividades recreativas e 

associativas. Esta mudança significativa na forma de gerir a Associação ficou 

igualmente positivada na longa Reforma dos Estatutos que levámos a cabo durante o 

nosso mandato. Fazemos notar também o longo processo de revisão dos contratos de 



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – AAFDL 2015/2016 

DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 5 

 

trabalho que assumimos desde o início, com o objectivo de actualizar os contratos dos 

nossos funcionários que em muitos casos estavam completamente desajustados às 

novas realidades da Associação Académica. 

Foi um início complicado, mas uma vez regularizadas todas as situações, conseguimos 

dar um passo em frente rumo à inovação que pretendíamos criar.  

A Editora sofreu uma reforma profunda a vários níveis, entre eles: ao nível da sua 

imagem, da clarificação dos direitos de autor, da gestão e controlo de stocks, da 

profissionalização dos recursos humanos, dos protocolos de exportação, da entrada no 

mercado online ebook, da aposta em novos autores, da criação de uma bolsa de Peer 

Review, da profissionalização da Revista Jurídica, da intensificação da Lisbon Law 

Editions e mesmo ao nível de um novo mercado, nomeadamente o da revenda de 

livros, com um novo espaço de vendas na Faculdade de Direito. 

A nossa Política Educativa e Associativa dividiu-se em diversas frentes, entre as quais, a 

defendida nos Encontros Nacionais de Direcções Associativas (ENDA) e no Conselho 

Nacional de Estudantes de Direito (CNED), a defendida nos órgãos da Faculdade e, por 

último, aquela defendida pública e autonomamente na relação com entidades 

exteriores. 

Quanto à defendida nos ENDA, referimos em particular a subscrição da moção da 

Associação Académica da Universidade de Lisboa que visou alterar o limiar de 

elegibilidade para efeitos de atribuição de bolsa de estudos dos 14x IAS para os 16x 

IAS, o que permitiu o acesso a mais 3000 estudantes a bolsas no Ensino Superior. Para 

além disso, referimos a Moção por nós apresentada em ENDA, de defesa das bolsas de 

mérito social e académico que muito impacto tiveram na nossa Faculdade. Já quanto 

às nossas posições defendidas no CNED, estas prenderam-se essencialmente com a 

discussão sobre o Ensino do Direito, bem como sobre os temas por nós assumidos 

publicamente sobre a Ordem dos Advogados. Para além disso, fomos ainda os 

proponentes de uma reforma profunda dos estatutos do CNED que está até então em 

processo de aquisição de personalidade jurídica.  
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Por outro lado, quanto à política defendida nos órgãos da Faculdade, referimos as 

diversas alterações ao Regulamento de Avaliação que conseguimos, junto com os 

conselheiros pedagógicos, colocar em vigor e, em particular, registamos positivamente 

a intervenção no sentido da alteração do Regimento de Queixas Pedagógicas e da 

criação do Guião de princípios pedagógicos. No Conselho Académico, deixamos o 

registo da alteração da taxa de matrícula de 204 euros para 18 euros e do voltar atrás 

nos respetivos aumentos de taxas previstos pelo agora revogado despacho n.º 

24/2015, para além disso fica ainda o prazer de termos conseguido, junto com os 

conselheiros académicos, a isenção da taxa de oral de melhoria. Por último, no 

Conselho de Escola, fica o Acordo de Princípios que conseguimos alcançar antes da 

eleição do Director da Faculdade de Direito de Lisboa, bem como o projecto de 

Reforma do Plano de Estudos da Licenciatura do Curso de Direito que deverá servir de 

mote à discussão a iniciar neste órgão. 

Ainda no que refere à Política Educativa e Associativa, em particular aquela defendida 

pública e autonomamente na relação com entidades exteriores, são dignas de menção 

a nossa tomada de posição pública a favor da manutenção do grau de licenciado como 

requisito para o Estagio da Ordem dos Advogados, a nossa tomada de posição pública 

contra a revisão do Regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores e, acima de tudo, a queixa ao Provedor de Justiça sobre esta matéria e a 

audiência com a Bastonária da Ordem dos Advogados sobre os elevado e excessivo 

valor dos emolumentos praticados pela Ordem dos Advogados. 

Para além de todas estas actuações, entendemos digno de mencionar, ainda que de 

forma sumária, algumas das grandes inovações deste mandato, só possíveis graças ao 

trabalho incansável dos membros da Direcção, em particular dos vogais, 

coordenadores e respectivas equipas. 

Desde logo, nas áreas do Pedagógico e Política Educativa, para além do que já muito 

referimos sobre estas, fica a referência ao primeiro Relatório de Avaliação da Divisão 

Académica que enumerou muitos dos problemas de funcionamento desta, bem como 

a primeira realização do programa Embaixadores. 
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Na área da ação social, merece referência a criação do fundo de emergência social – 

que conta já com 3000 euros – a acionar em situações de urgência e eminente 

abandono escolar. Ainda nesta área, criámos o conceito de bar solidário com o 

objectivo de associarmos os eventos recreativos a uma vertente solidária, bem como 

criámos o projecto do dia do voluntário, com o objectivo de alargar o nosso escopo de 

atuação social.  Para além disso é igualmente digno de referência o projecto da 

Cantina AAFDL já aprovado e a executar no próximo mês. 

Na área do Pós-laboral fica o registo do primeiro Conselho de Representantes dos 

alunos do pós-laboral e trabalhador estudante que muito beneficiou o encontrar de 

soluções e propostas a defender em sede de Conselho Pedagógico. Por outro lado, na 

área das saídas profissionais, destaca-se a I Feira de Estágios de Verão que foi um 

sucesso entre os colegas mas também entre as entidades nela representadas.  

Já no Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano, é digno de registo a adesão massiva e nunca 

antes vista ao evento do Open Day, bem como à semana das Inscrições, fazendo da 

integração aos estudantes, uma verdadeira área de sucesso. Esse sucesso alastrou-se á 

integração dos alunos Erasmus através daquele foi o primeiro projecto de integração 

de estudantes de Intercâmbio, designado por Buddies. 

Na área do recreativo, para além da inovação na organização das festas, o que acaba 

por ser verdadeiramente notório e reconfortante é termos posto um fim aos prejuízos 

constantes das Festas da Faculdade. Reforço que, neste mandato, todas as festas 

deram um lucro substancial ao contrário do que aconteceu em todos os mandatos 

anteriores que temos registo. 

Por outro lado, quanto à imagem da Associação, merece referência ainda a alteração 

ao seu logótipo e, para além disso, a criação da primeira aplicação móvel da AAFDL 

com o objectivo de potenciar o acesso à comunicação e garantir a clareza da 

informação prestada. Também na área do Desporto foram registados passos 

significativos de inovação, nomeadamente, através da criação de uma equipa de 

basquetebol, bem como com o alargar substancial da vertente deste departamento à 

saúde e ao bem-estar. 
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Por último, na área cultural, é digno de se registar a celebração dos primeiros 

protocolos de cooperação com os núcleos de estudantes que pretendem ser uma base 

para a intensificação destas parecerias, bem como não deve ser esquecido, já na área 

de formação e investigação jurídica, o primeiro prémio de mérito científico no valor 

5.000 euros atribuído pela AAFDL. 

Resumindo, depois desta breve síntese de conquistas, parece-me justo afirmar que 

superámos definitivamente o nosso desígnio inicial. É com muita felicidade pessoal que 

vejo este ter sido o porto a que chegámos. Registo também que este resultado deve-se 

essencialmente ao facto de termos conseguido reunir uma equipa unida, empenhada e 

com espírito de missão. 

Termino agradecendo a todos os membros da minha Direção, sem os quais, nada do 

que alcançámos, teria sido possível. 

À Maria Desidério, ao Ricardo Stoffel, ao Miguel Romão, à Marta Pinto, ao Lucas Velho, 

ao Bruno Vieira, à Filipa Franco, à Andreia Dias, ao Diogo Coelho e Fábio Pires Moreira, 

ao Gonçalo Martins dos Santos, ao Matthew Fernandes, ao David Rodrigues, ao Pedro 

Freitas, ao André Rodrigues, à Ana Martins, ao Tiago Basílio, à Nicolle Barbetti, à Laura 

Antunes e ao Frederico Pedreira, muito, muito obrigado. 

Agradeço ainda aos restantes órgãos sociais da Associação Académica na pessoa dos 

seus Presidentes, bem como como a todos os representantes dos estudantes nos 

órgãos da Faculdade e a todos os estudantes que connosco colaboraram ao longo 

deste mandato, por nunca terem desistido daquele que é o desígnio da nossa 

Associação: representar os estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa e dignificar a nossa Instituição. 

 

JOSÉ MIGUEL VITORINO 
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MENSAGEM DA TESOUREIRA 

 

Os maiores desafios para Presidente e Tesoureiro residem na gestão financeira e 

empresarial da AAFDL. Colocar sobre jovens inexperientes a responsabilidade de gerir 

uma verdadeira empresa, significando obrigações e deveres que em circunstâncias 

normais não se colocariam, é o maior desafio para um dirigente da AAFDL. 

Inicia-se o mandato com entusiasmo mas o trabalho, empenhamento e a coragem que 

ambos os cargos exigem, levam à exaustão no fim de um ano de trabalho. O mandato 

da Direcção da AAFDL 2015/2016 é agora apresentado, do ponto de vista da tesouraria, 

discriminando com o maior rigor possível tudo o que foi concretizado. 

Num mandato que serviu, em grande medida, para “arrumar a casa”, houve um 

conjunto de situações mais ou menos agradáveis, que exigiram rigor e disciplina. Não 

sejamos inocentes, a tentação é grande, mas a causa que nos guia, o prosseguimento 

do interesse dos estudantes da melhor forma que conseguimos, sobreleva qualquer 

tipo de falha. 

Os resultados são agora apresentados, deixando com confiança o melhor de uma 

Direcção, que apesar das dúvidas que sobre a mesma penderam, conseguiu o que 

muitos tentaram, mas não conseguiram. 

O mandato de 2015/2016 trouxe grandes mudanças, no que à tesouraria concerne, em 

três áreas fundamentais:  

1. Recreativo: 

Este mandato fica marcado pela mudança de procedimentos na organização e controlo 

das festas. Foi compromisso da Direcção da AAFDL, por aconselhamento do conselho 

Fiscal e dos auditores, melhorar as práticas na venda dos bilhetes e nos pagamentos 

aos prestadores de serviços, envolvidos na organização das festas. 

A Direcção da AAFDL conseguiu não só implementar novas práticas (pulseiras 

diferentes consoante os preços, controlo hora-a-hora das vendas, factura obrigatória 
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para os prestadores de serviços envolvidos na organização, controlo de gastos) como, 

apresentar lucros que ultrapassam, em grande medida, os lucros alcançados por todas 

as anteriores Direcções. 

Demonstra-se, pelos resultados alcançados pelo Departamento Recreativo, que todas 

as festas da AAFDL podem ser autofinanciadas e gerar lucro, que é necessário para o 

desenvolvimento de outras actividades da AAFDL sem incorrer a mesma em custas 

acrescidos: considere-se os resultados verificados com a criação do bar solidário que 

permitiu criar um fundo de emergência social. 

No futuro, continuando a linha de actuação que por esta direcção foi implementada, 

será possível desenvolver cada vez mais actividades, aliando, sempre, a componente 

recreativa e social que a AAFDL nunca deverá perder.   

2. Núcleos Autónomos 

 Os núcleos da AAFDL são uma componente importante para a manutenção da 

pluralidade de interesses e estudantes que a FDL tem. Cada núcleo tem as suas 

necessidades, consoante as actividades que vão desenvolvendo ao longo de um ano. 

O financiamento demonstra-se vital para os mesmos, tendo a Direcção da AAFDL plena 

consciência de que nem sempre o apoio que presta é suficiente para as ambições de 

cada um dos núcleos. De certa forma, existe nas Direcções da AAFDL algum 

desconhecimento quanto a tais necessidades e objectivos, devendo haver, de futuro, 

uma maior atenção orçamental aos núcleos. 

Será preciso ajudar os núcleos a ganharem competências de gestão financeira 

autónomas, que os permitam ser cada vez mais sustentáveis por si próprios, não 

querendo isto significar que a AAFDL deverá prestar apoio através do seu orçamento. 

Neste mandato, ao mudar a forma de os núcleos receberem as suas verbas, conseguiu-

se perceber quais os núcleos que precisam de maiores ou menores verbas, ficando, 

também, a cargo dos mesmos, a responsabilidade de comprovarem que têm 

necessidade de maiores apoios. 
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3. Marketing 

Cada mandato pretendia uma linha de merchandising diferente. Tratava-se de deixar 

uma imagem de marca do seu mandato, reflectida em material como sejam camisolas, 

marcadores, cadernos, canetas, lapiseiras ou blocos de notas. 

Foi política desta Direcção optar por um caminho mais eficiente, investindo, apenas, 

naquilo que julgava haver maiores necessidades e no material que teria de incorporar o 

novo logótipo da AAFDL. Apostou-se em parcerias com a Direcção da Faculdade que 

permitiram menores custos para a AAFDL e, na criação de uma “imagem de marca” da 

Faculdade de Direito de Lisboa.  

Criámos uma rede de publicidade mais organizada e eficiente, uma vez que, parte do 

sucesso das actividades desenvolvidas pela AAFDL deve-se à publicidade das mesmas. 

Conjugado com a redução de custos com impressão de cartazes e maior investimento 

em vídeos, redes sociais e site oficial da AAFDL.  

Foi possível, desta forma, reduzir os custos associados ao departamento do marketing, 

que consubstanciou um ponto de discórdia todos os anos, devido ao seu elevado 

orçamento/gastos. 

 

 

A AAFDL tem três tipos de fontes de rendimento, para além do lucro que as diversas 

actividades geram (que são manifestamente insuficiente): Concessionários, Subsídios e 

Editora. Todas estas três áreas tiveram desenvolvimentos importantes no mandato, 

pelo que, cabe realizar uma análise discriminada e por tópicos de cada uma delas. 

Talvez, cabe explicar o que nem sempre é explicado e poucos percebem. 

1. Concessionários 

A AAFDL dispõe de 5 espaços concessionados/que pode concessionar: duas 

reprografias, dois bares e uma livraria. No início do mandato, a Direcção da AAFDL 
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deparou-se com um passivo de vários milhares de euros que respeitava a dívidas de 3 

dos 4 concessionários. 

Os dois bares concessionados demonstram-se vitais para os estudantes. Ao servirem 

refeições a 2,40 € e a praticarem preços mais baixos, permitem que muitos estudantes 

da Faculdade de Direito de Lisboa possam almoçar. Contudo, não pode ser razão 

justificativa bastante para se ter chegado aos valores em dívida, que em Junho de 2015 

era cerca de 22.000,00 €. 

Para fazer face a esta situação a Direcção da AAFDL negociou com a concessionária, 

permitindo o pagamento da dívida, em prestações mensais, durante um ano e a 

garantia de que a concessionária deixará os dois bares a 15 de Julho. Permite aos 

dirigentes futuros poderem optar em manter o mesmo serviço/concessionário ou, pelo 

contrário, mudar de concessionários. Julgamos que o menu estudante deverá ser 

mantido, através de uma negociação com o novo ou com o actual concessionário, mas 

também com a Faculdade, permitindo que seja mantida a refeição a 2,40€, ainda que, 

seja peremptório, garantir uma qualidade de serviço superior. 

A reprografia “Style copy” contabilizava, em Maio de 2015, uma dívida de cerca de 

14.000,00 €. Considerando que a dívida não seria paga se o mesmo concessionário se 

mantivesse, foi opção da Direcção da AAFDL resolver contrato de exploração, 

perdoando metade da dívida e formalizando um acordo de pagamentos mensais 

(150,00 €), até atingir o montante total em dívida. A reprografia em questão tem um 

problema de base que, no fundo, é o problema de quase todas as concessões: as 

rendas estão desactualizadas, baseando-se em valores que, atendendo às 

circunstâncias atuais do país, são impossíveis de manter.   

Por fim, o problema mais difícil de ser resolvido prendeu-se com a Livraria, 

concessionada à Coimbra editora S.A., que por motivos alheios à AAFDL tornou-se 

insolvente. A Coimbra Editora tinha, em Dezembro de 2015, uma dívida de 28.000,00 €, 

respeitante a rendas em atraso. A longa e saudável relação entre a Coimbra Editora e a 

Editora AAFDL foi o que permitiu a resolução do problema, de uma forma célere e boa 

para ambas as partes. A AAFDL constituiu-se credora no âmbito da insolvência da 
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Coimbra Editora S.A. e celebrou um acordo que prevê: aquisição de todos os móveis da 

livraria por 2.500,00 € e a aquisição de parte dos livros, com um desconto de 40% (total 

de 25.000,00 €). 

A AAFDL decidiu ficar com a livraria para exploração própria, através da 

comercialização de livros jurídicos em regime de revenda. Apesar das propostas 

recebidas por outras editoras, e da pressão que algumas exerceram sobre a AAFDL para 

lhes entregar a livraria, a Direcção da AAFDL, também com o consentimento do 

Conselho Fiscal, abriu neste mandato uma segunda livraria jurídica.  

Investimento que significou uma aposta no futuro e a contratação de uma nova 

funcionária. A Direcção da AAFDL criou as condições para que este projecto seja a um 

ano, salvaguardando as Direcções futuras de um negócio ruinoso. Cremos, contudo, 

que uma boa gestão da nova livraria permite o aumento dos lucros da AAFDL, 

permitindo novos investimentos e a criação de novas actividades/apoios para os 

estudantes. 

2. Subsídios 

Grande parte das actividades que a AAFDL desenvolve consegue-o, através dos 

subsídios que recebe, essencialmente, do IPDJ e da Caixa Geral de Depósitos.  

Logo no início do mandato, foi referido pela Direcção da AAFDL que havia alguma 

incerteza quanto à continuidade do subsídio de 50.000,00 € da Caixa Geral de 

Depósitos. Problemas em volta do protocolo celebrado com a CGD e AAFDL e, o novo 

protocolo entre CGD e FDL, conduziu a Direcção da AAFDL a negociar junto da CGD a 

manutenção desse subsídio. 

Contudo, através de tais negociações não foi possível manter o subsídio em 50.000,00 

€. As diversas reuniões com a CGD e a Direcção da AAFDL conduziram a um princípio 

de acordo, que permite a manutenção do subsídio entre os 35.000,00 € e os 40.000,00 

€ e o pagamento dos 50.000,00 € já facturados.Uma solução que, ainda que não 

promova a manutenção do valor recebido por anteriores Direcções, não impossibilitou 
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a manutenção do subsídio e, assim, evitou-se a eliminação de um subsídio fulcral para 

a AAFDL. 

3. Editora 

A Editora da AAFDL continua a ser a principal fonte de financiamento de toda a 

estrutura empresarial e associativa da AAFDL. 

Durante o mandato de 2015/16 foram produzidas mais de 40 obras, dos mais variados 

temas. Entre teses de mestrado e doutoramento, materiais de apoio a aulas práticas, 

colectâneas e legislação, manuais, estudos e monografias que abordam os mais 

diversos temas jurídicos, é com orgulho que prevemos um bom futuro para as edições 

AAFDL. 

Este ponto em concreto, pela dimensão que representou este mandato, está 

autonomizado em capítulo próprio deste Relatório. 
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MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE 

 

O plano de actividades da Vice-presidência da Intervenção Académica e da Política 

Educativa para o mandato 2015/2016 tentou ser um plano ambicioso e que fosse ao 

encontro das verdadeiras necessidades dos nossos colegas. Sendo a sua actuação a 

verdadeira razão pela qual o movimento associativo se torna importante na nossa 

faculdade, podemos considerar que cumprir com o plano que hoje se apresenta como 

um relatório foi um desafio que deu muito gosto a esta equipa de realizar.  

De salientar que as conquistas Pedagógicas que apresentarmos hoje como realizadas, a 

muito que estavam na ordem da discussão, como foi exemplo a alteração do 

regulamento de avaliação ou a eliminação das taxas e emolumentos. O 

acompanhamento atentado das queixas pedagógicas e a proximidade caracterizaram a 

actuação de um departamento cujo trabalho se repercute no dia-a-dia de todos nós.  

Conscientes das dificuldades que hoje a maior parte dos nossos colegas enfrenta para 

que lhe seja possível obter vencimentos para continuar a estudar no ensino superior, 

foi com a máxima descrição e sentido de responsabilidade que o Departamento da 

Acção Social, que já detendo um grande trabalho apresentado, conseguiu trazer uma 

visão nova contudo apostando na garantia que a AAFDL todo faria para possibilitar a 

manutenção no ensino superior dos nossos colegas e com isso criamos o fundo de 

emergência social e o banco de manuais.  

Desenvolvemos actividades e garantimos um apoio constante e permanente a todos os 

nossos colegas. Tornamos possível que todos os alunos de primeiro ano fossem 

inscritos de uma forma célere e ainda transmitindo toda a informação que de outra 

forma não teriam acesso. Promovemos a FDUL e trouxemos para a mesa, discussões 

que há muito deveriam ser realizadas. O departamento do Acompanhamento 

Académico propôs a Revisão do Plano de estudos, bem como a avaliação dos dirigentes 

associativos e a prestação dos serviços da divisão académica.  
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Para muitos o que foi esquecido, ao longo deste mandato, o departamento do pós-

laboral e do trabalhador estudante apresentou-se como inovador e veio de facto 

garantir uma efectiva representação dos estudantes deste regime, que a muito vinha a 

ser reivindicada. A luta pelo acesso a época do trabalhador estudante e um 

acompanhamento diário das necessidades deste turno foram uma realidade, quer com 

a constituição do Conselho de Representantes que veio dar voz aos alunos dos pós 

laboral, estreitando a relação entre a AAFDL e os estudantes deste turno. Também 

através do alargamento dos serviços da AAFDL e a garantia do acesso as mesmas 

condições foram premissas deste departamento que hoje evidenciamos.  

O Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano, foi irreverente e ao longo deste mandato 

conseguiu ir mais além e garantindo por um lado a realização das iniciativas de cariz 

mais recreativo e garantir um efectivo acompanhamento nos métodos de estudo dos 

novos alunos, através da disponibilização de apontamentos ou da redefinição da 

conferência de metodologia jurídica.   

Garantindo também o apoio aos alunos que estão de saída, o Departamento de 

Mestrados e Saídas Profissionais iniciou a discussão sobre a adequação da oferta 

formativa dos mestrados ministrados pela FDUL e promoveu iniciativas tendo em vista 

a que todos os estudantes tivessem acesso com o mercado de trabalho e as exigências 

que este apresenta. Tendo realizado para além da pioneira conferia sobre os 

mestrados, a feira da empregabilidade e a mini feira de estágios de verão.  

É devido um agradecimento pessoal, por todo o trabalho, pela dedicação e empenho a 

toda a equipa que compôs a intervenção académica ao longo deste mandato. Falo 

naturalmente: Andreia Dias, Bruno Vieira, Diogo Coelho, Fábio Pires Moreira, Filipa 

Franco, Gonçalo Martins dos Santos e Lucas Velho e a todos os colaboradores deste 

departamento cuja ajuda foi indispensável para que este mandato se tornasse o 

sucesso que hoje, todos nos orgulhamos de apresentar. 

Uma palavra de amizade ao José Miguel Vitorino, o meu presidente, que este sempre 

disponível e possibilitou um grande mandato, e também na Política Educativa garantiu 

conquistas nos diversos órgãos de representação externa como o ENDA e o CNED. 
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Reconhecer também o mérito pelo desenvolvimento e expansão da Editora da AAFDL 

levado a cabo pela Maria Desidério, que com pulso firme, geriu as contas e possibilitou 

a estabilidade que hoje apresentamos.  

Felicitar também a irreverencia da equipa liderada pelo Ricardo Stoffel que conseguiu 

levar a um outro patamar os eventos organizados pela AAFDL, bem como mostrar que 

a vertente recreativa e cultural continua a assumir um papel de bastante relevância na 

nossa instituição. Assim, felicito o trabalho dos meus companheiros de Direcção: Ana 

Martins, André Rodrigues, David Rodrigues, Matthew Fernandes, Pedro Freitas e Tiago 

Basílio. 

Um agradecimento à Marta Pinto pelo trabalho de apoio em todas as iniciativas e aos 

suplentes de direcção que tiveram sempre presentes para apoiar a realização das 

demais iniciativas da AAFDL, Frederico Pereira e Laura Antunes.  

Considero ainda que o futuro da intervenção académica passara por garantir a 

continuação do auxílio da AAFDL a todos os estudantes, através de um 

acompanhamento pessoal e casuístico a cada colega. A dependência da dinâmica dos 

órgãos da faculdade é algo que não devera justificar a inoperância deste que se assume 

como a principal função da AAFDL. Deixando ainda a meta de reforço de posições e de 

garantias que a agenda da discussão da política educativa terá um contributo 

indispensável da AAFDL.  
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DEPARTAMENTO DO PEDAGÓGICO 

 

Ao abrigo da delegação da competências de representação da AAFDL no Conselho 

Pedagógico da Faculdade, pelo Presidente no Vogal do Departamento, a principal 

missão que nos foi endereçada foi precisamente a de integrar aquele órgão, 

promovendo as atribuições da Associação e os interesses dos seus sócios e demais 

estudantes dentro daquele âmbito. Além disto, o Departamento é responsável pelo 

acompanhamento das vicissitudes do quotidiano dos alunos, promovendo o alcançe de 

respostas, em conjunto com os seus demais representantes, junto dos serviços, dos 

demais órgãos e da Direcção da Faculdade. 

Neste mandato, dentro da política conjunta de toda a AAFDL, promovemos ainda a 

discussão sobre reformas estruturais, nomeadamente no plano de estudos de 

licenciatura e de mestrados, o que se traduziu em progressos significativos nos 

consensos políticos indispensáveis ao processo de adaptação da nossa pedagogia ao 

futuro. 

 

Descrição sumária das actividades realizadas: 

 

1. Queixas Pedagógicas 

O instrumento das queixas pedagógicas é fundamental para a defesa do regular 

funcionamento da Faculdade e, em particualar, do seu regulamento de avaliação. 

Ao longo do mandato, contou-se um total de 14 queixas pedagógicas, tendo as 

mesmas alcançado os seguintes desfechos: Três foram arquivadas, duas foram 

remetidas pora outros órgãos ou para o director, houve uma desistência, em três 

verificou-se que a queixa era motivada por um erro na percepção do aluno quanto ao 

facto que motivava a queixa, duas foram solucionadas após se ter interpelado o 

regente da disciplina em causa, outras duas foram solucionadas através da promoção 

de um consenso entre as partes e uma última resolveu-se pela aplicação directa de 

uma norma do regulamento. 
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Casos houve ainda em que, não tendo sido formalizada uma queixa pedagógica, foi 

possível zelar pelo normal cumprimento do regulamento de avaliação através da via 

preventiva e dos meios diplomáticos, que entendemos serem  a primeira via a 

ponderar, quando se revele adequada ao caso concreto, especialmente tendo em conta 

a ressalva que importa aqui fazer de que o Conselho Pedagógico não tem competência 

disciplinar, cabendo esta, em exclusivo, ao Director da Faculdade. 

 

2. Formulário de queixas pedagógicas 

Anunciámos a criação de um formulário de queixas pedagógicas, que permitisse 

facilitar a sua elaboração no seguimento das regras do regimento das queixas 

pedagógicas e visando o preenchimento dos requisitos dele constantes.  

 

3. Regimento de queixas pedagógicas 

Foi sentida a necessidade de alterar o procedimento relativo às queixas pedagógicas, 

no sentido de uma maior celeridade e transparência na análise das mesmas.  

Genéricamente, a nova versão do regimento salvaguarda e reforça o princípio do 

anonimato do queixoso, promove a transparência desde início até à extinção do 

procedimento,  garantindo o conhecimento de todos os contornos da queixa por parte 

dos membros do plenário, prevê prazos específicos para a discussão e decisão em 

relação à queixa e reforça a legitimidade da AAFDL para representar e assistir o 

queixoso. 

 

4. Horário de atendimento 

O horário de atendimento foi disponibilizado e devidamente divulgado e, embora não 

tenha nunca funcionado em prejuizo da permanente disponibilidade do vogal do 

departamento, como sempre se ressalvou, teve adesão e permitiu criar um espaço 

temporal para o acompanhamento e esclarecimento de casos que, pela sua natureza 

ou pelas circunstâncias que o envolviam, exigiam outro tipo de abordagem ou a 

coordenação com outras entidades da Faculdade.  
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5. Alteração do regime de taxas das orais de melhoria 

O problema do regime de texas relativo às orais de melhoria, que por sua vez transitava 

de anos anteriores, prendia-se com as necessidades da sua adequação aos mecanismos 

de contabilidade da faculdade e à gestão administrativa destas provas, feitas pelos 

serviços da Divisão Académica. Neste quadro, em nome da Direcção da AAFDL, foi 

apresentada uma proposta em sede de Conselho Académico, que se traduziu no 

regime agora vigente e que permite a inscrição e ralização de orais de melhoria por 

todos os alunos sem qualquer custo, sendo que apenas os alunos que não 

compareçam à prova ficarão adstritos ao dever de pagar, em virtude da não 

comparência. 

 

6. Avaliações pedagógicas  

O primeiro exercício de avaliação pedagógica de docentes e de condições lectivas 

desencadeou-se em Junho de 2015, nunca sem forte oposição, tendo como principal 

inovação em relação aos anteriores o facto de o inquirido passar a avaliar os docentes 

não apenas por cadeira mas também por subturma, o que permitiu a individualização 

dos resultados da avaliação.  

Contudo, um primeiro exercício, já agendado e pré-concebido, não nos desviou da 

busca por um modelo mais objectivo, mais incisivo e que servisse os efeitos 

pretendidos e que, até ao nosso momento, eram apenas potenciais. Inspirados em 

modelos de outras faculdades, de Direito e não só, revelámos a nossa intenção de 

promover a implementação daquilo a que chamámos o Sistema Interno de Garantia da 

Qualidade, que se traduzia na realização de inquéritos aos estudantes sobre diversos 

pontos e docentes em específico, no acompanhamento periódico da actividade 

pedagógica por especialistas em ciências da educação, na orientação desses resultados 

para a gestão da Faculdade, nomeadamente do seu corpo docente e para a distribuição 

do mesmo pelas diversas turmas e disciplinas. 

Neste quadro, no âmbito da Comissão de Avaliação Pedagógica de Docentes e 

Actividades Lectivas, criada no âmbito do Conselho Pedagógico e seguindo 

regulamentação ao nível de toda a Universidade, fixou-se o entendimento de que seria 
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o momento de a faculdade adoptar os modelos de avaliação já previstos, com a 

tramitação e objectivos a eles adjacentes. Assim, deu-se o corajoso passo de se iniciar a 

elaboração do regulamento interno de avaliação pedagógica e científica de docentes. 

O regulamento concretiza legislação já existente e, em traços largos, determina a 

elevada influência da inquirição aos alunos e do trabalho de comissões especializadas 

nos âmbitos da distribuição, contratação e da progressão na carreira relativamente aos 

docentes da faculdade. Por envolver uma componente pedagógica e outra científica 

não nos é possível adiantar para já uma concretização material do regulamento, tendo 

em conta que a sua elaboração tem exigido uma cooperaçao entre Conselho 

Pedagógico e Científico, sem que os frutos possam ser públicos à data em que 

editamos o presente relatório. Remetemos todas as concretizações para as Jornadas 

Académicas, a realizar-se na segunda quinzena de Março,  

O nosso segundo exercício de avaliação pedagógica será levado a cabo no início de 

Março, com o modelo de inquérito por nós criado e que aqui anexamos. 

 

7. Guião de princípios pedagógicos 

Substancialmente, trata-se do Manual de Boas Práticas Pedagógicas a que se tem feito 

referência todos os anos, embora saia agora reforçado e com um âmbito de aplicação  

mais âmplo. A elaboração do documento iniciou-se em Dezembro de 2015, no âmbito 

da mesma comissão a que fizemos referência no ponto anterior, constituída pelo 

Conselho Pedagógico.  

Fixou-se o entendimento de que a avaliação pedagógica de docentes assenta num 

conjunto de princípios que devem ser positivados e que, por sua vez, servirão 

igualmente de base às avaliações futuras, à concretização do Regulamento de 

Avaliação e à análise das próximas queixas pedagógicas.  

O documento está ainda em elaboração, contando com o persistente 

acompanhamento de uma especialista em psicologia e ciências da educação. 

 

8. Acompanhamento das épocas de avaliação 
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Ao longo do mandato, em sede de Conselho Pedagógicos, pretendeu-se fazer o 

levantamento exaustivo das falhas no decorrer das épocas de avaliação, estando as 

mesmas ligadas, designadamente ao cumprimento de prazos de correcção de exames 

escritos e de lançamento de notas, à inscrição em exames escritos e orais, à marcação 

de provas orais, à resposta a requerimentos, a pedidos de revisão de nota e respectiva 

fundamentação e demais problemas recorrentes.  

O reportar de todas as falhas por nós conhecidas e a sua discussão no órgão ou com o 

seu Presidente permitia o alcançe de soluções que foram directamente propostas junto 

da Divisão Académica e da Direcção da Faculdade. Assim, passou a funcionar o 

mecanismo de aviso do docente quando este viole um prazo de correcção ou de 

resposta a um pedido de revisão; foram concedidas várias prorrogações de prazos em 

virtude de falhas no funcionamento dos serviços, devido ao mesmo, foram feitas 

reinscrições de alunos em provas de coincidência de exame ou de recurso ou marcados 

turnos extraordinários de orais motivados por faltas indevidamente marcadas ou não 

imputáveis a alunos; mais recentemente, passou a ser possível solicitar a verificação 

pelos serviços informáticos da exacta data de agendamento de provas orais nas 

páginas pessoais de alunos; implementar-se-ão mecanismos eficazes de aviso aos 

alunos relativamente a alterações de datas ou de horários de provas orais. 

 

9. Regulamento de avaliação da licenciatura 

Devemos evidenciar neste ponto a conclusão do processos de aprovação das 

alterações ao Regulamento que estavam pendentes desde o mandato anterior, tendo 

isto exigido um esforço negocial e político, em sentido contrário ao que era pretendido 

por determinados sectores da Faculdade. Esta aprovação permitiu, em traços largos, o 

acesso à época de Setembro por parte dos trabalhadores-estudantes, a existência da 

possibilidade de alteração de método A para método B até ao fim do período lectivo, a 

não obrigatoriedade de desistência da prova de exame para o acesso à época de 

recurso (a entrar em vigor no próximo ano) e a reformulação das regras sobre a 

compsoição do juri para provas orais.  
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Será ainda levada a discussão pública uma nova proposta de aleração do regulamento 

de avaliação, subscrita pela AAFDL, estando a mesma a ser ultimada no âmbito da 

comissão específica, criada para o efeito no Conselho Pedagógico. A mesma será 

primeiramente apresentada em sede de Jornadas Académicas. 

Como principais vectores desta reforma apresentam-se as alterações aos regimes das 

justificação de faltas, prevendo, designadamente, a justificação por motivos laborais 

extraordinários, por assistência a filho menor de 16 anos, tal como a justificação por 

representação da faculdade fora de portas ou em virtude de participação em 

competição desportiva de cariz académico. Regista-se também a alteração ao regime 

de acesso à época de Setembro, permitindo a inscrição de alunos com três (e não 

apenas duas) cadeiras em atraso. 

A reforma visa ainda assegurar um mecanismo que preserve integralmente o tempo 

lectivo, permitindo o total leccionamento e respectiva compreensão dos programas 

propostos, em moldes que, ao tempo da elaboração deste relatório e por uma questão 

de lealdade para com os trabalhos da comissão, não podemos especificar. 

 

10. Reforma do plano de estudos 

Participámos activamente na elaboração daquilo que pretende ser um forte contributo 

para a reforma do plano de estudos da licenciatura, remetendo as demais 

concretizações para o que se apresenta no âmbito do departamento do 

Acompanhamento Académico e Politica Educativa. 

 

11. Reforma dos Mestrados 

A reforma dos mestrados envolve, neste momento, a comissão da Faculdade 

respinsável pelo processo de acreditação dos Mestrados, o Conselho Científico e a 

comissão criada pelo Conselho Pedagógico para o efeito, a qual integramos. No âmbito 

desta, iniciar-se-ão os trabalhos para a elaboração de um novo regulamento transversal 

a mestrados e doutoramentos.  Trata-se de um âmbito a desenvolver conjuntamente 

com todos os sectores da faculdade, numa perspectiva de futuro. 
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Balanço do mandato: 

Ao longo deste mandato, lançámos o nosso foco para as reformas estruturais, para a 

alteração dos procedimentos no Conselho Pedagógico e para a inovação e 

desenvolvimento da pedagogia na nossa Faculdade. 

A actividade do departamento exige o conhecimento do funcionamento inter-orgânico 

dentro da instituição, a disponibilidade para o contacto próximo com os seus 

responsáveis e a capacidade para gerir o calendário político tendo em conta os 

momentos políticos vividos na faculdade. No início do mandato, identificámos a 

existência de um tendencial imobilismo no Conselho Pedagógico, verificando-se apenas 

excepções em casos de iniciativas pré-concebidas, sem grande margem para 

negocioção, o que se traduziu numa verdadeira oposição à iniciativa deste 

departamento e dos conselheiros discentes. Situação com a qual não nos resignámos. 

Neste quadro, revelou-se sempre essencial a coordenação com os conselheiros 

discentes do Conselho pedagógico, no sentido de uma verdadeira união criadora da 

capacidade de defender o legítimo interesse dos Estudantes. Nesta condição, fomos 

capazes de negociar os diversos pontos que se levantaram ao longo do mandato com a 

parte dos docentes membros do Conselho e com outros órgãos da Faculdade, 

conseguimos formalizar, apresentar e aprovar propostas e, não menos importante, 

evitar a concretização daquilo que se entendeu ser contrário aos interesses dos alunos 

e ao progresso da pedagogia na Faculdade. 

É com satisfação que entendemos que, sempre em conjunto com os conselheiros 

discentes, contribuímos para o avanço (pelo menos até ao ponto do no não retrocesso) 

em reformas essenciais na nossa faculdade, sendo capazes de trabalhar em planos que 

exigem um elevado grau de tecnicidade e que, como já dissemos, se revelavam 

controvertidos entre diversos sectores da faculdade. Assim, sentimos os efeitos da 

evolução e da colocação da Faculdade orientdada para o futuro. 

 

Reservo ainda este ponto para dirigir um caloroso cumprimento a todos os meus 

colegas de Direcção, aos colegas da Mesa da Reunião Geral de Alunos e do Conselho 

Fiscal. O mais sincero agradecimento pelo companheirismo, entrega e competência a 
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todos os conselheiros discentes com quem tive a honra de trabalhar para o Conselho 

Pedagógico, e um especial cumprimento aos restantes membros do órgão, na sua 

actual e anterior composição. Por fim, um especial cumprimento a todos os que 

colaboraram directamente para o trabalho deste departamento. 

 

 

 

Considerações estratégicas: 

Para além das orientações que já deixámos previstas ao longo da descrição das 

actividades, é essencial mantermos a postura proactiva que temos vindo a assumir no 

órgão, bem como é igualemente fundamental que continuemos a cultivar o consenso 

entre todos os discentes no Conselho Pedagógio por forma conseguirmos resolver 

facilmente todos os diferendos na sede do órgão.  

  



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – AAFDL 2015/2016 

DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 27 

 

DEPARTAMENTO DO ACOMPANHAMENTO ACADÉMICO E POLÍTICA EDUCATIVA 

 

O Departamento do Acompanhamento Académico e Política Educativa propôs-se a 

impulsionar uma nova dinâmica na AAFDL, promovendo-a quer interna, quer 

externamente. A concretização deste mandato no departamento em análise focou-se, 

além do que já foi referido, na discussão, em fóruns específicos, de algumas temáticas 

que se afiguram fulcrais para a comunidade que representamos. Outros dos vectores 

que foi proposto no início do mandato foi a resolução de alguns problemas específicos 

dos estudantes que, como veremos no ponto infra por algumas iniciativas que 

desenvolvemos, foi levado a cabo. 

 

Descrição sumária das actividades realizadas: 

 

1. Open Day 

Ao longo dos últimos anos a Faculdade de Direito de Lisboa tem 

realizado o Open Day da sua instituição. Neste mandato, ao invés, 

foi a AAFDL que tomou a iniciativa de realizar este evento com um 

programa diário que deu a conhecer a faculdades em todas as 

suas vertentes: instalações, plano de estudos, corpo docente, 

entre outros aspectos. A participação nesta iniciativa reuniu 180 

alunos, ou seja, uma participação nunca antes alcançada. 

 

2. Tutorias 

A AAFDL impulsionou, através do Conselho Académico, a alteração 

do regulamento da Rede de Tutores da AAFDL. Algumas das 

alterações foram a implementação das tutorias para os turno pós-

laboral, o reconhecimento da actividade como extracurricular e 

oficial da FDUL e participação da AAFDL no processo de 

recrutamento dos tutores, garantindo a sua transparência. 
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3. Reforma do Plano de Estudos 

O Plano de Estudos da FDUL deveria ser repensado. Dessa forma, coube à AAFDL iniciar 

o processo de discussão sobre algumas eventuais intervenções, o que culminou com a 

apresentação de um relatório. Alguns dos pontos abordados foram a 

internacionalização do plano de estudos, a creditação, a emergência de novas unidades 

curriculares, entre outros. 

 

4. Inscrições 

A AAFDL levou a cabo, mais uma vez, as inscrições dos novos alunos da FDUL. Ao longo 

de uma semana, essas inscrições foram preparadas de modo a explicar e a introduzir 

aos novos alunos a nova realidade da FDUL e, também, a AAFDL e os outros núcleos da 

faculdade. 

 

5. Relatório da Avaliação da Actividade da Secretaria 

No inicio do ano lectivo foi elaborado um relatório em que se elencaram as principais 

falhas da secretaria. O presente relatório foi enviado para a secretaria e para outros 

órgãos da faculdade. Entre outros pontos, foram incluídos problemas como prazos de 

correcção das entregas das provas escritas ou indeferimento dos requerimentos.  

 

6. Bolsa de Embaixadores 

A iniciativa em análise foi, neste mandato, pela primeira vez 

efectivada. Alguns alunos, seleccionados num concurso aberto a toda 

a comunidade de alunos da FDUL, tiveram a oportunidade de 

apresentar a sua faculdade e distribuir merchadising nas escolas 

secundárias que frequentaram.  
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7. Inquérito relativo à Conduta dos Dirigentes Associativos 

Realizou-se um inquérito que teve como objectivo auscultar os alunos sobre a 

importância da AAFDL e a sensibilidade que existe sobre a representação estudantil, 

nomeadamente sobre as posições tomadas pela AAFDL nos órgãos da faculdade. 

 

8. I Jornadas académicas 

Este departamento propôs-se a promover discussões relativas ao universo estudantil e 

aos problemas que daí emergem. Entre outros, foram discutidos assuntos relativos ao 

regulamento de avaliação e ao plano de estudos.  

 

Balanço do Mandato 

A avaliação do mandato e do seu cumprimento não poderá deixar de ser feita 

confrontando este relatório com o plano de actividades que foi votado e aprovado na 

Reunião Geral de Alunos. Neste sentido, de acordo com o plano traçado apenas não 

realizamos o Gabinete de Apoio Jurídico ao Estudante, uma vez que se percebeu que a 

Faculdade e a Pro-bono já proporcionam este tipo de serviço, tendo sido levados a 

cabo os restantes pontos do plano de actividades como se demonstra pela descrição 

sumária das actividades que atrás foi feita. Cabe, também, referir que, todas estas 

propostas foram cumpridas com sucesso e adesão por partes dos associados que se 

mobilizaram quando assim lhes foi solicitado. 

 

Considerações Estratégicas 

O sucesso ou insucesso de algumas das iniciativas que, neste departamento, são 

realizadas depende da cooperação que é estabelecida com a direcção da Faculdade. É, 

portanto, imperativo que, no futuro, se estabelecem formas mais eficazes e eficientes 

que melhoram os resultados de actividades como a Bolsa de Embaixadores ou o Open 

Day. 

Para além disso, este departamento tem a seu cargo reformas de uma impotância 

estrutural para a Faculdade. Assim, a Reforma do Plano de estudos da Licenciatura 
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iniciada neste mandato, deve continuar a estar na ordem do dia no que toca às linhas 

de actuação da Associação Académica.  
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DEPARTAMENTO DA ACÇÃO SOCIAL  

 

No início do mandato da Acção Social propusemo-nos a criar novas medidas para o 

combate ao abandono escolar devidamente concretizadas numa atribuição justa dos 

apoios indirectos, numa preocupação com a concretização da vertente exterior da 

acção social e não menos importante, com a vertente solidária das festas. 

Desta forma, com um conjunto de medidas inovadoras e com uma melhoria das 

medidas já anteriormente realizadas noutros mandatos, realizámos as medidas infra 

referidas.  

Descrição sumária das actividades realizadas: 

 

1. Bar Solidário  

O Bar solidário é uma novidade deste mandato que foi criada com a missão de dar aos 

eventos recreativos da Associação uma perspectiva solidária. O seu principal objectivo 

foi o de  angariar receita para o Fundo de Emergência Social (também uma novidade), 

através da venda de produtos alimentares ou de bebidas.  

Ao longo do mandato, o bar foi realizado ao longo de várias festas, nomeadamente: 

- Festa da Cerveja do 2º semestre do ano lectivo 2014/2015; 

- Evento FDUL Experience; 

- Festa Brasileira; 

- Noite de Fados e Tunas; 

- Festa Brasileira 2º semestre do ano lectivo 2015/2016; 

Esta iniciativa contou com a colaboração de membros da Direcção e com colaboradores 

do Departamento da Acção Social.  
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2. Reorganização da Biblioteca Jurídica  

Para além das inúmeras obras com que a biblioteca jurídica já conta, o seu número 

aumentou exponencialmente, através de diversas doações, entre as quais, da 

Faculdade, de uma Sociedade de Advogados, de Professores e ainda de vários 

estudantes. Com o aumento do número de obras, houve uma integração de todos 

estes novos livros no sistema informático e uma reorganização nas prateleiras que já se 

mostravam insuficientes para a grande quantidade de livros de certas cadeiras. 

 

3. Renegociação do Menu Estudante 

Durante este mandato continuou a ser um sucesso, pois cada vez há mais estudantes a 

beneficiar do mesmo pelo que são servidas já cerca de 500 refeições por dia.  

Quanto aquilo que nos propusemos e depois de várias reuniões com a concessionária 

do Bar Novo, chegou-se à conclusão que através de um aumento pouco significativo do 

Menu Estudante haveria a possibilidade de uma melhoria das condições do menu. Com 

uma adaptação do preço, o Menu ganhou mais variedade e melhor qualidade. Para 

além disso, o facto de a fila para o almoço estar dentro do bar, melhorou a qualidade 

geral do serviço do Bar Novo. Por fim, pugnamos também pela melhoria das condições 

para os alunos da noite, com a disponibilização dos pratos em boas condições para 

estes alunos. 

 

4. Guia da Acção Social   

O guia da acção social, é um guia que tradicionalmente expõe não só os apoios 

existentes na Universidade Lisboa como também, e em especial, os apoios indirectos 

atribuídos pela AAFDL. Neste mandato optamos por incluir o guia da Acção Social no 

Guia do Caloiro que foi distribuído na Semana das Inscrições na Faculdade, pois para 

além de acarretar menos custos no Orçamento previsto para o Departamento, chegaria 
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mais facilmente a todos os alunos interessados. Optamos também por incluir apenas o 

conteúdo referente aos apoios indirectos da Associação, que explicava resumidamente 

os requisitos e quais as formas de apoios indirectos existentes, uma breve explicação 

do que consistia o Fundo de Emergência Social e não os apoios atribuídos pela 

Universidade de Lisboa pois conseguimos ter a presença da SASUL para prestar 

informações aos estudantes como está exposto infra.  

Uma vez que o Orçamento previsto para este Guia não foi necessário, fizemos dele uso 

e comprámos mais um microondas que fazia muita falta pela grande adesão que temos 

assistido por parte dos estudantes ao uso dos mesmos. 

 

5. Semana das Inscrições - Presença da SASUL e painel de Arrendamentos 

Com a presença dos funcionários da Serviços da Acção Social  da Universidade de 

Lisboa (SASUL) na semana das inscrições na Faculdade, quisemos que todos os alunos 

que assim necessitassem pudessem esclarecer as suas dúvidas em relação aos apoios 

existentes na Universidade de Lisboa, sendo estas as preocupações para grande parte 

dos alunos que ingressam no Ensino Superior, e ninguém melhor que os funcionários 

dos SASUL para os esclarecerem de uma maneira mais eficiente com a ajuda de 

panfletos que foram disponibilizados não só durante a semana de inscrições, como 

também na recepção da AAFDL. Desta forma, pudemos contar por um lado com a 

presença de informação em relação aos apoios atribuídos pela AAFDL no guia do 

caloiro e por outro lado, com a presença da SASUL nesta semana. 

Ainda na semana das inscrições, foi organizada e exposta no painel mesmo em frente à 

sala de estudo, onde decorreram as inscrições, toda a informação disponível na 

Faculdade sobre os anúncios de arrendamento, e ainda toda aquela que chegou à 

recepção por parte dos senhorios interessados,  para que de forma célere e eficiente os 

estudantes que estivessem ainda à procura de casa, o conseguissem fazer.  

 

6. Apoios Indirectos 
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Neste mandato, foram atribuídos apoios indirectos a 36 alunos em Novembro de 2015, 

sendo que, para apurar a sua exigibilidade foi utilizado o método utilizado pela SASUL 

na atribuição de bolsas, alterando apenas a parte do rendimento anual per capita que 

consideramos os casos de pessoas que chegavam aos 6700€ (16x o IAS). Desta forma, 

os rendimentos acima de  6700€  seriam automaticamente excluídos. 

Elaboramos 3 escalões que evidenciavam o grau de dificuldade de cada aluno, 

divididos em escalão muito grave, grave e preocupante. Atribuindo da seguinte forma: 

150 Refeições, 75€ em fotocópias e  um vale de 10€ em material escolar, no 

escalão muito grave; 

100 refeições, 50€ em fotocópias e um vale de 10€ em  material escolar, no 

escalão grave; 

75 refeições, 30 € em fotocópias e um vale de 10€ em material escolar, no 

escalão preocupante. 

Foram realizadas ainda algumas entrevistas para perceber certas situações que não 

eram perceptíveis na declaração anual de IRS, pois em muitas não constavam todo o 

agregado familiar e para perceber de que modo podíamos ajudar o aluno pois 

contamos com situações em que necessitavam de uma ajuda extra para além dos 

apoios indirectos. 

 

7. Dia do Voluntário  

O “Dia do voluntário” decorreu no dia 26 de Novembro de 2015, no qual realizamos 

uma tarde de voluntariado que contou com cerca de 30 voluntários espalhados pelos 

diferentes núcleos  da Refood em Lisboa entre eles Telheiras, Lumiar, Alvalade, Nossa 

Sra. de Fátima e Misericórdia. Esta iniciativa resultou de uma parceria informal com a 

Refood, a qual se demonstrou muito profícua para ambas as Instituições, uma vez que 

os voluntários tiveram a oportunidade de passar uma tarde diferente, separando, 

embalando e recolhendo a comida para oferecer às pessoas mais carenciadas dessas 
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freguesias, dessa forma auxiliando o serviço prestado pela Entidade, aos quais não 

podemos deixar de agradecer até pelo feedback positivo que tivemos por parte dos 

vários núcleos. 

A realização do segundo “Dia do Voluntário” está pensada para Março, estamos apenas 

à espera de uma data conveniente da parte da Refood para realizarmos a iniciativa 

novamente. 

 

8. Fundo de emergência Social  

Como outra das novas iniciativas realizadas neste mandato, surge o fundo de 

emergência social que já conta com um regulamento disponível no site da AAFDL, onde 

enuncia os requisitos de acesso a este, o âmbito da sua aplicação, entre outras normas. 

Este Fundo só pode ser atribuído a alunos da Licenciatura que se encontrem em 

situações de extrema urgência e de carência económica grave, dando-lhes um apoio de 

forma a que não desistam dos estudos. Alunos nestas situações chegam-nos não 

apenas por e-mail mas também através do Gabinete de Responsabilidade Social que os 

acompanha devidamente ao longo do ano. Não menos importante, foram as verbas da 

venda do livro editado pela Professora Rute Saraiva intitulado “Cartilha Legal Ilustrada - 

Direito para todos” com o apoio da Reitoria, que reverteram também para o Fundo a 

quem não podemos de deixar de agradecer pela constante preocupação demonstrada. 

O Fundo foi crescendo através das receitas obtidas nas festas realizadas com o Bar 

Solidário, que conta neste momento com 3.255,59€. 

Os beneficiários do Fundo não podem ser obviamente revelados, mas podemos dizer 

que já temos dois casos de apoio de propinas e de senhas de alimentação. 

 

9. Banco de Manuais  

O banco de manuais surgiu como uma nova medida em que poderia ser mais uma nova 

forma de combate ao abandono escolar e incentivo ao estudo aos alunos carenciados, 
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a par de uma necessidade de escoar os livros que se encontravam na AAFDL 

provenientes de doações, ou que lá se encontravam perdidos. Assim sendo, reunimos 

todos estes livros, foram divididos por anos e ficaram à disposição dos alunos 

beneficiários dos apoios indirectos da AAFDL que no início de Fevereiro se dirigiram ao 

corredor dentro da AAFDL e escolheram os livros que lhes seriam úteis. Decorrendo a 

sua devolução no final do ano lectivo de maneira a que possam beneficiar outros 

estudantes carenciados de ano para ano. 

 

10. Colheitas de sangue 

Foram também realizadas as já habituais recolhas de sangue que são tão importantes 

como contributo essencial para aqueles que mais precisam. Realizámos uma primeira 

colheita dia 4 de Novembro de 2015 e uma segunda no início do 2º semestre dia 8 de 

Março, tendo sido ambas um sucesso pois a comunidade académica aderiu em massa 

a esta causa. 

 

11. Feira do Livro Sublinhado 

Neste mandato pudemos contar com duas feiras do livro sublinhado no início de cada 

semestre, a primeira nos dias 30 de Setembro de 1 de Outubro de 2015 e a segunda no 

dia 1 de Março de 2016, onde os alunos puderam vender os livros que já não usavam 

ficando uma parte do preço fixado para a AAFDL. Na primeira feira  a inscrição foi feita 

online através de uma plataforma não sendo tão eficiente como desejada, na segunda 

edição da feira disponibilizamos a inscrição na recepção da AAFDL sendo muito mais 

prático e de fácil controlo. As receitas provenientes das feiras reverteram inteiramente 

para o Fundo de Emergência Social sendo que, angariamos 2.270,00 euros em ambas. 

Em ambas as feiras foram vendidos livros provenientes do remanescente de uma 

grande doação feita por uma sociedade de advogados à Biblioteca Jurídica que tiveram 

um contributo muito significativo para o Fundo. 
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12. Renovação do Estojo de primeiros socorros 

Neste fim de mandato fizemos uma renovação ao estojo de primeiros socorros que 

tem uma grande procura por parte dos estudantes pois a caixa existente na portaria da 

Faculdade muita vezes não está preparada para os incidentes imprevistos, assim como 

para incidentes durante as festas promovidas pela Associação. Assim sendo, a caixa 

contou com uma grande quantidade de todos aqueles materiais necessários como, 

pensos rápidos, álcool, medicamentos anti-histamínicos, algodões, compressas, entre 

outros. 

 

13. Cantina da AAFDL 

Embora não estivesse inicialmente planeado, revelou-se indispensável a criação de um 

espaço para refeições para os estudantes que trazem comida de casa. Este espaço será 

cedido pela AAFDL e o projecto do mesmo já está realizado e aprovado, faltando só a 

adjudicação e a execução do mesmo. O desenvolvimento desta medida especifica 

encontra-se autonomizado no final do Relatório. 

 

Balanço do Mandato 

O balanço do Departamento da Acção Social neste mandato, é positivo. Quando 

começámos o mandato deparámo-nos com um legado muito significativo proveniente 

do excelente trabalho da anterior Vogal da Acção Social Ana Cristina Martins, em 

termos de Apoios Indirectos e Biblioteca Jurídica. Deste modo, foi com a criação de 

novas iniciativas como o “Dia do Voluntário”, o Fundo de emergência social, o “Bar 

Solidário” e ainda o Banco de Manuais que tentámos levar o Departamento ainda mais 

à frente, mais preocupado com a criação de novos instrumentos que garantissem que 

os estudantes em risco de abandonar o Ensino Superior continuassem a estudar. Mais 

próximo, foi como se afigurou o Departamento neste mandato, fazendo da Associação 

um sítio onde os estudantes podem procurar ajuda e onde esta será correspondida 

mesmo quando outras portas se fecham. 
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Aproveito esta oportunidade para agradecer às colaboradas da Acção Social que foram 

sempre tão disponíveis para concretizar as medidas a que nos propusemos. 

Muito obrigada a todas : Bárbara Mendes, Beatriz Mendes, Beatriz Machado, Débora 

Maltez, Francisca Cabral, Inês Câmara, Inês Guerreiro, Jéssica Nunes, Joana Andrade, 

Karolen Ramos, Leonor Carmo, Maria do Carmo Figueiredo, Mariana Sofia, Margarida 

Vidinha, Marta Fonseca, Marta Martins da Silva, Marta Morgado, Patricia Gonçalves, 

Rita Nogueira, Sara Aguiar, Vanessa Andrade, Vera Guimarães. 

 

Considerações estratégicas 

Apesar de um mandato positivo que parece sempre muito curto pela quantidade de 

coisas a fazer, há sempre coisas a melhorar. Em primeiro lugar, devido ao grande 

volume de obras existentes na Biblioteca Jurídica que tem tendência a aumentar cada 

vez mais, é necessário um sistema de catalogação informática digital do género 

daquele que temos acesso na Biblioteca da Faculdade, devendo até pensar-se num 

aumento da mesma nas instalações da AAFDL pois o espaço começa a ser insuficiente. 

Neste mandato tentámos estabelecer parcerias com instituições e criámos o “Dia do 

Voluntário” como ponto de partida. Deste modo, devemos continuar a trabalhar por 

uma Acção Social também virada para o exterior. 
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GABINETE DO PÓS-LABORAL E TRABALHADOR-ESTUDANTE 

 

O Gabinete do Pós-laboral e Trabalhador-Estudante procurou ir de encontro aos 

princípios basilares defendidos no início do mandato no Plano de Actividades, 

baseando-se essencialmente na ideia de apoio e contacto directo com os estudantes. 

Assim, a grande missão deste mandato consistiu em tentar criar uma relação de maior 

proximidade entre os alunos do regime pós-laboral, os trabalhadores-estudantes e a 

AAFDL, tentando também colmatar as possíveis desigualdades entre este regime e o 

regime diurno. Tudo isto tendo como base medidas concretas e exequíveis. 

Descrição sumária das actividades realizadas: 

 

1. Conselho de Representantes 

O Conselho de Representantes foi um órgão consultivo da AAFDL e era constituído 

pelos membros nomeados em sede de reunião de Direcção no início do mandato e 

também pela Coordenadora do Gabinete do Pós-laboral  e Trabalhador-Estudante.  

Este órgão procurou debater algumas das várias problemáticas do regime pós-laboral e 

do estatuto trabalhador-estudante, como por exemplo, a Época de Setembro para 

trabalhadores-estudantes e o respectivo regime de faltas. 

Para além disto, nas reuniões deste órgão foram lavradas actas que se encontram 

publicadas no site da AAFDL, mais especificamente, na parte dirigida ao Gabinete do 

Pós-laboral e Trabalhador-Estudante. 

2. Trabalhador-Estudante 

Os trabalhadores-estudantes exigiram deste gabinete uma especial atenção, uma vez 

que, são estudantes que à partida estão colocados numa posição de maior 

sensibilidade. Como tal, o nosso mandato pautou-se por melhorar e fazer algumas 
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alterações em muito do que é referente aos trabalhadores-estudantes e directamente 

os afecta. 

3. Época de Setembro  

Uma das nossas principais preocupações passou por assegurar a Época de Setembro 

para os trabalhadores-estudantes. Por isso, juntamente com o Vogal do Departamento 

do Pedagógico e com os Conselheiros Pedagógicos do Mandato 2015/2016, 

procurámos arranjar um consenso para que a Época de Setembro voltasse a ser aberta 

a trabalhadores-estudantes. 

Assim sendo, os trabalhadores-estudantes vão poder inscrever-se na Época de 

Setembro, no ano lectivo de 2016/2017.  Os moldes para essa mesma Época de 

Setembro serão os seguintes: os trabalhadores-estudantes continuam a ter exames de 

recursos ilimitados. Contudo, os exames que por motivo de coincidência não possam 

ser feitos na época de recurso, passam a poder ser realizados na respectiva Época de 

Setembro. 

4. Regime de Faltas 

Realizámos uma proposta de alteração ao regime de faltas, que favoreça os 

trabalhadores-estudantes e que será incluída nas alterações a realizar pelo Conselho 

Pedagógico ao Regulamento de Avaliação. 

5. Colectânea de Exames 

Sabendo o quão importante é haver um verdadeiro acompanhamento da vida 

académica dos estudantes, em cooperação, o Gabinete da Produção Jurídica 

disponibilizou uma colectânea de exames, colectânea essa que também contem 

informação referente às regências do regime pós-laboral.  
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6. Semana das Inscrições 

O Gabinete do Pós-laboral e Trabalhador-

Estudante achou que também esta seria uma 

das maiores bandeiras deste mandato, uma 

vez que, desde quase sempre se verificou um 

abandono para com os alunos do pós-laboral 

e para com os trabalhadores-estudantes que 

ingressavam no ensino superior. Para além do 

mais, sendo ambas situações que colocam os alunos em posições ambíguas, relevava 

procurar responder a este problema. 

Posto isto, alguns dos colaboradores deste gabinete disponibilizaram-se para participar 

na Semana das Inscrições, que aconteceram em Setembro de 2015. Desta forma, os 

alunos do pós-laboral e aqueles que fossem trabalhadores-estudantes, poderiam ter 

contacto directo com outros alunos em posição idêntica. 

Para além disto, foi disponibilizado um documento com grande parte da informação 

que estes alunos iriam precisar, como por exemplo, quais os passos a seguir para pedir 

o estatuto trabalhador-estudante, o funcionamento do Conselho de Representantes, 

alguns dos horários do transportes à noite e o horário dos serviços da Faculdade.  

7. Horário de Atendimento na AAFDL 

O alargamento do horário da AAFDL foi uma forma de materializar o Gabinete do Pós-

laboral e Trabalhador-Estudante, como meio de os alunos terem onde se dirigir sempre 

que tivessem algum problema ou surgisse alguma dúvida que precisariam de ver 

esclarecida.  

Assim, a AAFDL passou a estar aberta até às 20.20h duas vezes por semana (segunda-

feira e quarta-feira). Este horário foi garantido por colaboradores do Gabinete do Pós-

laboral e Trabalhador-Estudante, de forma a garantir que as dúvidas de quem se dirigi-

se à AAFDL eram efectivamente tiradas. 
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8. Inquéritos 

Os inquéritos foram realizados de forma a promover o diálogo entre a AAFDL e os 

estudantes e assim efectivar a ideia dos fóruns de discussão que se encontravam no 

nosso Plano de Actividades. Para além disto, os inquéritos foram importantes não só 

para que se compreendesse a opinião dos estudantes mas também para passar alguma 

informação que podia não ter sido passada correctamente. 

 

Balanço do Mandato 

Procurando fazer uma pequena análise do nosso mandato verificámos que muitas das 

nossas medidas concretizadas repecurtiram efeitos positivos na vida dos alunos do 

regime pós-laboral e dos trabalhadores-estudantes.  

Analisemos, por exemplo, os efeitos de medidas como a efectivação da Época de 

Setembro, que vai procurar ajudar os trabalhadores-estudantes a fazer uma melhor 

gestão da sua vida académica. Também a participação de alunos do pós-laboral nas 

inscrições e a disponibilização de informação relativa às especificidades deste regime e 

do estatuto trabalhador-estudante se demonstrou muito importante, pois amparou 

muitos estudantes naquele que foi início do seu percurso no ensino superior. 

Para além disto, a materialização do gabinete do pós-laboral e trabalhador-estudante 

demonstrou-se também essencial para que o acompanhamento a estes estudantes 

fosse feito, até mesmo porque deu oportunidade de muitos estudantes do regime pós-

laboral se tornarem sócios da AAFDL. 

Tudo isto aqui descrito não seria possível sem todos os colaboradores do gabinete. 

Embora um agradecimento seja pouco, tem de ser feito: A título pessoal e também em 

nome da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, o mais sincero 

obrigada a algumas das pessoas que tornaram este trabalho possível: André Carvalho, 

Beatriz Jacinto, Beatriz Pires, Cátia Monteiro, Débora Maltez, Fernando Miguel 

Domingos, Filipa Belchior, Francisco de Ornelas Matias, Francisco Marques, Gonçalo 
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Varejão, Inês Pinheiro, Jéssica Lopes, Maria Cunha, Mariana Simões, Margarida Duarte, 

Marta Primitivo, Nara Marques, Patricia Rodrigues, Pedro Zacarias e Sara Morbey 

Mesquita. 

 

Considerações estratégicas: 

Cabe ainda a este gabinete fazer pequenas considerações estratégicas que 

consideramos importantes para o futuro do Gabinete do Pós-laboral e Trabalhador-

Estudante. Como tal, a AAFDL nunca deve esquecer que este é um dos mais 

importantes gabinetes, pois é essencial no acompanhamento do percurso de 

estudantes que se encontram num regime ou com um estatuto com muitas 

especificidades.  

Assim, também a continuação da existência do Conselho de Representantes  é muito 

importante. Este órgão é essencial para que haja de facto um apoio constante, uma vez 

que, reunindo frequentemente não deixa que o regime do pós-laboral e os 

trabalhadores-estudantes caiam  no esquecimento. 

A nosso ver é também importante pensar em eventos que possam ser realizados no 

horário do regime do pós-laboral e que estejam directamente relacionados com ele. 

Mas nunca caindo no erro de tornar diferente aquilo que é igual, isto é, nunca 

correndo o risco de, mesmo que não querendo, acabar por diferenciar o regime diuno 

do regime pós-laboral. 
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GABINETE DE APOIO AO PRIMEIRO ANO 

 

O desígnio deste Gabinete funda-se numa mais e melhor integração dos novos alunos 

da Faculdade. Como tal, são elaborados documentos e realizadas atividades cujo 

objetivo é, essencialmente, aproximar os alunos e pô-los a par de toda a orgânica e 

funcionamento da Faculdade. Assim, e procurando sempre uma melhor adaptação ao 

espaço universitário, o Gabinete procura um contacto próximo com todos os alunos. 

Além disso, visto que fora uma das falhas e lacunas mais sentidas nos últimos tempos, 

pautou-se pelo combate à desigualdade de acesso a atividades e eventos para alunos 

de pós laboral – tendo uma importância e atenção permanente.       

 

Descrição sumária das actividades realizadas: 

1. Open Day  

A colaboração do Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano executou-se de forma direta na 

elaboração e desenvolvimento desta atividade. 

O Open Day pela importância que tem na projeção da imagem da Faculdade e do curso 

de Direito, importa de sobremaneira. De tal forma que o Gabinete pela missão que tem 

e os valores que o move, procurou sempre dar o melhor seguimento a todas as 

instruções dadas pelo Departamento do Acompanhamento Académico e Apoio ao 

Estudante e pela Faculdade. Sendo que é um evento que tem impacto nacional e tem 

uma premência natural e inerente, procurou-se dar a conhecer o espaço da Faculdade, 

o mundo universitário e todos os mecanismos e ferramentas disponíveis aos recém 

chegados.  

Neste evento contaram-se com variadas ações realizadas ao longo do dia, tais como 

visitas guiadas ou até mesmo apresentações do que é o curso de Direito por parte de 

docentes da instituição. Contou-se, por isso, com uma considerável adesão, vindo 

alunos de todo o País, o que ajudou a elevar o nível da toda a atividade. 
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2. Jantar do Caloiro 

O Jantar do Caloiro, embora não constando no programa de 

candidatura, foi uma atividade que o Gabinete de Apoio ao 

Primeiro Ano fez questão de realizar. O relevo do Jantar concerne 

ao facto de ser no final do semestre, isto é, no final do ano letivo. 

Este evento procurou unir as pessoas do 1º ano de então, numa 

noite de convívio, contando com a prossecução da maior e 

melhor integração dos alunos. Este Jantar pela sua importância 

contou também com inovações por parte do Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano de 

forma a inovar a vertente recreativa do mesmo. Assim, criaram-se atividades durante o 

Jantar, tais como a Roda Jurídica que levou a uma numerosa interação de todos. 

 

3. Banca de apontamentos 

Os apontamentos disponibilizados na dropbox da AAFDL foram resultado do contacto e 

ponte entre e AAFDL, a secretaria e os docentes da Faculdade. Sendo os apontamentos 

e todas as ferramentas possíveis documentos que importam ao estudante pela 

diferença e melhoria no estudo, foi criada a dropbox. Embora tenha sido um trabalho 

fulcral e crucial por parte do Gabinete de Produção Jurídica, o Gabinete de Apoio ao 

Primeiro Ano esteve sempre atento de forma a colaborar e tornar profícuo este 

mecanismo de apoio ao estudo. 

 

4. Manual de Sobrevivência do Caloiro 

O Manual foi um Guia inovador e rigoroso no apoio e informação dado ao novo aluno 

que entra na Faculdade. Embora havendo uma edição de anos anteriores e mesmo 

uma edição de Guia do Caloiro por parte da Faculdade, o Gabinete de Apoio ao 

Primeiro Ano procurou inovar e incrementar um novo modelo de Guia/Manual.  

Assim, incorporaram-se novos moldes, dividindo-se o Guia/Manual em duas partes: a 

institucional e a recreativa. Esta foi uma forma de abordagem a toda a temática relativa 
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à Faculdade e ao curso de Direito que nor parece ter potenciado a leitura da informção 

por parte de todos. 

 

5. Integrar os delegados de turma de pós-laboral nas reuniões de delegados 

Os delegados de pós-laboral eram muitas vezes ostracizados aquando da marcação de 

reuniões de delgados. Embora com alguma diferença de horário, as reuniões 

decorreram com normalidade e resalvou-se a importância da presença dos delegados 

de pós-laboral pela visão e realidade diferente que experienciam os alunos em regime 

diurno. 

 

6. Apoio à realização da semana das inscrições 

Os novos alunos receberam um kit de boas-vindas com apoios essenciais a um início 

académico informado. Mais de 500 alunos estiveram na semana de integração e 

atividades. Destaque para a ida ao Banco Alimentar, onde se fez a reabilitação da Sede 

e separação de alimentos. Esta foi uma semana essencial para a inclusão dos alunos 

recém chegados à Faculdade, cujo objetivo é a parte social, nas duas variantes, tanto a 

nível de colaboração de causas sociais, como a nível de conhecer os novos colegas da 

Faculdade. 

 

7. Incluir os alunos de pós-laboral em todas as atividades 

Os eventos promocionais e de integração realizadas pelo Gabinete de Apoio ao 

Primeiro Ano contaram sempre com o zelo necessário de maneira a incluir os alunos de 

pós-laboral recém-chegados. A consideração e efetivação desta medida constata-se 

pelos horários, proximidade e cuidado a que foram dados aos alunos de regime 

noturno. 
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8. Conferência de Metodologia Jurídica 

Tendo em conta a premente e séria falta e falha de 

métodos de estudo no início do anos, o Gabinete de Apoio 

ao Primeiro Ano, apresentou uma medida e executou esta 

Conferência inovadora. De forma a haver uma Conferência 

que chegasse aos alunos da melhor maneira possível, 

dando todos os mecanismos possíveis e necessários ao 

estudos, os convidados eram docentes e discentes da 

Faculdade. Importa referir a forma de seleção dos 

convidados, sendo que da parte dos discentes, houve um 

aluno de 2º ano, pela sua proximidade aos alunos e à 

realidade de 1º ano, e um aluno de 4º ano, pelo conhecimento que tinha das cadeiras e 

por se aproximar o término do curso. Quanto à vertente professoral, contou-se com 

um Dr., por ter terminado o curso há pouco tempo e por isso conhecer de perto a 

realidade do que é ser aluno e o que um docente exige deste, além disso, contou-se 

com um Professor Doutor, pelo relevo que tem na Faculdade e pelo conhecimento de 

causa no leccionamento das matérias. 

 

9. Jantar do Caloiro 

À semelhança do primeiro Jantar do Caloiro, também este 

não estava incluído no programa de candidatura. Contudo, 

julgou-se necessária a realização deste evento pela e 

inclusão aos alunos recém chegados à Faculdade. Desta 

forma, também neste Jantar houve inovações ao longo do 

mesmo, contando com a presenças das Tunas masculinas, 

sendo que a adesão atingiu números record. Com isto, 

procurou-se a integração e a interação entre os novos alunos 

com variadas atividades, de forma a implementar um espírito de convívio entre estes. 
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10. III Gala do Caloiro 

Nesta edição procurou-se dar seguimento ao que já era feito em 

anos anteriores. No entanto, o Gabinete de Apoio ao Primeiro 

Ano procurou incrementar uma maior proximidade e 

participação dos novos alunos. Além disso, foram criados novos 

prémios e novas atuações nesta edição, abrindo espaço para a 

comédia e a criação de uma música, também à semelhança do 

que sucede noutras faculdades. 

 

Balanço do mandato 

O mandato do Gabinete este ano foi considerável e manifestamente cumprido.  

Ficaram a faltar a concretização de duas propostas: jantar e saída do caloiro e o fim-de 

semana do caloiro.  

Contudo, as razões para o não cumprimento prendem-se por fundamentos 

inultrapassáveis. Relativamente ao jantar e saída, importa referir que com a parceria 

feita com grupo K, nomeadamente a discoteca Urban Beach, a proposta ficou sem 

efeito. 

Depois, no que diz respeito ao fim-de-semana do caloiro, não se concretizou, visto que 

os gastos e excedentes não esperados na realização da Gala, impediu o fim-de-semana 

do caloiro, por motivos orçamentais. 

O procedimento adotado aquando das atividades pautou-se sempre pelo critério de 

rigor e abertura do Gabinete, de forma a haver um contacto próximo com os alunos e 

uma realização profícua dos eventos. 

 

Considerações estratégicas 

A sinergia entre gabinetes e departamentos é um ponto fulcral para o Gabinete de 

Apoio ao Primeiro Ano. Como tal, espera-se no futuro um aprofundamento das 

relações. O incremento de mais atividades e a implementação do fim-de-semana do 

caloiro é algo a melhorar e incrementar como bandeiras do Gabinete de Apoio ao 

Primeiro Ano. Além disso, também os representantes de subturmas devem ter um 



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – AAFDL 2015/2016 

DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 49 

 

contacto próximo com a equipa do Gabinete de Apoio ao Primeiro Ano. Esta medida 

deve ser tida em conta para o futuro, não só para ajudar a criar uma ponte entre o 

Gabinete e os alunos, mas também de maneira a ouvir os problemas que possam surgir 

em sede de turma e subturma. 
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GABINETE DE MESTRADOS E SAÍDAS PROFISSIONAIS  

 

O Gabinete de Mestrados e Saídas Profissionais representa uma das áreas mais 

importantes e mais abrangentes de atuação da AAFDL. Aquilo a que nos propusemos, 

por isso mesmo, foi a um mandato que se caracterizasse pela exigência mas que, ao 

mesmo tempo, cumprisse as expectativas de quem nos elegeu. 

Existem dois objetivos que queríamos cumprir e, felizmente, cumprimos: por um lado, 

uma cada vez maior interligação entre o fim da licenciatura e a entrada no mercado de 

trabalho (com as cada vez mais consolidadas Jornadas de Empregabilidade, por 

exemplo) e uma abertura da Associação aos Mestrados da Faculdade, que tinham 

vindo a ser ignorados (com a realização do Open Day dos Mestrados e Doutoramentos 

ou a Conferência sobre os Mestrados: “Vem Discutir os Mestrados”). 

Por isso, e em conclusão, este Gabinete pautou-se pelo realismo das metas que, apesar 

de exigentes, definiu para si. Não nos esquecemos dos alunos da licenciatura, mas 

lembrámo-nos dos alunos de Mestrado. Sabemos o quão difícil é um licenciado 

integrar-se no mercado de trabalho mas não ignorámos as barreiras que se apresentam 

àqueles que preferem a investigação. 

Por tudo isto, cumprimos aquela que deve ser a função de qualquer Gabinete desta 

Associação: servir todos, sem diferença. 

 

Descrição sumária das actividades realizadas: 

1. Open day dos Mestrados e Doutoramentos 

No Open Day dos Mestrados e Doutoramentos a 

AAFDL prestou ajuda à Faculdade, nomeadamente na 

escolha de alguns oradores, visitas guiadas a faculdade 

e acompanhamento dos alunos às aulas abertas que 

estavam a decorrer. 
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2. Conferência sobre os Mestrados: “Vem Discutir os Mestrados” 

Nesta conferência foi discutida a importância do 2º 

Ciclo do Ensino Superior, tanto como forma de 

complementação da Licenciatura como da 

necessidade que a Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa tem de progredir e 

acompanhar o desenvolvimento que se afigura no 

Ensino Superior a nível nacional, nomeadamente ao nível do 2º Ciclo de estudos. 

 

3. Portal do Emprego 

O Portal do Emprego foi um projeto que o Gabinete de Mestrados e Saídas 

Profissionais, em conjunto com a Faculdade, acompanhou e ajudou na divulgação 

aquando o seu lançamento. 

 

4. IV Edição das Jornadas da Empregabilidade 

O Gabinete de Mestrados e Saídas Profissionais em 

colaboração com o Gabinete de Saídas Profissionais da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, executou 

a IV Edição das Jornadas da Empregabilidade, que foram 

realizadas entre 27 a 29 de Outubro de 2015, que por sua 

vez foi constituídas pela Feira de emprego como ainda 

por um conjunto de Conferências. 

 

No dia 27, teve lugar a conferência denominada “Profissões Jurídicas” que teve como 

objeto a apresentação de várias profissões às quais o curso de Direito faculta acesso, 

(docentes, diplomatas, árbitros, mediadores, notários, advogados, juízes de paz, 

agentes de execução\solicitadores e polícia judiciária), contando com um painel de 

vários profissionais os alunos tiveram oportunidade de conhecer, através de 

testemunhos na primeira pessoa a polivalência profissional do curso de Direito. 
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No dia 28 houve duas conferências, “Conversas à mesa” e “A Hora do Sócio”. Na 

primeira tratou-se de explorar as várias soft skills necessárias e que se constituem 

como uma mais-valia no mundo do trabalho que pretendem, de forma dinâmica e 

interativa, dar a conhecer quais as qualidades-chave do perfil do licenciado em Direito. 

Foram igualmente abordados temas como a elaboração de um CV, a atitude a adotar 

durante uma entrevista, a valorização de atividades extracurriculares, a 

empregabilidade nas redes sociais e as oportunidades profissionais no estrangeiro. 

Durante a “Hora do Sócio” contámos com a presença de cinco sócios de conhecidas 

sociedades de advogados que partilharam as experiências sobre os desafios de uma 

carreira nesta área. 

Na Feira de Emprego, que teve lugar dia 29, compreendemos um número diversificado 

de entidades que não se centrassem apenas e só no mundo da advocacia, contando 

também com uma forte adesão por parte da comunidade académica. 

 

5. I Edição da Feira dos Estágios de Verão AAFDL 

Com a crescente necessidade de experiência curricular por parte das entidades 

empregadoras, a AAFDL, através do seu Gabinete de Saídas Profissionais e Mestrados, 

decidiu criar a Feira dos Estágios de Verão AAFDL, de forma a aproximar a comunidade 

académica às respetivas entidades. Neste evento foi possível para os alunos darem-se a 

conhecer aos representantes de cada entidade presente com o intuito de facilitar o 

ingresso no mercado de trabalho.  Foi também possível realizar no âmbito desta 

iniciativa um colóquio no qual houve relatos de experiencias de estágios por parte de 

outros colegas, que elucidou os estudantes sobre a importância de realizar estágios. 

 

6. Bolsa de Colaboradores do Gabinete de Consultoria Jurídica 

O Gabinete de Mestrados e Saídas Profissionais em estreita colaboração com o 

Gabinete de Consultoria Jurídica elaborou neste mandato a Bolsa de Colaboradores do 

Gabinete de Consultoria Jurídica, cuja seleção dos candidatos ficou a cargo do Gabinete 

de Mestrados e Saídas Profissionais da AAFDL. 

 



RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – AAFDL 2015/2016 

DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 53 

 

7. Futurália 

A Futurália é um evento orientado para a educação e formação. O evento conta com a 

presença de diversas entidades portuguesas e internacionais que expõem as 

suas ofertas tanto no que respeite a  cursos e formação para jovens como para adultos 

e profissionais. No âmbito de representação e em conjunto com a Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa, através do seu Gabinete de Saídas Profissionais, a AAFDL 

contou também com representantes que pudessem esclarecer os alunos que 

frequentaram o evento assim como auxiliar a Faculdade nos vários procedimentos 

logísticos.  

 

8. ULisboa 360º 

Neste evento foi possível a existência de uma maior interligação entre os vários 

departamentos da AAFDL, sendo a ULisboa 360º um evento cuja finalidade é a 

exposição dos vários cursos das diversas faculdades que integram a Universidade de 

Lisboa, a Faculdade de Direito viu-se representada não apenas pelos seus Gabinetes 

mas assim como pela Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa em várias das suas vertentes. O Gabinete de Mestrados e Saídas Profissionais 

acompanhou todo o processo de elaboração das atividades que seriam desenvolvidas 

no âmbito deste projeto contando com a ajuda do Gabinete do Cultural e Núcleos 

autónomos, com a presença de ambas as Tunas e do Cénico da Faculdade. 

 

Balanço do mandato 

Considero que durante o mandato foram concluídas a maioria das atividades a que nos 

propusemos. A ajuda dos vários membros da Direção a implementar as medidas 

necessárias para concretizar todos os eventos e projetos verificou-se essencial, pois 

sem esta nada teria sido possível. Deste modo foi possível aumentar o campo de 

atuação da AAFDL e do Gabinete de Mestrados e Saídas Profissionais, todas as 

atividades realizadas durante o mandato contaram com um bom nível de participação 

por parte dos estudantes e do corpo docente, assim como se verificou uma excelente 

organização e coordenação entre todos os envolvidos. 
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Considerações estratégicas 

A título de consideração estratégica aconselho a que seja mantida uma boa relação 

entre os funcionários dos vários gabinetes da Faculdade e o Coordenador deste 

Gabinete, que seja intensificada a comunicação entre os mesmos de forma a facilitar a 

organização de eventos e a participação dos estudantes assim como a nível da 

divulgação, situação em que se deve verificar sempre uma continua e ininterrupta 

colaboração. 

Os colaboradores do departamento verificam-se sempre essenciais aquando das 

Jornadas da Empregabilidade, da Feira dos Estágios de Verão, da Futurália e da ULisboa 

360º, e todos estes eventos devem ser organizados com bastante antecedência e se 

possível com a colaboração da Faculdade. A divulgação de todas as atividades 

considera-se um ponto essencial e que deve ser expandido para todos os meios de que 

a AAFDL disponha, sendo que apelar aos estudantes para a sua participação se verifica 

como uma das mais relevantes incumbências que competem ao Coordenador deste 

gabinete. 
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VICE-PRESIDENTE DAS ACTIVIDADES E DA 
VALORIZAÇÃO EXTRACURRICULAR  
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MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE 

 

Ao longo do último ano, a Vice-presidência das Actividades Académicas e Valorização 

Extra-Curricular assumiu um papel fundamental em prol do superior interesse dos 

estudantes, através das várias acções que lhe cumpriram desenvolver no âmbito 

académico. 

Deste modo, além da promoção da integração dos estudantes na vida universitária e 

académica, apostámos numa melhor coordenação e interação entre os vários 

departamentos e gabinetes que compõem esta Vice-presidência. 

Nesta ordem de ideias, o Departamento de Marketing e Comunicação Académica 

apostou na divulgação e comunicação de todas as iniciativas da AAFDL, bem como 

numa renovação logística, tecnológica e organizacional da mesma, através de uma 

maior cobertura dos eventos, da nova linha de merchandising, da APP AAFDL e ainda 

da renovação da imagem da marca AAFDL. 

No que respeita à área Recreativa as festas revelaram-se verdadeiros sucessos. Desde 

logo, conseguimos quebrar o ciclo de prejuízos, passando a alcançar lucros recorde 

sem aumentar o custo do evento ou o preço das entradas, tendo sido feito um 

investimento na qualidade do serviço prestado, na inovação logística e principalmente 

através da renegociação dos contratos com todos os nossos fornecedores. 

No âmbito do Departamento do Desporto, Saúde e Bem-estar, um dos principais 

destaques foi a criação da nova equipa AAFDL de Basketball masculino, o que permite 

uma maior abrangência de alunos no desporto universitário. A par da aposta nas 

condições das equipas, um ponto primordial foi a afirmação da AAFDL no meio do 

Desporto Universitário, passando a assumir uma posição dianteira na discussão dos 

principais temas e na melhoria de condições desportivas da Universidade de Lisboa.  

Relativamente ao Gabinete da Produção e Formação Jurídica e Apoio à Atividade 

Editorial, este sofreu uma revitalização quase completa, através do desenvolvimento 

das actividades que lhe competem, quer através do investimento e aposta em áreas 
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completamente inovadores. Destaco não só a renovação das coletâneas AAFDL, que 

permitem hoje que milhares de alunos consigam aceder, via internet, a diversos 

materiais de estudo, como ainda a grande aposta na Formação Jurídica, através do 

Moot Court de Direito Administrativo em parceria com a SDAL e a sociedade de 

Advogados Uría Menéndez – Proença de Carvalho. 

Após vários anos de declínio, o Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais voltou a 

assumir um importante papel na integração e auxílio dos estudantes que ingressam na 

nossa faculdade ao abrigo de programas de intercâmbio. Desta forma, a AAFDL passou 

a assumir um papel essencial na inscrição dos alunos Erasmus. Celebrámos diversos 

protocolos com Associações especializadas em Erasmus, criámos guias para os alunos 

Incoming e Outgoing e promovemos ainda a maior proximidade entre os alunos 

Erasmus e os alunos da FDUL através do programa Buddies.  

Nesta linha de actuação, o Gabinete Cultural e de Apoio aos Núcleos Autónomos deu 

um enorme passo na promoção dos Núcleos Autónomos e na maior proximidade entre 

estes e a AAFDL. Destacamos a celebração de protocolos com todos os núcleos, 

garantindo o apoio da AAFDL nas mais diversas actividades daqueles, agindo a AAFDL 

como o maior parceiro na organização de qualquer evento, passando a unir sinergias 

que apesar de por vezes já existirem, ficaram desta forma salvaguardadas e 

formalizadas. Além disto, foram atribuídos novos computadores a vários Núcleos 

Autónomos para que estes possam trabalhar e desenvolver as suas actividades da 

melhor forma. 

A Vice-presidência das Actividades Académicas e Valorização Extra-Curricular, assumiu, 

assim, a cooperação da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa com 

os alunos na defesa dos interesses dos estudantes, investindo no seu enriquecimento 

curricular, cultural e científico. 

Agradeço a todos os vogais e coordenadores, e a todas as suas equipas, a dedicação e 

esforço constante no progresso e desenvolvimento dos seus respectivos 

departamentos e gabinetes, sendo que concluímos este mandato com a consciência de 

que fomos capazes de progredir, investir e melhorar em diversos pontos cruciais e com 
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a confiança de que este progresso será prosseguido durante os próximos 100 anos por 

todos aqueles que encararem a AAFDL com o mesmo carinho que todos tivemos 

durante este mandato. 
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DEPARTAMENTO DO RECREATIVO 

 

Este departamento, ao longo deste mandato, foi dirigido no sentido de inovar e 

melhorar os eventos e festas da Faculdade de Direito de Lisboa. A respectiva inovação 

e melhoramento foram feitos em prol dos alunos, sendo o principal objectivo 

proporcionar melhores momentos de descontração e lazer aos alunos. 

 

Descrição sumária das actividades realizadas: 

1. Festas da Cerveja Maio e Outubro 2015  

Estas festas marcam o início e o final de cada 

ano lectivo. São em grande escala, havendo 

três pistas diferentes e quatro bares. Em cada 

pista passa música diferente, ou seja, cada 

pista tem o seu género musical. A grande 

particularidade desta festa, a sua maior 

atracção, é o facto de se tratar de uma festa com bar aberto, de cerveja, de início ao 

fim. As principais inovações foram: uma maior aposta em artistas mais conhecidos; a 

melhoria nas condições de segurança; a reposição do DJ, da pista principal, para um 

ponto mais alto dando à festa um ambiente mais elétrico e festivo.   

2. Festas Brasileiras Outubro 2015 e Março 2016 

São em menor escala, comparando com as festas da cerveja. Esta festa está circunscrita 

ao espaço da esplanada do Bar Velho e consiste numa festa em que tema principal é a 

música e o ambiente brasileiro. As principais inovações realizadas foram a existência de 

um maior leque de músicas brasileiras, uma maior variedade de bebidas e uma maior e 

melhor organização relativamente ao serviço de bar e de pagamentos. 
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3. Porco no Espeto/Sunset Setembro 2015 

Esta festa tem o objectivo de dar as boas vindas aos caloiros acabados de chegar à FDL. 

É uma festa tipo sunset que consiste num churrasco, havendo uma equipa contratada a 

preparar a carne para as bifanas. 

4. Gala de Natal Dezembro 2015 

Este evento, que decorre na FDL, marca o 

final do primeiro semestre e é um dos 

eventos mais aguardados do ano. Começa 

com um jantar de gala e continua com uma 

festa, em que todos se vestem a rigor. Em 

relação a este evento foram melhoradas as 

suas condições, nomeadamente a música, o 

ambiente e o serviço; havia, a seguir à entrada na festa, um bengaleiro ao dispor dos 

alunos para poderem guardar os seus pertences. 

5. Festa Enterro do Caloiro Março 2016 

Esta festa é realizada com o propósito de festejar o traçar da capa dos alunos de 

segundo ano. Também é de menor dimensão, ocorrendo nos mesmos moldes que a 

festas brasileiras, mas sem a decoração das mesmas. 

 

Balanço do mandato: 

O mandato, no seu geral, correu como planeado e prometido. Falando dos eventos e 

festas, eram vários os pontos que necessitavam de ser melhorados, nomeadamente a 

segurança, o número excessivo de pessoas que entravam sem pagar, a desorganização 

na entrada das festas e o constante prejuízo monetário de todas as festas. Nem todos 

estes pontos foram resolvidos, mas a grande maioria deles foram. Inclusive o próprio 

ambiente dos eventos e festas estava muito melhor, graças à aposta em melhores 
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condições de segurança, sendo possível controlar e evitar problemas durante os 

eventos.  

Falando agora num balanço orçamental, o recreativo foi o departamento a receber 

mais dinheiro no início do mandato e foi o departamento que gerou mais dinheiro. 

Todas as festas e eventos realizados geraram sempre lucro, lucro esse sempre superior 

aos dos anos anteriores. 

 

Considerações estratégicas: 

Quanto a actividades que futuramente possam, e devam, ser realizadas, penso que o 

Rally Tascas é uma grande aposta. Esta actividade, havendo tempo, é uma boa maneira 

de dinamizar os alunos a participarem em actividades da AAFDL, para além das 

tradicionalmente realizadas. Quanto às actividades que foram realizadas, seria positivo, 

durante as festas da cerveja, manterem o DJ no telhado porque dá uma maior 

dimensão à festa. As festas brasileiras, para terem uma maior atracção têm de ter cada 

vez mais música brasileira.   
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DEPARTAMENTO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO ACADÉMICA 

 

Com a missão de dinamizarmos a comunicação da AAFDL, o Departamento de 

Marketing e Comunicação Académica tentou criar uma maior proximidade entre os 

estudantes e a informação necessária prestada pela AAFDL. Para além disso muito foi 

também o interesse deste departamento na divulgação preocupada da imagem 

externa da AAFDL, como podemos ver de seguida. 

 

Descrição sumária das actividades realizadas: 

 

1. Criação da Aplicação AAFDL 

Com funcionalidades úteis aos alunos – horários, informações, 

notícias, perguntas frequentes, contactos, entre outros –, foi um 

investimento forte que contamos ser útil e moderno. A 

aplicação visa fornecer informação útil imediata, de forma a 

evitar dúvidas habituais. Tem muitas potencialidades por ser 

explorada, caberá aos próximos vogais de Marketing essa 

evolução. 

Ao fim de muitos anos de promessa, finalmente conseguimos 

passar do papel para a prática, sendo nós uma das únicas Associações Académicas com 

a sua própria aplicação. Repito que este é um passo inicial que pode vir a ter as suas 

limitações. Cabe agora desenvolvê-la. 
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2. Nova sweat AAFDL 

Transformamos a nossa sweat num ícone, 

com, até à data, 500 unidades vendidas 

(quando o numero habitual era de pouco 

mais de 100 unidades vendidas). 

Arriscamos nas cores, na imagem e, 

sobretudo, no idioma. O objetivo foi o de 

tornar interessante também aos alunos 

de Erasmus. No entanto, foi bem recebida por toda a comunidade estudantil. O facto 

de haver quatro tipos de sweat contribuiu para o sucesso, uma vez que consegue 

agradar a vários tipos de pessoas.  

3. Sócios AAFDL 

O número de sócios atingiu também um recorde, com mais de 600 sócios. Apostamos 

na descida de preço das renovações, nos descontos na livraria e no KIT CALOIRO. O 

resultado foi um recorde de sócios (renovações e novos sócios), tendo nós recuperado 

o layout do cartão, de forma a recolocar as cores e a imagem da AAFDL no mesmo. 

4. Nova linha de mechandising 

Em parceria com a FDUL assumimos também uma nova linha de merchandising que 

teve bastantes vendas, nomeadamente ao nível dos sacos e cadernos “Law is in the 

air”.  

5. Divulgação das festas 

Com a aposta na publicidade das festas – o que teve resultados na adesão – 

conseguimos também ter, em todas as festas da Cerveja, um pre e after movie.  

Foi uma forma de publicidade mas também de dinamização da AAFDL TV. O preço das 

reportagens e vídeo não nos permite dinamizar mais o nosso canal, uma vez que não 

temos recursos para o fazer.  

6. O Fiel da Balança 
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O jornal Fiel da Balança também bateu um record de 

170 vendas, sendo que, com a rubrica “Espaço 

Campbook” recebemos textos de vários alunos, abrindo 

assim o mesmo a toda a comunidade estudantil.  

Todo o lucro foi para o Fundo de Emergência Social, 

sendo que, com os apoios da Cafilesa, Reprografia 

Vermelha e Os Pedros conseguimos pagar todo o custo 

de produção.  

 

7. Restruturação do Site  

Um novo site, mais pragmático, simples e intuitivo. O objetivo é o de tornar os acessos 

a informações mais direto, não sendo preciso estar à procura de informação na página, 

de modo a que a localização seja instantânea. À semelhança da aplicação, o intuito é o 

de desenvolver e melhorar a comunicação com os alunos.  

8. Dinamização da página institucional 

O número de gostos e alcance das publicações aumentou consideravelmente. 

Aparentemente insignificante, isto reflete-se no sucesso das publicações e, 

consequentemente, no sucesso das iniciativas, uma vez que a palavra chega mais 

facilmente aos alunos e interessados. A comunicação através das redes sociais é, hoje, 

importante, assim como a forma como é feita.  

9. Newsletter AAFDL 

Renovámos o layout da newsletter 

AAFDL e aumentamos o número de 

lançamentos: com 3 edições 

(trimensais). Efetivamente, a newsletter 

terá que ser mantida e aumentado o 

número de subscritores, de modo a que 
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haja uma efetiva visibilidade.  

10. Designação de placards do piso 0 

Com a alteração de Direção da Faculdade, o procedimento atrasou. No entanto, temos 

a garantia do Diretor e da Diretora Executiva de que será elaborada a designação dos 

placards conforme o nosso interesse. Esperemos ainda consegui-lo neste mandato.  

11. Televisores da Faculdade 

Recuperamos os televisores da Faculdade, de modo a que se possa expandir e 

desenvolver a AAFDL TV, mas também para que os alunos possam acompanhar a a 

passagem das senhas da secretaria em qualquer ponto da Faculdade, podendo esperar 

nos bares e evitando, assim, congestionamentos na Divisão Académica. Nota para o 

facto de a Associação ter adquirido os Televisores e, durante dois anos, eles terem 

estado desligados.  

12. Alteração do Logotipo AAFDL 

Resultado de um concurso lançado em Julho de 2015 o 

Departamento de Marketing recebeu cerca de 50 

propostas de alteração do logótipo da AAFDL. O 

logotipo foi alterado de forma a garantir uma maior 

profissionalização da imagem da nossa estrutura e a 

unir também na nossa matriz identitária a referência à 

Editora AAFDL. 

 

Balanço do mandato 

O Departamento de Marketing e Comunicação Académica prezou, ao longo do 

mandato, por uma maior proximidade com os alunos e, acima de tudo, apostou forte 

na divulgação de todas as iniciativas da Associação Académica.  
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Dentro das limitações que nos foram impostas, conseguimos evoluir, batendo recordes 

e, do meu ponto de vista, prezando pelo rigor e responsabilidade.  

O sucesso de muitas das nossas atividades e iniciativas deveu-se à aposta forte na 

partilha online e publicidade, fruto de marketing mais eficiente. 

Ciente de que, por um lado, o Marketing pode, para muitas pessoas, parecer 

irrelevante e, por outro, que o mandato do Departamento é feito de pequenas coisas - 

por vezes insignificantes -, a verdade é que essas pequenas coisas contribuem para 

uma maior participação dos alunos na vida da nossa Instituição. Sem o Marketing, as 

iniciativas não teriam o mesmo sucesso. São as pequenas coisas que fazem a diferença. 

Outro prisma, é de notar uma evolução nos sistemas de comunicação da AAFDL. 

Efetivamente, só se dá valor a uma realidade quando se conhece a mesma. E essa 

partilha da realidade e de informação é feita através do Marketing, na sua vertente da 

Comunicação.  

 

Considerações estratégicas  

Recomendamos aos próximos vogais que aproveitem a Aplicação e todas as suas 

funcionalidades, não a deixando cair no esquecimento.  

Há necessidade de criar um software mais eficiente de gestão de sócios e descontos 

inerentes. Ao nível da faturação na Semana das Inscrições, tem que ser arranjada uma 

solução também mais eficiente e menos burocrática. 

Recomendo ainda a compra de uma máquina de fazer cartões, para que o cartão possa 

ser imediatamente emitido, não havendo esperas. No entanto, o investimento exige 

uma utilização a longo prazo.  

É necessário estimular as newsletter, uma vez que nos deparamos com pouca abertura 

das mesmas (no e-mail para o qual é enviado). Soluções terão que ser encontradas.  

É imperativo que se tenha mais responsabilidade na compra de bens, nomeadamente 

merchandising, para que não haja milhares de unidades que não se vendem em stock. 
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Há que fazer estudos de mercado e encomendar menos quantidade, não pondo, desse 

modo, em cheque os mandatos subsequentes.  
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DEPARTAMENTO DE DESPORTO, SAÚDE E BEM-ESTAR 

 

O Desporto da AAFDL tem sido uma marca da nossa casa como grandes lutadores e 

vencedores. Todo o mandato deste departamento foi alinhavado com esta premissa, 

acrescentando-lhe a vertente de inclusão dos restantes estudantes para que estes 

pudessem ter uma vida mais saudável, traduzindo-se no seu bem-estar, e incluindo-se 

na vida desportiva da FDL. 

Assim sendo, e com os olhos postos nas vitórias, dentro e fora de campo, almejámos 

proporcionar às equipas da AAFDL as melhores possibilidades para estas singrarem nos 

campeonatos e incluírem e darem as boas vindas a todos os novos alunos desta 

Faculdade. 

 

Descrição sumária das actividades realizadas: 

 

1. Entrega de prémios 

Entrega de prémios aos atletas na Gala do Desporto da época 2014/2015 – realizado 

no dia 28 de Maio de 2015, visou consagrar os atletas de maior importância no alcance 

de resultados das equipas. 

2. “FDL Night Runners” 

Realização da primeira e segunda edição da atividade “FDL Night Runners” que 

consistiu na organização de uma corrida noturna com estudantes inscritos na 

actividade. 

3. Estatuto Estudante Atleta 

Lançamento das bases para cooperação com o intuito de consagrar um Estatuto Atleta-

estudante – foi elaborado por um conjunto de estudantes-atletas uma base de 
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estatutos que servirão de base para dialogar com os órgãos competentes e tentar vê-

los aplicados dentro de dois mandatos. 

4. Recepção dos novos alunos 

Recepção dos novos alunos da FDL e divulgação do desporto universitário – para a 

melhor receção e informação dos novos alunos foi instalada uma banca do desporto no 

circuito de inscrição, sabemos que a integração em equipas desportivas é a melhor 

forma de integração no meio universitário. Foram inscritos nesta semana de inscrições 

cerca de 60 novos atletas. 

5. Vantagens para os atletas 

Equiparação dos atletas AAFDL aos membros associados desta, trazendo-lhes as 

mesmas vantagens – a ideia inicial seria a realização de um cartão próprio para os 

atletas, mas devido às restrições económico-financeiras tivemos de nos limitar à 

atribuição dos mesmos benefícios que são atribuídos aos sócios da AAFDL. 

6. "Semana do Deporto e Captação de Talentos “ 

A realização desta Semana teve com objetivo o envolvimento da comunidade 

estudantil no mundo desportivo da sua Faculdades que, com êxito, obteve um 

interesse da generalidade dos alunos acima do expectável. A realização da “Semana do 

Desporto e Captação de Talentos” contou com várias atividades, entre elas: 

Lançamento da “Dica da Saúde”. 

Terceira edição “FDL Night Runners”.  

Aula Aberta de Yoga. 

Conferência “Estado Atual do Direito Desportivo”.  

Torneio de Futebol de cinco. 

7. Jogos Amigáveis  

Promoção de jogos amigáveis entre associações com o intuito de preparação pré-

época. 
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8. Página de Facebook: 

Reabilitação da página de Facebook da AAFDL Desporto, Saúde e Bem-estar. 

 

9. Estágio de Pré-época 

Realização do Estágio de Pré-época em Leiria disponível a todas as equipas. 

10.  Nova equipa 

Abertura de uma nova equipa de Basquetebol Masculino AAFDL, proporcionando todas 

as condições para a realização do campeonato. 

Balanço do mandato 

A realização deste projeto, pensado e executado em equipa, demonstrou ser um 

verdadeiro desafio que nos ocupa do início ao fim do mandato. Toda a realização 

destas atividades descritas acima representa o balanço de um plano executado com 

sucesso e que, apesar das adversidades, falta de cooperação, e impossibilidades de 

última hora, trouxe de volta o nome da Faculdade de Direito para a posição que esta 

deveria manter desde início, estando na frente das discussões que se passam no 

background a nível da organização desportiva universitária em Lisboa, lutando pelos 

interesses dos seus atletas. 

Apesar de nem todas as atividades terem corrido tão bem, ou terem tido tanta adesão, 

podemos considerar que a maior parte delas terá sido um sucesso, e que o desporto da 

Faculdade de Direito de Lisboa está outra vez a recuperar o entusiasmo que em tempos 
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sentiu, restando a esperança de um trabalho de continuação pela equipa que vier 

liderar este departamento no mandato seguinte. 

 

Considerações estratégicas 

Neste sentido cabe deixar algumas considerações que medidas que têm de ser 

continuadas por forma a manter e elevar a força da AAFDL na perspetiva organizativa 

dos campeonatos: a intervenção forte e assertiva em todas as discussões no foro de 

Assembleia Geral da ADESL é essencial para que se possa manter um equilíbrio entre 

esta e todos os seus associados; é necessário o maior enfoque nas discussões 

pendentes no FADU, e maior intervenção a nível participativo nos seus eventos; lutar 

pela desburocratização dos processos de inscrição; fazer valer uma revisão estatutária 

válida na ADESL que seja minimamente conforme o Direito e os princípios básicos de 

participação democrática. Deixo assim uma indicação dos pontos mais necessários no 

âmbito da relação externa da AAFDL, que se traduzirá na maior facilidade de obtenção 

de resultados para as suas equipas. 
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GABINETE CULTURAL E DE APOIO AOS NÚCLEOS AUTÓNOMOS 

 

Ao longo deste mandato tivemos como foco do nosso gabinete a promoção dos 

núcleos da AAFDL junto da comunidade estudantil. Através da participação em diversas 

actividades construiu-se entre estes e os estudantes uma maior proximidade, criando-

se assim uma maior dinâmica entre as actividades dos núcleos da AAFDL e da FDL. 

 

Descrição sumária das actividades realizadas: 

1. Celebração de Protocolos de cooperação com os núcleos da AAFDL  

Celebrámos estes protocolos com vista a firmar a coorganização e a cooperação entre 

os núcleos e a AAFDL, ficando assim estabelecido que a AAFDL será sempre o maior 

parceiro na organização de qualquer actividade. A celebração destes protocolos 

permitiu-nos firmar e formalizar as sinergias que já vinha existindo e criar espaço para 

que muitas outras se constituam. 

2. Divulgação da Cultura Portuguesa no FDUL Experience 

Estivemos presentes com uma pequena banca, disponibilizando produtos portugueses 

na Noite de Fados do festival FDUL Experience. A banca teve grande aceitação, 

ajudando a recriar o ambiente de uma casa de fados e permitiu que alunos 

estrangeiros da faculdade tivesse contacto com iguarias tradicionais do nosso país.  

3. Entrega de computadores aos núcleos 

Foi assim efectivada a entrega de 

computadores ao Venusmonti, Barituna e 

Nea. Esta ferramenta permite aos núcleos 

terem mais condições para preparem as suas 

actividades, sendo que no NEA fica também 

assegurado um importante instrumento de 

estudo para os seus membros.  
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4. Promoção da presença dos núcleos em diversas actividades 

Semana das Inscrições: os Núcleos estiveram representados, dando-se logo a 

conhecer aos estudantes no seu primeiro contacto com a faculdade.  

Actuação da “Barítuna” e “Venusmonti” no aniversário da AAFDL:  na 

celebração do 101º aniversário da AAFDL, contamos com actuação das duas 

tunas como forma de dinamizar a cerimónia e ainda mostrar tudo o que a 

AAFDL engloba. 

Presença em actividades da faculdade: A Venusmonti e o Cénico marcaram 

presença no FDUL Experience 

tendo assim a oportunidade de dar 

a conhecer o trabalho 

desenvolvido no âmbito do festival 

organizado pela faculdade. Vão 

ainda estar presentes a 

Venusmonti, o Cénico e a Barítuna 

na mostra ULisboa, a realizar-se de 15 a 20 de Março que visa mostrar a oferta 

educativa da Faculdade e dar a conhecer outras actividades da vida académica.  

Banca nas Festas da Cerveja: A presença da Venusmonti, da Barituna e do 

Cénico na Festa da Cerveja tem sido já uma constante. Este ano contamos ainda 

com a presença do NERA. A presença dos núcleos nesta festa é fundamental 

conseguindo assim uma receita extra que lhes permite assegurar as despesas 

que vão tendo com as suas actividades.   

5. Criação de novo Núcleo 

Este ano criou-se mais um núcleo da AAFDL. O NERA – núcleo de estudantes das 

Regiões Autónomas – contou desde cedo com o apoio da AAFDL na sua criação, por 

forma a garantir-se de forma redobrada os interesses dos estudantes das Regiões 

Autónomas. 
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6. Novos Espaços 

Através do Conselho Académico conseguimos manter a sala do Núcleo de Estudantes 

Africanos e, aproveitando a inevitável reorganização dos serviços, conseguimos ainda 

garantir a existência de mais salas a atribuir a núcleos da Faculdade e da AAFDL que 

não tenham, como é o caso do Cénico, NEC, NELB, ELSA e SDAL. 

 

Balanço do mandato 

Apesar de todas as actividades desenvolvidas, alguns dos projectos a que nos 

propusemos não foram concluídos, sendo que um dos pontos mais importante seria a 

dinamização da Rádio e a constituição de uma equipa permanente, o que não se 

mostrou exequível dado à falta de adesão com que nos deparámos. Ao longo do nosso 

mandato conseguimos integrar os núcleos em diversas actividades da AAFDL e da FDL, 

dando-lhes maior visibilidade e mostrando que são uma mais-valia da nossa 

instituição. Foi também neste mandato que se reativou o Núcleo de Estudantes das 

Região Autónomas, iniciativa que apoiamos, uma vez que este Núcleo visa ajudar a 

integração dos alunos da Madeira e dos Açores na Faculdade.  

 

Considerações estratégicas 

É importante assegurar que no futuro a participação dos núcleos na vida da nossa 

faculdade continuará a ser uma constante; assim como deve ser prosseguido o 

melhoramento das condições com que estes trabalham, principalmente ao nível da 

falta de espaço para ensaios do Cénico. A Rádio é uma ferramenta muito interessante à 

disposição da AAFDL que deve ser maximizada ao máximo, garantido a adesão e 

continuidade do seu funcionamento dos estudantes.  
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A preservação da história da AAFDL, assim como a dinamização de actividades que 

promovam a criatividade, o debate de ideias e o dinamismo da faculdade deve 

também ser tida em conta através da difusão da Arte. 
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GABINETE DE ERASMUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

O Gabinete de Erasmus da Associação Académica da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, entrou em efectividade de funções no início do 2º Semestre do 

ano lectivo 2014/2015, assumindo um mandato consciente e focado na resolução de, 

pelo menos, alguns dos problemas que anteriores estudantes de Erasmus nos haviam 

apresentado. Com isto em mente, incumbimo-nos de nos aproximar destes mesmos 

alunos estrangeiros, que de toda a panóplia de faculdades à sua disposição, decidiram 

eleger a nossa instituição. Com um grande foco no trabalho de grupo, procurámos 

propiciar a melhor experiência possível a estes estudantes. 

Descrição sumária das actividades realizadas: 

1. Inscrição dos estudantes de Erasmus do 1º Semestre 

Esta actividade foi realizada pelo Departamento de Erasmus da AAFDL e pelo Gabinete 

de Erasmus e Relações Internacionais da Faculdade, tendo em vista a inscrição dos 

alunos nas respectivas disciplinas. Foi feita também uma breve explicação sobre o 

funcionamento da Faculdade;  

2. Divulgação da equipa de Erasmus aos estudantes de Erasmus 

Esta actividade ocorreu no dia das inscrições, onde o Departamento de Erasmus da 

AAFDL reuniu com os estudantes de Erasmus, de forma a conhecerem as actividades 

realizadas pela AAFDL, servindo também para que os alunos de Erasmus se conhecem 

melhor entre si. Foram ainda tiradas dúvidas que os mesmos alunos tivessem;  

3. Criação dos guias para os alunos Incoming e Outgoing 

Os guias para os alunos Incoming, tinham como objectivo prestar informações relativas 

ao funcionamento da Faculdade, assim como prestar informações relativas à cidade de 

Lisboa e dos locais, que do ponto de vista do Departamento de Erasmus da AAFDL, 

teriam maior relevância junto destes estudantes. Os guias para os alunos Outgoing 

foram feitos para ajudar os alunos da nossa Faculdade a realizarem o programa de 

Erasmus ou de Intercâmbio, facilitando o seu processo com as informações prestadas; 
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4. Criação do programa de Buddies 

O Programa Buddies foi criado com o objectivo de proporcionar aos alunos de Erasmus 

uma maior integração na nossa Faculdade, através do acompanhamento de um aluno 

da FDL a um ou mais alunos provenientes de outras Universidades, facilitando assim a 

sua integração. Houve uma grande comunicação de forma a estabelecer e respeitar os 

critérios individuais de cada estudante face à pessoa que desejavam como Buddy.  

5. Site AAFDL 

Criação de duas hiperligações online no site da AAFDL, uma destinada aos alunos 

Incoming e outra aos alunos Outgoing. Não foi possível criar a Plataforma de Erasmus, 

tendo sido esta a solução, que dentro do possível, o Departamento achou mais 

conveniente. 

6. Sessão de esclarecimento  

Foi marcada uma nova sessão de esclarecimento, que teve como objectivo principal, 

tirar dúvidas sobre o regulamento de avaliação da Faculdade com os alunos de 

Erasmus. Foram ainda prestadas mais informações sobre as actividades da AAFDL que 

iriam decorrer.  

7. Festa no Urban Beach em parceria com a ELL 

Esta festa ocorreu através de uma parceria com a Erasmus Life Lisboa, tendo em vista a 

realização de uma festa no Urban Beach, onde os alunos de Erasmus receberam uma 

pulseira gratuita para acederem a este espaço. 

8. Inscrição dos estudantes de Erasmus do 2º Semestre 

As inscrições relativas ao 2º Semestre ocorreram nos mesmos moldes que nas do 1º 

Semestre, tendo esta actividade sido realizada em conjunto com o Gabinete de 

Erasmus e Relações Internacionais da Faculdade. Houve também uma sessão de 

esclarecimento com os mesmos, além de uma breve explicação sobre as actividades a 

realizar pela AAFDL. 
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Balanço do Mandato:  

Fazendo uma ponderação global dos projectos, podemos afirmar que a grande maioria 

correu nas conformidades. A equipa estabeleceu com os estudantes de Erasmus, uma 

relação de proximidade, informando-os sobre o funcionamento dos múltiplos órgãos 

académicos, disponibilizando-se para fazer visitas guiadas à cidade de Lisboa e 

arredores, elaborando os melhores sítios para disfrutar da gastronomia portuguesa, 

bem como a vida nocturna que tanto prezavam. Creio poder afirmar que fomos 

capazes de cumprir as nossas funções, destacando o esforço e empenho que esta 

equipa teve. Se não fosse pelo seu esforço, os estudantes de Erasmus ter-se-iam visto 

integrados com mais dificuldade na Faculdade de Direito de Lisboa. No âmbito da 

parceria com a Erasmus Life Lisboa, que não acartou quaisquer custos financeiros à 

AAFDL, foi realizada uma festa no Urban Beach, além de ter sido criada nova parceria 

entre a nossa associação e esta organização, que poderá, no futuro, ser uma mais-valia 

para os estudantes de Erasmus.  

 

Considerações estratégicas 

Apesar do departamento de Erasmus ter progredido, existem algumas melhorias a ser 

feitas. Desde logo, a recepção aos novos alunos, desde a sua inscrição ao seu 

acompanhamento ao longo do semestre, deve ser melhorada de forma a integrar os 

alunos Erasmus para que estes se envolvam verdadeiramente na realidade universitária 

da nossa Faculdade. Considero ainda que é essencial continuar a política de parcerias 

com entidades e empresas especializadas no programa Erasmus de forma a melhorar e 

desenvolver o programa do gabinete de Erasmus e a sua proximidade aos alunos 

estrangeiros. 
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GABINETE DA PRODUÇÃO E FORMAÇÃO JURÍDICA E APOIO À ATIVIDADE 

EDITORIAL 

 

A execução do nosso Plano de Atividade esteve subjacente a prossecução de dois 

objetivos fundamentais que distinguem o nosso mandato face aos anteriores, foram 

eles a inovação e o rigor. Estes fins guiaram a nossa atuação ao longo do presente 

mandato que funcionou numa lógica tripartida, isto subjacente às vertentes do 

Gabinete. É assim, de acordo o nosso modo de funcionamento ao longo de vários 

meses, que apresentamos o relatório da execução das atividades realizadas neste 

mantado.  

 

Descrição sumária das actividades realizadas: 

1. Prémio Miguel Galvão Teles 

A presente iniciativa, realizada em parceria com o Instituto de Ciências Jurídico 

Políticas (ICJP), a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados (MLGTS) e o 

Instituto Miguel Galvão Teles (IMGT), apresentou-se como a mais que devida e honrosa 

homenagem a uma das figuras mais marcantes do Direito português e da democracia 

nacional, servindo ainda de impulso à investigação jurídico-cientifica. 

Nesta homenagem ao falecido Dr. Miguel Galvão Teles, coube ao nosso Gabinete a 

coordenação executiva do Prémio – apoiada pela coordenação científica do senhor 

Professor Doutor Jorge Miranda que presidiu um júri composto por representantes das 

entidades parceiras, mais concretamente o Professor Doutor Nogueira de Brito e o 

Mestre Rui Patrício. As nossas funções materializaram-se essencialmente no seguinte: 

i. Divulgação junto da comunidade jurídica da iniciativa: neste sentido 

procuramos não só promover o Prémio junto das Faculdades de Direito do 

país, como dos meios de comunicação jurídicos (Advocatus, UDireito, entre 

outros). O impacto do Prémio levou a que houvesse participações de 
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diversos autores de várias Faculdades de Direito, bem como de algumas 

Sociedades de Advogados e de autores estrangeiros. 

ii. Comunicação junto dos autores participantes: ao longo do período de 

admissão de artigos, procurou-se dar resposta com a maior brevidade 

possível às questões que foram colocadas pelas várias dezenas de 

interessados na iniciativa; 

iii. Recepção dos artigos e garantia do anonimato dos autores: além de 

recebermos as quase duas dezenas de participações, procurámos 

salvaguardar o anonimato dos autores com o objetivo de o júri proceder a 

uma avaliação transparente e imparcial no bom nome da excelência 

científica que promovemos ao longo do mandato. 

 

O vencedor do Prémio Miguel Galvão Teles, decidido até ao final do mês de março, 

além de receber 5 000€ é ainda congratulado com a publicação do seu artigo quer na 

Revista Jurídica da AAFDL, quer na Revista Jurídica do ICJP (e-Pública).  

2. Revista Jurídica da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa 

(RJAAFDL) 

A Revista Jurídica representa hoje o vetor de investigação e produção jurídico-cientifica 

da Associação Académica. Foi perante a dimensão desta responsabilidade que 

procurámos implementar diversas alterações: 
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i. Primeiro regulamento da RJAAFDL: após décadas de edições e com as 

insuficientes Normas Editorias da Revista Jurídica (de janeiro de 2013), 

procurámos regulamentar o funcionamento da Revista com o intuito de 

dignificar a RJAAFDL e colmatar a falta de rigor que caracterizou algumas 

das anteriores edições. Além disto, pugnámos pela transparência da 

avaliação e pela excelência científica dos artigos doutrinários e trabalhos de 

estudantes publicados. Neste sentido, seguindo a realidade científica 

internacional, instituímos o mecanismo de peer review para a Revista.    

ii. Edição n.º 30: a presente edição – será publicada no mês de março, com o 

objetivo, se possível, de conter o artigo vencedor do Prémio Miguel Galvão 

Teles – representa um novo marco não só na Escola de Lisboa, como a nível 

nacional. A RJAAFDL torna-se um verdadeiro espaço de cultura jurídica onde 

coabitam textos de nomes consagrados do Direito português com artigos da 

comunidade estudantil da FDUL. 

Quanto ao conteúdo desta edição: 

– Existe um aumento do número de artigos doutrinários. Além desta 

perspetiva quantitativa, podemos referir que a Revista subiu de patamar, 

contando com texto de Professores Catedráticos (caso do Professor Doutor 

Januário da Costa Gomes) e de um antigo Presidente da República (o senhor 

Dr. Jorge Sampaio). 

– Quanto aos trabalhos de estudantes, já sob a avaliação do mecanismo de 

peer review, também há um aumento do número de textos publicados. 

 

3. Coletâneas AAFDL 

Em sede de RGA, aquando a apresentação do plano de atividades, foi anunciado o 

objetivo de realizar uma reforma às Coletâneas da AAFDL, possibilitando à comunidade 

estudantil uma eficaz e eficiente utilização de elementos necessários ao estudo. Neste 

sentido, foram identificados os seguintes elementos a constarem na plataforma 

Dropbox: apontamentos; casos práticos; exames/enunciados e respetivas regências; e 

perguntas frequentes de orais. 
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Coletâneas 
AAFDL 

2015/2016
Ano Disciplina

Apontamentos

Casos Práticos

Exames Regências

Perguntas de 
orais

Antes de lançarmos o novo modelo das Coletâneas e por insuficiência das anteriores1, 

foram vários os pedidos por conteúdos, nomeadamente de exames. Neste sentido, 

foram enviados diariamente, a quase uma centena de estudantes, diversos exames e 

os respetivos enunciados.  

A reforma operacionalizou-se em duas fases. A primeira – dia 8 de maio de 2015 – 

apresentou toda a nova estrutura da plataforma, bem como o número elevado de 

conteúdos; já a segunda – dia 25 de novembro –, constituiu uma atualização de 

conteúdos. 

Perante isto, foi apresentada uma nova sistematização de conteúdos: 

 

  

 

 

A especificação realizada através da segmentação através das pastas da Dropbox 

permitiu a materialização dos objetivos supra referidos e ainda uma melhor 

preparação para os exames, isto porque a inovação inerente a esta nova sistematização 

permite que os estudantes conheçam as anteriores provas apresentadas pelos seus 

Professores Regentes. Além desta vertente formal, a reforma das Coletâneas AAFDL 

resultou ainda no aumento exponencial de conteúdos, passando de 242MB das 

anteriores Coletâneas para um total de 722MB, ou seja: atualmente existem 984 

documentos que estão ao fácil acesso da comunidade estudantil. 

4. AAFDL Moot Court 

A simulação de julgamentos deve ser um dos pilares da formação das Escolas de 

Direito. A si está inerente o desenvolvimento de competências que serão essenciais ao 

longo do percurso profissional dos atuais estudantes. 

                                                                 
1 Pode ser acessível em https://www.dropbox.com/sh/wl6q98o8hxv1kzz/AADUC-
_3IyTvS9GaeceBtSXBa?dl=0  

https://www.dropbox.com/sh/wl6q98o8hxv1kzz/AADUC-_3IyTvS9GaeceBtSXBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wl6q98o8hxv1kzz/AADUC-_3IyTvS9GaeceBtSXBa?dl=0
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Desta forma, o Gabinete assumiu uma posição de 

rutura com os anteriores Jogos de Direito, 

iniciativa banalizada junto da comunidade 

jurídica e dos patrocinadores pela complexa e 

ineficiente estrutura (exemplo disto são os 

Regulamentos dos Jogos de Direito2 

excessivamente burocráticos e as edições extremamente morosas, como o caso da 

ultima edição que decorreu, surpreendentemente, durante 2 anos), algo que dificultou 

a constituição de parcerias para a realização de uma nova edição. 

 

Perante o supra referido foi fundamental rever a ideia e o modo de fazer simulações de 

julgamentos. Foi em resultado disto que surgiu o AAFDL Moot Court3. São várias as 

diferenças em comparação com os Jogos de Direito, porém, destaco as mais relevantes: 

– Maior liberdade quanto ao ramo do Direito em disputa, o que possibilita uma 

diversidade da competição; 

– A existência de limites temporais aquando a realização da competição, o que vincula 

o Vogal do Departamento da Produção Jurídica a não se exceder. 

– A duração das sessões, ainda que moderada pelo Vogal do Departamento, está 

limitada temporalmente, evitando excessos. 

Desta forma, como pode ser infra conferido, possibilitou-se a realização de uma 

competição de simulação de julgamentos de forma organizada e eficiente. 

A I Edição AAFDL Moot Court teve como ramo em disputa o Direito Administrativo, 

sendo parceiros na realização da iniciativa a Sociedade de Debates Académicos de 

Lisboa (SDAL)e a sociedade de advogados Uría Menéndez – Proença de Carvalho. 

                                                                 
2 Cfr. http://www.aafdl.pt/index.php/component/content/article/95-zzz-arquivo/outros/205-jogos-de-
direito-civil-regulamento; 
http://www.aafdl.pt/index.php/component/joomdoc/download/detail?Itemid=195.    
3 Constituído em sede de reunião de Direção com a aprovação do respetivo regulamento; cfr. 
http://www.aafdl.pt/index.php/documentos/doc_download/360-aafdl-moot-courts-regulamento  

http://www.aafdl.pt/index.php/component/content/article/95-zzz-arquivo/outros/205-jogos-de-direito-civil-regulamento
http://www.aafdl.pt/index.php/component/content/article/95-zzz-arquivo/outros/205-jogos-de-direito-civil-regulamento
http://www.aafdl.pt/index.php/component/joomdoc/download/detail?Itemid=195
http://www.aafdl.pt/index.php/documentos/doc_download/360-aafdl-moot-courts-regulamento
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Esta primeira edição decorreu em 7 sessões (4 eliminatórias, 2 meias-finais e final) 

realizadas durante 3 semanas na sala de audiências, sendo avaliados 27 estudantes da 

FDUL num total de 8 equipas. À equipa vencedora (Diogo Morgado Filipe e Teresa 

Lourenço Cardosa), foram atribuídos 2000€ (esse valor, ao contrário dos Jogos de 

Direito não estava limitado a livros) – comparticipados pela Uría Menéndez – Proença 

de Carvalho em 1750€ e em 250€ pela AAFDL. 

A avaliação operou-se tendo em conta critérios objetivos, sendo realizada numa 

vertente jurídica por advogados da Uría Menéndez – Proença de Carvalho e docentes 

da FDUL, e numa vertente comportamental por membros da SDAL. 

O reconhecimento da marca AAFDL Moot Court é notório, tendo a Universidade de 

Lisboa solicitado uma simulação de julgamento junto dos futuros estudantes da FDUL. 

Neste sentido estaremos presentes na iniciativa ULisboa a 360º, dando a conhecer aos 

futuros estudantes o que a Associação Académica oferece a nível formativo com as 

suas simulações de julgamento. 

5. Curso Soft-skills for Law Students 

A proposta inicialmente apresentada junto da comunidade 

estudantil foi a de realizar um curso de soft-skills, mas com 

características diferentes, isto é, com menos conteúdos e 

menos carga horária. Essa proposta foi colocada de parte 

em decorrência da criação inovadora no mercado 

português de um curso de longa duração de soft-skills. 

Esta iniciativa, realizada em parceria com o Gabinete de 

Saídas Profissionais da FDUL e com a startup LawForce, tem como base a formação de 

competências comportamentais que são necessárias junto do mercado de trabalho, 

mais propriamente, junto de empregadores, parceiros e colaboradores de trabalho e 

clientes.   

Desta forma, ao longo de 80 horas, divididas em sessões semanais de 2 horas ao longo 

de vários meses será dada formação em competências comportamentais em contexto 
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de aulas teórico-práticas e simulações, sendo dada primazia a uma aprendizagem 

prática com uma abordagem dual: quer jurídica, quer psicológica/comportamental. A 

formação, realizada por profissionais nas áreas do Direito e Psicologia, é feita em 

quatro módulos distintos, são eles: 

i. Comunicação; 

ii. Inteligência emocional; 

iii. Liderança; 

iv. Negociação e resolução de conflitos. 

O curso iniciou-se dia 24 de novembro e está previsto findar-se a 24 de abril. 

6. Passatempo Código dos Valores Mobiliários Anotado e Comentado 

O passatempo em questão promovido em parceria com o autor da 

obra, o Dr. Nuno Ricardo de Pena (licenciado e mestre pela FDUL), 

teve como fim o apoio à investigação e produção jurídica da 

comunidade cientifico-jurídica da FDUL. A obra, editada a título 

pessoal e sem a chancela de qualquer editora jurídica, foi oferecida 

a 30 estudantes entre os dias 21 a 25 de setembro de 2015. A iniciativa consistiu na 

resposta a perguntas que diariamente eram publicadas na página do Facebook da 

AAFDL, sendo que aos 6 primeiros a responder corretamente às questões diárias, 

foram contemplados com um exemplar do Código os Valores Mobiliários Anotado e 

Comentado. 

7. Bolsa de Peer Review  

Com o objetivo de construir uma base de avaliação para toda a estrutura editorial da 

AAFDL – a saber: as obras da AAFDL Editora e a RJAAFDL –, foi instituída a Bolsa de Peer 

Review.  

A presente Bolsa composta por vários docentes da FDUL, especializados em 

determinados ramos do Direito, tem como grande escopo a garantia de excelência 

jurídico-científica exigida às obras que são editadas com a chancela da AAFDL Editora. 

Este fim é materializado através do mecanismo instituído. Em termos práticos: 
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– As obras são recebidas pela pessoa competente para esse efeito (p. ex. na RJAAFDL, o 

seu Diretor); 

– Após a receção das obras, são eliminados os elementos identificativos do seu autor 

garantindo o anonimato; 

– A obra anónima é enviada para um avaliador especializado que tem como base para 

o seu review o conteúdo do texto e critérios objetivos de avaliação; 

– Após a avaliação, se houver um parecer positivo quanto à publicação da obra esta 

segue para a fotocomposição, mas aqui com os respetivos identificativos do seu autor.  

Balanço do Mandato 

Não nos cabe a nós proceder a uma avaliação do que foi realizado, sendo isso função 

dos órgãos competentes para o efeito.  

Ainda assim, por uma questão de transparência junto da comunidade estudantil é 

importante explicar a não realização dos Estudos em Comemoração do Centenário da 

AAFDL, sendo esta a única iniciativa que não concretizamos. Uma obra coletiva desta 

dimensão necessita obrigatoriamente de coordenadores científicos com experiência e 

dimensão junto da comunidade jurídica. Neste sentido, contactámos determinados 

Professores Catedráticos com o intuito de nos apoiarem. Todavia, ainda que 

inicialmente houvesse interesse das partes, foi difícil manter o objetivo inicialmente 

proposto face às agendas e perante falta de tempo dos coordenadores científicos. 

Posto isto, uma vez que os nossos meios ficavam aquém da grandeza que esta obra 

exigia, abandonamos esta iniciativa que, a ser feita, deverá ser iniciada logo no início 

do mandato. 

Considerações estratégicas 

O presente mandato deu uma nova dimensão a este Gabinete e isso pode ser 

conferido através do peso das atividades realizadas. Todavia, deixamos a nossa visão 

para o futuro através destas breves orientações: 
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– Coletâneas AAFDL: Procurar junto do recém-eleito Diretor e da sua equipa as 

listagens das regências desde o ano letivo 2013/2014 e todos os enunciados e 

respetivas correções. É fundamental arranjar soluções face à dependência junto da 

Divisão Académica que se traduz em alguma ineficácia de resultados. 

– AAFDL Moot Court: Manter e expandir a áreas de Direito nunca antes disputadas. 

Ainda que na altura da sua feitura não tivesse suscitado dúvidas, existe a necessidade 

de se fazer breves alterações ao regulamento face à realidade inerente à competição, a 

saber:  

i. A alteração do modelo de apuramento para as meias-finais da competição, 

uma vez que este atualmente privilegia a equipa mais fraca dentro das 

quatro melhores equipas. Neste sentido, proponho a alteração do art. 

12º/3, passando a constar a seguinte ordem: 

1.ª equipa apurada vs. 4.ª equipa apurada; 

2.ª equipa apurada vs. 3.ª equipa apurada 

ii. Instituição da figura do presidente do júri que deve estar em todas as 

disputas de cada fase, no sentido de existir alguém com um critério geral 

face a todas as disputas que tiveram júris distintos. 

iii. Proibir a assistência das disputas por parte de membros de equipas 

participantes, o que evita a situação injusta de certas equipas poderem ter 

uma melhor preparação. 

– Prémio Miguel Galvão Teles: Continuar esta parceria que tanto interesse científico 

tem, dando a possibilidade de a AAFDL associar-se ao legado de um dos maiores 

advogados do século XX.  

– RJAAFDL: Procurar manter a fasquia dos autores convidados, bem como a 

manutenção do número de trabalhos de estudantes e artigos doutrinários, nunca 

esquecendo que a Revista é um espaço de cultura jurídica e neste sentido deve 

apresentar textos sobre a atualidade jurídica. Por fim, algo que não existiu nesta 

Edição, convidar autores no sentido de realizarem análises críticas de jurisprudência.  
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OUTRAS ACTIVIDADES DE RELEVO 

 

EDITORA AAFDL 

 

Desde cedo se percebeu que a EDITORA AAFDL tem um potencial enorme, pelo que 

houve um esforço acrescido ao longo do mandato para dinamizar esta área de 

actividade da Associação. 

As grandes mudanças e inovações nesta área prendem-se com uma alteração 

estrutural na sua forma de funcionamento que apresentamos de forma sumária nos 

seguintes pontos: 

1. Reforma e Uniformização da Imagem da Editora 

A Editora passou a contar com um logotipo oficial por forma a profissionalizar a sua 

imagem no mercado jurídico. 

 

 

 

 

 

Para além disso, procedeu-se à uniformização das capas das edições consoante o 

género de obra (casos práticos, coletâneas de legislação, manuais e teses) 
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2. Clarificação dos Direitos de Autor 

Outro aspeto fundamental para a fixação dos preços de venda ao público de cada uma 

das obras é os direitos de autos que são pagos aos autores. A Editora AAFDL não tem, 

ainda, capacidade para competir com os direitos de autor que outras Editoras Jurídicas 

oferecem. Para além de outras razões, este é um dos aspetos que mais prejudica a 

captação de novos autores. Conquanto, a grande maioria dos nossos autores não 

pedem direitos de autor, substituindo os mesmos por exemplares de oferta. Por forma 

a tornar os direitos de autor mais constantes, a Direção da AAFDL estabeleceu uma 

tabela, que considerou adequada, para cada uma das obras. Sendo certo que a fixação 

de direitos de autor não impede que sejam acordados percentagens mais ou menos 

elevadas. 

Coletâneas e Legislação 5% 

Materiais de casos práticos e teses 10% 

Manuais e Monografias 15% a 20% 

 

3. Gestão e controlo de stoks 

O principal problema que a AAFDL detém e terá sempre, caso os dirigentes não 

adotem um comportamento mais consciente e responsável, é o controlo dos seus 

stocks.  

Cada novo produto que é comprado para venda na livraria da AAFDL, cada livro que é 

produzido, implica um custo para a AAFDL. Ainda que por vezes possa ser um livro ou 

produto de valor diminuto, no total vai representar um valor significativo (a isto se 

reportam as “imparidades”, que todos os mandato são colocadas em causa). 
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Por forma a fazer face a este problema constante em todas as Direções da AAFDL até 

então, foi adquirido um sistema informático de controlo e gestão do armazém da 

AAFDL (sistema de armazenagem Mecalux).  

Para além da alteração de sistema informático, a Direção da AAFDL adotou outras 

medidas tendentes a um controlo mais efectivo dos stocks, nomeadamente, apenas 

um funcionário da AAFDL tem acesso ao armazém sendo ele o responsável sobre as 

entradas e saídas de stocks do armazém. Para além disso os dirigentes não têm acesso 

ao armazém, a menos que uma situação grave ou urgente o exija.  

4. Profissionalização dos Recursos Humanos: 

Parte substancial da vida da AAFDL passa pelos seus funcionários que têm vínculos 

contratuais, em alguns casos, superiores a 20 anos. Nem sempre é dado o devido 

reconhecimento ao trabalho diário que os mesmos desenvolvem. 

Alguns contratos de trabalho estavam bastante desatualizados e desadequados aos 

dias que correm. Foram atualizados os contratos, sem prever aumentos salariais, 

atribuindo um prémio anual indexado ao lucro da Editora AAFDL. 

Para além disto, foram ainda atribuídos três cursos de formação avançada aos 

funcionários afectos à fotocomposição, por forma a garantir que estes têm mais 

ferramentas para prestar um melhor serviço. 

5. Bolsa de Peer Review: 

Como garantia de um trabalho célere e eficaz por parte do Conselho Editorial da 

AAFDL, entendeu-se que o mais indicado seria a criação de uma bolsa de peer review 

por forma a garantir uma revisão científica das obras submetidas, conseguindo-se 

assim elevar o nível científico das obras por nós publicadas. 

6. Profissionalização da Revista Jurídica da AAFDL: 

A Revista Jurídica da AAFDL que edita agora o seu 30.º número, foi dotada de um 

Regulamento de Funcionamento que garante o controlo de peer review e, como tal, o 

cunho de excelência dos trabalhos publicados por estudantes. 
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7. Edição de livros em versão ebook 

A aposta em versões online de livros é também uma alteração significativa ao nível da 

Editora. A partir de agora com o site da livraria jurídica preparado, livros ebook podem 

ser disponibilizados e vendidos ao público. 

8. Redefinição e Intensificação da parceria Lisbon Law Editions 

Com a nova Direcção da Faculdade, os termos desta parceria foram redefinidos, por 

forma a garantir a sustentabilidade da mesma e, acima de tudo, a sua operatividade 

funcional. No ano de 2016 vão ser publicadas as primeiras 10 teses aprovadas ao 

abrigo desta parceria. Para além disto, também a Revista da Faculdade passou a ser 

editada pela Editora AAFDL o que muito nos orgulha. 

9. Protocolos nacionais e internacionais: 

Foram ainda celebrados vários 

protocolos com Associações de 

Estudantes, Faculdades e Empresas 

para angelizar a distribuição das nossas 

obras. A título internacional, 

celebramos ainda o primeiro protocolo 

de cooperação internacional com a 

Associação Académica da Faculdade de 

Direito de Bissau (AAFDB), no qual um dos grandes objectivos assumidos é a 

exportação de obras jurídicas portuguesas e a edição de obras jurídicas guineenses.  

10. Aposta noutros autores e projectos 

Com a falência da Coimbra Editora a EDITORA AAFDL iniciou varias conversações com 

autores e entidades que passaram a editar as suas obras por nós. Esta operação 

continua ainda em curso pelo que a sua manutenção é essencial nos próximos meses 

por forma a aproveitar-se devidamente a procura de melhores condições e serviços por 

parte dos autores. 
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11. Aposta no mercado de revenda de livros 

Ainda com a falência da Coimbra Editora, a Direcção da AAFDL decidiu aproveitar o 

antigo espaço de revenda de livros concessionado a esta entidade para iniciar o 

negócio de revenda de livros. Este negócio teve um custo associado de cerca de 

50.000,00 euros e os seus moldes foram realizados para que seja feito a título 

experimental no primeiro ano, só devendo continuar no segundo ano se se demonstrar 

lucrativo. 

 

 

Durante o mandato de 2015/2016 foram produzidas mais de 40 obras, dos mais 

variados temas. Entre teses de mestrado e doutoramento, materiais de apoio a aulas 

práticas, coletâneas e legislação, manuais, estudos e monografias que abordam os mais 

diversos temas jurídicos, é com orgulho que prevemos um bom futuro para as edições 

AAFDL. 
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REVISÃO ESTATUTÁRIA 

 

A Revisão dos Estatutos da AAFDL é decisivamente um dos maiores contributos que 

deixamos do nosso mandado. O seu objectivo principal foi o de adaptar os Estatutos da 

AAFDL aos novos tempos que se vivem na Faculdade de Direito de Lisboa. 

Assim, de forma sumária, foi aprovado o novo logotipo da AAFDL; alterou-se a 

composição da Direcção da AAFDL, abolindo-se a figura dos coordenadores, passando 

agora só a existir vogais; alterou-se a composição da Mesa da Reunião Geral de Alunos, 

passando esta a conter dois secretários; aumentaram-se as competências de controlo e 

fiscalização do Conselho Fiscal; previu-se uma Reunião Geral de Alunos ordinária para, 

de três em três anos, se discutir da necessidade de realizar uma Auditoria às contas da 

AAFDL; previu-se a criação pela Direcção de um Regulamento para a Boa Gestão, que 

regule as compras de bens e serviços, as entradas de valores nos eventos recreativos e 

garanta o controlo e gestão dos stoks da Editora; previu-se a obrigatoriedade dos 

Núcleos da Associação apresentarem um Plano de Actividades e Orçamento no início 

dos seus mandatos; criou-se um regime de incompatibilidade entre os titulares de 

cargos da AAFDL e os titulares de cargos da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, da Universidade de Lisboa e da Associação Académica da Universidade de 

Lisboa. 

Esta foi uma reforma difícil mas essencial para o futuro da Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa. Esperamos que estas alterações garantam o rigor na 

gestão, a exigência no controlo e a responsabilidade na execução do mandato dos 

dirigentes. 

É de salutar ainda o facto de este processo ter assumido uma adesão significativa por 

parte da Escola, tendo havido um participação de cerca de 200 estudantes na Reunião 

Geral de Alunos referente. Por último, fica também o alerta de que estes próximos 

anos serão sempre anos de adaptação às novas e exigentes regras, pelo que é 

necessário fazer as alterações necessárias para que os mecanismos agora aprovados 

sejam efectivamente cumpridos. 
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CANTINA AAFDL 

 

A Cantina AAFDL surge de uma necessidade generalizada de existir na Faculdade um 

espaço exclusivo para estudantes que tragam refeições de casa, uma vez que nos 

últimos anos este número de pessoas tem aumentado significativamente. 

Assim, a Direcção da Associação apresentou uma proposta à Direcção da Faculdade – 

que aliás a tinha defendido no período eleitoral –  de realizar a obra num espaço a 

ceder pela Associação Académica para o efeito pretendido. Essa proposta foi aceite e o 

projecto de arquitectura e repectivo caderno de encargos, devidamente realizado. 

A Cantina AAFDL contará com duas salas afectas à AAFDL – sala da contabilidade e 

tesouraria e sala do cofre e material informático – e terá uma capacidade estimada 

para 60 pessoas sentadas. A sala terá também incluídos os micro-ondas – actualmente 

situados à frente Reprografia Vermelha – resolvendo-se assim o problema da obstrução 

à passagem naquela zona. 

O objectivo da sala é o uso exclusivo para as refeições trazidas de casa pelos 

estudantes da Faculdade, devendo, portanto, haver um controlo efectivo sobre a 

utilização daquelas instalações. 
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RELATÓRIO DE CONTAS 



AAFDL - Associação Académica da Faculdade Direito de Lisboa
NIPC: 500920869

Balanço

Notas

ACTIVO 2015 2014 Var %

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 11 27.716,91 29.336,60 -5,52%

Propriedades de investimento

Goodwill

Activos intangíveis 12 1.614,24 1.186,55 36,04%

Activos biológicos

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial

Participações financeiras - outros métodos

Accionistas/sócios

Outros activos financeiros

Activos por impostos diferidos

Activos não correntes detidos para venda

Subtotal 29.331,15 30.523,15 -3,91%

Activo Corrente

Inventários 13 286.071,59 379.226,93 -24,56%

Activos biológicos

Clientes 14 138.959,65 65.981,57 110,60%

Adiantamentos a fornecedores 17 10.342,32 6.224,46 66,16%

Estados e outros entes públicos 18 4.703,04 2.211,25 112,69%

Accionistas/sócios

Outras contas a receber 19 168.813,96 109.772,08 53,79%

Diferimentos 150,00

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros

Caixa e depósitos bancários 15 377.343,41 363.593,00 3,78%

Subtotal 986.383,97 927.009,29 6,40%

1.015.715,12 957.532,44 6,08%

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado

Acções (quotas) próprias

Outros instrumentos de capital próprio

Prémios de emissão

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados 788.968,78 741.523,61 6,40%

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital próprio -600,00 -600,00

Subtotal 788.368,78 740.923,61 6,40%

Resultado líquido do período 77.917,64 47.445,17 64,23%

866.286,42 788.368,78 9,88%

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Subtotal
Passivo corrente

Fornecedores 17 43.144,18 63.178,98 -31,71%

Adiantamentos de clientes 14 21.795,15 23.022,02 -5,33%

Estado e outros entes públicos 18 5.482,13 10.451,62 -47,55%

Accionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 20 79.007,24 72.511,04 8,96%

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Subtotal 149.428,70 169.163,66 -11,67%

149.428,70 169.163,66 -11,67%

1.015.715,12 957.532,44 6,08%

Direcção

Técnico Oficial Contas,

Total do Passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

31-12-2015

EUR

Períodos

Total do activo

Total do Capital Próprio
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Demonstração de Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos Notas

2015 2014 Var %

Vendas e serviços prestados 5 238.943,09 206.265,52 15,84%

Subsídios à exploração 21 134.540,93 89.143,94 50,93%

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6 -150.302,54 -39.933,59 276,38%

Fornecimentos e serviços externos 7 -124.804,28 -165.747,74 -24,70%

Gastos com o pessoal 8 -131.144,71 -158.118,22 -17,06%

Imparidade de inventários (perdas/reversões) -60.730,05

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 16 -37.378,30 -100,00%

Provisões (aumentos/reduções)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 9 181.551,51 167.090,87 8,65%

Outros gastos e perdas 10 -2.513,08 -2.015,17 24,71%

85.540,87 59.307,31 44,23%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 11/12 -7.623,23 -11.862,14 -35,73%

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

77.917,64 47.445,17 64,23%

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

77.917,64 47.445,17 64,23%

Imposto sobre o rendimento do período

77.917,64 47.445,17 64,23%

Direcção

Técnico Oficial Contas,

31-12-2015

EUR

Períodos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

© TCAGest



Pág 1/5

AAFDL - Associação Académica da Faculdade Direito de Lisboa
NIPC: 500920869

1. Identificação da entidade

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

3. Principais políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos relevantes

Activos fixos tangíveis

Edifícios e outras construções 10 a 50 Anos
Equipamento básico 2 a 15 Anos
Equipamento de transporte 2 a 10 Anos
Equipamento administrativo 2 a 10 Anos

Activos intangíveis

Inventários

Subsídios

Especialização de exercícios

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

5. Vendas e prestações de serviços

2015 2014

Vendas e Prestações Serviços 238.943,09         206.265,52                           

238.943,09         206.265,52                           

6. Variação nos inventários e custo das matérias consumidas

Mercadorias Total Mercadorias Total

Inventários finais 346.801,64         346.801,64         379.226,93         379.226,93         

Compras 117.877,25         117.877,25         120.628,44         120.628,44         

Reclassificação e regularização de inventários 60.730,05 -          60.730,05 -          -                         -                         

Inventários iniciais 379.226,93         379.226,93         298.746,54         298.746,54         

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 150.302,54         150.302,54         39.933,59           39.933,59           

Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gasto do período

em que incorridos. Os dispêndios com inspecção e conservação dos activos são registados como gasto.

Os activos fixos tangíveis em curso referem-se a activos em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes activos são

depreciados a partir do momento em que estão disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do activo fixo tangível são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação

ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas Outros rendimentos e ganhos  ou Outros gastos e perdas".

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado de três

anos. Não é considerada qualquer quantia residual.

Se existe algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um activo, é revista a amortização desse activo de forma prospectiva para reflectir as

novas expectativas.

Os subsídios à exploração são evidenciados passivo e reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional aos gastos incorridos.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2015

A Assoc. Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, é uma Associação com sede na Alameda da Universidade, Lisboa, Portugal. A sua actividade principal baseia-se na venda de livros e 

organização de eventos associativos.

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Devem entender-se como fazendo parte daquelas 

normas as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), e 

as Normas Interpretativas.

Sempre que o SNC não responda a aspectos particulares de transacções ou situações são aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adoptadas 

ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho; e as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato 

Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respectivas interpretações SIC-IFRIC.

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2014 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de

Dezembro de 2015.

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um activo, é revista a depreciação desse activo de forma prospectiva para reflectir as

novas expectativas.

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para 

cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos):

Não ocorreram durante o exercício alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a períodos anteriores.

2015 2014

Os produtos acabados e semi-acabados, os subprodutos e os produtos e trabalhos em curso são valorizados ao custo de produção, que inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-

obra e gastos gerais de fabrico, e que é inferior ao valor de mercado.

As mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao custo médio de aquisição, deduzido do valor dos descontos de quantidade concedidos pelos fornecedores, o qual

é inferior ao respectivo valor de mercado.

Os subsídios são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe certeza que sejam recebidos e que a empresa irá cumprir com as condições exigidas para a sua concessão.

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio de especialização dos exercícios, pelo qual estas são reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente do

momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros activos

correntes , Outros passivos correntes  e Outros passivos não correntes .

Os subsídios ao investimento são evidenciados na conta de capital e reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional às depreciações do activo fixo e intangível objecto deste

financiamento.

© TCAGest



Pág 2/5

AAFDL - Associação Académica da Faculdade Direito de Lisboa
NIPC: 500920869

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2015

7. Fornecimentos e serviços externos

2015 2014

Subcontratos e trabalhos especializados 6.808,38              2.659,71                               

Publicidade -                         100,00                                   

Honorários - Direitos Autor 6.981,61              8.470,62                               

Honorários - Informática 1.300,00              10.261,00                             

Honorários-Historiadora 4.605,36                               

Honorários-Toc 5.110,00              6.076,60                               

Honorários - Auditor 9.850,00              -                                           

Honorários-Encenador Cénico 1.233,34              1.240,00                               

Conservação e reparação 1.824,66              3.011,43                               

Secção recreativa 36.110,69           38.793,37                             

Nucleos 136,87                 7.150,30                               

Actividades associativas 18.373,11           33.964,33                             

Secção desportiva 7.054,70              12.228,47                             

Outros fornecimentos 546,73                 440,30                                   

Materiais 7.528,14              5.732,89                               

Energia -                         3.727,55                               

Deslocações, Estadas e Transportes 2.669,89              2.481,95                               

Rendas 3.888,00              1.123,00                               

Comunicação 4.625,54              8.290,67                               

Seguros 101,32                 121,32                                   

Cotencioso 102,00                 1.440,00                               

Limpeza, Higiene e Conforto 5.462,90              6.873,86                               

Serviços Diversos 5.096,40              6.955,01                               

124.804,28         165.747,74                           

8. Gastos com o Pessoal

2015 2014

Remunerações do pessoal 77.533,17           80.815,27                             

Diuturnidades 6.212,51              6.198,00                               

Sub. Alimentação 8.490,43              10.953,96                             

Subs Ferias 6.469,00              14.496,30                             

Subs. Natal 6.026,10              8.282,61                               

Subs Risco / Pontualidade 1.673,46              1.689,12                               

Subs. Doença 1.373,51              423,31 -                                  

Outros Abonos 679,64                 669,08                                   

Abonos por falhas 500,64                 458,92                                   

Remunerações De vendas -                         6.394,61                               

Horas Extraordinárias 2.433,73              -                                           

Encargos sobre remunerações 17.587,06           27.564,68                             

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.025,25              1.018,98                               

Outros gastos 1.140,21              -                                           

131.144,71         158.118,22                           

2015 2014

Número médio de empregados 8 8

Número de empregados no fim do período 8 8

9. Outros rendimentos e ganhos

2015 2014

Rendas 93.955,84           99.020,98                             

Rendimentos Associativo 28.096,66           34.987,59                             

Rendimentos Recreativo 53.036,64           30.082,30                             

Rendimentos desportivo 438,00                 3.000,00                               

Outros 6.024,37              

181.551,51         167.090,87                           

Actividades Gastos Receitas Resultado

Secção recreativa

Gala Natal (Mandato Anterior) 4.594,40              50,00                    4.544,40 -                              

Gala Natal 2015 1.093,69              5.220,41              4.126,72                               

Festa cerveja (01/10/2015) 13.058,40           17.474,81           4.416,41                               

Festa cerveja (28/05/2015) 2.544,64              13.708,41           11.163,77                             

Porco Espeto 2015 4.050,24              8.144,39              4.094,15                               

Gala do Caloiro  (Mandato Anterior) 53,51                    260,00                 206,49                                   

Gala do Caloiro  2015 649,16                 726,80                 77,64                                     

Festa Brasileira (27/02/2014) 114,15                 -                         114,15 -                                  

Festa Cerveja (29/05/2014) 51,37                    -                         51,37 -                                    

Festa Brasileira (26/02/2015) 2.579,20              1.857,00              722,20 -                                  

Festa Brasileira (22/10/2015) 3.636,65              4.508,06              871,41                                   

Enterro Caloiro 1.104,60              61,50                    1.043,10 -                              

Jantar do 1º Ano / Gala do Desporto (28/05/2015) 918,00                 918,00                 -                                           
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2015

Festas Várias 507,72                 25,00                    482,72 -                                  

Fados/Tunas (Mandato Anterior) 399,34                 -                         399,34 -                                  

Sub - Total 35.355,07           52.954,38           17.599,31                             

-                                           

Nucleos -                                           

-                                           

Rádio Orpheu 36,87                    -                         36,87 -                                    

NEC 100,00                 -                         100,00 -                                  

-                                           

Sub - Total 136,87                 -                         136,87 -                                  

-                                           

Associativas -                                           

-                                           

Enda/Fned 3.947,79              3.947,79 -                              

Contratos Mupis - Publicidade -                         3.648,63              3.648,63                               

Curso Linguas 4.180,00              6.417,95              2.237,95                               

Alimentação e estadias Direcção 539,99                 539,99 -                                  

Acção Social 6.528,34              6.528,34 -                              

Centenário 1.147,34              1.147,34 -                              

Bar Solidário 236,16                 1.067,85              831,69                                   

Outras Associativas 1.919,11              -                         1.919,11 -                              

 Matraquilhos 459,05                 459,05                                   

Sócios 9.415,00              9.415,00                               

Cacifo 797,50                 797,50                                   

Comparticipação Cafés/Chocolates 4.272,99              4.272,99                               

Feira do Livro Sublinhado 2.008,04              2.008,04                               

Jornal Fiel da Balança 217,53                 217,53                                   

-                                           

Sub - Total 18.498,73           28.304,54           7.580,24                               

-                                           

Desportiva -                                           

-                                           

Equipamentos e Material Desportivo 479,01                 -                         479,01 -                                  

Quota/inscrições ADESL 1.650,00              -                         1.650,00 -                              

Basket 110,50                 -                         110,50 -                                  

Futsal 423,80                 -                         423,80 -                                  

Futebol 118,56                 -                         118,56 -                                  

Rugby 314,15                 -                         314,15 -                                  

Jantar Desporto 55,35                    -                         55,35 -                                    

Outros Desporto 3.903,33              438,00                 3.465,33 -                              

Flores 188,77                 -                         188,77 -                                  

Chaves 36,00                    -                         36,00 -                                    

-                                           

Sub - Total -                                           

-                                           

Serviços Sociais -                                           

-                                           

Universo Agora(Restaurante) 23.150,00           23.150,00                             

GCE-Livrarias SA(livraria) 18.405,84           18.405,84                             

Universo Agora(Bar Gourmet) 22.600,00           22.600,00                             

Estratosfera(Rep Vermelha) 12.000,00           12.000,00                             

Styl Copy 12.000,00           12.000,00                             

Estratosfera(Rep Vermelha) 2 5.800,00              5.800,00                               

Sub - Total -                         93.955,84           93.955,84                             

-                                           

Total

10.Outros Gastos e Perdas

2015 2014
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2015

Impostos -                         -                                           

Correcções Exercicios Anteriores -                         21,23                                     

Quotizações 464,00                 -                                           

Outros 2.049,08              1.993,94                               

2.513,08              2.015,17                               

11.Activo fixo tangível

Básico Transporte Administrativo

Quantia escriturada bruta inicial 57.836,60           21.572,82                             -                         23.772,84           14.359,29           

Depreciações acumuladas iniciais 37.591,12 -          20.591,78 -                            -                         22.095,52 -          7.926,53 -             

Quantia escriturada líquida inicial 20.245,48           981,04                                   -                         1.677,32              6.432,76              

Adições:

Outras -                         -                                           -                         4.900,00              -                         

Total das adições -                         -                                           -                         4.900,00              -                         

Diminuições:

Depreciações 2.079,73 -             625,17 -                                  -                         2.460,53 -             1.354,24 -             

Perdas por imparidade -                         -                                           -                         -                         -                         

Alienações -                         -                                           -                         -                         -                         

Abates/Outras -                         -                                           -                         -                         -                         

Total das diminuições 2.079,73 -             625,17 -                                  -                         2.460,53 -             1.354,24 -             

Quantia escriturada líquida final 18.165,75           355,87                                   -                         4.116,79              5.078,52              

12.Activo intangível

Quantia escriturada bruta inicial -                         -                         9.745,47                               -                         -                         

Amortizações acumuladas iniciais -                         -                         8.558,92 -                              -                         -                         

Quantia escriturada líquida inicial -                         -                         1.186,55                               -                         -                         

Adições:

Outras -                         -                         1.531,23                               -                         -                         

Total das adições -                         -                         1.531,23                               -                         -                         

Diminuições:

Amortizações -                         -                         1.103,54 -                              -                         -                         

Perdas por imparidade -                         -                         -                                           -                         -                         

Abates/Outras -                         -                         -                                           -                         -                         

Total das diminuições -                         -                         1.103,54 -                              -                         -                         

Quantia escriturada líquida final -                         -                         1.614,24                               -                         -                         

13.Inventários

2015 2014

Mercadorias 286.071,59         379.226,93                           

286.071,59         379.226,93                           

14.Clientes

2015 2014

Clientes c/c 136.554,82         62.349,87                             

Clientes cobrança duvidosa 638,71                 638,71                                   

Perdas por imparidade acumuladas 20.029,03 -          20.029,03 -                            

117.164,50         42.959,55                             

15.Caixa e depósitos bancários

2015 2014

Depósitos Bancários 377.343,41         363.593,00                           

377.343,41         363.593,00                           

16.Perdas Imparidades

2014 2013

Legislação/Monografias Desactualizadas) 60.730,05           Conselho Directivo da Faculdade Direito 20.029,03           

-                         Centro Cópias 911 17.349,27           

60.730,05           37.378,30           

Nota: Este valor deve-se ao facto de ter existido devolução da coimbra Editora

17.Fornecedores

2015 2014

Fornecedores c/c 32.801,86           56.954,52                             

32.801,86           56.954,52                             

18.Estado e outros entes públicos

Outros

Goodwill

Equipamento

Programas de Computador
Propriedade 

Industrial

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2015 a rubrica de Clientes apresentava as seguintes valores:

2015

Terrenos Edificios

Outros

2015

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2015 a rubrica de Fornecedores apresentava as seguintes valores:

Projectos de 

Desenvolvimento
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31 de Dezembro de 2015

2015 2014 2015 2014

Imposto sobre o Valor Acrescentado -                         -                                           5.471,71              6.879,02              

Imposto sobre o Rend. P. Colectivas (deduzido pagamentos por conta) -                         -                                           -                         -                         

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Singulares 2.021,51              -                                           10,42                    15,42                    

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Colectivas -                         -                                           -                         768,23                 

Contribuições para a Segurança Social 2.681,53              -                                           -                         2.788,95              

Outros -                         2.211,25                               -                         -                         

4.703,04              2.211,25                               5.482,13              10.451,62           

## Outras contas a receber

2015 2014

Devedores por acréscimos de rendimentos -                         6.797,50                               

Adiantamentos ao Pessoal 355,86                 757,03                                   

Outros 168.458,10         102.217,55                           

168.813,96         109.772,08                           

## Outras contas a pagar

2015 2014

Remunerações a Liquidar 16.394,69           17.825,68                             

Acréscimos de Custos 2.762,84              2.762,84                               

Outros 59.849,71           51.922,52                             

79.007,24           72.511,04                             

21.Subsidios

2015 2014

Styl Copy 12.420,00

IPDJ 33.080,93 24.588,94

Faculdade Direito Lisboa 10.000,00

Centro Cópias -                         -                                           

CGD 100.000,00 25.000,00

Univ Agora (Restaurante) 13.175,00

Estratosfera Lda 1.460,00 3.960,00

134.540,93 89.143,94

22.Rédito e Diferimentos 

Activo:

Passivo:

23.Acontecimentos após a data do Balanço

24.Data de autorização para emissão

Direcção

Técnico Oficial Contas,

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2014 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em, Lisboa, 23 de Março  de 2015.

Activo Passivo

As outras Contas a receber incluem nomeadamente os acréscimentos de rendimentos, os adiantamentos ao pessoal e outros conforme o quadro abaixo:

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

Os diferimentos mensurados no período, são essencialmente compostos por: Seguros e outros gastos já conhecidos mas, que devido à aplicação do princípio da especialização do exercício, só

devem ser reconhecidos no período seguinte.

As outras Contas a pagar incluem acréscimos de gastos referentes a custos do exercício,

Os diferimentos mensurados no período, englobam sessencialmente Rendimentos a reconhecer.

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2015 a rubrica Estado e outros entes públicos apresentava as seguintes quantias (passivo):
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Balanço

Notas

ACTIVO 28-02-2016 28-02-2015 Var %

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 11 27.716,91 29.336,60 -5,52%

Propriedades de investimento

Goodwill

Activos intangíveis 12 12.354,24 1.186,55 941,19%

Activos biológicos

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial

Participações financeiras - outros métodos

Accionistas/sócios

Outros activos financeiros

Activos por impostos diferidos

Activos não correntes detidos para venda

Subtotal 40.071,15 30.523,15 31,28%

Activo Corrente

Inventários 13 309.853,27 354.355,52 -12,56%

Activos biológicos

Clientes 14 147.542,53 122.493,04 20,45%

Adiantamentos a fornecedores 17 11.437,97 9.171,31 24,71%

Estados e outros entes públicos 13.916,21 4.715,58 195,11%

Accionistas/sócios

Outras contas a receber 181.513,61 131.895,56 37,62%

Diferimentos 150,00

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros

Caixa e depósitos bancários 363.114,73 347.143,82 4,60%

Subtotal 1.027.528,32 969.774,83 5,96%

1.067.599,47 1.000.297,98 6,73%

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado

Acções (quotas) próprias

Outros instrumentos de capital próprio

Prémios de emissão

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados 844.709,47 776.921,00 8,73%

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital próprio -600,00 -600,00

Subtotal 844.109,47 776.321,00 8,73%

Resultado líquido do período 26.940,97 68.048,47 -60,41%

871.050,44 844.369,47 3,16%

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Subtotal
Passivo corrente

Fornecedores 17 87.592,73 54.799,41 59,84%

Adiantamentos de clientes 14 21.569,37 23.555,34 -8,43%

Estado e outros entes públicos 6.550,81 7.261,61 -9,79%

Accionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 80.836,12 70.312,15 14,97%

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Subtotal 196.549,03 155.928,51 26,05%

196.549,03 155.928,51 26,05%

1.067.599,47 1.000.297,98 6,73%

Direcção

Técnico Oficial Contas,

Total do Passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

28-02-2016

EUR

Períodos

Total do activo

Total do Capital Próprio
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Demonstração de Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos Notas

28-02-2016 28-02-2015 Var %

Vendas e serviços prestados 5 242.298,38 203.424,51 19,11%

Subsídios à exploração 18 84.269,18 126.622,21 -33,45%

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6 -139.453,43 -71.808,41 94,20%

Fornecimentos e serviços externos 7 -130.720,39 -155.074,71 -15,70%

Gastos com o pessoal 8 -135.601,45 -155.238,42 -12,65%

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 16 -60.730,05 -37.378,30 62,47%

Provisões (aumentos/reduções)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 9 176.989,30 165.431,40 6,99%

Outros gastos e perdas 10 -1.989,25 -2.090,17 -4,83%

35.062,29 73.888,11 -52,55%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 10/11 -7.623,23 -11.862,14 -35,73%

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

27.439,06 62.025,97 -55,76%

Juros e rendimentos similares obtidos -498,09

Juros e gastos similares suportados 6.022,50 -100,00%

26.940,97 68.048,47 -60,41%

Imposto sobre o rendimento do período

26.940,97 68.048,47 -60,41%

Direcção

Técnico Oficial Contas,

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

28-02-2016

EUR

Períodos
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1. Identificação da entidade

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

3. Principais políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos relevantes

Activos fixos tangíveis

Edifícios e outras construções 10 a 50 Anos

Equipamento básico 2 a 15 Anos

Equipamento de transporte 2 a 10 Anos

Equipamento administrativo 2 a 10 Anos

Activos intangíveis

Inventários

Subsídios

Especialização de exercícios

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

5. Vendas e prestações de serviços

28-02-2016 28-02-2015

Vendas e Prestações Serviços 242.298,38              203.424,51                                                                              

242.298,38              203.424,51                                                                              

6. Variação nos inventários e custo das matérias consumidas

Mercadorias Total Mercadorias Total

Inventários finais 309.853,27              309.853,27                      354.355,52           354.355,52              

Compras 183.955,68 -             183.955,68 -                     16.199,43 -            16.199,43 -               

Reclassificação e regularização de inventários -                             -                                     -                             

Inventários iniciais 354.355,52              354.355,52                      298.746,54           298.746,54              

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 139.453,43 -             139.453,43 -                     71.808,41 -            71.808,41 -               

7. Fornecimentos e serviços externos

28-02-2016 28-02-2015

Subcontratos e trabalhos especializados 7.861,78                   3.379,71                                                                                   

Publicidade -                             200,00                                                                                      

Honorários - Direitos Autor 7.940,73                   5.362,37                                                                                   

Honorários - Informática 1.300,00                   8.800,00                                                                                   

Honorários-Historiadora -                             4.605,36                                                                                   

Honorários-Toc 5.110,00                   5.916,60                                                                                   

Os subsídios são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe certeza que sejam recebidos e que a empresa irá cumprir com as condições exigidas para a sua concessão.

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio de especialização dos exercícios, pelo qual estas são reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As

diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros activos correntes , Outros passivos correntes  e Outros passivos não correntes .

Os subsídios ao investimento são evidenciados na conta de capital e reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional às depreciações do activo fixo e intangível objecto deste financiamento.

Os produtos acabados e semi-acabados, os subprodutos e os produtos e trabalhos em curso são valorizados ao custo de produção, que inclui o custo das matérias-primas incorporadas, mão-de-obra e gastos gerais de fabrico, e que

é inferior ao valor de mercado.

As mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao custo médio de aquisição, deduzido do valor dos descontos de quantidade concedidos pelos fornecedores, o qual é inferior ao respectivo valor de

mercado.

Não ocorreram durante o exercício alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a períodos anteriores.

2016 2015

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2016

A Assoc. Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, é uma Associação com sede na Alameda da Universidade, Lisboa, Portugal. A sua actividade principal baseia-se na venda de livros e organização de eventos associativos.

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas as Bases para a Apresentação 

de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), e as Normas Interpretativas.

Sempre que o SNC não responda a aspectos particulares de transacções ou situações são aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adoptadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 

1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho; e as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e respectivas interpretações SIC-IFRIC.

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2015 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2016.

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um activo, é revista a depreciação desse activo de forma prospectiva para reflectir as novas expectativas.

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos):

Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com

inspecção e conservação dos activos são registados como gasto.

Os activos fixos tangíveis em curso referem-se a activos em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes activos são depreciados a partir do momento em

que estão disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do activo fixo tangível são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na

demonstração dos resultados nas rubricas Outros rendimentos e ganhos  ou Outros gastos e perdas".

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado de três anos. Não é considerada qualquer

quantia residual.

Se existe algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um activo, é revista a amortização desse activo de forma prospectiva para reflectir as novas expectativas.

Os subsídios à exploração são evidenciados passivo e reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional aos gastos incorridos.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2016

Honorários-Encenador Cénico 233,34                      2.000,00                                                                                   

Honorários-Auditor 9.850,00                   -                                                                                             

Conservação e reparação 4.159,39                   3.198,66                                                                                   

Secção recreativa 32.058,15                 38.138,39                                                                                

Nucleos 771,00                      5.150,00                                                                                   

Actividades associativas 16.733,85                 34.810,88                                                                                

Secção desportiva 6.987,85                   9.979,57                                                                                   

Outros fornecimentos 224,77                      -                                                                                             

Materiais 9.420,44                   5.983,70                                                                                   

Energia -                             3.727,55                                                                                   

Deslocações, Estadas e Transportes 3.251,14                   2.316,10                                                                                   

Rendas 3.888,00                   1.490,25                                                                                   

Comunicação 6.174,86                   5.922,64                                                                                   

Seguros 101,32                      121,32                                                                                      

Cotencioso 102,00                      1.080,00                                                                                   

Limpeza, Higiene e Conforto 5.482,85                   7.252,41                                                                                   

Serviços Diversos 9.068,92                   5.639,20                                                                                   

130.720,39              155.074,71                                                                              

8. Gastos com o Pessoal

28-02-2016 28-02-2015

Remunerações do pessoal 77.355,31                 78.806,92                                                                                

Diuturnidades 6.277,64                   6.223,89                                                                                   

Sub. Alimentação 8.360,86                   11.514,12                                                                                

Subs Ferias 7.402,65                   14.360,38                                                                                

Subs. Natal 6.026,10                   14.450,70                                                                                

Subs Risco / Pontualidade 1.657,84                   1.657,84                                                                                   

Subs. Doença 1.591,04                   234,91                                                                                      

Outros Abonos 679,64                      627,36                                                                                      

Abonos por falhas 511,07                      500,64                                                                                      

Remunerações De vendas 2.433,71                   3.253,88                                                                                   

Encargos sobre remunerações 21.401,34                 22.588,80                                                                                

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.025,25                   1.018,98                                                                                   

Outros gastos 879,00                      

135.601,45              155.238,42                                                                              

28-02-2016 28-02-2015

Número médio de empregados 8 8

Número de empregados no fim do período 9 8

9. Outros rendimentos e ganhos

28-02-2016 28-02-2015

Rendas 88.530,84                 100.939,30                                                                              

42 Rendimentos Associativo 33.016,27                 31.149,80                                                                                

43 Rendimentos Recreativo 52.994,38                 30.342,30                                                                                

Rendimentos desportivo 438,00                      3.000,00                                                                                   

Outros 2.009,81                   -                                                                                             

176.989,30              165.431,40                                                                              

Actividades Despesas Receitas Resultado

Secção recreativa

Gala Natal (Mandato Anterior) 4.594,40 50,00 4.544,40 -                                                                                  

Gala Natal 2015 1.462,69 5.260,41 3.797,72                                                                                   

Festa cerveja (01/10/2015) 13.587,92                 17.474,81 3.886,89                                                                                   

Festa cerveja (28/05/2015) 2.544,64 13.708,41 11.163,77                                                                                

Porco Espeto 2015 4.050,24 8.144,39 4.094,15                                                                                   

Gala do Caloiro  (Mandato Anterior) 53,51 260,00 206,49                                                                                      

Gala do Caloiro  2015 649,16 726,80 77,64                                                                                        

Festa Brasileira (27/02/2014) 114,15 -                                     114,15 -                                                                                     

Festa Cerveja (29/05/2014) 51,37 -                                     51,37 -                                                                                       

Festa Brasileira (26/02/2015) 2.579,20 1.857,00 722,20 -                                                                                     

Festa Brasileira (22/10/2015) 3.636,65 4.508,06 871,41                                                                                      

Enterro Caloiro 1.104,60 61,50 1.043,10 -                                                                                  

Jantar do 1º Ano / Gala do Desporto (28/05/2015) 918,00 918,00 -                                                                                             

Festas Várias 1.263,34 25,00 1.238,34 -                                                                                  

Fados/Tunas (Mandato Anterior) 399,34 -                                     399,34 -                                                                                     

Sub - Total 37.009,21 52.994,38 15.985,17                                                                                

Nucleos

NEA 414,00 -                                     414,00 -                                                                                     

Rádio Orpheu 36,87                        -                                     36,87 -                                                                                       

NEC 100,00                      -                                     100,00 -                                                                                     

Tuna Masculina 88,20

Cénico Direito 131,93

Sub - Total 771,00 -                                     -550,87

Associativas

Enda/Fned 3.947,79                   3.947,79 -                                                                                  

Contratos Mupis - Publicidade -                             3.648,63                          3.648,63                                                                                   

Curso Linguas 4.180,00                   9.842,95                          5.662,95                                                                                   

Alimentação e estadias Direcção 610,49                      610,49 -                                                                                     

Acção Social 7.100,84                   7.100,84 -                                                                                  

Centenário 1.147,34                   1.147,34 -                                                                                  

Bar Solidário 236,16                      1.067,85                          831,69                                                                                      

Outras Associativas 1.934,11                   -                                     1.934,11 -                                                                                  
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31 de Dezembro de 2016

 Matraquilhos 618,54                              618,54                                                                                      

Sócios 9.665,00                          9.665,00                                                                                   

Cacifo 797,50                              797,50                                                                                      

Comparticipação Cafés/Chocolates 8.640,99                          8.640,99                                                                                   

Feira do Livro Sublinhado 2.008,04                          2.008,04                                                                                   

Jornal Fiel da Balança 217,53                              217,53                                                                                      

Protocolo TMN 150,00                              150,00                                                                                      

Sub - Total 19.156,73 36.657,03 17.500,30

Desportiva

Equipamentos e Material Desportivo 479,01                      -                                     479,01 -                                                                                     

Quota/inscrições ADESL 1.852,80                   -                                     1.852,80 -                                                                                  

Basket 110,50                      -                                     110,50 -                                                                                     

Futsal 423,80                      -                                     423,80 -                                                                                     

Futebol 118,56                      -                                     118,56 -                                                                                     

Rugby 314,15                      -                                     314,15 -                                                                                     

Jantar Desporto 55,35                        -                                     55,35 -                                                                                       

Outros Desporto 3.903,33                   438,00                              3.465,33 -                                                                                  

Sub-Total 7.257,50 438,00 -6.819,50

Serviços Sociais

Universo Agora(Restaurante) 26.150,00                        26.150,00                                                                                

GCE-Livrarias SA(livraria) 18.405,84                        18.405,84                                                                                

Universo Agora(Bar Gourmet) 26.200,00                        26.200,00                                                                                

Estratosfera(Rep Vermelha) 15.042,00                        15.042,00                                                                                

Styl Copy 12.000,00                        12.000,00                                                                                

Estratosfera(Rep Vermelha) 2 10.033,00                        10.033,00                                                                                

-                                                                                             

10. Sub-Total -                             107.830,84                      107.830,84                                                                              

Total 64.194,44 197.920,25 133.945,94

10. Outros Gastos e Perdas

28-02-2016 28-02-2015

Impostos -                             -                                                                                             

Correcções Exercicios Anteriores -                             21,23                                                                                        

Quotizações 464,00                      -                                                                                             

Outros 2.023,34                   2.068,94                                                                                   

2.487,34                   2.090,17                                                                                  

11. Activo fixo tangível

Básico Transporte Administrativo

Quantia escriturada bruta inicial 57.836,60                        21.572,82                                                                                -                          23.772,84                14.359,29             

Depreciações acumuladas iniciais 37.591,12 -                       20.591,78 -                                                                               -                          22.095,52 -               7.926,53 -              

Quantia escriturada líquida inicial 20.245,48                        981,04                                                                                      -                          1.677,32                  6.432,76               

Adições:

Outras -                                     -                                                                                             -                          4.900,00                  -                          

Total das adições -                                     -                                                                                             -                          4.900,00                  -                          

Diminuições:

Depreciações 2.079,73 -                         625,17 -                                                                                     -                          2.460,53 -                 1.354,24 -              

Perdas por imparidade -                                     -                                                                                             -                          -                             -                          

Alienações -                                     -                                                                                             -                          -                             -                          

Abates/Outras -                                     -                                                                                             -                          -                             -                          

Total das diminuições 2.079,73 -                         625,17 -                                                                                     -                          2.460,53 -                 1.354,24 -              

Quantia escriturada líquida final 18.165,75                        355,87                                                                                      -                          4.116,79                  5.078,52               

12. Activo intangível

Quantia escriturada bruta inicial -                             -                                     9.745,47                                                                                  -                          -                             

Amortizações acumuladas iniciais -                             -                                     8.558,92 -                                                                                  -                          -                             

Quantia escriturada líquida inicial -                             -                                     1.186,55                                                                                  -                          -                             

Adições:

Outras -                             -                                     12.271,23                                                                                -                          -                             

Total das adições -                             -                                     12.271,23                                                                                -                          -                             

Diminuições:

Amortizações -                             -                                     1.103,54 -                                                                                  -                          -                             

Perdas por imparidade -                             -                                     -                                                                                             -                          -                             

Abates/Outras -                             -                                     -                                                                                             -                          -                             

Total das diminuições -                             -                                     1.103,54 -                                                                                 -                          -                             

Quantia escriturada líquida final -                             -                                     12.354,24                                                                                -                          -                             

13. Inventários

28-02-2016 28-02-2015

Mercadorias 309.853,27              354.355,52                                                                              

309.853,27              354.355,52                                                                              

14. Clientes

28-02-2016 28-02-2015

Outros

28-02-2016

Projectos de 

Desenvolvimento

28-02-2016

Terrenos Edificios

Programas de Computador
Propriedade 

Industrial

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 a rubrica de Clientes apresentava as seguintes valores:

Outros

Goodwill

Equipamento
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31 de Dezembro de 2016

Clientes c/c 146.002,19              98.937,70                                                                                

Perdas por imparidade acumuladas 20.029,03 -                -                                                                                             

125.973,16              98.937,70                                                                                

15. Caixa e depósitos bancários

28-02-2016 28-02-2015

Depósitos Bancários 363.114,73              347.143,82                                                                              

363.114,73              347.143,82                                                                              

16. Perdas Imparidades

28-02-2016 28-02-2015

Legislação/Monografias Desactualizadas) 60.730,05                 Conselho Directivo da Faculdade Direito 20.029,03             

-                             Centro Cópias 911 17.349,27             

60.730,05                 37.378,30             

17. Fornecedores

28-02-2016 28-02-2015

Fornecedores c/c 76.154,76                 45.628,10                                                                                

76.154,76                #NOME?

18. Subsidios

28-02-2016 28-02-2015

Styl Copy 6.000,00

IPDJ 32.809,20 31.259,70

Faculdade Direito Lisboa 10.000,00

Centro Cópias -1.583,33

CGD 50.000,00 66.666,97

Univ Agora (Restaurante) 10.979,17

Estratosfera Lda 1.460,00 3.300,00

84.269,20 126.622,51

19. Rédito e Diferimentos 

Activo:

Passivo:

20. Acontecimentos após a data do Balanço

21. Data de autorização para emissão

Direcção

Técnico Oficial Contas,

Os diferimentos mensurados no período, englobam sessencialmente Rendimentos a reconhecer.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 a rubrica de Fornecedores apresentava as seguintes valores:

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2014 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em, Lisboa, 23 de Março  de 2015.

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

Os diferimentos mensurados no período, são essencialmente compostos por: Seguros e outros gastos já conhecidos mas, que devido à aplicação do princípio da especialização do exercício, só devem ser reconhecidos no período

seguinte.
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