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Mensagem	do	Presidente	
  

A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa apresenta 
hoje uma missão muito bem definida, sendo a nossa função garantir o seu 
sucesso. Unir os estudantes e projetar a sua Associação para o nível que a sua 
história centenária lhe concede é algo que se revela essencial. Assim, é com 
esta visão dinâmica que apresentamos o Plano de Atividades e Orçamento 
para o mandato de 2016/2017, 

 Conscientes de que o progresso depende de todos nós, estudantes, é 
hora de assumirmos um papel ativo nas mais diversas frentes.  

 Com uma visão de que é necessário fazer mais e ir mais longe, 
propomos uma aposta no sector empresarial e financeiro da AAFDL, de forma 
a garantir a sustentabilidade da mesma nos anos vindouros. Desta forma, na 
vertente editorial, pretendemos reforçar a aposta nos livros de autor, bem como 
garantir uma fase de revisão de todas as obras, previamente à sua publicação, 
de forma a aumentar a qualidade de todas as edições da AAFDL EDITORA. 

 Ainda relativamente à política editorial, primaremos pela promoção da 
nossa linha editorial além-fronteiras, através da publicação de edições 
orientadas para mercados específicos, como os PALOP e o Brasil. 

 No atinente à política associativa na sua dimensão interna, cabe 
destacar algumas das principais bandeiras e áreas de atuação de cada 
Departamento. 

 No Departamento pedagógico, defenderemos a exigência da 
fundamentação do indeferimento dos pedidos de revisão de nota e a criação de 
mecanismos de garantia do cumprimento de prazos por parte dos docentes. A 
par disto assume grande importância, devido às constantes alterações que o 
regulamento de avaliação tem sofrido, a criação de um Grupo de 
Acompanhamento das alterações realizadas de forma a garantir uma estratégia 
pedagógica e coesa. 

 Quanto ao Departamento da Ação Social, cumpre destacar a 
dinamização da Biblioteca Jurídica possibilitando o acesso a mais alunos, bem 
como o aumento da verba destinada aos apoios indiretos, que assumem hoje 
uma importância cada vez maior. A par destas medidas, iremos avançar com o 
Programa “Ano das Instituições”, de forma a promover o voluntariado de alunos 
da nossa Faculdade em instituições de solidariedade. 

 No Departamento do Acompanhamento Académico e da Politica 
Educativa, o melhoramento do programa de tutorias, através da criação de 
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materiais para as mesmas e da uma reformulação do processo de escolha do 
tutor, bem como o aumento da proximidade entre a AAFDL e os alunos desde 
o momento em que ingressam no Ensino Superior, são alguns dos nossos 
objetivos. 

 O Departamento do Pós-laboral e Trabalhador-Estudante tem, como 
principais missões, garantir a igualdade de condições entre os estudantes de 
regime diurno e noturno, através do alargamento dos horários dos serviços 
quer da Faculdade quer da AAFDL, bem como promover uma atuação mais 
ativa por parte do Conselho de Representantes. 

 Relativamente ao Departamento dos Mestrados e Saídas Profissionais, 
iremos garantir a efetiva criação de novos Mestrados em consonância com a 
recém-elaborada Reforma do Plano de Estudos de Mestrados, bem como a 
celebração de parcerias e protocolos com Sociedades de Advogados de forma 
a aumentar o número de alunos formados na nossa Faculdade que ingressam 
nas mesmas. 

 O Departamento do Apoio ao Primeiro Ano tem como principal missão 
uma maior proximidade e acompanhamento dos novos alunos, pautando-se 
pelo apoio aos alunos de 1ª, 2ª e 3ª fase promovendo atividades que 
incentivem o convívio e facilitem o ingresso no Ensino Superior. 

 No que diz respeito às Atividades Académicas, mais concretamente no 
Departamento Recreativo, a criação de novos conceitos, a par da restruturação 
dos já existentes através da criação de parcerias com patrocinadores, são dois 
objetivos essenciais. 

 Quanto ao Departamento de Marketing, a criação de uma nova linha de 
merchandising e a aposta na promoção dos eventos da AAFDL, através dos 
seus meios de comunicação, são algumas das nossas prioridades. 

 No Departamento do Desporto, Saúde e Bem-estar, assumiremos um 
investimento na prática de desportos individuais nos campeonatos 
universitários, bem como o maior apoio aos nossos atletas, quer através de um 
regime especial quer através da renovação dos materiais desportivos. 

 Relativamente ao Departamento de Produção e Formação Jurídica e 
Apoio à Atividade Editorial, a atualização constante das coletâneas e a criação 
de novos desafios jurídicos, de forma a promover as habilitações dos nossos 
alunos, são algumas das nossas bandeiras 

 O Departamento de Erasmus e Relações Internacionais, assume hoje, 
devido a cada vez maior globalização, uma importância crescente na promoção 
de intercâmbios. Assim, iremos acompanhar os alunos que chegam à nossa 
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Faculdade durante toda a sua estadia bem como promover uma maior 
informação dos destinos aos alunos outgoing. 

 No Departamento do Cultural e Núcleos Autónomos, o apoio constante 
aos Núcleos e a reabertura da rádio são dois dos principais objetivos deste 
Departamento. 

 No âmbito da política externa, pretendemos ter uma postura de liderança 
e uma voz ativa no seio do Associativismo estudantil nacional e nas discussões 
sobre o Ensino Superior, fazendo questão de debater todos os temas que se 
revelarem importantes. 

 Pretendemos, ainda no que toca à política educativa na sua dimensão 
externa, contribuir para o crescimento e afirmação de um Conselho Nacional de 
Estudantes de Direito, através de uma postura firme de defesa da posição dos 
estudantes de Direito.  

 Também neste âmbito, apresentaremos uma estreita cooperação com a 
Associação Académica da Universidade de Lisboa, de forma a construir uma 
Universidade mais coesa. 

 São estas as nossas prioridades e é a isto que nos propomos: a assumir 
uma visão de progresso, inovação e crescimento, defendendo os direitos e os 
valores dos estudantes, de forma a apostar em cada estudante e potenciar as 
suas capacidades, para que, em conjunto, possamos construir o futuro da 
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa 
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Vice-presidência	da	Intervenção	Académica	e	da	Política	
Educativa	

 

A vice-presidência da intervenção académica e da política educativa 
assume, como principal missão para o mandato que agora se inicia, o reforço 
da atuação da AAFDL em áreas em que tem existido pouca ou insuficiente 
ação da Associação Académica e, também, noutras em que a AAFDL não tem 
conseguido intervir. Cabe, assim, expandir e alargar os limites em que, nos 
mandatos anteriores, tem desenvolvido a sua atividade. É necessário que a 
Associação Académica esgote todas as formas de encarar o seu objeto: a 
defesa dos interesses dos estudantes em toda a sua extensão e em todos os 
pólos em que pode ser levada a cabo. 

Esta forma de encarar a Associação Académica é bem visível na política 
da ação social que nos propomos a assumir, com novas formas de arrecadar 
receita, canalizando-a para os mecanismos previstos de apoio ao aluno: apoios 
indiretos e fundo de emergência social. Da mesma forma, no acompanhamento 
académico, para além das atividades que são normalmente desenvolvidas, há 
a preocupação de auxiliar certos alunos pelas atividades que desenvolvem, 
máxime os tutores através do “pack tutor”. 

No que diz respeito ao pós-laboral, há certos compromissos que 
devemos assumir, nomeadamente com o alargamento dos serviços, quer no 
que diz respeito aos providenciados pela faculdade, quer no que diz respeito 
aos serviços da própria Associação Académica. No que concerne às saídas 
profissionais, há que procurar encontrar novas formas de estabelecer contactos 
entre o mercado de trabalho e a universidade com base em modelos de 
sucesso adotados por outras instituições de ensino superior.  

Por fim, mas não menos importante, a AAFDL deve estar na vanguarda 
em termos de política interna, nos órgãos da faculdade com os nossos 
representantes, mas também em termos de política externa, com tomadas de 
posição e consensos estabelecidos em matérias de ensino superior. 
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Departamento	da	Acção	Social		
 

No plano de atividades da Ação Social, pretendemos elencar as diversas 
atividades que se irão realizar ao longo deste Mandato, sendo que muitas delas 
serão uma continuação do trabalho iniciado em Mandatos anteriores por se 
consubstanciarem em medidas que apoiam os alunos em diversos domínios.  

Os objetivos primordiais deste ano serão, para além da atribuição das bolsas e 
apoios indiretos, uma melhoria da dinamização da Biblioteca Jurídica e um 
maior desenvolvimento do Fundo de Emergência Social, recolhendo o máximo 
de fundos possíveis para o mesmo.  

Por fim, e por opção da constituição deste Departamento, incentivaremos ao 
máximo o espírito de solidariedade para com o próximo, não só dentro da 
Faculdade, mas exteriorizando-o, através do Programa “Ano das Instituições”.  

2º Semestre 2015/2016 

• Criação e entrada em vigor do Programa “Arredonda”, disponível nas 
livrarias da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa 
(AAFDL) – cujos fundos reverterão a favor do Fundo de Emergência 
Social; 

• Criação e dinamização do Ano das Instituições – a cada mês 
corresponderá uma instituição, que será destino de uma ação de 
solidariedade do mais variado tipo; 

• Realização do Bar Solidário na Festa da Cerveja; 
• Elaboração do Catálogo Online da Biblioteca Jurídica. 

1º Semestre 2016/2017: 

• Participação na Semana das Inscrições, ao nível de divulgação dos 
diversos apoios sociais que a Universidade de Lisboa e a própria AAFDL 
podem oferecer; 

• Atribuição, em parceria, das Bolsas da AAFDL; 
• Atribuição dos Apoios Indiretos; 
• Realização do Bar Solidário nas Festas a ocorrer; 
• Criação e dinamização de uma rede de voluntariado, desenvolvendo 

parcerias com demais associações e instituições; 
• Promover uma recolha de sangue; 
• Realização de uma Feira do Livro Sublinhado.  

2º Semestre 2016/2017:  
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• Realização da Feira do Livro Sublinhado; 
• Promover uma recolha de sangue; 
• Realização do Bar Solidário. 
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Departamento	do	Pedagógico	
 

O Conselho Pedagógico pela importância que assume atualmente 
implica uma maior responsabilização do órgão, bem como dos serviços 
atinentes à Faculdade. Em bom rigor, o seu valor em questões avaliativas é 
cada vez mais premente e, por isso, urge colmatar as lacunas que vão 
surgindo. Procuraremos a responsabilização do não cumprimento ao que os 
órgãos se propõem, e ainda alterar o paradigma existente, através de uma voz 
ativa, efetivando um contributo decisivo por parte dos alunos.  

 

2º Semestre 2015/2016 

• Defender a fundamentação do indeferimento do pedido de revisão de 
nota, quando preenchidos os requisitos temporais e formais; 

• Promover uma avaliação pedagógica dos docentes, defendendo uma 
utilização prática e efetiva dos resultados; 

 

1º semestre 2016/2017 

• Elaborar as FAQ on-line, pela importância que assumem pelas 
crescentes dúvidas acerca do Regulamento de Avaliação; 

• Promover as Jornadas Pedagógicas, de maneira, entre outros, a discutir 
eventuais alterações a nível avaliativo ou do leccionamento das aulas; 

• Criar um Grupo de Acompanhamento de execução das alterações feitas 
ao Regulamento de Avaliação; 

• Criar um novo modelo de distribuição dos alunos por subturma, 
combatendo as irregularidades de desrespeito das suas dimensões 
máximas. 

 

2º semestre 2016/2017 

• Defender a separação dos turnos de orais, entre orais de passagem e 
de melhoria; 

• Instituir a existência de diretrizes programáticas para os docentes e 
vinculação destes às mesmas; 

• Cria mecanismos de garantia do cumprimento de prazos, em 
consonância com os órgãos da Faculdade. 
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Departamento	dos	Mestrados	e	das	Saídas	Profissionais	
 

O Gabinete de Mestrados e Saídas Profissionais pretende fazer a 
ligação entre o período que medeia o final da licenciatura e o início da atividade 
laboral ou do ingresso no segundo ciclo de estudos. A nossa principal função 
será o esclarecimento e divulgação dos diversos mestrados disponíveis nas 
Faculdades de Direito do país, bem como o permanente acompanhamento 
para que os mestrados da nossa Faculdade se adequem o melhor possível às 
necessidades do mercado de trabalho, a par de uma melhor orientação e 
divulgação das saídas profissionais. 

2º Semestre 2015/1016 

• Realizar o Open Day dos Mestrados, assim que o processo de 
reformulação estiver concluído; 

• Marcar presença em diversas feiras da empregabilidade e de promoção 
do ensino superior e dos mestrados. 

 
1ºSemestre 2016/2017 
 

• Organização da Feira da Empregabilidade; 
 

• Criação da Semana das Profissões Jurídicas, inserida na Semana da 
Empregabilidade; 

 
• Acompanhamento da efetiva reforma dos Mestrados junto dos órgãos 

competentes; 
 

• Publicação online de Relatórios e Teses de Mestrado realizados pelos 
alunos da FDL, em parceira com o Gabinete de Produção Jurídica; 

 
• Estabelecimento de parcerias com a Faculdade e com Sociedades de 

Advogados, tendentes à criação de quotas mínimas de alunos da FDL 
quer em estágios de verão, quer em estágios profissionais. 

 
2ºSemestre 2016/2017 
 

• Organização da Feira de Mini-estágios; 
 

• Organização do Open Day dos Mestrados em parceira com a FDL. 
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Departamento	do	Pós-Laboral	e	Trabalhador-Estudante	

O Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador Estudante tem como principal 
função apoiar e acompanhar os alunos do regime noturno e trabalhadores 
estudantes no seu percurso académico. Sem tornar diferente o que é igual, 
tentaremos assegurar a qualidade dos regimes, atendendo às especificidades 
dos mesmos. 

Deste modo, o Departamento assegurar-se-á de que, tanto o regime de pós-
laboral, como o estatuto trabalhador estudante terão a melhor visibilidade e 
transparência possíveis. 
Juntamente com o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano e com o 
Departamento do Acompanhamento Académico, acompanharemos os alunos 
de 1° ano, para que estes tenham desde a sua entrada no Ensino Superior o 
apoio necessário, bem como os restantes alunos do regime pós-laboral e 
trabalhadores estudantes (sejam eles de regime diurno ou noturno), de maneira 
a criar uma maior proximidade entre os alunos e a AAFDL. 

Finalmente, o Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador Estudante irá, ao 
longo do ano, encontrar as soluções mais sensatas para os problemas que se 
forem apresentando. 

2º semestre 2015/2016 

• Dar continuidade ao Conselho de Representantes, enquanto órgão 
consultivo, reunindo mensalmente, de forma a obter uma melhor 
perceção dos problemas existentes e vindouros do regime pós-laboral e 
do estatuto trabalhador-estudante; 

• Materializar o Gabinete do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, de 
maneira a garantir um horário de atendimento da AAFDL, pensado para 
os alunos do regime noturno; 

• Em cooperação com todos os departamentos da AAFDL, estender aos 
horários do pós-laboral todas as atividades desenvolvidas pela mesma; 

• Promover o regime pós-laboral e o estatuto trabalhador-estudante, 
através da presença no Open Day, de modo a que todos os estudantes 
estejam inteirados sobre os mesmos; 

• Fazer um levantamento semestral daqueles que são os problemas e 
dificuldades sentidas pelos alunos, assegurando a comunicação entre os 
alunos e a AAFDL; 

• Em cooperação com o Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar, 
organizar periodicamente torneios desportivos (alternando as 
modalidades) pensados para os alunos do regime noturno e 
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trabalhadores estudantes, de maneira a que todos os alunos tenham 
acesso às atividades desportivas. 

1º semestre 2016/2017 

• Assegurar o acompanhamento dos estudantes durante o seu percurso 
académico, através da presença nas inscrições dos alunos do 1º ano, 
incluindo-os no meio académico e apoiando-os face às especificidades 
do regime pós-laboral; 

• Garantir a extensão dos horários e da qualidade providenciada pelos 
serviços da AAFDL, nomeadamente do bar concessionado pela AAFDL, 
da biblioteca jurídica e da reprografia; 

• Criar uma plataforma online do Gabinete Pós-Laboral e Trabalhador-
Estudante, de forma a assegurar a transmissão de todas as informações 
necessárias aos alunos; 

• Assegurar os turnos de orais do regime pós-laboral consoante as horas 
correspondentes e garantir a existência de tutorias para o regime 
noturno; 

• Em cooperação com o Departamento do Pedagógico, participar nas 
Jornadas Pedagógicas. 

2º semestre 2016/2017 

• Em cooperação com os alunos do regime noturno, com o Conselho de 
Representantes e com a direção da AAFDL, procurar otimizar o horário 
dos alunos do pós-laboral, de forma a que haja um maior 
aproveitamento académico; 

• Elaboração de inquéritos, de maneira a fazer um balanço relativamente 
ao mandato 2016/2017, dando ainda oportunidade de realizar medidas 
necessárias. 
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Departamento	de	Apoio	ao	Primeiro	Ano	
 

O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano tem como principais objetivos 
para este mandato melhorar a integração dos novos alunos, e desse modo 
combater o abandono escolar precoce, reforçar a ligação entre a AAFDL e 
estes alunos, tanto a nível recreativo como a nível pedagógico, e por último, ser 
a “voz” dos alunos de primeiro ano, podendo estes contar com a total abertura 
e disponibilidade do departamento para a defesa dos seus interesses e para a 
resolução dos seus problemas. 

Para concretizar os objetivos propostos, o Apoio ao Primeiro Ano irá 
pautar-se-á pela proximidade a todos os alunos, sejam eles de regime diurno 
ou de pós-laboral, ou tenham entrado em 1ª, 2ª ou 3ª fase. Compreendendo as 
discrepâncias que existem entre diferentes fases e regimes, o caminho a seguir 
será o de suprir as mesmas. Para tal, iremos disponibilizar a todos alunos as 
mesmas atividades e informações.  

Pela dimensão da árdua missão incumbida ao Departamento, e pelas 
dificuldades que poderão surgir ao longo do mandato, além da presença 
constante no apoio aos estudantes, procuraremos que os próprios alunos 
tomem consciência dos seus problemas e estejam informados relativamente 
aos órgãos da faculdade e da própria orgânica da associação académica, 
nessa medida, será criada uma relação estreita com os representantes de cada 
turma para que tenhamos uma abordagem mais directa e célere às dificuldades 
que vão surgindo ao longo do seu percurso académico, e prontamente, as 
possamos resolver tanto a curto como a longo prazo. 

Pela complexidade da tarefa, o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano 
será caracterizado pela constante presença na busca de uma maior e melhor 
proximidade e igualdade, oferecendo as mesmas oportunidades a todos 
alunos. 

2º Semestre 2015/2016 

• Realização do Open Day, em colaboração com o Departamento do 
Acompanhamento Académico e Apoio ao Estudante; 

• Organização do Jantar do Caloiro; 
• Realização das reuniões com os delegados de turma respetivos a cada 

turma, de modo a criar uma maior ligação entre a Associação 
Académica e os alunos, e com isto discutir os problemas que os alunos 
enfrentam; 
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• Tentativa de criação de um fórum online com ligação ao site da 
faculdade, sendo que nesta plataforma os futuros alunos podem colocar 
todas as suas dúvidas sobre a instituição. 

1º Semestre 2016/2017 

• Realização da semana das inscrições, em colaboração com o 
Departamento do Acompanhamento Académico e Apoio ao Estudante, 
onde serão transmitidos conhecimentos e experiências académicas, 
dando ênfase à explicação do que consiste cada disciplina optativa; 

• Elaboração de um “Manual de Sobrevivência do Caloiro”, com 
informações relevantes acerca da vida académica, incluindo uma 
listagem dos manuais fundamentais para cada disciplina; 

• Organização da IV Gala do Caloiro, onde serão distinguidos os melhores 
alunos em várias categorias, com o especial enfoque na dinamização do 
evento, de modo a que se torne mais apelativo e interativo para os 
alunos de 1º ano; 

• Realização de uma conferência sobre o ambiente universitário, de modo 
a mostrar aos alunos o que irão observar ao longo da sua vida 
académica, divulgando a experiência dos estudantes e dos docentes; 

• Criação de um conjunto de atividades lúdicas para os alunos das 
diferentes fases, permitindo que estes tenham a possibilidade de 
receberem as mesmas informações e ao mesmo tempo tenham uma 
integração mais agradável no mundo universitário. 

2º Semestre 2015/2016 

• Organização do Fim-de-semana do Caloiro, tendo em vista o reforço do 
convívio e a interação entre os alunos de 1º ano, promovendo um 
período de divertimento e descontração, longe da exigência que os 
alunos enfrentam ao longo do semestre. 
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Departamento	do	Acompanhamento	Académico	e	da	Política	Educativa	
 
O Departamento do Acompanhamento Académico e Política Educativa 
caracteriza-se pela sua grande relevância na área da Intervenção Académica e 
pela sua essencialidade ao bom funcionamento da Associação Académica da 
Faculdade de Direito de Lisboa. 
 
E notório que as duas vertentes representadas por este departamento têm 
assumido, cada vez mais, um papel preponderante no seio da comunidade 
estudantil, tornando crescente a necessidade de evolução e inovação e 
procedendo à alteração do paradigma nestas áreas, tanto no plano interno 
como no plano externo. 
 
Quanto ao acompanhamento académico, são notórias as melhorias 
promovidas por parte dos órgãos sociais da faculdade na resposta eficaz às 
necessidades dos alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 
Ainda assim, existirá sempre espaço para melhorar e o auxílio aos estudantes 
deverá ser sempre a principal das causas deste departamento. A promoção de 
atividades como as Inscrições, o Open Day, o programa de Embaixadores ou 
as Jornadas Académicas serão apenas algumas das medidas propostas para 
alcançar o pretendido. 
 
A Política Educativa tem como objetivo desenvolver as posições políticas da 
Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Na 
honra de uma tradição centenária, a Política Educativa tem como propósito 
aglutinar numa única linha de pensamento as correntes de opinião sobre os 
problemas que afligem a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
sejam estes questões como o plano de curso (tanto a nível de licenciatura 
como de mestrado) ou mesmo as condições e critérios de acesso ao Direito. 
 
Assim, será objetivo da política educativa defender os interesses dos 
estudantes nos fóruns nacionais de discussão sobre os grandes temas 
universitários. 
 
Posto isto, o departamento procurará corresponder às expectativas de todos os 
estudantes e pautar-se-á pela exequibilidade das suas medidas e sua 
eficiência no mandato de 2016/2017. 
 

2º Semestre 2015/2016 
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• Realização de mais um “Open Day” relativo à licenciatura, procurando a 
colaboração da Direção da Faculdade para uma maior promoção do 
evento e para dinamização do mesmo, tornando-o mais apelativo a um 
aluno do ensino secundário que procura esclarecimentos e contacto 
direto com a faculdade, para que esta possa vir a ser a sua primeira 
escolha quando ingressar no ensino superior; 

• Desenvolver o programa de tutorias da Faculdade, investindo no 
cumprimento do regulamento de tutorias, no maior contacto entre tutores 
e docentes responsáveis pelas tutorias e na criação do “Pack Tutor”, 
garantindo a disponibilização de materiais didáticos da editora AAFDL.  

• Revisão dos custos dos cursos intensivos. Sendo esta uma medida que 
não depende exclusivamente do departamento, propomo-nos à abertura 
de um espaço de diálogo entre os órgãos competentes e a AAFDL para 
que exista uma redução dos custos do curso, permitindo assim um maior 
acesso aos estudantes a este tipo de ofertas que se revelam essenciais 
no ensino superior; 

1º Semestre 2016/2017 

• No seguimento do que tem sido prática habitual a AAFDL irá promover, 
em conjunto com a Faculdade, as inscrições dos novos alunos. O 
Departamento será responsável pela coordenação e pelo 
desenvolvimento das atividades desenvolvidas no âmbito desta 
iniciativa; 

• Realização do II Relatório de Avaliação da Atividade da Secretaria, de 
modo a colmatar as falhas mais frequentemente detetadas pelo corpo 
estudantil no acesso à divisão académica; 

• Realização do programa de Embaixadores, visando a publicitação da 
Faculdade junto dos alunos do ensino secundário. Os Embaixadores 
deverão dirigir-se à sua escola secundária e falarem um pouco da sua 
experiência na Faculdade de Direito, de forma a oferecer uma outra 
perspetiva aos alunos que ponderem ingressar na mesma; 

• Promoção de debates de mesa redonda, orientados por um docente, 
entre a comunidade estudantil, de forma a existir maior interação por 
parte dos estudantes nas questões a serem abordadas e oferecendo 
assim uma opção à dinâmica das habituais conferências. 

2º Semestre 2016/2017 

• Continuação do programa de Embaixadores iniciado no primeiro 
semestre; 

• Organização das Jornadas Académicas, fomentando a discussão em 
torno de matérias que se focam no ensino superior e nas mais diversas 
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questões que tenham repercussão no quotidiano dos estudantes. Estas 
Jornadas deverão contar com a presença de oradores das mais diversas 
áreas e dos mais variados quadrantes da sociedade civil. 
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Vice-Presidência	 das	 Atividades	 e	 Valorização	
Extracurricular		

 

A Vice-Presidência das Atividades e Valorização Extracurricular tem nos 

dias de hoje um papel fundamental no percurso académico dos estudantes da 

nossa prestigiada Faculdade. 

 

 Deste modo, as Atividades Académicas devem pautar-se pela 

integração de todos os estudantes e pela interacção entre todos os 

departamentos que a compõem. Promovendo assim, acções que encontrem 

aqueles que são os verdadeiros interesses dos estudantes. É essencial uma 

participação mais ativa de toda a comunidade estudantil nas actividades da 

AAFDL, de forma a não realizarmos apenas atividades para os estudantes, 

mas sim com os estudantes. 

 

 Na vertente da Valorização Extracurricular é nossa missão garantir uma 

maior igualdade de oportunidades e acesso à formação e desenvolvimento 

jurídico, cultural e recreativo. Garantir o acesso dos estudantes de pós-laboral 

a todas as nossas atividades, o acesso de todos os estudantes à nossa editora 

são apenas alguns dos nossos principais objetivos. 

 

 É precisamente tendo em conta a centenária história desta Associação e 

as exigências hodiernas do mercado de trabalho, que pretendemos apostar em 

cada estudante. Confiando assim nas suas capacidades para fazer coisas 

extraordinárias, e acima de tudo, na capacidade de juntos construirmos um 

futuro promissor para a Associação Académica.  
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Departamento	do	Recreativo	
 

O Departamento do Recreativo tem como principal missão a realização 

de eventos com vista ao entretenimento académico. Tendo como mote o 

melhor aproveitamento das noites universitárias este departamento pretende 

inovar e dinamizar as festas alargando as mesmas aos vários espaços e 

momentos académicos através do Law Out Jazz e o Sunset FDL. Mantendo a 

sua imagem de marca, com a Festa da Cerveja e a Festa Brasileira, o 

Departamento do recreativo pretende que todos os estudantes usufruam de 

noites inesquecíveis e memoráveis na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. 

 

2º Semestre 2015/2016: 
• Realização da Festa da Cerveja; 

• Criação do Law Out Jazz. 

 

1º Semestre 2016/2017: 
• Execução Sunset FDL; 

 

• Concretização da Festa Brasileira; 

 

• Realização da Festa da Cerveja; 

 

• Organização da Gala Natal; 

 

2º Semestre 2016/2017: 
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• Realização da festa do Traçar da Capa; 

• Restruturação da Festa Brasileira. 
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Departamento	do	Marketing	e	Comunicação	Académica	
 

O departamento de Marketing e Comunicação Académica irá pugnar 

pela inovação, informação e projeção da Associação Académica da Faculdade 

de Direito de Lisboa, tanto no interior como no exterior, apostando sempre na 

nossa marca e na divulgação da mesma.  

 O departamento irá apostar na dinamização do canal AAFDL TV de 

forma a permitir uma melhor dinamização e comunicação da associação 

académica. Pretendemos lançar uma agenda jurídica, desenvolvendo assim a 

componente editorial. Esta agenda, como o próprio nome indica, pretende ser 

direcionada para os estudantes de direito, sendo composta pelo calendário do 

ano letivo, pela indicação das várias atividades a realizar pela associação como 

pelos contactos das diversas sociedades de advogados. Com a renovação do 

merchandising da papelaria da AAFDL pretendemos lançar novos produtos 

com a nossa marca, reeditando certos produtos como as sweats. Promovendo 

a igualdade entre os estudantes da faculdade, iremos alargar o kit leges a 

todos os anos de licenciatura. Na APP AAFDL criaremos inquéritos avaliativos 

que permitirão aos alunos avaliar as diversas iniciativas da associação, 

possibilitando assim um espaço de crítica aos estudantes.  

2º Semestre – 2016 

• Início da dinamização do canal AAFDL-TV com reportagens dos eventos 

a decorrer neste semestre; 
• Desenvolvimento de protocolos e parceiras com as mais diversas 

entidades de forma a promover e revitalizar a ideia de Cartão Sócio; 

• Início da publicação mensal de artigos, escritos pelos diversos alunos da 

nossa faculdade. 

 

1º Semestre – 2016 

• Lançamento da Agenda Jurídica; 
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• Renovação do Merchandising; 

• Alargamento dos kit leges a todos os anos da Licenciatura; 

• Publicação da newsletter; 

• Dinamização da AAP AAFDL; 

• Iniciação dos inquéritos avaliativos; 

• Dia da comunicação; 

• Publicação da III edição do Fiel da Balança. 

 

 

2º Semestre – 2017 

• Publicação da IV edição do Fiel da Balança. 
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Departamento	do	Desporto,	Saúde	e	Bem-Estar	
 

O Desporto é algo que, mais ou menos intensamente, nos afeta a todos, 

estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Consciente 

dessa realidade, o Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar tem como 

principal foco aproximar os estudantes da realidade desportiva, incrementando 

a sua vivência com tal realidade, integrando-os nessa mesma realidade para 

que passem a fazer parte desta e deixem de ser meros espectadores. 

Sendo assim, comprometemo-nos a criar melhores condições para a prática 

desportiva daqueles que devem ser os principais beneficiários deste 

departamento, os estudantes-atletas, aqueles que, orgulhosamente, ostentam 

o símbolo da nossa faculdade, que o elevam a novas alturas e que o fazem 

chegar onde, atendendo a uma realidade demasiado recente, se pensava ser 

impossível. 

Pretendemos aproximar as equipas entre si com o intuito de criar não só um 

espírito de união e um espírito de grupo dentro de cada equipa mas entre todos 

os estudantes-atletas da nossa faculdade, unidos pelo mesmo sentimento: o de 

praticar desporto e o de defender as cores daquela a que chamam a sua Casa. 

Com um conhecimento intrínseco e composto por pessoas que dedicaram toda 

a sua vida à prática desportiva, comprometemo-nos a tomar as melhores 

opções e a envidar os maiores esforços para que o Desporto Universitário e, 

principalmente, o Desporto da Associação Académica da Faculdade de Direito 

de Lisboa cresça e atinja o lugar cimeiro e central que lhe é devido. 

 

2º Semestre 2015/2016: 

• Promover a implantação do Estatuto “Estudante-Atleta” na Faculdade de 

Direito de Lisboa; 

• Criação de Eventos Desportivos para os alunos de Pós-Laboral; 



Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa  

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2016/2017 23	

• Realização de inquéritos junto dos estudantes visando aferir a 

possibilidade da criação de Novas Equipas; 

• Promover o acompanhamento da equipa de Futsal Masculino aquando 

da sua participação nos Campeonatos Nacionais Universitários; 

• Realização da Gala do Desporto; 

• Implementação da inscrição de atletas praticantes de modalidades 

individuais nos Campeonatos Nacionais Universitários. 

 

1º Semestre 2016/2017: 

• Criação do “Kit Atleta”, associado ao cartão de sócio; 

• Alargamento dos Estágios de Pré-época a todas as equipas; 

• Realização da Semana do Desporto, criando atividades ligadas às varias 

vertentes do Desporto, entre elas a criação de Jornadas de Direito do 

Desporto, em parceria com o Departamento da Produção Jurídica; 

• Criação da Corrida Solidária, em cooperação com o Departamento da 

Ação Social. 

 

2º Semestre 2016/2017: 

• Realização de torneios de várias modalidades. 
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Departamento	 da	 Produção	 e	 Formação	 Jurídica	 e	 Apoio	 à	 Atividade	
Editorial	

 

O Departamento da Produção Jurídica E Apoio Editorial propõe-se a 

trazer uma nova visão a este departamento, considerando que foram feitas 

mudanças positivas para elevar este departamento, sendo necessário uma 

maior participação dos alunos nas inúmeras atividades que nos propomos a 

realizar. O nosso ponto de partida serão os alunos, nomeadamente na 

publicação de artigos jurídico-científicos e nas competições, mostrando, cada 

vez mais, as suas qualidades humanas e a suas habilitações escritas, orais e 

humanas. 

 

2º Semestre 2015-2016 
 

• Actualização das colectâneas da AAFDL. 

 

1º Semestre 2016-2017 
 

• Realização das jornadas de Direito do Desporto em colaboração com o 

Departamento do Desporto em Setembro; 

• Realização do Moot Court de Direito Público; 

• Realização de uma conferência sobre um tema jurídico da atualidade; 

• Abertura das inscrições para a II Edição do Prémio Galvão Teles; 

• Abertura das inscrições para o prémio dos 50 anos do Código Civil; 

• Abertura da participação e envio de trabalhos para a Revista Jurídica 

AAFDL; 

• Realização de um workshoop de Softskills. 

 

2º Semestre 2016-2017 
 

• Realização do Moot Court de Direito Privado; 

• Publicação da Revista Jurídica AAFDL. 
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Departamento	de	Erasmus	e	Relações	Internacionais	
 

Tendo em conta o panorama global, a experiência internacional e 

diversificada é cada vez mais valorizada. Como tal o Programa de Erasmus, 

Intercâmbio e Almeida Garrett são de grande importância para qualquer 

estudante e, cabe a este Gabinete facilitar a interacção entre os estudantes e 

as instituições de destino. Garantindo assim uma experiência agradável de 

modo a que o aproveitamento académico seja tão proveitoso a nível 

profissional como a nível pessoal. Será também uma prioridade deste 

Departamento, apostar na internacionalização da nossa faculdade. Começando 

por acompanhar os estudantes incoming antes da sua chegada até à sua 

partida aproximando-nos assim do modelo europeu. A criação de novos 

programas de forma a melhorar a experiência dos alunos incoming e outgoing 

fará com que procuremos manter alguns dos protocolos existentes assim com 

celebrar novos protocolos para o benefício dos estudantes. 

 

2º Semestre 2015/2016: 

• Promover a alteração do Regulamento de Erasmus para os alunos 

outgoing; 

• Divulgar o Programa Almeida Garrett, dando primazia à publicação de 

prazos de candidatura e faculdades de destino possíveis. 

1º Semestre 2016/2017: 

• Concretizar a Erasmus Week, quer na semana das inscrições quer na 

promoção de uma maior integração dos alunos incoming na nossa 

faculdade e na cidade de Lisboa através de diversas actividades; 

• Criar o Programa Erasmus Exchange, permitindo que os alunos 

incoming conheçam outros pontos do país e outras faculdades de Direito 

fora da Capital durante um fim-de-semana; 

• Realizar o jantar Erasmus, primando assim pela interacção entre os 

alunos da faculdade e os alunos incoming; 
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• Publicar a Compilação Informativa dos Destinos mais requisitados para 

que os alunos que pretendam realizar qualquer um dos programas 

tenham acesso às informações principais da faculdade/cidade de 

destino; 

• Concretizar o programa Buddies de modo a que os alunos incoming 

tenham um acompanhamento feito desde a sua chegada até à sua ida. 

2º Semestre 2016/2017: 

• Realizar as FAQ’s de forma a permitir um esclarecimento célere sobre 

qualquer que seja o programa a realizar; 

• Realizar um vídeo promocional a enviar para faculdades com relações 

protocolares de modo a propagandear a nossa faculdade. 
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Departamento	do	Cultural	e	Apoio	aos	Núcleos	Autónomos	
 

A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, em 

particular o Departamento do Cultural e dos Núcleos Autónomos, pretende 

durante este mandato rentabilizar a atividade dos núcleos e revitalizar a cultura 

como valor nuclear desta academia. O mandato, que agora se inicia, será um 

percurso de constante valorização das atividades desenvolvidas pelos alunos 

da Faculdade de Direito de Lisboa, procurando aqui também a excelência, para 

que esta instituição centenária continue a ser vanguardista na inovação e 

dignificada no futuro. 

 

2º Semestre 2015/2015 
 

• Reabertura da Rádio AAFDL; 

• Requalificação do material técnico e gráfico da Rádio. 

 

1º Semestre 2016/2017 
 

• Dia aberto dos núcleos; 

• AAFDL Jam Sessions.; 

• Inclusão dos núcleos nos espaços da App e no Jornal AAFDL; 

• Abertura do programa "Prata da Casa". 

 

2º Semestre 2016/2017: 
 

• Noite de Fados e Tunas. 
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Mensagem	do	Tesoureiro	
 

O ano de 2015 ficou marcado pela reforma levada a cabo na AAFDL 
EDITORA. Desde a imagem à gestão de stocks, apostou-se na 
profissionalização e na responsabilidade. É tempo de investir e crescer, 
cientes, no entanto, de que não é objetivo primordial da nossa Editora ter uma 
faturação extraordinária, mas sim o de financiar as atividades e apoios com que 
a AAFDL se compromete.  

Apostar nos livros de autor - uma vez que não desatualizam tão rápido - 
tem que ser uma prioridade. Criar mecanismos para que erros ortográficos, 
repetição de artigos e falta de diplomas essenciais não aconteçam, zelando 
pela excelência das nossas publicações através de uma reorganização da 
participação dos docentes na elaboração dos nossos Códigos, bem como 
garantir a uma fase de revisão antes dos livros irem para impressão.  

Embora não se repercuta nos alunos de modo direto, é essencial 
reorganizar a nossa livraria, modernizando-a e tornando-a mais apelativa e 
intuitiva e, principalmente, fazê-lo de forma a que não se verifiquem 
desperdícios de espaço.  

Continuar a aposta na livraria online, nomeadamente para países de 
língua portuguesa, bem como apostar na distribuição e aumentar os locais de 
venda das nossas publicações é fundamental e, ainda, apostar no site, 
dotando-o de capacidade de visibilidade e alcance. Só desta forma os autores 
de excelência se sentirão atraídos pelo nosso serviço.  

Continuar a dar a oportunidade aos alunos de mérito para que possam 
publicar na sua própria editora, dinamizando também as publicações online e 
em formato e-book.  

Do ponto de vista financeiro, haverá uma estreita relação com o 
Conselho Fiscal, aumentando a consulta prévia e o diálogo sobre investimentos 
a fazer - numa perspetiva contínua e não apenas duas vezes por ano, como 
tem vindo a suceder. Aplicar e dinamizar o Regulamento para a Boa gestão, 
aprovado em sede de RGA no último mandato.   

É vital que se continue a evitar festas sem lucro, merchandising 
acumulado sem ser vendido, livros abatidos, gastos mal pensados. O dinheiro 
que é de todos nós tem que ser gerido com responsabilidade, tendo sempre 
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presente que as ações – mal calculadas – de hoje, se repercutem e colocam 
em xeque os próximos mandatos.  

A importância da responsabilidade na gestão do património da AAFDL é 
maior do que muitos pensam: garantir apoios diretos e indiretos, o salário dos 
nossos funcionários, que as atividades a que a Direção se compromete tenham 
orçamento para serem levadas a cabo, entre muitas outras realidades que 
precisam de verbas financeiras.  

É com isto que me comprometo: com sentido de responsabilidade e 
rigor; com a plena confiança na evolução da nossa Editora para que, através 
de receita oriunda desta, se possa investir no mais importante para a nossa 
centenária Associação Académica: os alunos. 
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ORÇAMENTO	



Gastos

Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 100 000,00

Mercadorias Vendidas 100 000,00

FSE - Fornecimentos e Serviços Externos 75 905,00

Direitos de Autor 10 000,00

Honorários 24 600,00

TOC 6 000,00

Informática 9 100,00

Diversos 3 500,00

Advogado 6 000,00

Conservação e Reparação 6 000,00

Materiais (Escritório e Outros) 12 000,00

Deslocações e Estadas 3 000,00

Rendas e Alugueres 4 000,00

Comunicação 6 500,00

Seguros 205,00

Equip. Eléctrónico - Fotocopiadora 100,00

Multi-Riscoactividade 105,00

Outros Serviços 9 600,00

Fotocópias e Plastificações 5 600,00

Comissões do Multibanco 3 500,00

Outros FSE´s 500,00

Plano de Actividades e Orçamento - 2016 / 2017



Custos com Pessoal 163 859,00

Salários 133 000,00

Encargos Sociais (Seg. Social) 29 659,00

Outros Encargos (Seg. Acid. Trabalho) 1 200,00

Outros Gastos e Perdas 2 150,00

Quotizações 450,00

Outros gastos  200,00

Perdas Stock 1 500,00

Investimento de Reduzido Valor 6 000,00

Equipamento Informático 6 000,00

D1- Pedagógico 0,00

D2- Acção Social 16 640,00

Programa Atribuição de Apoios Indirectos 15 100,00

Bolsa Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante 640,00

Estojos de Primeiros Socorros 50,00

Bar Solidário 500,00

Guia Acção Social 350,00

D3- Acompanhamento 1 100,00

Pack Tutor 500,00

Jornadas Académicas 100,00

Open Day 200,00

Embaixadores 300,00

D4 - Investigação e Produção Jurídica 5 000,00

Revista Jurídica 1 000,00

Prémio Galvão Teles 1 000,00

Moot Courts 2 000,00

Prémio 50 Anos do Código Civil 1 000,00

D5- Apoio ao Primeiro Ano 3 100,00

Jantar Caloiro 100,00

Guia do Caloiro 500,00

Gala do Caloiro 1 000,00
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Fim de Semana Caloiro 1 500,00

D7 - Recreativo 53 000,00

Festa Cerveja - Maio 15 000,00

Festa Cerveja - Outubro 15 000,00

Gala Natal 4 000,00

Enterro do Caloiro - Março 5 500,00

Festa Brasileira - Fevereiro 5 500,00

Festa Brasileira - Setembro 5 500,00

Porco no Espeto 2 500,00

D8 - Cultural e Núcleos Autónomos 6 000,00

Cénico 700,00

Noite de Fados e Tunas 300,00

Barítuna 1 300,00

Venusmonti 1 800,00

NEA 1 100,00

NEC 500,00

Requalificação da Rádio 300,00

D9 - Marketing e Relações Empresariais 9 500,00

Manutenção e Meios Comunicação 2 000,00

Merchadising 7 500,00

D10- Desporto 17 050,00

Treinadores 6 750,00

Inscrições ADESL 4 250,00

Equipamento e Material Desportivo 700,00

Estágios/Campeonatos Nacionais/Torneios 4 000,00

Gala do desporto 100,00

Objectivos 250,00

Competições Individuais 1 000,00

D11- Erasmus e Internacionalização 1 000,00

Erasmus Exchange 300,00

Compilação informativa 200,00

Guia Erasmus 500,00
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D12- Mestrado e Saídas Profissionais 650,00

Feira da Empregabilidade 300,00

Semana das Profissões Jurídicas 200,00

Mini-Feira Estágios de Verão 150,00

Rendimentos

Vendas de Mercadorias 280 000,00

Prestações de Serviços 4 500,00

Cedência de Espaços aos Concessionários 69 000,00

Quota de Sócios 9 000,00

Alugueres de Cacifos 800,00

Receitas Diversas 23 000,00

Sub. Comparticipação da Faculdade 50 000,00

Sub. IPJ 34 000,00

Sub. Repografia Vermelha - Estratosfera 4 000,00

Sub. Tequilha 3 700,00

Juros de Aplicações Financeiras 3 000,00

Recreativo 59 000,00

Festa da Cerveja - Maio 16 000,00

Gala de Natal 5 000,00

Enterro Caloiro - Março 3 000,00

Festa Brasileira - Fevereiro 6 000,00

Festa Brasileira - Setembro 6 000,00

Porco no Espero 5 000,00

Festa da Cerveja - Outubro 16 500,00

Outras festas Recreativas 1 500,00

Apoio ao Primeiro Ano 750,00

Gala do Caloiro 750,00

Total Rendimentos 540 750,00
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Total Gastos 460 954,00

Resultado Operacional 79 796,00

Amortizações /Depreciações 11 000,00

Resultado Líquido Estimado 68 796,00


