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INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de Atividades e Contas apresenta-se como um documento de fundamental 

importância para a gestão da Associação Académica pois permite fazer o ponto de 

situação das atividades, 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 Atividades e Orçamento. 

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

departamentos. Cada um destes últimos apresenta uma descrição genérica da missão 

do mandato, uma descrição sumária das atividades 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 

perceção de tudo o que foi realizado durante o mandato de 2016/2017. Para além disso, 

regista-se uma procura de uniformização do esquema de Relatório, partindo do Relatório 

elaborado no último ano e procurando que este modelo passe a servir de base para os 

anos vindouros, uma vez que se apresenta em todos os departamentos um ponto 

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

estratégicas por forma a garantir algumas linhas de atuação no futuro. 
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ORGÂNICA DA DIREÇÃO 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

Em meados de Abril de 2016 iniciámos o nosso trabalho definindo uma missão clara: 

projetar a imagem da Associação Académica, reforçar todos os seus âmbitos de atuação 

e, principalmente, tornar a AAFDL uma estrutura mais próxima dos seus associados. Um 

ano após assumirmos estes desígnios, posso, sem qualquer dúvida e em nome da 

Direção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa afirmar que todas 

as expectativas iniciais foram superadas para além do que era inicialmente previsível. 

O mandato de 2016/2017 não se limitou a cumprir aquilo que fora proposto no plano de 

atividades tendo, ao longo deste ano, sido necessário atuar em muitas outras vertentes 

que inicialmente não foram conjeturadas. Desde logo procurámos continuar as reformas 

internas, renovando contratos desatualizados e renegociando outros que já não serviam 

os propósitos da AAFDL. Renegociámos os serviços de telecomunicações com a 

Vodafone, bem como a avença com a Sociedade de Advogados, o que nos permitiu uma 

poupança de vários milhares de euros anuais. Assinámos um novo protocolo com a Caixa 

Geral de Depósitos, através do qual foram recebidos valores que tinham sido recusados 

devido a dificuldades no processo de negociação, bem como foi negociado um novo 

acordo que incentivará o apoio futuro da CGD à AAFDL, quer a nível financeiro quer no 

apoio aos seus eventos. A par disto, e devido a circunstâncias alheias à AAFDL, fomos 

obrigados a realizar novas concessões dos bares em dois períodos diferentes, o que não 

só foi conseguido sem que o funcionamento dos bares fosse afetado, bem como 

evitámos que resultasse qualquer prejuízo para a AAFDL ficando todas as dívidas 

existentes saldadas. 

Além de tudo isto, ao longo do mandato apostámos na expansão da marca da AAFDL e 

da AAFDL Editora, investindo na profissionalização dos nossos serviços. Assim, 

contratámos um novo funcionário com funções comerciais cujos serviços têm assentado 

em procurar novos mercados, atrair autores e projetar a imagem da AAFDL Editora no 

mercado nacional. Avançámos com obras na AAFDL, criando uma nova área dedicada ao 

departamento contabilístico-comercial e contruindo o novo “Espaço de refeições 
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AAFDL” onde os alunos podem fazer as suas refeições nas melhores condições. 

Renovámos também o espaço da livraria AAFDL tornando-o mais apelativo aos seus 

clientes. 

 

A Editora alcançou um patamar ineditamente competitivo, aumentando o volume de 

vendas, bem como expandindo o número de autores e passando a marcar presença em 

várias livrarias nacionais. Devemos destacar o mais recente contrato celebrado pela 

AAFDL com a FNAC, passando a AAFDL Editora a estar presente na maior rede de venda 

de livros nacional. Além disto, foi renovado o sistema de faturação e controlo de stocks 

bem como foi restruturada a disposição dos stocks em armazém de forma a melhorar as 

condições e aumentar a produtividade dos funcionários da AAFDL. 

 

A Política Externa assumiu também um papel de destaque ao longo deste mandato. No 

âmbito dos Encontros Nacionais de Direções Associativas (ENDA) fomos signatários da 

moção que criou o movimento Propina 0 desde o seu início, bem como promovemos e 

estreitámos relações com outras AAEE’s de forma a celebrar parcerias entre aquelas e a 

AAFDL, quer a nível político quer a nível Editorial. Na vertente do Conselho Nacional de 

Estudantes de Direito (CNED) fomos os impulsionadores de uma candidatura que 

permitiu uma união de esforços entre todas as Associações para que todos os estudantes 

de Direito em Portugal estivessem representados. 

Por outro lado, na política defendida nos órgãos da Faculdade pugnámos pela 

coordenação entre os diversos órgãos, cientes das suas diferentes competências mas 

impulsionando o seu trabalho conjunto, bem como procurámos através do diálogo 

alcançar resultados que até então tinham sido impossíveis de obter. Desde logo, 

acompanhámos o processo de alteração do regulamento de avaliação, defendendo 

sempre que este processo tinha de ser desenvolvido com um prazo largo, de forma a 

que a sua aplicação não fosse radical e irrefletida, pelo que foi garantido que seria apenas 

aplicado no próximo ano letivo, ao invés do que estava inicialmente programado. O 

horário da Biblioteca foi alargado, passando a estar em funcionamento durante parte do 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2016/2017 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 6 

 

período noturno, conquista alcançada em conjunto com os Conselheiros Académicos e 

de Escola discentes. Além disto, fomos confrontados com um ambiente de insegurança, 

quer no interior da faculdade quer nos seus arredores, pelo que foram tomadas medidas 

conjuntas com a Direção da Faculdade e a PSP, através da instalação de camaras de 

vigilância, de presença mais constante de elementos policiais nos arredores da 

Faculdade, instalação de iluminação e ainda através da alteração do sistema de entradas 

na FDUL durante o período noturno. 

Além de todas estas atuações, entendo digno de mencionar, ainda que de forma 

sumária, algumas das principais inovações e sucessos deste mandato, apenas possível 

devido ao trabalho incansável e dedicação dos membros da Direção, em particular dos 

vogais e respetivas equipas. 

 

Desde logo, na áreas do Pedagógico e Politica Educativa, além do que já foi referido, fica 

o destaque para a realização das I Jornadas Pedagógicas que pretenderam impulsionar 

a discussão entre todos os membros da FDUL, de forma a que a discussão das alterações 

ao Regulamento de Avaliação resolvessem muitos dos problema que persistiam nos anos 

transatos, bem como a primeira realização do Pack Tutor que permite aos tutores de 

todas as cadeiras terem materiais essenciais a um melhor leccionamento da sua tutoria. 

 

Na área da Ação Social, destaca-se a criação do Programa Arredonda que permite que 

em todas as compras efetuadas nos serviços da AAFDL possa ser doado um valor para o 

Fundo de Emergência Social, a acionar em situações de urgência e eminente abandono 

escolar. Foi ainda instituído o Ano da Instituições, onde todos os meses foi celebrada 

uma parceria com as mais diversas instituições de solidariedade social permitindo não 

só que os alunos da FDUL fizessem voluntariado como doassem bens àquelas 

instituições. Para além disso, é igualmente digno de referência a abertura da “Sala de 

Refeições AAFDL”. 
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Na área do Pós-Laboral destaca-se o cumprimento da promessa de realização de 

atividades da AAFDL para alunos do regime Pós-Laboral, bem como o alargamento do 

horário de funcionamento da Biblioteca. No Departamento das saídas profissionais, foi 

criada a Plataforma De Iure que permite a divulgação de trabalhos e relatórios 

elaborados no âmbito dos cursos de Mestrado e Doutoramento da FDUL. 

 

No Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, destacamos o recorde de adesão de alunos 

ao evento “Direito ao Caloiro”, bem como o sucesso na integração dos novos alunos, 

provado pela presença massiva de alunos na conferência “FDL Starter Pack”. Foram ainda 

realizadas reuniões constantes com os delegados das subturmas de 1º ano para que a 

AAFDL pudesse acompanhar os problemas que afetavam os novos alunos da FDUL e 

procurar uma solução para os mesmos. O espirito de integração alastrou-se à atuação 

do Departamento de Erasmus através da presença nas inscrições destes alunos bem 

como na realização de atividades exclusivamente direcionadas para os alunos Erasmus 

da FDUL. 

Na área do Recreativo, além da inovação das festas e da melhoria e profissionalização da 

organização destacamos os resultados alcançados, com lucros incomparáveis em 

eventos recreativos realizados na Faculdade. 

 

No Marketing foi lançada uma nova linha de merchandising que se revelou um sucesso, 

sendo prova disso o facto de o stock ter esgotado em menos de duas semanas. A par 

disto foi também criado o Kit Leges que consiste na criação de pack de códigos essenciais 

de cada ano letivo do curso de Direito. Na área do Desporto apostámos em atletas de 

desportos individuais que participaram nos campeonatos universitários em 

representação da AAFDL, bem como renovámos todos os equipamentos e materiais 

desportivos das 6 equipas AAFDL. 
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Na área Cultural, é digno de se registar a renovação do espaço da Rádio, bem como a 

celebração de parcerias com a RPM Som e a Rádio Cidade. Além disto, verificou-se uma 

aproximação da AAFDL aos seus núcleos, de forma a auxiliar nas atividades 

desenvolvidas por aqueles. 

 

Após esta breve síntese de resultados e conquista alcançados, parece-me justo afirmar 

que superámos todas as expectativas iniciais e fomos muito além daquilo a que nos 

propusemos. Registo que este resultado apenas foi possível alcançar devido ao facto de 

termos construído uma equipa unida, dedicada e esforçada em cumprir aquilo a que nos 

designámos no início do mandato. 

Posto tudo isto, termino agradecendo a todos aqueles que desde o inicio confiaram em 

mim e sem os quais nada disto teria sido possível. 

Ao David Rodrigues, à Andreia Dias, ao Henrique Sousa, ao Henrique Sousa, ao Bruno 

Vieira, à Laura Antunes, ao Gonçalo Martins dos Santos, à Raquel Toscano, ao Pedro 

Fernandes, à Beatriz Jacinto, à Sílvia Ferreira, ao Frederico Pedreira, ao João Bismarck, 

ao David Palma, ao Francisco Matias, à Mercedes Abreu Rocha, ao Francisco Figueira, à 

Mariana Simões, ao Rafael Silva, ao André Costa, à Margarida Almeida e à Patrícia 

Mesquita o meu mais sincero e genuíno obrigado, muito, muito obrigado. 

 

Agradeço ainda aos membros dos restantes órgãos sociais da Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa na pessoa dos seus Presidentes, bem como a todos os 

representantes dos estudantes nos diversos órgãos da Faculdade. 

Termino agradecendo a todos os estudantes que connosco colaboraram ao longo deste 

mandato porque sem eles nada disto teria sido possível e, mais uma vez, se prova que a 

AAFDL não é constituída apenas pelos seus 35 membros diretos mas sim por todos os 

estudantes que indiretamente a compõem, obrigado por nunca terem desistido de lutar 

por aquele que é o desígnio da AAFDL: representar e defender os estudantes da 
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Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e dignificar a centenária Associação 

Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. 

 

RICARDO STOFFEL 
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MENSAGEM DO TESOUREIRO 

 

Termina agora um mandato que se baseou, sempre, nos ideais que defendemos há um 

ano atrás.  

Aquando do início deste desafio, propusemo-nos a elevar o nome da AAFDL, sobretudo, 

no que me concerne, da AAFDL Editora, a garantir o rigor e responsabilidade nos gastos 

dos nossos fundos e no investimento prioritário naquilo que é a nossa prioridade: os 

alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

É necessário ter presente que, hoje, a AAFDL Editora é uma verdadeira empresa. A 

mecânica exigida para o funcionamento da Editora, a garantia do cumprimento das 

obrigações financeiras para com os fornecedores e prestadores de serviços, bem como 

dos nossos 11 funcionários, é algo que exige rigor, responsabilidade e uma estratégia 

bem pensada. 

Garantir apoios indiretos, a possibilidade de inscrição no desporto universitário, preços 

acessíveis dos nossos livros, receção dos nossos caloiros, entre muitas outras atividades, 

é algo que requer um enorme sentido de compromisso.  

Farei, em breves palavras, um elenco daquilo em que consistiu o nosso mandato.  

 

1. Atividade comercial  

 

a. AAFDL Editora 

A Editora é, sem margem para dúvidas, a nossa maior fonte de rendimento. Quando se 

iniciou o nosso mandato, ela era considerada um diamante em bruto. O que isto 

significa? É simples: estamos na melhor Faculdade de Direito do país, com os melhores 

professores do País, com vantagens institucionais que não eram exploradas na sua 

totalidade. Foi o inverter desta realidade que procuramos e, em certa medida, 

conseguimos, num caminho longo em que ainda muito falta percorrer.  

Tentámos fazê-lo colmatando deficits estruturais que existiam.  

A contratação de um Comercial foi um dos mais importantes passos que demos. Era 

imperativo que os nossos clientes/consumidores não precisassem de vir à nossa procura. 

O facto de termos alguém destinado a levar a cabo esta crucial função – note-se que era 

impossível ao Tesoureiro fazê-lo, enquanto não profissional – consubstanciou melhorias 

significativas, a vários níveis: nas vendas, na existência de uma base de dados para o 
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envio das nossas novidades, na nossa presença em grandes e pequenos espaços 

comerciais.  

Conseguimos estabelecer uma parceria fundamental para a nossa visibilidade externa e 

para a distribuição dos nossos livros: estamos, hoje, nas Lojas FNAC. 

É inevitável que esta relação comercial trará um novo alcance e visibilidade às 

publicações da AAFDL Editora. Do ponto de vista logístico, as encomendas da FNAC e o 

arranque do semestre causou alguma instabilidade de stocks.  

Já se previam esses problemas: no arranque de uma parceria desta escala, exige-se 

alguma calma e resistência nos stocks, para que erros do passado não se repitam. O 

início do segundo semestre foi uma fase de estabilização de stocks.  

O serviço de newsletter é, hoje, fundamental para qualquer empresa, tendo em 

consideração o mundo que vivemos. Neste mandato, passamos de uma base de dados 

de alcance das nossas newsletters, de 5 000 para mais de 35 000 contactos. Este fator 

contribui para o grande sucesso das nossas novidades e o crescimento do nosso serviço 

online. 

Do ponto de vista do design das nossas capas, optámos por não alterar radicalmente o 

formato, optando apenas por mais simplicidade, por retirar os elementos caseiros (os 

aa’s anteriormente presentes) e iniciámos a utilização do QR Code, para um mais fácil 

acesso à nossa livraria online.  

No que concerne aos nossos armazéns, optamos por uma tripartição dos mesmos 

(anteriormente, apenas existia um): baixa, média e alta rotação. Esta divisão facilita a 

preparação de encomendas e a categorização dos livros. Consequentemente, menor é o 

risco de erros e de má gestão de stocks. 

Foram feitas 59 obras – parte delas novos títulos – ao longo do nosso mandato, dos mais 

variados temas e com novos autores.  

Foi apoiada a publicação de teses de Doutoramento, através de uma chancela criada em 

parceria entre a AAFDL Editora e a FDUL: Lisbon Law Editions.  

 

b. Nova livraria Jurídica da AAFDL 

Este mandato foi marcado por uma novidade que, a nosso ver, era considerada arriscada. 

Com a falência da Coimbra Editora, o espaço onde esta operava na venda de livros, 

fechou. Numa decisão tomada ainda no mandato anterior, a AAFDL iniciou uma nova 

atividade de revenda de livros. O investimento inicial foi considerável, bem como o valor 
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de renda que deixamos de receber. Mais ainda, implicou a contratação de uma nova 

funcionária.  

Antes de partir para as conclusões finais, é importante referir que a atividade de revenda 

só começou, efetivamente e incondicionalmente, em setembro de 2016, isto é, no 

arranque do presente ano letivo. As negociações com a ALMEDINA arrastaram-se até 

junho de 2016, o que impossibilitou um arranque em abril de 2016.  

Deste modo, tendo em consideração que, para os efeitos do presente relatório, tivemos 

apenas seis meses de faturação, é inequívoco que a opção tomada em assumir a revenda 

naquele espaço foi, sem margem para dúvidas, uma boa decisão. Em seis meses, 

conseguimos reaver 90% do investimento inicial – incluindo os valores que deixamos de 

receber de renda.  

Não obstante, creio ser de extrema importância um apuramento, em setembro de 2017, 

das vendas efetuadas pela Nova Livraria Jurídica.  

 

c. Livraria AAFDL 

A grande novidade neste espaço foi a sua remodelação. Decidimos investir num novo 

balcão e numa diferente disposição das suas prateleiras. Esta medida surgiu por três 

motivos: i) evitar o “angulo morto” que era causado pela anterior disposição; ii) 

renovação e modernidade do espaço; e iii) a possibilidade de organização de eventos no 

nosso espaço, à semelhança do que aconteceu na abertura do ano editorial de 2017.  

O sucesso da remodelação é de difícil quantificação. No entanto, pelo feedback recebido 

dos nossos clientes, podemos afirmar pela melhoria do serviço e da qualidade do 

espaço. 

 

2. Atividades associativas  

As atividades associativas são, também, uma fonte de receitas. A este nível, este 

mandato foi marcado por uma série de bons resultados.  

No departamento do Recreativo, na sua globalidade, tivemos um resultado líquido de 

aproximadamente 27 000 EUR, sendo que a Festa da Cerveja de outubro de 2016 bateu 

o recorde de lucro: sensivelmente 10 000 EUR.  

No Marketing e Comunicação Académica, atingimos valores nunca antes registados na 

venda de material da nossa linha: sweats, casacos e merchandising. No que concerne 

aos sócios, o arranque do ano letivo foi também um sucesso do ponto de vista financeiro.  
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Relativamente aos gastos, a estratégia foi a de procurar patrocinadores que apoiassem 

as nossas iniciativas. 

No Desporto, tentamos que todas as equipas tivessem equipamento e conseguimos com 

que todos os equipamentos tiveram patrocinador; na Produção Jurídica, todos os 

prémios atribuídos tiveram um apoio. No Cultura, foi com o apoio da CIDADE FM e de 

Rui Oliveira (RPM) que conseguimos a requalificação da Rádio AAFDL, com uma nova e 

renovada fachada e o arranjo do material de som.  

Aumentamos, também, o valor de Apoios Indiretos, reduzindo o número de apoios 

dados, concentrando todo o orçamento nas necessidades mais prementes: alimentação 

e fotocópias. Criamos o Programa Arredonda, que permitiu o enriquecimento do nosso 

Fundo de Emergência Social.  

Implementámos nos Núcleos uma nova metodologia, que consistia na obrigatoriedade 

de apresentação de faturas dos respetivos gastos. Esta nova política foi aceite com 

sucesso por todos os Núcleos.  

Criámos a Sala de Refeições da AAFDL, num esforço combinado entre a AAFDL e a FDUL, 

que consiste num espaço para quem traga refeições de casa, num desejo antigo que 

nunca tinha sido implementado e que, sem dúvidas, era uma necessidade para os nossos 

alunos. 

Por fim, conseguimos um importante apoio do ponto de vista dos subsídios: 

conseguimos, dois anos depois, liquidar a dívida de 50 000 EUR da CGD – referente a 

2013 -, bem como a renegociação para 35 000 EUR do atual mandato (2016/2017). 

Conseguimos também um apoio importante da Faculdade, bem como do IPDJ.  

 

3. Concessões 

Uma das grandes fontes de receitas da AAFDL são as suas concessões. No verão de 2016 

decidimos alterar os concessionários do Bar Velho. Esta alteração teve sucesso, uma vez 

que as rendas estão regularizadas, ao contrário do que acontecia com a anterior 

concessão.  

No que concerne às Reprografias, o sucesso foi também conseguido. Todas as rendas 

foram pagas atempadamente.  

A renda da anterior Livraria da Coimbra Editora, como referido supra, foi substituída, 

com sucesso, pela nossa atividade comercial.  
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4. Considerações finais 

Em suma, creio ter sido um mandato de sucesso do ponto de vista económico. 

Aumentamos o valor de depósito bancário, demos um enorme impulso à AAFDL Editora 

– com todas as medidas supra referidas -, e conseguimos gerir com sentido de 

responsabilidade os fundos da AAFDL sem que, para isso, tivéssemos que reduzir as 

atividades e o apoio aos nossos associados.   

Quero, em jeito de conclusão, agradecer à Antónia Bairinhas, ao Pedro Pires, ao Miguel 

Ferreira, à Fátima Rocha, à Ilda Chasqueira, à Hélia Carmona, à Rosário Nunes, à Isabel 

Oliveira, à Anabela Francisco, à Lina Pereira e ao Bruno Pereira, enquanto nossos 

funcionários que, diariamente, empregam em tudo o que fazem um enorme rigor e 

empenho, amor e afinco, tornando possível a evolução diária da AAFDL e da AAFDL 

Editora.  

Quero também agradecer a todos os membros da Direção, Mesa da RGA e Conselho 

Fiscal da AAFDL para o mandato 2016/2017, bem como a todos os nossos colaboradores, 

por terem contribuído para um resultado económico nunca antes visto, e por terem sido 

meus companheiros de viagem nesta grande aventura.  

Por último, por tudo e sem precisar de mais palavras, à Inês Tavares.  

 

 

 David M. Rodrigues 

 março de 2017 
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MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE 

 

Um ano volvido desde o início do mandato para o qual fomos designados, apresentamos 

este relatório de atividades que representa o dinamismo da AAFDL e o cumprimento do 

programa que ab initio nos comprometemos a levar a cabo. 

Na vice-presidência que tive a honra de coordenar, foram colocados desafios complexos 

mas que, estou certo, conseguimos ultrapassar com sucesso. Sem prejuízo da descrição 

detalhada nos vários capítulos deste documento, cabe referir alguns dos aspetos que 

merecem maior destaque. 

O Regulamento de Avaliação, que se manteve inalterado e sem qualquer revisão durante 

cerca de quatro anos, foi reformado. O novo regulamento, que entrará em vigor em 

Setembro do próximo ano letivo, caracteriza-se pelo maior rigor na avaliação e por uma 

importância mais acentuada das aulas práticas. No acompanhamento académico, é de 

destacar a integração dos novos alunos e, como novidade, o programa do “pack tutor” 

a ser implementado neste semestre. 

No que diz respeito à Ação Social, é evidente o esforço que foi empreendido no sentido 

de satisfazer cada vez mais as necessidades dos alunos e de suprir a lacunas do sistema 

de ação social público: mais fundos para os apoios indiretos, implementação do 

programa arredonda e abertura de uma sala de refeições (cujo processo foi iniciado no 

ano anterior). Também no Departamento do Pós-laboral foram empreendidos esforços 

no sentido de aproximar os serviços da faculdade e da própria AAFDL aos alunos do 

turno noturno. Finalmente, foi com grande agrado, que vimos ser alargado o horário da 

biblioteca até às 22h, durante os dias úteis. 

Quanto ao apoio aos mestrados e saídas profissionais, a AAFDL colocou um dos seus 

maiores instrumentos ao dispor dos estudantes, através de E-books numa plataforma 

editorial online, foi dada oportunidade aos alunos que frequentam o segundo ciclo da 

licenciatura de publicarem as suas teses.  
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Por fim, no que concerne ao apoio ao primeiro ano, desenhámos uma estrutura de apoio 

idêntica à que tem sido seguida nos últimos anos e que se tem revelado bastante eficaz. 

Para além disso, foi promovido o Fim de Semana do Caloiro. 

 

BRUNO VIEIRA 
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

 

O Departamento Pedagógico ocupa-se das mais variadas questões relacionadas com a 

avaliação dos alunos, as práticas pedagógicas, o cumprimento dos Regulamentos de 

Avaliação, bem como a defesa dos interesses dos Estudantes no Conselho Pedagógico. 

A este propósito, 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.  

Neste sentido, pugnámos pela responsabilização do não cumprimento do regulamento 

a que o órgão se propõe. 

Defendemos que, por isso, se pretendeu alterar o paradigma existente para uma voz 

ativa e um contributo decisivo por parte dos alunos. 

 

Workshop de boas práticas pedagógicas 

As práticas pedagógicas – ou falta delas – foi 

sempre uma das principais preocupações do 

nosso mandato. 

Ao longo do mandato sempre nos pautámos pela 

defesa de uma melhoria do ensino. 

Assim, realizámos o primeiro workshop deste 

âmbito na Faculdade, de forma a marcar uma 

posição relativamente a estas temáticas, bem 

como combater a lacuna evidente que, por 

vezes, existe. 
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O workshop contou com a presença de professores de outras Faculdades, bem como 

professores e alunos da nossa Faculdade, com vista ao enriquecedor debate no que 

concerne a estas matérias. 

Com este evento procurámos alterar o paradigma que tem existido, combatendo o que 

para muitos é assunto tabu e apresentando soluções para os mais variados problemas 

pedagógicos existentes na nossa Faculdade. 

 

Inquéritos pedagógicos aos docentes 

Desde sempre assumimos que seria 

uma medida um tanto ou quanto 

complexa e de tarefa árdua para 

concretizar. 

Com isto, desde cedo, tivemos 

inquéritos pedagógicos realizados 

unilateralmente pela AAFDL. Esta ação 

justifica-se na medida em que assumimos funções já no segundo semestre do ano letivo 

de 2015/2016 e no Conselho Pedagógico a vontade era apenas realizar inquéritos 

referentes ao dito semestre, o que, a nosso ver, não seria o correto. 

Desta forma, realizámos os inquéritos na mesma altura que os inquéritos do Conselho 

Pedagógico, com a variante de que os nossos se referiam ao primeiro semestre do ano 

letivo de 2015/2016, de maneira a que todos os alunos pudessem ter oportunidade de 

avaliar os docentes e de maneira a que estes pudessem ser avaliados. Sendo que 

adotámos o mesmo modelo que o Conselho Pedagógico tinha adotado: formato papel – 

não obstante termos alertado para a fraca adesão que isso implicaria. 

 

Ao longo de todo o primeiro semestre do ano letivo 2016/2017, em sede de Plenário do 

Conselho Pedagógico, sempre defendemos que o formato a adotar teria de ser digital e 

deveria obter a concordância tanto da AAFDL, como do Conselho Pedagógico, 

procurando que fosse mais inclusivo. 
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Por isto, defendemos que fossem realizados por via institucional, no portal “Fénix”. Além 

de termos conseguido que fossem instituídos os inquéritos pedagógicos por via do portal 

da Faculdade, procedemos à reformulação do inquérito, de forma a haver mais tipos de 

avaliação e criando um espaço para “observações”. 

É de referir, porém, que os resultados dos inquéritos do segundo semestre do ano letivo 

de 2015/2016 ainda se encontram em standby, visto que foram tratados por 

funcionários da Faculdade mas, até ao momento, não foram apresentados ao Conselho 

Pedagógico nem a nenhum outro órgão da Faculdade, ainda que insistência não tenha 

faltado. 

 

Defender a fundamentação do indeferimento do pedido de revisão de nota 

O pedido de revisão de nota muitas vezes tem sido obsoleto, não só porque várias vezes 

as notas são lançadas sem os critérios de correção estarem disponíveis, mas também 

porque muitas vezes o Professor Regente não responde ao que é fundamentado. 

Como se sabe, este mecanismo está assegurado. Isto é, parte-se sempre do pressuposto 

que será cumprido, seja neste âmbito, como noutras áreas ou mesmo noutras 

Faculdades. 

Todavia, inúmeras respostas aos pedidos de revisão têm mostrado exatamente o 

contrário: são muitas mais as vezes que o pedido é indeferido sem qualquer resposta do 

Professor Regente. 

Por isto, desde cedo, procurámos fazer um levantamento destas situações, chegando à 

conclusão que o número de episódios deste género era excessivo. 

Assim, de forma a combater a violação constante, defendemos que o indeferimento do 

pedido de revisão de nota devesse sempre ser fundamentado, tal como está disposto no 

Regulamento de Avaliação. 

Considerada a discussão relativa à mudança do Regulamento de Avaliação que estava, já 

antes do mandato atual, a ter lugar, esta foi uma das medidas que foi aí executada.  

Embora houvesse desde o mandato anterior o acompanhamento da discussão da 
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mudança do Regulamento de Avaliação, operou-se uma alteração da política e da 

estratégia a adotar. Este processo será explicado mais aprofundadamente no ponto 

específico, mas importa reter que esta medida foi, então, colocada em prática já no 

projeto de novo Regulamento de Avaliação. 

Ao abrigo do que já existe no Regulamento de Avaliação, procurámos que houvesse uma 

densificação da norma.  

Ou seja, o Professor Regente terá sempre de se pronunciar quanto às questões 

especificamente levantadas, sendo que estas devem ser elencadas e enumeradas. 

 

Elaborar as FAQ online 

A falta de informação é, por vezes, um problema que 

assola muitos dos alunos da Faculdade. Os prazos para 

lançamento de notas, os métodos de avaliação, a 

conclusão da disciplina aquando de uma determinada 

nota a exame escrito, entre outros, são algumas das 

lacunas de informação que pudemos constatar desde 

início do mandato. 

Por isso, ao longo do segundo semestre do ano letivo de 

2015/2016 fomos recolhendo algumas das dúvidas mais repetidas, de forma a conseguir 

dar resposta em tempo útil. 

Neste sentido, foram disponibilizadas online as FAQ, no sítio da AAFDL, de maneira a 

estarem ao alcance de todos. 

Além disso, relativamente aos alunos de 1º ano do ano letivo 2016/2017 distribuímos, 

junto do kit Caloiro, as FAQ elaboradas, de forma a dar resposta a eventuais questões 

que pudessem ter ao longo do ano – não obstante a habitual explicação do Regulamento 

de Avaliação, dos métodos de avaliação e de toda a restante parte pedagógica e 

avaliativa. 
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Por último, no final do segundo semestre do ano letivo de 2015/2016, no início e no final 

do primeiro semestre do ano letivo de 2016/2017, mostrámo-nos sempre disponíveis 

para responder a quaisquer eventuais dúvidas que pudessem surgir, fosse via e-mail, 

fosse – mudando o paradigma – no Facebook (uma ferramenta por muitos utilizada). 

 

Criar mecanismos de garantia do cumprimento de prazos 

Um dos maiores problemas é a falha, falta e violação de cumprimento de prazos, seja 

para lançamento de notas, quer de avaliação contínua, exame escrito, exame escrito de 

coincidências, exame oral ou exame de recurso ou para marcação de exames orais. 

Apontado o problema, desde cedo, junto das instâncias competentes, fomos reportando 

os vários problemas que iam decorrendo, sendo que antes da avaliação alertámos para 

a constante e repetida violação do cumprimento de prazos. 

Neste sentido, tanto junto da Divisão Académica como do Conselho Pedagógico, 

procurámos alertar para os sucessivos problemas que tinham ocorrido, com a necessária 

antecedência, de forma a não se repetirem. 

Contudo, a falta de recursos na Faculdade foi sempre um dos argumentos apresentados, 

tendo, sempre, a nossa total discordância como justificação para a inércia da resolução 

do problema. 

Considerada a discussão relativa à mudança do Regulamento de Avaliação que estava, já 

antes do mandato atual, a ter lugar, esta foi uma das medidas que foi aí executada.  

Embora houvesse desde o mandato anterior o acompanhamento da discussão da 

mudança do Regulamento de Avaliação, operou-se uma alteração da política e da 

estratégia a adotar. Este processo será explicado mais aprofundadamente no ponto 

específico, mas importa reter que esta medida foi, então, colocada em prática já no 

projeto de novo Regulamento de Avaliação. 

Assim, ao abrigo do que já existe no Regulamento de Avaliação, procurámos que 

houvesse uma densificação da norma, de maneira a que se pudesse atentar a uma 

possível resolução do incumprimento de prazos. 
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Ou seja, os Professores devem corrigir os exames mediante a ordem dos turnos de orais; 

as notas dos exames terão um prazo de 10 dias úteis para serem lançadas, sendo que no 

8º dia a Divisão Académica alerta de que nem todas as notas foram lançadas, caso seja 

o caso; e caso o prazo seja violado, a Divisão Académica dá conhecimento disso ao 

Diretor, Conselho Pedagógico e ao Professor Regente. 

 

I Jornadas Pedagógicas 

A discussão do Regulamento de Avaliação implica, 

necessariamente, a audição pública. 

Preferencialmente, com o maior número possível 

de interessados, fossem alunos, professores ou 

funcionários. 

Aquando da criação do formato, estabelecemos 

que seriam convidados professores e advogados 

de reputadas firmas. Isto, para que se pudesse 

discutir e ouvir as mais diversas visões e opiniões. 

Foi abordada a experiência dos docentes da 

Faculdade, bem como a perspetiva das saídas 

profissionais. 

Neste sentido, foi discutido o atual Regulamento de Avaliação, na vertente dos métodos 

de avaliação e o mecanismo de dispensa, bem como os pressupostos da avaliação 

contínua, como é hoje em dia e como eventualmente se poderia alterar, e as diferentes 

formas de avaliação. 

As Jornadas contaram com a presença de alunos de todos os anos, bem como de 

professores.  

É de salientar que o debate foi aberto e inclusivo, havendo, em qualquer dos painéis, 

espaço para perguntas, esclarecimentos e observações, o que ajudou à criação de uma 

maior dinâmica do debate. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2016/2017 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 24 

 

A realização desta medida foi de extrema importância, na medida em que trouxe maior 

abertura à comunidade académica. 

Ademais, a proximidade e a audiência dos interessados e de todos os possíveis e 

eventuais contributos em muito enriqueceu o debate, bem como as ferramentas e 

mecanismos que pretendíamos desenvolver e implementar. 

 

Relatório de irregularidades 

No final do segundo semestre do ano letivo 2015/2016, bem como no final do primeiro 

semestre do ano letivo 2016/2017 apresentámos um relatório de todas as 

irregularidades que detetámos ao longo dos semestres e que nos tinham sido 

reportadas. 

O objetivo deste relatório foi sempre alertar para todas as situações prejudiciais para os 

alunos, na medida em que muitas vezes eram afetados na avaliação e que, assim, as 

questões levantadas deveriam ser combatidas para que não se voltassem a repetir. 

 

Sessão de Esclarecimento do Regulamento de Avaliação para os alunos de 2ª fase 

Muitas são as vezes que os alunos que entram na 2ª fase na 

Faculdade não têm a inclusão e integração desejável, por 

isso, procurámos, em conjunto com o Departamento de 

Apoio ao Primeiro Ano, combater essas lacunas. 

Neste sentido, foi explicado o Regulamento de Avaliação a 

todos os alunos que atenderam à Sessão. Pretendeu-se, com 

isto, que todos ficassem a par de como iria decorrer a 

avaliação, de maneira a ficarem inteirados de todo o 

processo avaliativo. 
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Ademais, mostrámos sempre total abertura e disponibilidade para eventuais dúvidas 

que pudessem surgir no decorrer do semestre, de forma a que houvesse maior 

atendibilidade a todas e mais variadas situações. 

 

Defesa de um novo modelo de distribuição dos alunos por subturma 

O atual modelo de distribuição dos alunos por subturma é notoriamente insuficiente 

para responder às necessidades avaliativas e pedagógicas dos alunos da Faculdade. 

Nesse sentido, à medida que fizemos um levantamento da violação do número máximo 

de alunos por subturma, fomos reportando o problema. 

Além de relatar o problema, apresentámos soluções, sendo que a resposta obtida foi 

sempre que os recursos da Faculdade eram insuficientes, seja ao nível do número de 

professores ou de salas disponíveis.  

Todavia, como tivemos oportunidade de referir em sede de Plenário do Conselho 

Pedagógico, a resposta obtida é inaceitável e a constante violação do número máximo 

de alunos por subturma é algo que impera reverter.  

 

Defesa da separação dos turnos de orais 

Os turnos de orais são um constante problema para os alunos, sendo que esta medida 

visava precisamente combater a eventual, ou mesmo efetiva, desigualdade na avaliação, 

aquando de um exame oral. 

A este propósito, defendemos em sede de Plenário do Conselho Pedagógico que, 

visando a melhor forma de combater a desigualdade acima referida, teríamos de separar 

os turnos de orais, de forma a que os exames orais de passagem fossem realizados 

primeiramente e posteriormente os exames orais de melhorias. 

Assim, propusemos que, de maneira a efetivar a proposta, os turnos não tivessem ordem 

“meramente indicativa” para que se pudessem antecipar os turnos dos exames orais de 

passagem, de forma a que a avaliação aí a ter lugar fosse mais justa e, além disso, para 
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que, ulteriormente, nos exames orais de melhoria também imperasse esse argumento 

de igualdade. 

 

Regulamento de Avaliação 

Considerada a discussão relativa à mudança do Regulamento de Avaliação que estava, já 

antes do mandato atual, a ter lugar, esta foi uma das medidas que foi aí executada.  

Embora houvesse desde o mandato anterior o acompanhamento da discussão da 

mudança do Regulamento de Avaliação, operou-se uma alteração da política e da 

estratégia a adotar.  

Desde cedo, procurámos inteirar-nos de toda a discussão que estava a ter lugar. E, desde 

logo, procurámos uma mudança de paradigma, no sentido de haver uma maior 

abrangência de todos os contributos possíveis. 

No processo de discussão para a reforma do Regulamento de Avaliação, várias foram as 

Reuniões Gerais de Alunos marcadas para o efeito, sempre contando com a preciosa 

ajuda e colaboração da Mesa da Reunião Geral de Alunos para que os trabalhos 

decorressem da melhor forma. 

Além de todas as Reuniões Gerais de Alunos, houve, igualmente, uma audiência pública 

a vários níveis: e-mail, Jornadas Pedagógicas, entre outros. 

Assim, nunca fugindo ao compromisso, sempre assumimos a posição deliberada na 

Reunião Geral de Alunos, defendendo-a em sede de Plenário do Conselho Pedagógico. 

Contudo, tendo em consideração que a AAFDL não tem poder de voto no Conselho 

Pedagógico e que parte dos Conselheiros docentes e discentes se manifestavam a favor 

do fim da dispensa, tivemos de proceder à reivindicação de alguns pontos-chave – como 

o anonimato nos exames escritos e outras medidas por nós propostas -, de forma a 

encetar todo o processo de negociação, pois era premente que fosse essa a atitude a 

tomar. 

Por isto, procedeu-se à reforma do Regulamento de Avaliação, que contou com a nossa 

posição favorável nalguns pontos e marcadamente desfavorável em relação a outros. 
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Guia Pedagógico 

O Guia referido foi elaborado com o intuito de responder a eventuais dúvidas e questões 

que pudessem surgir ao longo do ano letivo. 

Com isto, abordámos os métodos de avaliação e a forma de avaliação, de maneira a 

combater a falta de informação, disponibilizámos este documento online, no sítio da 

AAFDL, além das FAQ (cujo propósito é diverso). 

 

Manual de boas práticas 

Desde cedo no mandato procurámos dar seguimento à criação do Manual, o qual já 

tinha sido iniciado anteriormente. 

Esta é uma ferramenta fulcral, pois, acreditamos, pode vir a orientar a vertente 

pedagógica para as aulas, tanto para os professores como para os alunos. 

Ainda que não esteja finalizado, toda a discussão encetada no Grupo de Trabalho criado 

para este propósito, foi aproveitada aquando da feitura dos inquéritos pedagógicos. 

 

Balanço do mandato: 

O nosso mandato sempre se pautou pelo rigor, a maior proximidade e a transparência. 

Desde início procurámos fazer o levantamento de todos e quaisquer eventuais 

problemas que teriam sido recorrentes, procurando combatê-los e arranjar solução. 

O programa foi cumprido, sempre com a garantia de defesa intransigente dos interesses 

de todos os estudantes.  

Por vezes, algumas propostas obtiveram menor concordância. Contudo, na medida em 

que sempre apresentámos soluções para os problemas, soubemos que a inércia existia 

e que por isso teríamos de a combater. 

Além disto, procurámos sempre o maior consenso possível. 
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Isto é, em sede de Conselho Pedagógico, não obstante que as visões fossem, por vezes, 

diversas, intercedemos no sentido de uma coesão do órgão. 

Aqui, tiveram, igualmente, uma participação diferente os Conselheiros Discentes, a 

quem, com naturalidade, agradecemos toda a força de vontade e capacidade de 

trabalho. A isto se acrescenta que sempre se procurou o aprofundar de relações que só 

poderiam levar à melhoria dos resultados que se pretendiam. 

 

Todo o trabalho desenvolvido só foi possível com a pré-disponibilidade de todos os que 

colaboraram no Departamento, aos colegas de Direção, aos colegas da Mesa da Reunião 

Geral de Alunos e aos colegas do Conselho Fiscal. A todos, sem exceção, o maior 

agradecimento, pois o mandato só foi possível com toda a vossa ajuda e colaboração. 

 

 

Considerações estratégicas  

A nosso ver, numa perspetiva de futuro, deve-se, desde início cultivar o maior e o 

aprofundar do relacionamento com os Conselheiros do Conselho Pedagógico, sejam 

docentes ou discentes, pois revela-se como algo fulcral para o decorrer dos trabalhos do 

Departamento. 

A transparência e a proximidade devem ser algumas das premissas do Departamento, 

tendo em consideração as matérias que aí são tratadas e a importância e dimensão que 

têm para toda a comunidade académica. 
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DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL  

 

O departamento da Ação Social assume, cada vez mais, uma importância fundamental 

para todos os estudantes. Face à conjuntura económica e social que o nosso país 

apresenta, um número elevado de estudantes necessitam de apoios a vários níveis. 

Assim, a missão deste departamento foi a de apaziguar as necessidades sentidas pelos 

alunos, colmatando insuficiências económicas e prestando demais apoios. 

 

Arredonda  

O programa “Arredonda” foi criado no início deste 

Mandato e pode descrever-se como um programa 

que permite que o valor das compras em 

determinado sítio possa ser arredondado, sendo que 

o valor em excesso reverte a favor do Fundo de 

Emergência Social.  

Iniciou-se no dia 13 de abril de 2016 e contou com a 

adesão das duas livrarias da AAFDL.  

 

“Ano das Instituições”  

O “Ano das Instituições” é um projeto que visa o apoio da AAFDL a uma instituição por 

cada mês. Assim, e apresentado as instituições e o respetivo mês: 

Abril – realizou-se uma recolha de alimentos e bens para a “Ajuda de Berço”; 

Maio – realizou-se uma recolha de alimentos e entrega dos mesmos na estação Gare do 

Oriente a sem-abrigo e famílias carenciadas, na qual se teve oportunidade de contactar 

com a “Comunidade Vida e Paz”; 

Em parceria com o NEC – Núcleo de Estudantes Católicos;  

Setembro – praxe solidária, em parceria com “Banco Alimentar Contra a Fome”; 

Outubro – Conferência de divulgação dos vários projetos da “Associação Conversa 

Amiga”; 
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Novembro – Conferência de divulgação do projeto de voluntariado internacional da 

“WACT – We Are Changing Together”; 

Dezembro – Recolha de alimentos, materiais e bens para a “Aldeia SOS”; 

Fevereiro – Sessão de sensibilização sobre a violência doméstica e a violência no namoro, 

em parceria com a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima; 

Março – em parceria com os Departamentos do Desporto e do Pós-Laboral, realizou-se 

um torneio em horário noturno, cujo valor de inscrição reverteu a favor de uma 

instituição de solidariedade. 

 

Biblioteca Jurídica  

No mês de Abril de 2016, foi alterado o Regulamento da Biblioteca Jurídica, passando 

este a dispor que os estudantes doadores de livros teriam também acesso a este serviço 

da AAFDL, entre outras alterações de detalhe.  

Ainda no referido mês, foram iniciados esforços para que o catálogo da Biblioteca 

Jurídica estivesse disponível online, no site da AAFDL.  

Para além disso, incentivou-se bastante a doação de livros, através de publicitação da 

Biblioteca, conseguido mesmo somar-se um total de 5 doações. 

 

Apoios Indiretos  

As candidaturas para os apoios indiretos decorreram de 10 a 24 de Outubro de 2016 e 

os resultados vieram a ser conhecidos no dia 31 de Outubro.  

No total, foram atribuídos apoios a 

dezenas de alunos, em forma de 

senhas de refeição num dos bares da 

Associação, vales de fotocópias e 

descontos na livraria da AAFDL. Os 

mesmos apoios serão válidos até 

Junho do presente ano letivo. 

 

Bares Solidários  
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Todas as Festas do presente mandato tiveram um bar solidário, na maioria das mesmas 

de sangria. Os fundos destes bares reverteram para o Fundo de Emergência Social.  

Na Festa da Cerveja de Junho de 2016, venderam-se ainda pães com chouriço. Na 

mesma Festa, mas na data de Outubro de 2016, para além da sangria, foi arrendado um 

espaço para uma roulotte de vendas ambulantes – o valor reverteu para o Fundo de 

Emergência Social. 

 

Recolhas de Sangue 

As recolhas de sangue decorreram no dia 8 de novembro 

de 2016 e dia 8 de março de 2017, em parceria com o IPS 

– Instituto Português do Sangue. Acordou-se com a 

referida entidade que as recolhas se iriam realizar na parte 

traseira da Faculdade, devido ao facto de as condições de 

temperatura se adequarem melhor às necessidades 

apresentadas. 

 

Bolsa de Voluntariado  

Foi aprovado no dia 29 de setembro de 2016, o regulamento da Bolsa de Voluntariado 

da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa e, a partir desse momento, 

foram iniciadas as parcerias com instituições de solidariedade.  

 

Sala de Refeições 

No mês de Abril de 2016, foram comprados três micro-ondas para colmatar a 

insuficiência dos mesmos, face às necessidades sentidas pelos estudantes que, cada vez 

mais, trazem comida de casa e precisam desse mesmo serviço.  
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Após esta data e após estarem concluídas as obras de remodelação do espaço, foi 

inaugurada a sala de refeições, com mesas, cadeiras e estrutura de micro-ondas – 

atividade esta que representa uma medida incansavelmente batalhada pelo mandato 

anterior, à qual expressamos um voto de louvor. 

 

Feiras do Livro Sublinhado 

A primeira Feira do Livro Sublinhado deste mandato 

ocorreu nos dias 11 e 12 de outubro de 2016, tendo 

decorrido no átrio da Faculdade, tendo tido uma adesão 

bastante significativa. A segunda Feira do presente 

mandato decorreu nos dias 14 e 15 de março de 2017, no 

mesmo local e com igual adesão por parte dos alunos e 

comunidade escolar no geral.  

 

Sugestões 

No Mandato que se avizinha, sugiro que se tenham em atenção alguns aspetos e 

detalhes cruciais para que o departamento da Ação Social, pela importância que assume, 

continue a funcionar bem como até aqui.  

Em primeiro lugar, considero importante reforçar a continuidade do Programa 

Arredonda, do Ano das Instituições, Feira do Livro Sublinhado, Recolhas de Sangue e 

Bares Solidários. Em segundo lugar, sugiro uma atenção minuciosa da Sala de Refeições, 

em termos de manutenção das instalações e dos micro-ondas que aí constam. É ainda 

imperioso assinalar a importância da continuidade do trabalho na Bolsa de Voluntariado 

para que entre em vigor o mais rapidamente possível, com o maior número de 

instituições parceiras possíveis.  

Por fim, cumpre-me aconselhar a próxima Direção a manter valores de respeito, 

confidencialidade e acima de tudo sensibilidade para com os Apoios Indiretos, por serem 

um apoio tão importante a tantos alunos desta Faculdade. Que não se esqueçam dos 

números, mas que nunca os ponham à frente do rosto das pessoas. 
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Agradecimentos 

Este mandato, como todos aqueles que se iniciam com expectativas altas, acarretou 

dificuldades que seriam obstáculos inultrapassáveis sem uma equipa unida e sem 

determinadas pessoas que, de uma maneira ou de outra, fazem a diferença. Assim, 

cumpre-me agradecer de forma especial a todos aqueles que me acompanharam nesta 

jornada. A quem colaborou neste grande projeto: Ana Sofia Ribeiro, Amanda Almeida, 

Sofia Teixeira, Inês Montalvo, Ana Inês Roque, Inês Cavaco, Carolina Vaza, Catarina Vaz, 

Diana Alves, Sara Mesquita, Ana Sofia Raposo, Tamára Cheles, Maria Carolina Seixas, Rita 

Rocha, Mafalda Oliveira, Maria Ana Esquível, Bruna Lima Delgado, Maria do Carmo 

Figueiredo e Francisca Vieira – fizemos tudo aquilo a que nos propusemos e cumprimos 

a História: a nossa História. Ao meu Presidente e ao meu Vice-Presidente, Ricardo Stoffel 

e Bruno Vieira, o meu muito obrigada por serem uma presença e apoio constantes.  

Por fim, um agradecimento especial ao José Miguel Vitorino e à Filipa Franco, por serem 

os meus apoios incondicionais em qualquer dificuldade que surge na minha vida. Sem 

dúvida que, neste Mandato, foram pessoas demasiado importantes para aqui não 

constarem.  
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DEPARTAMENTO DO ACOMPANHAMENTO ACADÉMICO E POLÍTICA EDUCATIVA 

 

O departamento do Acompanhamento Académico e Política Educativa propôs-se, ao 

longo deste mandato, à concretização de uma principal missão: dinamizar o 

departamento, desenvolvendo as suas relações com a faculdade e tentando elevar a um 

outro patamar os projetos já existentes. Tendo sempre presentes as necessidades dos 

alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e sendo o departamento em 

questão relativamente recente e com muito por desenvolver, tornou-se essencial fazer 

um diagnóstico daquilo que seria útil e proveitoso. Essa gestão do mandato permitiu 

realizar aquilo que se revelou mais proveitoso para os estudantes e futuros estudantes 

desta faculdade e portanto, de um modo geral, o nosso objetivo inicial não saiu 

frustrado. 

 

Open Day 

Sendo esta uma das mais reconhecidas atividades pelo departamento decidimos, 

fazendo uma análise daquilo que tinha sido feito neste âmbito em anos anteriores, 

investir num aumento da participação dos alunos nesta atividade, criando 

oportunidades de interação para que melhor entendessem a essência do curso de 

Direito e aquilo que é frequentar a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Assim, foi realizada uma sessão de abertura, com o objetivo de explicar o programa 

previsto e para apresentar a equipa que iria acompanhá-lo ao longo do dia; uma visita à 

faculdade para que os alunos pudessem conhecer as instalações da mesma; uma aula 

simulada, com a colaboração dos Professores Ricardo Bernardes e João Serras de Sousa, 

consistindo na realização de casos práticos que pudessem ser interativos para os alunos; 

uma palestra sobre profissões jurídicas, com representantes do corpo diplomático, da 

Polícia Judiciária , do corpo docente e das magistraturas; por fim, deu-se a sessão de 

encerramento, com a atuação da Tuna Venusmonti e a presença do Diretor da Faculdade, 
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Prof. Dr. Pedro Romano Martinez e do Presidente da Associação Académica da Faculdade 

de Direito de Lisboa, Dr. Ricardo Stoffel. 

Esta atividade foi considerada um dos grandes sucessos deste mandato, tendo 

mobilizado alunos de escolas secundárias de vários pontos do país (sendo o número de 

inscrições para este dia muito elevado) que ficaram com uma boa perceção daquilo que 

é ser aluno na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

 

Tutorias 

As tutorias são a representativas do derradeiro espírito de entreajuda e do ultrapassar 

das dificuldades dos alunos na nossa faculdade. Para que se possa dar continuidade a 

este projeto e para que este seja o mais benéfico possível para a comunidade estudantil, 

tornou-se imperativo encontrar estímulos para que os tutores continuem a despender 

do seu tempo em prol dos seus colegas e para que os tutorandos tirem o maior proveito 

das tutorias. 

Como forma de dinamizar as tutorias, surgiu a ideia de criação do Pack Tutor, consistindo 

da dádiva de livros de casos práticos/elementos de estudos das cadeiras lecionadas aos 

tutores, para que preparem com maior facilidade as suas tutorias, as tornem mais 

dinâmicas e para que os colegas tenham uma base de estudo concreta.  

O projeto do Pack Tutor entrará já em prática este semestre e os Professores 

responsáveis pela seleção e organização das tutorias têm demonstrado disponibilidade 

em permitir à AAFDL um maior envolvimento neste processo e procuram novas formas 

de dinamizar, promover e de tornar as tutorias mais aliciantes, tanto para os tutores 

como para os tutorandos.  

Apesar de ser uma projeto moroso relativamente ao seu desenvolvimento e existe ainda 

muito a caminhar, a AAFDL e os docentes responsáveis pelas tutorias estão neste 

momento na direção certa. 
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Bolsa dos Embaixadores 

A Bolsa dos Embaixadores é já um dos mais reconhecidos programas deste 

departamento. Anualmente, dezenas de alunos da Faculdade disponibilizam-se para 

regressar às suas escolas secundárias e partilhar com aqueles que hoje estão no lugar 

que outrora também eles estiveram, o que é viver a experiência de estudar na Faculdade 

de Direito de Lisboa.  

As escolas secundárias demonstram cada vez mais recetividade relativamente a este 

projeto e a Direção da Faculdade apoia a iniciativa, entendendo que é fundamental que 

a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa seja divulgada pelo país pelas pessoas 

que melhor podem fazê-lo: aqueles que nasceram, cresceram e concluíram os seus 

estudos naquela escola e agora vivem uma experiência de Ensino Superior naquela que 

é a melhor Faculdade de Direito do País. 

Este é certamente um projeto bem sucedido que só poderá trazer vantagens à nossa 

Faculdade. 

 

Inscrições 

Anualmente, a AAFDL colabora com a Direção da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa e, durante uma semana, organiza as inscrições dos novos alunos. Com a 

participação dos vários núcleos da faculdade e com outras bancas específicas relativas a 

departamentos da AAFDL, como a banca do desporto ou da ação social, a semana de 

inscrições decorre na Sala de Estudo. 

Este ano as inscrições dos novos alunos colocavam a todos os voluntários um novo 

desafio: a inscrição de 600 alunos no Programa Fénix, ainda desconhecido para os 

estudantes de Direito.  

Todavia, apesar desta alteração que poderia ter colocado problemas à realização 

eficiente das inscrições dos novos colegas, esta semana decorreu com normalidade, 

tendo os voluntários e a AAFDL conseguido inscrever todos os candidatos de forma ainda 
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mais célere do que em anos anteriores. O balanço desta semana acaba por ser 

inegavelmente positivo, tendo o objetivo primordial sido cumprido. 

 

Relatório de Avaliação de Atividade da Secretaria 

Sendo este um dos pontos do nosso programa de candidatura à AAFDL com mais 

importância, relevou-se impossível a concretização do relatório por falta de dados que 

pudessem ser sujeitos a tratamento. A função primordial do relatório de avaliação de 

atividade da secretaria seria proceder a uma auscultação das principais preocupações 

dos alunos e passá-las para um documento, para tentar transmitir à secretaria quais as 

maiores preocupações do corpo estudantil.  

Apesar da intenção de realização do relatório ter sido divulgada pela AAFDL, não foi 

recebida qualquer notificação por parte de nenhum colega. Posto isto, tendo em conta 

que o objetivo seria fazer um relatório e não uma crítica pessoal ao funcionamento da 

secretaria, a atividade acabou por não ser realizada. 

 

Balanço do mandato 

Relativamente a este mandato e àquilo que alcançámos, retiro-me do mesmo com um 

sentimento agridoce: é certo que muito foi alcançado mas existe ainda um longo 

caminho a percorrer.  

Ao longo do mandato de 2016/2017, o departamento do Acompanhamento Académico 

e Política Educativa desenvolveu muito trabalho de discussão e de diálogo com os mais 

diversos órgãos da faculdade. Colaborámos em diversas atividades como em Feiras de 

Educação ou em presenças requeridas por escolas secundárias ao longo do país, a 

pedido da Direção da Faculdade. Iremos ainda marcar presença na Futurália, nos 

mesmos parâmetros acima referidos e desenvolvemos desde brochuras, a vídeos de 

apresentação da faculdade para dinamizar e melhor concretizar o nosso objetivo de 

divulgar a Faculdade de Direito de Lisboa em redor do globo. 
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Organizámos ainda visitas de estudo a pedido de grandes grupos de escolas secundárias, 

como a Escola Secundária Madeira Torres, de forma a que os alunos conhecessem aquela 

que poderá vir a ser a sua faculdade de uma forma mais personalizada. Estas visitas 

contaram com o apoio de Professores que se disponibilizaram para fazer da experiência 

destes alunos a mais enriquecedora possível. 

Posto isto, existiram muitas coisas positivas que foram alcançadas ou estabelecidas neste 

mandato. Contudo, existem muitas outras coisas que não foram realizadas, como as 

Jornadas Académicas ou o Relatório de Avaliação da atividade da Secretaria. Quanto a 

estes aspetos, só temos a lamentar pela nossa impossibilidade de cumprir estes pontos 

anteriormente propostos e esperar que num futuro próximo, possamos ver estes 

projetos ganhar vida e crescerem para o melhor que puderem ser. 

À minha equipa, aos colaboradores incansáveis que muito trabalharam para o sucesso 

destas atividades: Muito obrigada pela vossa disponibilidade, pelo voto de confiança. 

Vocês são o verdadeiro combustível de tudo aquilo que foi alcançado por nós. Nunca 

parem e certamente farão cada vez Mais. 

 

Considerações Estratégicas 

Para o próximo mandato, gostaria de ver o Departamento crescer. Gostaria que a Política 

Educativa fosse efetivamente parte integrante do mesmo e que estivesse , nesse sentido, 

ao nosso alcance, fazer a diferença e deixar uma marca positiva na política estudantil.  

Parece-me fundamental continuar a apostar em projetos como o das Tutorias e como o 

da Bolsa dos Embaixadores. Deve existir uma preocupação em expandir e dinamizar o 

departamento, mas certamente existe também o dever de preservar aquilo que de bom 

foi desenvolvido até agora. 

Insistir na promoção das atividades é fulcral, tornando-se imperativo dar a conhecer à 

comunidade estudantil a oferta que existe para seu próprio proveito e também aquilo 

que podemos vir a criar. 
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Por fim,  espero que exista uma vontade de desenvolver o departamento e que a 

criatividade, a capacidade de ouvir as necessidades dos colegas e a vontade de trabalhar 

sejam valores imperativos porque só assim será possível elevar este departamento a um 

outro patamar.  
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GABINETE DO PÓS-LABORAL E TRABALHADOR-ESTUDANTE 

 

Ao longo de todo o mandato, o Gabinete preocupou-se em assegurar e manter uma 

relação próxima com os alunos de pós-laboral e trabalhadores estudantes. Para tal, 

demos continuidade ao Conselho de Representantes, um apoio essencial que nos 

permitiu ter uma melhor noção da realidade sentida pelos estudantes.  

Procurámos ainda atenuar, na medida do possível, as disparidades inerentes ao regime 

noturno, através de medidas que assegurassem oportunidades idênticas, sem nunca 

tratar de forma diferente o que é igual. 

 

Conselho de Representantes 

Foi dada continuidade ao Conselho de Representantes, enquanto órgão consultivo da 

AAFDL, por forma a estar por dentro das questões inerentes ao regime noturno. Foi 

também alterado o regimento do Conselho de Representantes. 

 

Alargamento das atividades 

Dentro das condições possíveis, o Gabinete do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante 

trabalhou em conjunto com os restantes gabinetes da AAFDL para que as atividades 

desenvolvidas decorressem durante o horário noturno; 

 

Presença no Open Day 

Através da presença no Open Day da FDUL, o Gabinete procurou promover e esclarecer 

a essência do regime pós-laboral para que os alunos vindouros tomassem conhecimento 

do mesmo; 
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Torneio “Fora D’Horas” 

Realização do primeiro torneio desportivo direcionado aos alunos de pós-laboral, com o 

intuito de colmatar as dificuldades sentidas pelos alunos com interesse na área do 

desporto; 

 

Presença nas Inscrições 

Presença nas inscrições de alunos de 1º ano, de primeira e segunda fase, prestando 

apoio e esclarecimentos relativamente ao regime de pós-laboral e ao estatuto 

trabalhador-estudante; 

 

Alargamento Horário da Biblioteca 

Através do alargamento do horário de atendimento da AAFDL, assegurou-se, não só um 

maior apoio aos alunos de regime diurno, bem como o alargamento do horário da 

Biblioteca Jurídica; 

 

Marcação de Provas Orais 

Com o apoio do Gabinete do Pedagógico, foram feitos esforços juntos dos docentes para 

que a marcação das provas respeitasse, na medida do possível, o horário pós-laboral; 

 

Balanço do mandato: 

Na tentativa de alargamento das atividades desenvolvidas pela AAFDL, foram sentidas 

algumas dificuldades. Por razões da sua natureza, nem sempre foi possível assegurar um 

horário alargado das atividades. Consideramos que, apesar de ser um esforço que deva 

ser continuado, deve ser encarado de forma realista.  
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O balanço da presença no Open Day é bastante positivo. A reação dos alunos presentes 

superou as expectativas e acreditamos que esta é uma iniciativa de maior importância 

para o Gabinete. Assegurar que os (futuros) candidatos à FDL têm toda a informação 

necessária e correta sobre o regime noturno e sobre o estatuto trabalhador estudante é 

essencial para combater visões distorcidas e irreais que infelizmente ainda persistem.  

O Torneio Fora D’Horas foi criado na tentativa de amortizar a falta de compatibilidade 

dos horários do regime noturno com os horários dos treinos desportivos. Na falta de 

outra alternativa mais viável, a opção de dar a possibilidade aos alunos de praticar 

desporto universitário aos sábados foi a que se afigurou mais oportuna.  

A primeira experiência não foi tão bem-sucedida como desejado, não só porque 

excluímos logo à partida parte do público alvo (o torneio foi dirigido a equipas 

masculinas), mas também porque foi realizada numa época próxima das frequências. 

Contudo, a segunda experiência foi bastante mais animadora. Contámos com a 

participação de seis equipas (anteriormente participaram quatro) e um ótimo espírito 

de equipa. Acreditamos que o sucesso se tenha devido à realização atempada da 

atividade e ao facto de terem sido admitidas equipas mistas. 

Relativamente à presença nas inscrições de alunos de 1º ano, consideramos que esta é 

também ela uma atividade de máxima importância no que toca à divulgação do regime 

pós-laboral. Ao longo dessa semana, deparámo-nos com alguma resistência da parte dos 

recentes alunos, o que dificultou em parte o nosso objetivo. Assim, foi necessário 

reforçar a nossa missão através de esclarecimentos prestados durante a fase de inscrição 

e nas visitas guiadas. 

O alargamento do atendimento da AAFDL apresentou ser um desafio. Tentámos 

assegurar o atendimento duas vezes por semana, entre as 17h e as 18.30h e nos 

intervalos subsequentes.  

 

 

Considerações estratégicas: 
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Para que possa haver uma mudança significativa, o Gabinete deve apostar numa forte 

ligação com os docentes e com a Direção da Faculdade. Deverá manter a proximidade 

dos estudantes, bem como prosseguir uma forte ligação com os restantes gabinetes da 

AAFDL.  
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GABINETE DE MESTRADOS E SAÍDAS PROFISSIONAIS 

 

O Gabinete de Mestrados e Saídas Profissionais é um elo de ligação entre o período de 

licenciatura e o futuro – sempre e cada vez mais incerto. 

Iniciámos este mandato com diversos objetivos, dos quais destacamos dois: por um lado, 

propusemo-nos a divulgar os novos cursos de Mestrado e Doutoramento da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa; por outro lado, comprometemo-nos a 

proporcionar aos alunos um maior acompanhamento no início de carreira. 

 

Organização do Open Day de Mestrados e Doutoramentos na FDUL 

Em colaboração com a FDUL, organizámos o Open 

Day de Mestrados e Doutoramentos, onde 

contámos com Professores responsáveis pelos 

novos cursos, que se esclareceram as questões 

levantadas pelos alunos. 

 

Participação na Feira de Mestrados da FCUL 

Participámos na Feira de Mestrados organizada pela FCUL, onde 

divulgámos os nossos cursos e recolhemos informações e panfletos 

dos cursos lecionados na Faculdade de Direito de Coimbra, que 

disponibilizámos na receção AAFDL. 

 

Participação na Feira de Mestrados da FDUNL 

Participámos também na Feira de Mestrados organizada pela 

FDUNL, onde divulgámos os nossos cursos e recolhemos 
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informações e panfletos dos cursos lecionados na Faculdade de Direito da Universidade 

Nova de Lisboa, que disponibilizámos na receção AAFDL. 

 

Organização do Mês da Empregabilidade 

Inovámos o conceito de “Feira da Empregabilidade”, dedicando o mês de outubro à 

divulgação e acompanhamento da fase inicial da carreira de um recém-licenciado. 

a) Contacto com profissões jurídicas 

Durante o mês de outubro, todas as segundas e terças-feiras foram destinadas a 

conhecer uma profissão jurídica. Os alunos puderam pré-inscrever-se em visitas e 

acompanhamento do dia-a-dia de profissões jurídicas em diversas áreas, por exemplo, 

na visita ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, na assistência a uma audiência de 

julgamento num processo de Direito do Trabalho, entre outros. 

b) Jornadas da Empregabilidade 

Durante três dias os alunos puderam contar, por 

um lado, com ajuda especializada e técnica na 

elaboração de currículos e na simulação de 

entrevistas de emprego e, por outro, com a 

experiência dos oradores que se 

disponibilizaram para dar testemunho da sua 

vida enquanto profissionais na área do Direito. 

c) Feira de Emprego 

Durante um dia, os alunos puderam entregar os 

seus currículos e esclarecer as suas questões junto dos representantes de várias 

sociedades de advogados e empresas que recrutam para áreas jurídicas. 

Além disso, puderam ainda assistir à “Hora do Sócio”, uma conversa aberta onde sócios 

de sociedades de advogados de renome explicaram o que é que as suas sociedades 
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esperavam de jovens recém-licenciados e o que é que valorizavam durante o processo 

de recrutamento. 

Criação da Plataforma De Iure 

Foi criada uma plataforma de divulgação de trabalhos e 

relatórios elaborados no âmbito dos cursos de Mestrado 

e Doutoramento da FDUL. 

Ainda que, dada a calendarização da entrega dos 

referidos trabalhos e relatórios, não tenha sido possível 

publicá-los antes do final do mandato, esperamos ter 

lançado as bases para a divulgação online daquilo que de 

melhor é feito pelos alunos do 2.º ciclo de estudos. 

 

Organização da Feira de Estágios de Verão 

Ainda durante este mandato, realizar-se-á a Feira de Estágios de Verão, em parceira com 

a FDUL, na qual estarão presentes diversas sociedades e empregadores que 

disponibilizam estágios de curta duração para os alunos. 

Teremos também uma pequena conferência onde alunos que já realizaram estágios de 

verão partilharão as suas experiências e esclarecerão dúvidas que lhes sejam colocadas. 

 

Divulgação de propostas de estágios remunerados para recém-licenciados 

Ao longo do mandato divulgamos através do Facebook várias propostas de estágio que 

nos chegaram por parte de sociedades de advogados e de empresas que contratam na 

área jurídica. 

Pugnámos pela defesa daquilo em que acreditamos, divulgando apenas os estágios 

remunerados. 
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Balanço do mandato 

Os dois principais objetivos, que aglomeravam todo o nosso programa de campanha, 

tiveram os respetivos obstáculos. 

Por um lado, ao conseguirmos de facto renovar os cursos de mestrado, enfrentamos o 

problema de todas as coisas que são novas – o tempo que leva até serem corretamente 

compreendidas e implementadas. Neste segundo semestre esperamos que o 

regulamento seja compreendido pelos docentes de forma clara e integral, evitando as 

questões que surgiram no semestre passado. 

Esperamos ainda que os futuros mestres destes novos cursos tenham o sucesso 

esperado e o reconhecimento merecido do mercado de trabalho. 

Por outro lado, questão óbvia fez-se levantar - ainda que tantas vezes a tenhamos 

ignorado - uma faculdade pública não tem recursos suficientes para proporcionar um 

acompanhamento idêntico ao que é feito em faculdades privadas. 

Não pudemos realizar as parcerias com sociedades que gostaríamos de ver 

implementadas, nem reformular o acompanhamento nos processos de recrutamento. 

Todavia, ajudámos a revitalizar o Portal do Emprego, pugnando para que os currículos 

apenas fossem acessíveis aos utilizadores do portal, e não a toda a gente, como 

anteriormente acontecia. 

Criámos ainda a Plataforma De Iure, uma plataforma que não queremos deixar morrer, 

e que se destina a divulgar o trabalho dos nossos alunos de 2.º ciclo, elevando-nos ao 

patamar de outras faculdades, em que não é a associação académica, mas sim a própria 

faculdade que promove a divulgação desse mesmo trabalho. 

 

 

 

Considerações estratégicas 
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No próximo mandato é necessário continuar a realizar as atividades de divulgação e 

esclarecimento acerca dos Mestrados e Doutoramentos, de modo a apurar o que correu 

mal neste ano, corrigindo-o no futuro e, se necessário, em sede de regulamento. 

É importante continuar a divulgar os cursos de Mestrado e Doutoramento e, se possível, 

divulgar as estatísticas de empregabilidade dos alunos que frequentaram este primeiro 

ano de implementação dos novos cursos. 

Importa ainda divulgar os mestrados internacionais que, apesar de serem 

disponibilizados pela Faculdade, não são do conhecimento de todos os alunos. 

Quanto às saídas profissionais, é necessário continuar a lutar pela contratação de um 

funcionário a tempo inteiro, que tenha disponibilidade para organizar os currículos e 

alocá-los às sociedades/empresas de acordo com as áreas de interesses dos alunos e as 

vagas disponíveis. 

Por fim, importa manter aquilo que tem vindo a ser desenvolvido, como a realização 

das feiras de emprego e a divulgação de propostas de estágio/emprego, não deixando 

cair aquilo que foi recentemente criado, nomeadamente o “mês da empregabilidade”, 

ainda que com outro formato, e a Plataforma. 
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DEPARTAMENTO DE APOIO AO PRIMEIRO ANO 

 

Uma das muitas competências assumidas pela AAFDL traduz-se na integração e reforço 

da sua ligação com os alunos que ingressam na Faculdade de Direito de Lisboa pela 

primeira vez. Nesse sentido, compreende-se a existência e importância do 

Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, na medida em que sua função reparte-se 

exatamente nesses desígnios. A missão do mandato correspondente prendia-se com a 

aproximação aos novos alunos, e acima de tudo criar infraestruturas para que estes 

possam ambientar-se e usufruir na sua plenitude a experiência universitária. 

Especificamente, o objetivo fundou-se na consolidação dos meios integrativos, e a 

consequente melhoria do nível das atividades e da abrangência das mesmas a todos os 

alunos. 

Descrição sumária das atividades realizadas: 

1. Open Day 

A realização do 

Open Day da 

Licenciatura da 

Faculdade de 

Direito de Lisboa, 

apesar de se traduzir numa atividade da competência do Departamento do 

Acompanhamento Académico, contou com a participação ativa do Departamento de 

Apoio ao Primeiro Ano, de tal forma que podemos afirmar que foi uma atividade de 

exercício conjunto. 

Esta atividade é fundamental na divulgação da Faculdade, e eminentemente, é o 

primeiro contacto que os muitos alunos do ensino secundário têm com a casa que 

poderá ser sua durante quatro anos. Por estes motivos compreende-se a importância 
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deste empreendimento, desta forma, em colaboração com o Departamento do 

Acompanhamento Académico e Apoio ao Estudante, houve um esforço para se 

proporcionar a melhor experiência possível aos muitos alunos de todos os pontos do 

país que ocorreram neste dia à Faculdade de Direito de Lisboa. 

Neste sentido, a organização do dia foi feita de modo a que os jovens pudessem 

percecionar da melhor forma como é um dia normal na faculdade, e ao mesmo tempo 

conseguissem ficar a conhecer a faculdade e o seu método de ensino. Assim, foram 

realizadas variadas visitas guiadas em redor de todos os espaços da Faculdade, com 

destaque para a visita ao Conselho Científico e ao Gabinete do Diretor. Posteriormente, 

foi dada a oportunidade de estes conhecerem os vários espaços de restauração, para 

depois se proceder a uma pequena aula prática lecionada por Docentes da Faculdade e 

a uma troca de experiências por parte de alunos dos vários anos, possibilitando aos 

alunos viverem na primeira pessoa o método de ensino praticado no dia-a-dia na 

Faculdade de Direito de Lisboa. 

Basicamente, a iniciativa pretendeu demonstrar aos jovens a Faculdade no seu todo. 

Missão que foi realizada eficientemente, dado que a múltipla audiência pode retirar as 

suas conclusões em relação à Instituição, e ter uma experiência diversificada pelas 

atividades realizadas ao longo do dia.   

 

2. Jantar do Caloiro 

O Jantar do Caloiro já é uma atividade com tradição no ideário do Departamento, 

realizando-se no dia da festa da Cerveja, e traduz-se numa atividade de interesse, dado 

que permite aos alunos relacionarem-se num ambiente diferente do normal na 

Faculdade. 
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O evento é dedicado a uma vertente mais recreativa, nomeadamente ao reforço no 

convívio entre os alunos de 1º ano. O Departamento visou nesta atividade procurar 

essencialmente possibilitar uma efetivação do reforço das ligações, e claro, que as 

pessoas se divertissem, nesse sentido podemos afirmar que a missão foi completada. A 

equipa para atingir esse fim realizou alguns jogos lúdicos, e preparou algumas surpresas 

ao longo do jantar, contando com o auxílio do Departamento do Cultural, ao nível da 

animação musical.  

Consideramos que atividade teve bastante sucesso, pela adesão e relacionamento entre 

os alunos e a equipa presente no jantar, e por acima tudo o objetivo primário da 

atividade ter sido cumprido.  

 

3. Manual de Sobrevivência do Caloiro 

O Manual e Guia do Caloiro é uma ferramenta de esclarecimento bastante útil para o 

aluno que acaba de ingressar na Faculdade. Indubitavelmente, compreendemos que a 

continuidade do mesmo e a inerente edição por parte de alunos mais velhos, que por 

sinal já atravessaram o mesmo processo, seria fulcral para informar os alunos que 

ingressam na Faculdade.  

Para o efeito, partimos do modelo apresentado no mandato anterior, embora corrigindo 

alguns défices que este apresentava, nomeadamente ao nível da explicação das 

disciplinas optativas. Sem descurar claro, o trabalho de melhoria das informações 

prestadas, de modo a melhor precaver os novos alunos para a realidade que estes irão 

encontrar na Faculdade de Direito de Lisboa. 
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4. Apoio na realização da Semana das Inscrições 

Como foi habitual ao longo do mandato, existiu uma grande interligação com o 

Departamento do Acompanhamento e Apoio ao Estudante, algo que se registou também 

na realização da Semana das Inscrições.  

Nesta foram elaboradas algumas mudanças que possibilitaram uma maior fluidez no 

processo de inscrição, no tocante ao Departamento foram vendidos mais de 400 kits do 

Caloiro - estes incluíam a participação na semana do “Direito ao Caloiro” – e, foram 

retiradas as várias dúvidas habituais dos pais e alunos, funcionando o Departamento 

como primeiro “bombeiro” nesta importantíssima ocasião.  

Observando o trabalho realizado, é legítimo afirmar que o desígnio de integrar os vários 

novos estudantes começou nesta ocasião, sendo que a abertura e proximidade do 

Departamento permitiu em última analise retirar as bastantes dúvidas colocadas. 

 

5. Semana do “Direito ao Caloiro” 

Como acima foi descrito, a venda dos kits do Caloiro teve uma grande adesão, o que 

consequentemente permitiu que a Semana do “Direito ao Caloiro” estivesse repleta de 

novos estudantes. 

O objetivo desta semana é, basicamente, possibilitar aos novos alunos uma 

oportunidade de se conhecerem e criarem laços de amizade entre si.  

A semana realizou-se atendendo a uma mescla de atividades que visavam conjugar o 

lado lúdico do ingresso ao ensino superior com o lado pedagógico fulcral para o sucesso 

académico. Contou-se com um peddypaper pelo espaço da Faculdade de modo a 

permitir que os novos alunos conheçam o espaço da mesma; posteriormente elaborou-
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se uma pequena tertúlia, onde em pequenos grupos se tentaram abordar alguns dos 

temas que mais dúvidas suscitavam; como esta semana de integração visou 

proporcionar aos estudantes uma experiência diferente com uma ida ao Banco 

Alimentar para fazer voluntariado, nesta “Praxe Solidária” foi visível a boa disposição de 

todos, sendo que para alguns foi a primeira vez que tiveram uma experiência de 

voluntariado; existiu um “RallyTascas” para conhecer o espaço do Campus e as várias 

faculdades em seu redor, importa referir que esta atividade não teve o sucesso esperado 

por problemas logísticos; para terminar, existiu a tradicional festa do “Porco no Espeto”, 

que para terminar uma semana de grandes emoções serviu para o divertimento e 

relaxamento de todos os jovens que participaram nesta atribulada semana.  

Realizando um balanço, podemos afirmar que esta atividade não teve o sucesso 

esperado devido a alguns problemas tanto ao nível da organização, como de modelo 

selecionado – restantes considerações serão feitas mais a baixo. De qualquer das formas, 

pensamos que esta semana revelou bastante importância para o conhecimento da 

Faculdade por parte dos alunos, além do esforço para que estes se integrassem da 

melhor forma e se conhecessem mutuamente. 

 

6. Reunião com os Delegados de Turma 

 À semelhança do que foi apresentado no plano de atividades, uma das principais 

bandeiras a implementar foi o reforço da ligação com os representantes das subturmas, 

os respetivos delegados de turma. Foi exatamente nesse sentido que aumentámos a 

informação relativamente ao tema no Guia, e tentámos criar as pontes necessárias para 

que o objetivo fosse cumprido.  

Neste encontro foram debatidos vários temas, nem todos relacionados com o âmbito da 

competência do Departamento, todavia foram bastante proveitosos, porque a ideia 

desta reunião passava por dar “voz” aos alunos, e acima de tudo, procurar novas 
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soluções para os problemas conhecidos, e também para os desconhecidos. Alguns dos 

problemas apresentados prenderam-se, por exemplo com a falta da disponibilização dos 

respetivos programas de algumas cadeiras, ou com a desatualização da Coletânea da 

AAFDL.   

No geral, podemos afirmar que o desígnio proposto foi elaborado, sendo que no futuro 

será importante criar condições para que os Delegados e os estudantes na globalidade 

possam ter uma presença mais ativa junto do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano 

e da AAFDL, indubitavelmente o seu contributo poderá ser muito importante para o 

desenvolvimento da Academia. 

 

7. Conferência “Falar Direito” 

Observando o modelo praticado no 

ano anterior, e após uma reflexão sobre 

quais seriam os principais problemas a 

serem abordados, optámos por uma solução 

mais prática, mais condizente com os 

problemas mais prementes. Esta conferência 

realizou-se em conjunto com o Serviço de 

Tutorias da Faculdade, liderado pelo Dr. 

Ricardo Bernardes.  

De modo a que esta conferência 

conseguisse com que a mensagem fosse 

retida pelos estudantes, o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano optou pelo caminho 

da partilha aberta de experiências, nesse sentido selecionou alunos com experiências 

diversas, e com métodos de estudo diversos, além da Conferência ter contado com 
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Docentes que lecionam aulas ao 1º ano, os docentes foram ambos alunos da Faculdade, 

por isso detalharam as suas experiências enquanto docentes e discentes. 

O Departamento considera que pela afluência e participação dos vários estudantes, a 

atividade foi um sucesso. O objetivo de demonstrar através de várias experiências os 

vários métodos de estudo, e que as dificuldades registadas pelos alunos no início do 

curso são ultrapassáveis, foi concluído. Esperamos que os alunos tenham visto as suas 

dúvidas respondidas, e que acima de tudo, possamos ter contribuído para o seu sucesso 

escolar. 

 

8. Integração dos alunos de 2ª fase  

Uma das bandeiras deste mandato no que ao Apoio ao Primeiro Ano diz respeito, foi 

criar realmente infraestruturas suficientes para ajudar os estudantes que ingressaram 

em 2ª fase.  

Apesar dos vários constrangimentos que são intrínsecos à Faculdade, especificamente 

as incompatibilidades horárias ou ao atraso no estudo que acontece devido à 

decorrência das aulas, o Departamento pretendeu estar perto dos alunos que se 

encontravam nesta situação.  

Em harmonia com o anteriormente exposto, foi realizada uma conferência, o “FDL 

Starter Pack” em colaboração com o Departamento do Pedagógico, onde foram 

abordados variados temas que suscitavam bastantes reticências nos estudantes de 2ª 

fase. O regulamento de avaliação foi um dos temas mais perguntados, devido à sua 

complexidade. Posteriormente, foram abordados temas mais genéricos relativamente 

ao modo mais indicado para estudar ou qual o comportamento e postura adotar numa 

oral.  
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Embora, muito ainda haja a fazer no tocante a este ponto, podemos considerar que se 

efetivou um dos “calcanhares de Aquiles” dos mandatos anteriores, na medida em que 

era prometido sistematicamente um acompanhamento e a realização de atividades para 

os alunos que ingressaram em 2ª fase em vários planos de atividades, algo que depois 

na prática acabava por não se materializar. O “FDL Starter Pack” representou um corte 

paradigmático com esta realidade, dado que permitiu que novos estudantes tivessem 

de real modo as suas dúvidas académicas atendidas.  

 

9. Jantar do Caloiro 

 Um pouco à semelhança do primeiro Jantar do Caloiro, realizado em Junho, o segundo 

Jantar teve exatamente os mesmos propósitos, todavia o objetivo prendeu-se pela 

melhoria na organização e na qualidade das atividades desenvolvidas durante o jantar. 

Nesse seguimento, e apesar das menos inscrições comparativamente ao jantar anterior, 

pensamos que houve uma clara melhoria ao nível da organização e do consequente 

divertimento dos alunos que afluíram a esta iniciativa recreativa. 

Como conclusão, e após a realização de ambos os jantares, retiramos que esta atividade 

é um excelente complemento para os objetivos do Departamento, até pelo ambiente 

diferente que este proporciona, e houve uma clara melhoria na fluidez de um jantar para 

o outro, consideramos que o evento foi um sucesso, e que essencialmente as pessoas se 

divertiram.  

 

10. IV Gala do Caloiro 
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Na sua 4ª edição, 

a Gala tentou 

recuperar o êxito 

de edições 

anteriores, assim 

o objetivo 

prendeu-se com 

a melhoria da atividade face ao anterior. A Gala representa um evento de glamour em 

que se mistura um pouco de teatralidade com o mundo dos juristas em potência, este 

evento único funciona de uma maneira especial, e exige uma grande preparação 

anterior. 

Nesta lógica, O Departamento de Apoio numa lógica de tornar a atividade mais 

interativa, e ao mesmo tempo mais agradável para a plateia, deste modo utilizou-se 

como cenário uma viagem de avião, uma viagem com destino ao sucesso académico. Foi 

com este cenário “voador” que se desenrolou a gala, com momentos diversos, desde a 

apresentação de sketches, atuações musicais e teatrais a um momento humorístico. 

Todas as escalas continham um propósito próprio, claro, sem nunca descurar da 

atribuição dos prémios, que também foram reduzidos para uma melhor gestão do 

tempo, isto além de tornarem a Gala mais virada para o espetáculo em si, e não para os 

prémios, alargando e integrando na atuação dos vários presentes 

Posto isto, importa fazer uma consideração, na medida em que o propósito ao qual nos 

oferecemos foi concretizado, assim a Gala recuperou o espírito que a caracterizava, e ao 

mesmo tempo a plateia usufruiu de um espetáculo agradável desde a sua pré-realização 

até ao fim do mesmo.  
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11.Fim de semana do Caloiro 

O Fim-de-semana do Caloiro foi, sem dúvida, um dos grandes objetivos a prosseguir pelo 

Departamento para este Mandato. Desta forma, todos os esforços foram empreendidos 

na sua realização, contudo em virtude da falta de inscrições, a atividade porventura teve 

de ser cancelada. 

Talvez por falta de tradição na nossa Faculdade, ou por ter sido realizada numa altura 

adequada para o fim, podem ser explicação para o desfecho registado.  

De qualquer das formas, passo a explicitar atividade e o seu programa: o local consistiria 

na cidade de Coimbra, na qual o transporte estaria assegurado para todos os locais da 

cidade, os alunos iriam pernoitar num hotel, teriam um jantar “all can you drink” e 

entradas em duas festas na noite coimbrense. Pensámos que o modelo se adequava à 

faixa etária dos estudantes em questão, apostando numa vertente mais recreativa, de 

modo a também aliviar um pouco estes da intrínseca pressão emocional da vida 

universitária. 

Posto isto, o Departamento lamenta o sucedido, mas faz votos para que no próximo 

Mandato esta atividade se possa concretizar – restantes considerações serão feitas mais 

abaixo.   
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12. Workshop “Notas de Rodapé” 

Para finalizar, no tocante às atividades realizadas, o Departamento irá realizar ainda em 

momento posterior à apresentação um workshop que incidirá sobre os formalismos 

inerente à realização de um trabalho científico, em parceria com o Serviço de Tutorias.  

A efetuação desta iniciativa visa facultar aos alunos de uma maneira bastante prática 

como se deve elaborar um trabalho científico, tema que por muitos é considerado uma 

“zona cinzenta”. Nesta medida é visível para todos que não existe uma formação 

adequada para a realização de um trabalho cientifico, nem no ensino secundário, nem 

posteriormente nos 4 anos de licenciatura, e como os estudantes à partida não têm este 

tipo de informações, nomeadamente do ponto de vista formal, devem ter a 

oportunidade de verem retiradas as suas dúvidas.  

De modo, a abandonar o estigma de que os alunos devem ser autodidatas e 

conhecedores de todos os formalismos intrínsecos à formação de um trabalho (p.ex. a 

questão das temáticas), este workshop essencialmente prático permite que os alunos 

tenham informações relativamente à temática, vendo também todas as suas questões 

respondidas.   

 

BALANÇO DO MANDATO 

A missão à qual o Departamento se propôs para o mandato foi praticamente cumprida 

na sua totalidade, ficando apenas algumas propostas por cumprir, sendo que devem ser 

feitas as respetivas considerações em relação às mesmas.  
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Em primeiro lugar, em relação ao Fim-de-Semana do Caloiro, apesar de acima já ter sido 

explicado o porquê da sua não realização, importa destacar que para além da falta de 

inscrições, o espaço temporal também talvez não tenha sido o mais adequado 

propiciando o cenário que acabou por se registar.  

Em segundo lugar, atendendo à temática da criação do fórum online, percecionou-se que 

este empreendimento seria demasiado dispendioso e desnecessário face a outras 

necessidades mais prementes. Optou-se antes por melhorar e atualizar as informações 

relativas ao Departamento no Site da AAFDL, aproveitando neste sentido a ferramenta 

útil todavia até ao momento pouco dinamizada.  

Em jeito de balanço geral, é possível afirmar que o mandato registou um balanço 

positivo, obtendo melhorias nos aspetos que considerámos desde início revelarem uma 

importância acrescida em face aos restantes. Destaco como exemplo o alargamento no 

quadro da integração aos alunos de 2ª fase, que sem dúvida obtiveram um 

acompanhamento mais próximo do que se pretende, de modo a igualar as 

oportunidades face aos alunos de 1ª fase. Além disso, a ligação com os delegados de 

turma foi reforçada, aproximando a AAFDL dos alunos, além de permitir que estes 

tenham a sua opinião afirmada e ouvida pelos seus representantes. Importa referir ainda 

que a dinamização das várias atividades permitiu aos alunos uma experiência mais 

participativa e agradável. Estes são alguns exemplos da política seguida ao longo deste 

último ano face ao caminho proposto desde o início deste empreendimento. 

O caminho a seguir é nesta linha, possibilitando cada vez mais uma melhor integração e 

cooperação entre o Departamento e os alunos de 1º ano, para que consequentemente 

sejam combatidas as dificuldades que se registam com ingresso no ensino superior. 

 

CONSIDERAÇÕES ESTRATÉGICAS 
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Um pouco à semelhança do que foi apontado no mandato transato, a cooperação com 

os vários departamentos deve ser aprofundada, de modo a serem obtidos melhores 

resultados ao nível dos eventos realizados pelo Departamento.  

Atendendo à experiência advinda do percurso realizado ao longo deste mandato, 

importa elaborar as seguintes recomendações: ao nível da semana do “Direito ao 

Caloiro”, apesar dos seus sucessos, será importante avaliar o paradigma vigente e 

modernizar a mesma, na medida em que o modelo utilizado tende em alguns pontos a 

ficar gasto. Procurar uma maior interação entre o campus da ULisboa e os próprios 

alunos deverá o caminho a seguir, ainda que reforçando a interação entre os alunos ao 

mesmo tempo.  

Relativamente aos alunos oriundo de 2ª fase e a sua consequente integração, o objetivo 

deverá ser o de diversificar as atividades dedicadas a estes, de modo a combater a 

constante desigualdade que estes sofrem em consequência dos condicionalismos 

inerentes ao funcionamento da faculdade. 

O incremento e o reforço na interligação com os delegados de turma consiste em algo 

que se traduz num ditame a ser seguido, dado que estes são as “vozes” de cada 

subturma, ou seja dos alunos.  

No tocante ao site da AAFDL, a constante utilização e aprofundamento deste mecanismo 

deverá ser um dos pilares, dado que o seu escasso aproveitamento não condiz com a 

utilidade que esta ferramenta pode ter para todos os alunos, ao nível de questões 

prementes ou alguma outra dúvida que se instale.  

De modo a que não se repita a situação deste ano, o Fim-de-semana do Caloiro deverá 

sugestivamente ser realizado num espaço temporal diferente do praticado neste 

mandato (possivelmente, no inicio das aulas em Setembro/Outubro). A adesão tenderá 

a ser superior, devido à disponibilidade apresentada pelos alunos e a sugestibilidade à 

novidade. 
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Posto isto, como consideração final, pensamos que o Departamento tem seguido a 

política correta, e é sob esta base que os mandatos devem trabalhar, claro sempre 

apresentando melhorias consecutivas para que os alunos de 1º ano tenham a melhor 

adaptação e experiência possível no ingresso ao ensino superior. 
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VICE-PRESIDENTE DAS ACTIVIDADES E DA 
VALORIZAÇÃO EXTRACURRICULAR  
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MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE 

 

Há um ano atrás, comprometemo-nos a fazer mais pelos estudantes e pela academia. 

Hoje, a Vice-presidência das Atividades e da Valorização Extracurricular, através de várias 

ações, assume um papel fundamental no percurso de todos os estudantes desta 

instituição. 

Neste sentido, definimos como objectivo não só integrar os estudantes na vida 

universitária, como também permitir o enriquecimento do seu percurso académico. 

Nesta ordem de ideias, no Departamento do Desporto, Saúde e Bem-estar 

estabelecemos como grandes metas, o aumento da prática desportiva e a promoção da 

vertente jurídica do desporto. Estas metas foram alcançadas. Por um lado, através de 

uma aposta nunca antes feita em modalidades individuais conjugada com a criação de 

uma equipa de Andebol Masculino. Por outro lado, com a promoção da vertente jurídica 

através da criação das “I Jornadas do Direito do Desporto”, organizadas em parceria com 

o Departamento da Produção Jurídica, revelou-se um dos sucessos mais significativos 

deste mandato. 

Por sua vez, no Departamento do Marketing e Comunicação Académica o mote foi claro. 

A proximidade com os estudantes esteve na base de um mandato que se mostrou a 

evolução do trabalho desenvolvido no passado. A aposta na renovação do 

merchandising e na criação de um novo casaco, revelou-se um sucesso rentável. A 

cobertura de todos os eventos permitiu aproximar a comunidade estudantil àquela que 

é a sua Associação Académica. 

No que toca ao Recreativo, apesar do notável trabalho desenvolvido no ano transacto, 

conseguimos quebrar todos os recordes. Através do incremento de qualidade em todas 

as festas, tornámos as festas da Faculdade de Direito paragem obrigatória na noite 

académica de Lisboa. Conseguimos bater recordes relativamente aos espectadores, 

lucro e qualidade, sem aumentar o custo das festas foi sem dúvida um dos marcos deste 

mandato. 
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No Departamento da Produção Jurídica e Apoio Editorial, o nosso principal objectivo 

consistiu no estímulo da produção jurídica por parte dos alunos. Neste sentido, através 

de Moot Court’s, permitimos que dezenas de estudantes participassem numa 

competição jurídica à luz dos moldes internacionais. A criação de colectâneas de exames 

e a promoção da Revista Jurídica, foram outras das ferramentas que enriqueceram o 

percurso académico de vários estudantes.  

Relativamente ao Departamento do Cultural e Núcleos Autónomos, deparámo-nos com 

a necessidade de revitalizar a rádio. Necessidades essas que se satisfizeram com o apoio 

de patrocinadores na construção daquela que é a nova imagem da rádio. Junto dos 

núcleos, o trabalho desenvolvido foi no sentido de apoiar todas as atividades 

promovidas pelos núcleos, com destaque para IV e V Instância pela sua dimensão e 

sucesso. 

No âmbito do Departamento de Erasmus e Relações Internacionais, a nossa missão 

passou por acolher os alunos que ingressam na nossa faculdade, não descurando os 

alunos da nossa faculdade que, todos os anos, embarcam na sua experiencia Erasmus. 

A presença nos momentos de acolhimento, o programa “Buddies” e a proximidade com 

o Gabinete de Erasmus, tornaram possível um acompanhamento personalizado e 

vantajoso para todos os estudantes. 

Através desta estrutura, a Vice-presidência das Atividades e Valorização Extracurricular 

consolidou a sua capacidade de produzir iniciativas que vão ao encontro dos interesses 

os alunos, possibilitando assim o enriquecimento a nível curricular, cultural e científico, 

dos estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa  

Neste sentido, a todos os vogais e colaboradores que formaram esta Vice-presidência, o 

meu sincero obrigado. Juntos, construímos todos os sucessos que agora escrevem mais 

uma página da nossa Associação Académica. A todos os nossos parceiros, em especial à 

Cidade, ao Rui Oliveira – RPM e à De Rigo Vision – Portugal, agradeço todos os 

contributos e principalmente o voto de confiança demonstrado. Não poderia deixar de 

agradecer em especial ao meu braço direito ao longo destes anos, amiga e companheira 

de grandes aventuras, Sara Mendes. 
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Concluímos este mandato sabendo que fomos capazes de progredir, inovar e melhorar 

o trabalho até então desenvolvido. Conscientes do grande legado que carregámos às 

costas e confiantes em mais 100 anos de vitórias e conquistas, chegou o momento de 

virar esta pequena página nesta história centenária.  

Obrigado Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. 

 

Henrique Sousa  
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DEPARTAMENTO DE DESPORTO, SAÚDE E BEM-ESTAR 

 

Tendo iniciado o mandato com o objetivo de “revitalizar e inovar o Desporto 

Universitário”, a equipa que assumiu este desígnio tentou dignificar o nome daquela que 

é uma das maiores Associações Académicas do país. Pretendemos dar o devido 

reconhecimento a uma área que tende a ser ligeiramente desvalorizada face aos 

restantes departamentos da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. 

Com o propósito de abordar vertentes desconhecidas a este Departamento, 

pretendendo criar um Departamento de Desporto, Saúde e Bem-Estar para todos os 

alunos, apostando numa maior proximidade entre as equipas, os estudantes e o mundo 

desportivo, pautámo-nos por padrões de excelência e rigor durante todo o mandato, 

nunca descurando qualquer vertente do Desporto que carecesse de atenção. 

 

Descrição sumária das atividades realizadas: 

1. Acompanhamento da equipa de Futsal Masculino nos Campeonatos 

Universitários de Lisboa e Campeonatos Nacionais Universitários 

Atendendo à sua qualificação para o “final 

four” dos Campeonatos Universitários de 

Lisboa, a equipa de Futsal Masculino da 

Associação Académica da Faculdade de 

Direito de Lisboa sagrou-se vencedora dos 

Campeonatos Universitários de Lisboa, tendo 

também carimbado o seu apuramento para os Campeonatos Nacionais Universitários, 

nos quais teve uma prestação que dignificou o nome da AAFDL e da Faculdade de Direito 

de Lisboa. 
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2. Aposta nos Atletas Individuais para representação da faculdade nos 

campeonatos nacionais. 

Divulgação dos Campeonatos Nacionais 

Universitários das mais variadas modalidades 

individuais, visando alcançar a maior 

variedade de modalidades possível com o 

intuito de não descurar qualquer modalidade 

que fosse praticada por um estudante da 

FDUL. Aposta com frutos imediatos visto a 

mesma ter conduzido imediatamente à primeira medalha de sempre alcançada pela 

AAFDL em Campeonatos Nacionais Universitários, sendo esta uma medalha de bronze, 

alcançada pelo atleta Francisco Cordeiro de Araújo, na modalidade de Esgrima – Sabre.  

 

3. Renovação e melhoramento da Gala do Desporto com a reintegração e 

dinamização do espírito de equipa entre as diversas modalidades. 

Realização da Gala do Desporto com a presença de todas as equipas 

existentes à data, no dia 2 de Junho de 2016, imediatamente antes 

da Festa da Cerveja, com a habitual entrega de prémios pelas 

equipas, tendo cada uma criado uma nova categoria de prémios a 

serem atribuídos na referida Gala. 

 

4. Criação de Eventos Desportivos para alunos do Pós-Laboral de forma a permitir 

que o desporto esteja presente no dia-a-dia de todos os alunos da faculdade. 

Realização dos torneios “Fora D’ Horas”, em colaboração com o Departamento do Pós-

Laboral e Trabalhador-Estudante, no segundo semestre do ano letivo 2015/2016, de 
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Futsal Masculino e no segundo semestre do ano lectivo 

2016/2017, de Voleibol Duplas Misto, prevendo-se ainda a 

realização de um torneio “Fora D’ Horas” solidário, de 

modalidade a designar, promovendo uma vertente mais solidária 

do Desporto da Associação Académica da Faculdade de Direito 

de Lisboa, no segundo semestre do ano lectivo 2016/2017, 

materializando a possibilidade do Desporto Universitário ser 

alargado aos estudantes do regime pós-laboral, demasiadas vezes preteridos. 

 

5. Aposta na divulgação das equipas desportivas da AAFDL aos novos alunos 

Inclusão da Banca do Desporto AAFDL nas inscrições dos alunos de 1º ano e nas 

inscrições dos alunos de Erasmus no 1º semestre do ano lectivo 2016/2017, com o 

intuito de dar a conhecer as 

possibilidades de prática desportiva que 

a AAFDL oferece ao maior número de 

alunos possível, para a renovação das 

equipas, renovação esta que é o 

fundamento da subsistência do 

Desporto Universitário.  

 

6. Promoção e realização de 

torneios no inicio do 1º semestre 

e no fim do 2º semestre. 

Pretendendo alargar o Desporto 

Universitário a todos os estudantes da 

Faculdade de Direito de Lisboa e não 

apenas aos atletas que incorporem as equipas da Associação Académica da Faculdade 

de Direito de Lisboa, promovemos a realização de torneios de Futsal Masculino no início 
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do primeiro semestre do ano lectivo 2016/2017 e no início do segundo semestre do ano 

lectivo 2016/2017, tendo contabilizado a inscrição de mais de 20 equipas no total. 

 

7. Criação da equipa de Andebol Masculino da Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa 

Tendo como compromisso perante os estudantes a realização de uma recolha de 

assinaturas tendo em vista a criação de uma nova equipa da AAFDL, procedeu-se à 

mesma sendo o Andebol Masculino a modalidade privilegiada pelos alunos da Faculdade 

de Direito de Lisboa, tendo sido criada a equipa para o ano lectivo 2016/2017, 

garantindo a sua participação na 1ª Divisão dos Campeonatos Universitários de Lisboa 

no ano de estreia. 

 

8. Criação e alargamento do estágio de pré-época a todas as equipas de forma a 

garantir o bom desempenho das mesmas ao longo do campeonato 

Realização de um estágio de pré-época na cidade do Porto pelas equipas de Futebol 

Masculino e Basquetebol Masculino, não podendo as outras equipas marcar presença 

por impossibilidade de comparência do número mínimo de atletas. As equipas acima 

mencionadas desfrutaram de um fim-de-semana no qual fortaleceram os laços entre os 

jogadores e as várias equipas, tendo disputados jogos de preparação contra as equipas 

da Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

presença assídua nos Campeonatos Nacionais Universitários. 

 

 

9. Aposta na vertente jurídica do Desporto com a realização de Jornadas, Cursos 

Intensivos e Seminários relacionados com o direito desportivo 
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Com o propósito de apostar e 

desenvolver a vertente jurídica do 

Desporto, tantas vezes esquecida 

pela maioria dos juristas, criámos 

as “I Jornadas de Direito do 

Desporto”, em colaboração com o 

Departamento da Produção 

Jurídica, com o marco de serem as 

primeiras Jornadas de Direito 

realizadas pela Associação 

Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, tendo estas sido elogiadas por toda a 

comunidade estudantil e pelo público presente, visando estas assuntos em voga no 

mundo do Direito Desportivo, sem descurar nenhuma vertente do mesmo. Os oradores 

convidados provieram das melhores sociedades de advogados do país como a ABBC 

Advogados, Abreu Advogados, Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, 

PLMJ e MEC Advogados. 

 

10. Renovação dos materiais de treino e jogo e renovação de equipamentos 

desportivos 

Devido à constante preocupação em 

fornecer as melhores condições para a 

prática desportiva de todos os atletas da 

Associação Académica da Faculdade de 

Direito de Lisboa, procurámos 

constantemente renovar os materiais de 

treino e jogo, tendo procedido à aquisição de equipamentos novos para todos as 

equipas, excepto a equipa de Basquetebol Masculino, visto ser a única que havia tido a 

renovação dos equipamentos no ano lectivo de 2015/2016, equipamentos estes que 
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foram patrocinados por uma entidade externa, diminuindo largamente os custos dos 

mesmos para a AAFDL. 

 

11. Implementação de um Estatuto Estudante-Atleta de forma a beneficiar os 

estudantes que praticam desporto na faculdade e discutir a aplicação, a nível 

nacional de um Estatuto Estudante-Atleta uniforme 

Em colaboração com o Departamento do Pedagógico, redigimos uma proposta de 

Estatuto Estudante-Atleta da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, proposta 

essa a ser discutida em sede de Conselho Pedagógico, com o intuito de estabelecer um 

regime mais favorável para os atletas da Associação Académica da Faculdade de Direito 

de Lisboa, que se dispõem a representar a Associação e a levar o nome desta e da 

Faculdade de Direito de Lisboa a novas alturas e representá-las nas mais variadas 

instâncias, tendo pretendido abordar a questão supramencionada de um ponto de vista 

nunca antes experimentado 

 

12. Realização da Conferência «”Fair Play” Financeiro: Igualdade no Futebol?» 

Com o propósito supramencionado de apostar e desenvolver uma vertente jurídica do 

Desporto no seio da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 

realizaremos uma Conferência que incidirá sobre um assunto cada vez mais abordado 

no futebol europeu, como é o caso do “Fair Play” financeiro, tema com uma enorme 

incidência no dia-a-dia dos clubes desportivos, não podendo deixar de ser abordado pela 

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa 

 

 

Balanço do mandato: 

Ao longo deste mandato, focámo-nos no lançamento das bases para alargar o programa 

do Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar a vertentes nunca antes exploradas 
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como a área do Direito do Desporto. Desde sempre esta equipa assumiu que não 

pretendia resumir-se ao mero âmbito das equipas, ainda que não tenha deixado de 

reconhecer que as mesmas constituíam e constituem o coração e o cerne do 

Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar, não podendo, em momento algum, ser 

descurada a sua importância e relevância no âmbito da Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa e da própria Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. 

A aposta na vertente jurídica trouxe algo nunca antes imaginado e sequer considerado 

possível: a realização das “I Jornadas de Direito do Desporto”, um marco não só para o 

Departamento e a equipa que o compôs, mas um marco para toda a Associação 

atendendo ao facto de terem sido as primeiras Jornadas de Direito alguma vez realizadas 

pela Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. 

A aposta nas modalidades individuais trouxe condecorações nunca antes alcançadas 

pela AAFDL, in casu, uma medalha de bronze na modalidade de Esgrima – Sabre, 

elevando o nome da AAFDL a um patamar de excelência nunca antes alcançado. Importa 

referir que esta equipa teve a seu cargo uma herança inesperada mas que aumentou o 

sentido de responsabilidade e a necessidade de executar um projeto rigoroso e pautado 

por elevadíssimos critérios de qualidade e sucesso: o facto de ter assumido a 

responsabilidade sobre uma equipa de Futsal Masculino que se havia consagrado, dias 

antes, Vencedora da 1ª Divisão dos Campeonatos Universitários de Lisboa, havendo que 

assegurar a continuidade do projeto até aqui desenvolvido. 

Relativamente às equipas da AAFDL, nomeadamente, a equipa de Basquetebol 

Masculino, Futebol Masculino, Futsal Feminino, Futsal Masculino, Voleibol Feminino, 

equipas com uma elevada tradição e com uma história de sucesso e continuidade, 

pautámo-nos pela realização de um objetivo transversal a todas: a concessão das 

melhores condições para a prática desportiva de cada um dos estudantes da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, não descurando nenhum aspeto do dia-a-dia de 

cada uma delas. 
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Tendo assumido o compromisso de criação de uma nova equipa, surgiu-nos a 

possibilidade de recriar, após uma inatividade que se prolongou em demasia, a equipa 

de Andebol Masculino, aposta que se revelou certeira e inquestionável atendendo à 

adesão que a mesma teve da parte dos estudantes da FDUL, à dinamização 

providenciada pela mesma na divulgação dos jogos, nunca antes verificada em nenhuma 

outra equipa e aos resultados desportivos, que começam a aparecer a olhos vistos. 

Possibilitámos a prática e a experiência de participar no Desporto Universitário a todos 

os alunos da nossa Faculdade, conferindo oportunidades aos estudantes de regime pós-

laboral, que, até aqui, se haviam visto impossibilitados de praticar qualquer desporto 

ligado à Faculdade. Com a realização dos torneios “Fora D’Horas”, providenciámos 

oportunidades que, previamente, só estavam disponíveis aos alunos de regime diurno, 

não discriminando os alunos apenas com base no diferente regime que frequentem. 

Com a redação do Estatuto Estudante-Atleta, pretendemos, finalmente, valorizar os 

estudantes que se dedicam a mais do que apenas a vida académica e pretendem 

desenvolver outras atividades que, além de estabelecer novos laços e relações com mais 

pessoas, permitem a manutenção de um estilo de vida saudável, não descurando a 

vertente física, situação demasiadamente verificada aquando da entrada para o ensino 

universitário. 

Importa ainda fazer, por último mas não menos importante, um agradecimento especial 

a todas as pessoas que possibilitaram e colaboraram na execução do programa 

delineado aquando do início do mandato: Carolina Francisca; Carolina Lambelho; 

Francisco Araújo; Francisco Pimenta; Frederico Sequeira; Gil Alves; José Veiga; Francisco 

Silva; Madalena Sampaio Baptista; Margarida Laires; Mariana Honório; Pedro Estevão; 

Pedro Fialho; Rita Romeiro; Sara Mendes; Henrique Sousa, sem prejuízo dos restantes 

membros da Direção AAFDL 2016/2017; Sara Morbey Mesquita. 

Finalizo com um sincero agradecimento à Reprografia Vermelha e à De Rigo Vision – 

Portugal, por toda a generosidade demonstrada no patrocínio dos novos equipamentos 

das equipas da AAFDL. 
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Considerações estratégicas: 

Como recomendações para mandatos futuros, aquilo que podemos deixar é a 

necessidade de se realizar a aplicação efetiva e não meramente formal do Estatuto 

Estudante-Atleta, ainda sujeito a votação em sede de Conselho Pedagógico. Deixamos 

ainda o repto para a continuidade na aposta na vertente jurídica do Desporto da nossa 

Faculdade, atendendo ao crescimento repentino e exponencial do número de juristas, 

publicações e da quantidade de análise a que o Direito do Desporto tem vindo a ser 

sujeito em tempos recentes. 

Apresentamos também o desejo de se continuar a apostar no aumento, crescimento e 

melhoria constante das equipas para que a Faculdade de Direito de Lisboa através da 

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa possa, um dia, ser reconhecida 

como uma das grandes potências desportivas universitárias em Portugal e um dos 

grandes propulsores do desporto universitário português. 

Atendendo à aposta nas modalidades individuais, o caminho só pode ser o do 

crescimento. Sendo o primeiro ano em que esta vontade, existente há demasiados anos, 

se materializou e tendo alcançado resultados imediatos, com a obtenção da primeira 

medalha de sempre nos Campeonatos Nacionais Universitários pela AAFDL, cabe, aos 

próximos mandatos, pugnar pela incrementação da divulgação e pelo aumento dos 

fundos alocados a esta rubrica e de atletas beneficiados pela mesma, alcançando um 

novo patamar na excelência que sempre caracterizou o Desporto e os desportistas desta 

Faculdade. 

Por fim, não se deve descurar as várias organizações em que a AAFDL, no âmbito 

desportivo, se insere.  Devemos apostar por uma presença mais vincada e reconhecida 

relativamente às grandes decisões da Associação Desportiva do Ensino Superior de 

Lisboa, devemos continuar a marcar presença nos eventos da FADU, o local de excelência 

para a tomada de decisões relativas ao Desporto Universitário e ao futuro do mesmo, 

continuando a trabalhar, em conjunto com as restantes Associações de Estudantes do 

país, no desenvolvimento e crescimento do Desporto Universitário como um todo. 
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DEPARTAMENTO DE ERASMUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Atualmente, a experiência internacional académica é cada vez mais reconhecida como 

uma mais-valia para qualquer estudante. Como tal, foi imperativo que a Faculdade de 

Direito de Lisboa, e a Associação Académica, se demonstrassem cada vez mais aptos e 

competentes para a projeção de fortes relações, dentro e fora de Portugal. 

Foi então, neste sentido, que o Departamento de Erasmus e Relações Internacionais 

pugnou por acompanhar, integrar e fortalecer as relações entre a AAFDL e a nossa 

Faculdade estreitando assim relações com os alunos outgoing e incoming, 

providenciando um apoio contínuo a estes. 

Tendo em conta as dificuldades encontradas pelos estudantes que pretendem realizar o 

Programa Erasmus ou o Programa Almeida Garrett, a AAFDL e mais especificamente o 

Departamento de Erasmus, forneceram àqueles um acesso e esclarecimento mais 

célere. 

 

Descrição sumária das atividades realizadas: 

1. Elaboração e celebração do Protocolo de Cooperação com a Associação 

International Life Lisboa (ELL) 

Este Protocolo foi celebrado com o intuito de haver uma articulação com a ELL e a 

Associação Académica no âmbito extracurricular, de modo a haver um maior e melhor 

acompanhamento dos estudantes incoming. 

 

2. Receção aos alunos incoming 

Esta atividade foi realizada em cooperação com o Gabinete de Erasmus da Faculdade de 

Direito, tendo como objetivo o esclarecimento e a apresentação da Faculdade e da 
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Associação Académica. Desdobrando-se também na inscrição destes alunos na 

Faculdade; 

 

3. Programa Buddies 

Este programa foi levado a cabo com o intuito de integrar 

e acompanhar melhor os alunos incoming para que estes 

não sentissem dificuldades na sua inserção no seio da 

nossa Academia; 

 

 

 

4. Viagem ao Porto 

Esta atividade foi realizada e organizada em cooperação 

com a Erasmus Life Lisboa. Tendo como principal objetivo 

dar a conhecer aos alunos incoming a segunda maior 

metrópole do nosso país, bem como proporcionar uma 

experiência de Erasmus/Intercambio mais enriquecedora;  

 

 

5. Erasmus Dinner 

Esta atividade contou com uma adesão muito acima do 

expectável, tendo acima de tudo como principal objetivo 

o fortalecimento de laços entre os alunos incoming entre 

si e os restantes alunos da Faculdade; 
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6. Receção aos alunos incoming 

Esta atividade contou com uma presença muito vincada da AAFDL, tendo sido organizada 

a Sessão de Boas Vindas no seu todo pelo Departamento de Erasmus e Relações 

Internacionais. Desdobrando-se depois em dois dias de inscrições dos alunos incoming 

na Faculdade. 

 

Balanço do Mandato 

O balanço geral dos projetos levados a cabo pelo Departamento de Erasmus e Relações 

Internacionais é obrigatoriamente positivo. Tendo em conta que o objetivo de 

integração, acompanhamento e fortalecimento de relações entre os alunos incoming e 

os alunos outgoing, foram obviamente cumpridos. Destaco ainda a presença do 

merchandising da Associação na sessão de boas vindas aos alunos incoming, sendo que 

isso contribuiu para uma maior publicidade da nossa faculdade e da própria Associação 

no seio dos alunos de Erasmus. 

Destaco o esforço do Departamento e empenho como forma de conseguir alcançar os 

pontos a que nos propusemos para este ano de mandato. 

 

Considerações Estratégicas 

Pese embora o forte desenvolvimento do departamento de Erasmus e Relações 

Internacionais, existem alguns pontos que poderão vir a ser melhorados. Refiro-me à 

projeção da nossa Faculdade com as instituições parceiras internacionais de forma a 

captar cada vez mais interesse dos estudantes incoming a realizarem o Programa 

Erasmus+. Reitero a posição de continuar a haver cada vez mais uma maior articulação 

com o Gabinete de Erasmus da Faculdade de modo a que os estudantes outgoing e 

incoming possam ter o acompanhamento necessário à realização dos programas supra 

referidos. Considero ainda muito importante a continuidade de celebração de 
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protocolos com entidades externas à Faculdade como modo de haver uma maior oferta 

de atividades e conhecimento para os alunos incoming.  
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DEPARTAMENTO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO ACADÉMICA 

 

Há um ano atrás, o Departamento de Marketing e Comunicação Académica levou a cabo 

uma enorme missão: melhorar a comunicação interna e externa da AAFDL. Uma missão 

ambiciosa mas que através de uma aposta em várias medidas concretizáveis aproximou 

os estudantes e permitiu que estivessem mais informados. Prezamos por um 

melhoramento da nossa imagem externamente enaltecendo esta associação centenária. 

 

Descrição Sumária das Atividades Realizadas: 

1. Novos Casacos FDUL 

Continuando com a produção das sweats “School Of Law – University Of Lisbon”, que 

são um êxito de vendas, apostámos numa nova linha de roupa: o casaco FDUL.  

Com o casaco pretendemos prezar por um 

género de vestuário mais prático, simples, de 

qualidade e apostando numa cor diferente 

(azul escuro). A comunidade académica 

recebeu de bom grado o novo casaco e de dia 

para dia os números de vendas têm 

aumentado, demonstrando a favorável 

adesão por parte dos estudantes da FDUL.  

Através das sessões fotográficas realizadas ao longo do mandato, tanto das sweats 

como dos casacos, conseguimos aumentar a publicidade e as vendas das mesmas, 

batendo o recorde de cerca de 1200 sweats vendidas. 

 

 

2. Nova Linha de Merchandising  
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Em novembro foi lançada a nova linha de merchandising da Associação Académica 

da Faculdade de Direito de Lisboa. Esta linha 

é composta por uma variedade de produtos, 

entre eles, canetas formais e informais, 

canetas touch, lápis, cadernos, sacos de pano 

e porta documentos.  

Para a seleção dos produtos a investir, 

fizemos um estudo junto dos alunos, e 

apostamos na qualidade dos mesmos justificando, desta forma, a qualidade/preço. 

Apostamos na internacionalização do merchandising, através da implementação de 

produtos com frases noutro idioma como “Law is in the air”, “May The Law Be With 

You”, Just Keep Writing”, “Eat.Sleep.Law.” e “Luke, I´m Your Lawyer”, com o objetivo 

de alargar o público-alvo aos estudantes de Erasmus.  

A nova linha foi muito bem-recebida entre os estudantes da faculdade, e os números 

são a prova disso, tendo atualmente sido vendidas cerca de 1000 peças da nova 

gama. Apesar do grande investimento por parte 

da AAFDL, as inúmeras campanhas de 

marketing desenvolvidas desde então, de onde 

se destaca a sessão fotográfica realizada no 1º 

semestre, foram uma das chaves para o 

sucesso. 

 

 

 

 

3. Querela Doutrinária 
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Com o intuito de possibilitar a todos os estudantes da FDL ter uma voz ativa sobre os 

assuntos da atualidade, criamos a rúbrica mensal “Querela Doutrinária”. Esta rúbrica 

era publicada entre duas a três vezes por mês no site da AAFDL e partilhada na página 

do Facebook.  

Qualquer aluno poderia ver o seu texto publicado tendo apenas que redirecionar o 

texto ao Departamento de Marketing. Apesar do apelo constante a todos os 

estudantes para que enviassem os seus textos, nenhum aluno enviou um texto. 

Desta forma, colmatando esta dificuldade, direcionamos convites a vários alunos que 

mensalmente aceitaram e fizeram com que a “Querela Doutrinária” fosse uma 

medida concretizável, a todos eles um enorme obrigado! 

 

4. Alargamento do Kit Leges 

Inicialmente o Kit Leges, levado a cabo pela AAFDL, era apenas direcionado para os 

alunos de 1ºano possibilitando um preço reduzido pela aquisição do Código Civil e 

da Constituição da República Portuguesa da AAFDL Editora e da inscrição como sócio 

da associação. 

Com o alargamento do Kit Leges a todos os anos de licenciatura tentámos que o 

preço dos códigos e legislações dos respetivos anos fossem mais reduzidos, 

facilitando desta forma compra dos livros aos estudantes e promovendo a AAFDL 

Editora.  

O Kit Leges de 2ºano era constituído pela 

Legislação de Direito Administrativo e a 

Legislação de Finanças Públicas, pelo preço 

de 47€ que incluía a renovação de sócio. O 

kit de 3ºano era constituído pelo Código de 

Penal e pela Legislação de Direito 

Comercial, pelo preço de 37€ que incluía a 

renovação de sócio. Por fim, o Kit Leges de 4.º ano era constituído pelo Código de 
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Trabalho e pelo Código de Processo Penal, pelo preço de 37€ que mais uma vez 

incluía a renovação do cartão de sócio. 

Apesar de toda a expectativa nesta iniciativa, a adesão por parte dos alunos não foi 

a esperada. 

 

5. Dinamização da Aplicação AAFDL 

Apesar de todas as funcionalidades que a aplicação AAFDL possui acrescentamos 

uma vertente mais dinâmica. 

“O Teu Feedback” é um espaço onde os usuários podem classificar de 1 a 5 os vários 

eventos da AAFDL, bem como, possibilita que deixem um comentário com críticas 

construtivas. Desta forma, ajuda os membros da direção a fazerem uma 

autoavaliação do impacto da iniciativa, os aspetos a melhorar e a adesão à própria 

iniciativa. Apesar de pouco explorada neste mandato, os próximos vogais de 

marketing têm todas as condições e ferramentas para tornar a aplicação algo que 

qualquer estudante da FDL não prescinda. 

 

6. Sócios AAFDL 

Neste mandato atingimos o recorde com o número de 716 sócios, incluindo as 

renovações. 

Apostamos num cuidado em revitalizar todo o cartão 

de sócio em termos de protocolos sendo esta uma 

das fortes razões para que os números de sócios 

crescessem gradualmente. 

 

Decidimos manter o mesmo design, investindo em 

vinhetas para que se iniciasse a prática de a 
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renovação passar apenas pela mudança de vinheta ao invés de passar pela reforma 

completa do cartão, rentabilizando assim as receitas.  

 

7. Parcerias AAFDL 

Do ponto de vista externo, apostamos em 

parcerias diversificadas para tornar a vida 

externa dos estudantes mais cómodas. 

Através de um estudo realizado junto dos 

alunos, tentamos perceber quais seriam os 

parceiros mais viáveis e mais úteis e 

intensificamos a materialização de novos 

protocolos. No início do mandato poucas eram as parcerias que estavam ativas.  

Com o desenvolvimento dos protocolos com as mais diversas entidades conseguimos 

abrir a AAFDL ao exterior e aumentar a sua visibilidade. Apostamos também na 

maior divulgação dos nossos parceiros através de um folheto informativo tanto físico 

como em formato digital. 

Atualmente, ao nível de parcerias, temos estabelecidas as seguintes que 

contribuíram para o aumento significativo dos benefícios dos nossos sócios:  

a) Reprografia Vermelha – 10% de desconto;  

b) Livraria AAFDL – 20% de desconto;  

c) Drink for Us – 10% de desconto num serviço de entrega de bebidas;  

d) Nice Way Hostels – 10% de desconto em hostels nas várias regiões do país;  

e) Ginásio Fitness Hut – modalidades com preços a mais de metade do valor de 

desconto;  

f) Clinica Vida – descontos em serviços como depilação, massagens e consultas 

médicas;  
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g) Hotéis Heritage Lisboa – 20% de desconto;  

h) K Urban Beach – entradas, mediante a apresentação do cartão, mais 

económicas;  

i) B-Training Consulting – preços bastante reduzidos em cursos de formação 

pedagógica inicial de formadores;  

j) Lisbon Surf Lovers – preços reduzidos mediante a modalidade que os sócios 

escolherem com transporte gratuito. 

 

8. Semana das Inscrições 

Em inícios de Setembro, decorreram, na sala de estudo, as inscrições aos caloiros, 

onde foi montado o espaço do Departamento de Marketing e Comunicação 

Académica. Este espaço era composto 

por dois postos distintos: um onde os 

novos alunos procediam à inscrição de 

sócio e adquiriam o Kit Leges e um outro 

posto onde estavam expostos produtos 

AAFDL para venda. 

No primeiro posto os novos alunos da 

FDL puderam conhecer todas as 

vantagens do cartão de sócio, bem como os benefícios do Kit Leges, constituído pelo 

Código Civil e a Constituição da República Portuguesa. Pela primeira vez a AAFDL 

investiu em leitores de Cartão de Cidadão para o preenchimento do formulário de 

sócio combatendo as falhas dos mandatos anteriores em que havia um desperdício 

considerável de cartões devido aos erros no preenchimento dos dados dos 

associados. Este novo aparelho possibilitou que o formulário fosse preenchido 

automaticamente. 
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Dinamizamos mais o espaço, tornando-o mais acolhedor, com a utilização de um 

televisor para promoção da Aplicação da AAFDL bem como do Canal AAFDL TV. 

Conseguimos alcançar 369 novos sócios em quatro dias e aumentar os lucros da 

AAFDL com a venda de merchandising e sweats. 

 

9. Fiel da Balança 

Inicialmente estava planeado o lançamento de duas edições do “Fiel da Balança” mas 

com o passar do tempo apercebemo-nos o quão difícil é encontrar conteúdo atrativo 

para tornar o jornal comercial e rentável.  

Inovámos no jornal com a aposta de uma maior diversificação de conteúdos, 

apostando em rúbricas atuais, dinâmicas. 

Com o jornal pretendemos dar continuidade ao seu cariz informativo e interativo. 

 

10. Canal AAFDL TV 

Neste mandato apostamos numa maior divulgação de eventos através de teasers e 

aftermovies de modo a aumentar assim a atenção do público e a melhorar desta 

forma o marketing. Também apostamos em publicar algumas memórias antigas 

como o documentário da AAFDL realizado em 2014 sobre a história desta instituição. 

Com a aposta no canal conseguimos que a adesão por parte do público-alvo, às 

diversas iniciativas, tenha sido crescente, principalmente nas festas. Era uma das 

medidas dinamizar de forma mais frequente o canal, mas o preço das reportagens 

não permite uma atualização constante do canal, uma vez que não possuímos 

recursos para tal. 

11. Site e Livraria Online 
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No mundo atual, comodista, qualquer pessoa gosta de fazer as suas compras através 

de um computador ou smartphone sem ter de se deslocar à loja física. Através do 

site da AAFDL, mais propriamente da livraria online, qualquer pessoa pode 

encomendar livros.  

Desta forma, apostamos também na venda online da nova linha de merchandising 

da AAFDL bem como das duas linhas de roupa 

existentes (sweats e casacos) possibilitando a 

qualquer pessoa possuir a nova gama de 

produtos, não restringindo apenas aos alunos 

da FDL. 

 

12. Placards 

Após uma análise do estado dos placards cedidos à Associação Académica da 

Faculdade de Direito, decidimos diferenciar os mesmos pelas diversas áreas de 

atuação, permitindo assim uma maior organização por parte de quem pretende 

publicitar, com uma maior facilidade para os estudantes que pretendem encontrar 

determinadas informações. Apesar de nem sempre ser fácil ter controlo se o 

conteúdo está enquadrado corretamente no placard, a organização dos mesmos 

melhorou substancialmente. 

Quanto à afixação de cartazes, a proibição de cartazes sem o carimbo da AAFDL foi 

uma forma de responsabilização. Caso o conteúdo seja abusivo, com o carimbo a 

responsabilidade é da associação, sem o carimbo é do próprio autor. Não era 

intenção ser uma forma de reprovação, mas sim uma forma de controlo do seu 

conteúdo. 

 

13. Credenciação dos Eventos e Cartazes 
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O Departamento de Marketing é responsável pela credenciação de todos os eventos 

da AAFDL. Este ano apostamos em credenciais inovadoras, mais originais, com maior 

conotação ao evento e possibilitando o aumento da qualidade da imagem da AAFDL, 

porque os pormenores fazem toda a diferença. 

Também foi uma preocupação apostar em cartazes mais dinâmicos, inovadores, 

rigorosos de forma a despertar a atenção do público e permitir uma maior divulgação 

das mais variadas iniciativas. 

 

14. Cobertura Fotográfica 

No presente mandato, a AAFDL adquiriu uma máquina fotográfica, com regulamento 

de utilização próprio, possibilitando assim uma maior captação fotográfica de todas 

as atividades realizadas.  

Com esta aquisição, tivemos maior liberdade para captar as diversas atividades 

desenvolvidas, permitindo aumentar as memórias fotográficas desta associação 

centenária. 

 

15. Instagram 

Atualmente, raras são as pessoas e entidades que não possuem uma conta na rede 

social Instagram. Conscientes da realidade, apostamos na divulgação das iniciativas 

e informações através da conta do Instagram da AAFDL, aproximando-nos cada vez 

mais dos estudantes. 

A conta já existia, encontrando-se sem atividade desde 2014. Com a revitalização, 

aumentamos significativamente o número de seguidores, bem como os gostos, que 

se traduzem numa maior partilha de informação junto da comunidade. Esta rede 

social também permitiu que os estudantes se ligassem à AAFDL em tempo real 

através de publicações que anunciavam que determinado evento estava a decorrer 

naquele preciso momento e onde. 
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16. Dinamização da página institucional 

Exponencialmente o número de gostos e o alcance das publicações tem 

aumentando. Mais uma vez, através desta rede social conseguimos promover as 

nossas iniciativas que têm tido uma adesão considerável. 

O Facebook é uma ferramenta fundamental nos dias de hoje e possibilitou-nos ter a 

perceção da recetividade dos alunos às várias iniciativas. 

 

17. Newsletter 

A newsletter, que é um dos meios de comunicação com todos os nossos associados, 

foi lançada no final do 2ºsemestre do ano letivo 2015/2016.  

Apenas foi publicada uma newsletter devido ao facto de atualmente o público não 

abrir o correio eletrónico. Desta forma, deixo o repto de os próximos vogais de 

Marketing criarem formas de tornar a newsletter mais atrativa para que os 

subscritores tenham interesse no seu conteúdo.  

 

Balanço do Mandato: 

Durante todo o mandato pautamo-nos pela aproximação da AAFDL aos estudantes. Por 

muito fácil que pareça esta missão, existem barreiras muito complicadas de ultrapassar 

muito à custa da falta de recursos que possuímos e que nos impossibilitou de fazer mais 

e diferente.  

Ao nível da Comunicação Interna pugnamos pela maior abertura aos estudantes da 

faculdade através do Jornal “Fiel da Balança” e da rúbrica “Querela Doutrinária” sendo 

um dos pontos de grande desenvolvimento deste mandato.  

Ao nível da marca da AAFDL apostamos em uma nova linha de merchandising, que 

elevou o nosso nome devido ao seu êxito, tanto internamente como externamente, bem 
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como nos conteúdos de audiovisuais e nas novas tecnologias, como a aplicação, 

permitindo desta forma chegar mais facilmente ao público-alvo, quebrando a distância 

entre os estudantes. 

Ao nível externo, desenvolvemos diversos protocolos que nos permitiram consolidar a 

nossa posição junto de outras faculdades e a divulgação da nossa marca. 

Tentamos ser um departamento sinérgico com todos os outros uma vez que no mundo 

atual o marketing é necessário para qualquer área. Colaboramos assim com todos os 

departamentos, envolvendo-nos no máximo de iniciativas realizadas ao longo do 

mandato. 

Desafiamo-nos e conquistamos, mas também arriscamos e perdemos. Foi um ano de 

crescimento, um ano de descoberta e um ano de inovação. Aproximamos, integramos, 

renovamos, informamos, dinamizamos e acima de tudo honramos de forma rigorosa e 

exemplar os 102 anos desta associação.  

Termino agradecendo, de forma justa e honesta, a todos aqueles que contribuíram com 

o seu esforço, a sua dedicação, o seu trabalho e a sua força para um marketing presente 

e constante ao longo dos meses árduos e para todos os seus sucessos. Com este mote, 

obrigado Barbara Machado, Beatriz Sousa, Beatriz Teixeira, Beatriz Tiago, Carolina 

Martins, David Alvito, Diane Cristóvão, Diogo Fonseca, Francisco Bismark, Francisco 

Chilão Rocha, Frederico Oliveira, Gonçalo Martins dos Santos, Guilherme Lopes, 

Henrique Sousa, Inês Bicho, Joana Freitas, Joana Varejão, João Ferreira, Margarida 

Lancastre, Mariana Simões, Rafael Silva Raquel Matafome, Ricardo Stoffel, Rita Pupo, 

Sofia Domingos.  

Um especial obrigado ao David Rodrigues pela dedicação, trabalho, ajuda e orientação 

constante que me foi proporcionando ao longo deste último ano. 

 

Considerações Estratégicas: 
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Recomendo aos próximos vogais que estejam muita atenção ao planeamento das suas 

atividades e propostas. O “timing” é essencial para que tudo esteja preparado no tempo 

correto e, deste modo, tudo seja concretizável, principalmente em relação aos cartões 

de sócio. 

Apostem na aplicação da AAFDL, que é das únicas Associações Académicas com a sua 

própria aplicação, tornando-a mais interativa para os estudantes e quem sabe 

estabelecendo parceria com a faculdade da faculdade de forma aos serviços da mesma 

estarem disponíveis na APP. 

É necessário que tenham sempre em atenção as estatísticas de vendas do 

merchandising, antes de pensar na renovação das linhas. Existem produtos de 

qualidade, com muito escoamento e isso é benéfico para as receitas da AAFDL, temos o 

exemplo das sweats.  

Continuem a dinamizar as redes socias, o canal AAFDL TV, e todos os outros meios de 

comunicação porque nos dias de hoje eles são o nosso maior trunfo. 

Concluindo, o maior conselho que posso dar aos próximos vogais é que não mudem o 

que está bem e sejam vocês próprios. 
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DEPARTAMENTO DO CULTURAL E DOS NÚCLEOS AUTÓNOMOS 

 

O objetivo primordial deste mandato, foi a requalificação dos recursos disponíveis 

alocados à AAFDL e aos próprios núcleos, a solidificação das relações dos núcleos para 

com a Associação Académica, e a promoção das atividades culturais dentro da nossa 

comunidade. 

Isto para que cada vez mais, tanto os núcleos como a cultura ganhem cada vez mais 

opulência dentro da instituição, materializando-se num verdadeiro pilar da nossa 

academia. 

 

Descrição sumária das atividades realizadas: 

  1. Abertura das inscrições públicas para admissão dos 

discentes na Rádio AAFDL 

As inscrições foram abertas semestralmente para efetivar o 

funcionamento constante da Rádio, e promover a interação de 

todos os alunos desta casa para com a comunidade estudantil.  

 

                                                   

2. Requalificação da imagem da Rádio 

A fachada da rádio foi alterada e 

atualizada, sendo que graficamente o 

logo da AAFDL foi atualizado e na 

mesma composição foram utilizados os 

logos das patrocinadoras da AAFDL. 
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Foi inteiramente necessária esta mudança, sendo que a imagem da Rádio estava alocada 

à marca da anterior concessionária do Bar Velho há vários anos. 

Tendo em conta que o espaço é da Associação Académica a sua imagem não 

correspondia com realidade material, não faria sentido manter a dita grafia.  

 

3. Estabelecimento de parceria com a Cidade FM e RPM 

Com o objetivo de promover a AAFDL, esta associou-

se a uma das maiores estações radiofónicas do país, 

no fruto desta parceria surge uma imagem renovada 

da imagem da Rádio AAFDL 

 

4. Comemorações do 102º Aniversário da AAFDL 

No mês de novembro, decorreu a celebração do 

aniversário da AAFDL, que contou com uma exposição de fotos históricas e 

emblemáticas relacionadas com os 

feitos desta instituição, e os 

respectivos intervenientes. 

Contou ainda com a presença do Dr. 

António Serra Lopes antigo 

presidente da AAFDL, que foi 

distinguido com o prémio “Honoris 

Causa” pelo combate efectuado durante o seu mandato ao decreto 40.900 que 

permitia uma intervenção mais direta do Estado na vida circum-escolar do 

universitário, em pleno Estado Novo. 
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5.Inserção dos Núcleos nas variadas atividades realizadas 

Os núcleos como já é habitual marcaram a sua presença na semana das inscrições, para 

se darem a conhecer aos novos discentes da nossa faculdade. 

Ao longo do mandato tiveram oportunidades para participarem na mais variadas 

situações, sendo que o seu contributo foi nuclear para demonstrar uma das grandes 

mais-valias existentes, nesta instituição centenária; Acentuando assim a diversidade da 

nossa faculdade. 

 

6. Espaço dedicado aos Núcleos no Fiel da Balança 

Em coordenação com o Departamento de Marketing e Comunicação Académica, os 

núcleos ganha assim um espaço inteiramente dedicados às atividades realizadas e às 

perspectivas dos mesmos enquanto membros de um núcleo autónomo, dessa maneira 

expondo a realidade que vivem como membros e participantes das experiências 

providenciadas pelas sua participações nos núcleos. 

 

7. AAFDL Jam Sessions 

Juntamente com o Departamento do Recreativo a direção da AAFDL achou por bem 

conciliar o OutJazz com esta atividade, tendo em 

conta a compatibilização dos conceitos e por 

razões de economia e eficiência.  

Esta atividade visará uma atuação musical aberta 

a todos aqueles que queiram atuar no decorrer 

da atividade, num conceito de “Open Mic”. 

 

Balanço do Mandato 
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Independentemente das atividades efetuadas, há que evidenciar que com este 

departamento as atividades poderão ser cada vez mais, e cada vez melhores, 

dependendo da situação circunstancial em que se encontre.  

Creio que este mandato contribuiu para o melhoramento dos recursos do departamento 

e procura uma grande promoção dos núcleos o que por sua vez solidificou as relações 

institucionais entre os núcleos e a AAFDL. No entanto confesso que ainda assim terá de 

ser mais aprimorado, para garantir a maximização das atividades do departamento e dos 

núcleos desta casa. 

Dentro das possibilidades do departamento, vi uma equipa fiável e disposta a trabalhar, 

independentemente das adversidades que foram encontradas ao longo do mandato. 

Todos os sucessos do departamento devem-se também à restante direção e em especial 

ao Vice-Presidente das Atividades e da Valorização Extracurricular, que se mostrou 

incansável e verdadeiramente profissional. 

 

Considerações Estratégicas 

Este departamento revela que há recursos que devem devidamente utilizados e 

potenciados, por aqueles que se são integrados na sua composição. 

Destaco que a rádio será sempre um dos melhores e maiores recursos ao alcance deste 

departamento. Apesar de existir um enorme dificuldade em mante-la constantemente 

em funcionamento, a rádio é um excelente recurso para aproximar todo o estudante do 

quotidiano da nossa casa e das atividades que esta desenvolve. 

Destaco também a necessidade de relevar os nossos núcleos, sendo que estes 

materializam-se nos nossos representantes fora da nossa comunidade académica. Eles 

são verdadeiramente a representação do talento, cultura e diversidade da Faculdade de 

Direito de Lisboa. 
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Há que dignificar a história desta instituição, e promover a propagação da cultura dentro 

e fora da nossa faculdade. E todo aquele que tiver a oportunidade encabeçar este 

departamento verá terá um grande oportunidade para o efetivar. 
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DEPARTAMENTO DO RECREATIVO 

 

A AAFDL pauta-se pela excelência em todas as suas atividades. Como tal, o nosso mote 

durante este mandato foi elevar o patamar das festas a que a comunidade estudantil 

estava acostumada. Neste sentido, o Departamento do Recreativo pugnou por uma 

maior organização interna das dinâmicas realizadas, bem como, na vertente externa, 

pela elevação da qualidade proporcionada àqueles que marcavam presença nos nossos 

eventos.  

 

Descrição sumária das atividades realizadas: 

1. Festa da Cerveja – 2 de Junho de 2016 

A Festa da Cerveja é já um evento de renome na nossa capital, sendo caracterizada pelas 

suas três pistas e pelo seu Bar Aberto. Como seria de esperar atingiram-se números de 

adesão muito altos, assegurando sempre a qualidade a que o nosso público está 

habituado. As parcerias estabelecidas com novos patrocinadores permitiram a criação 

dos Palcos “Cidade”, “Main” e “Sagres”, tendo cada um deles um estilo de música 

associado. O cartaz contou com vários DJ’s, entre eles Meninos da Vadiagem, Van Breda, 

Rizzo e Tiago Bandeiras. Os três palcos de atuação, diferenciados por géneros musicais, 

carimbaram o sucesso da festa, que mais uma vez foi Mítica. 

 

2. Porco no Espeto – 23 de Setembro de 2016 

O Porco no Espeto já é a festa que marca o início das aulas. A festa, com estilo Sunset, 

foi caracterizada pelo seu bom ambiente. Este ano decidimos apostar mais neste 

conceito, começando logo pela publicidade feita a esta edição, nomeadamente pelo seu 

cartaz e pela inclusão de cidra nas festas da nossa faculdade. Deste modo, conseguimos 

superar as espectativas, atingindo records de espectadores. 
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3. Festa da Cerveja – 06 de Outubro de 2016 

Chegada a última Festa da Cerveja, 

alcançámos um nível de excelência em 

relação à organização. Começando 

logo pela publicidade realizada, 

levando “a Mítica” a todos os cantos de 

Lisboa. Depois do sucesso que a 

primeira festa teve, decidimos melhorar alguns aspectos internos como a facilidade de 

acesso aos bares, bem como melhorar o nível de segurança dentro da festa. Desta forma, 

conseguiu-se atrair um maior publico universitário, esgotando as bilheteiras. Nesta 

edição, primámos por um cartaz de excelência: Pedro Cazanova, Meninos de Vadiagem 

e Dj Perez foram alguns dos artistas que tornaram a Festa da Cerveja a festa mais falada 

do momento. Além disto, decidimos fazer uma parceria com “OBalão”, implementando 

um espírito responsável no que toca aos perigos rodoviários .  

 

4. Festa Brasileira - 20 de Outubro de 2016 

A terceira festa do 1º semestre foi a Festa Brasileira que trouxe, mais uma vez, os ritmos 

brasileiros à nossa Faculdade. Contando uma vez mais com uma grande afluência, esta 

festa demonstrou ser mais um exlibris das festas organizadas 

pela AAFDL. Com a participação do We´re not dj´s e Dj Perez 

trouxemos o Brasil para o Palco. A constante animação e 

dedicação do Staff elevou a festa para a um nível superior, 

fazendo jus ao lema da mesma: “ela veio quente, hoje eu estou 

fervendo”.  

  

5. Gala de Natal – 16 de Dezembro de 2016 

A Gala de Natal encerrou o 1º semestre. Este evento foi constituído por um jantar de 

Natal, seguido de uma festa no átrio da faculdade. Quanto ao jantar, destaca-se a 
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parceria inovadora com a empresa de catering e a decoração da sala. A festa, 

posteriormente, contou com uma nova concessão para os bares que resultou num 

aumento significativo do lucro e numa melhoria do serviço prestado ao público.  

Esta festa contou com a presença dos Dj´s Core e We’re Not Djs.   

 

6. Traçar da Capa – 2 de Março de 2017 

A Festa do Traçar da Capa sofreu uma reestruturação a níveis internos e externos, 

podendo realçar-se em primeiro lugar uma aposta mais forte a nível musical, tendo 

marcado presença o Dj Core e o Dj Ricardo F. Além disso, foi feita uma maior publicitação 

em termos de marketing, em relação às anteriores edições do mesmo evento, o que 

resultou numa grande adesão. Finalmente, o convívio entre afilhados e padrinhos 

passou a ser uma verdadeira festa académica. 

 

7. Festa Brasileira – 23 de Março de 2017  

A 2ª Edição da Festa Brasileira será, sem dúvida, a maior de sempre. Para além de, 

enquanto conceito inovador, passarem a existir dois palcos, ao invés de apenas um, irão 

marcar presença os seguintes artistas: Deejay Kamala, Dj Core, We are not Dj’s e Kiss Kiss 

Bang Bang. 

Os palcos anteriormente referidos serão, mais uma vez, patrocinados. Agora, pela 

Cidade e pela Bandida do Pomar. 

Estão reunidas todas as condições para que se cumpra o mote da Festa – ser a maior de 

sempre. 

 

 

8. Law Out Jazz – 30 de Março de 2017 
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Esta festa consiste num novo conceito de festa que queremos introduzir na Faculdade 

de Direito de Lisboa. Decorrerá durante o final da tarde, e contará com a presença de 

vários artistas de Jazz e Acustico, associando assim esta atividade ao AAFDL Jam 

Sessions.  

 

9. Parcerias  

Durante este Mandato, foram feitas parcerias com os maiores espaços noturnos de 

Lisboa, nomeadamente com o Urban, Place, Main e Lust in Rio. Para além de terem 

resultado em grandes noites, destacam-se as condições vantajosas que foram 

alcançadas para os alunos que, desta forma, tiveram um acesso mais facilitado e mais 

económico a estes espaços. No que toca a rádios, celebramos vantajoso protocolo com 

a Cidade. Renegociamos as condições de fornecimento da Sagres. Celebrámos ainda 

protocolos com outras entidades, que nos possibilitou reduzir os custos dos eventos e 

aumentar a qualidade dos mesmos. 

 

 

Balanço do mandato 

Este foi um ano muito positivo para o Departamento do Recreativo. Começamos, desde 

logo, por estabelecer parcerias importantes para o sucesso do mandato. As parcerias 

criadas entre AAFDL e a Cidade Fm, RPM, Sagres, Urban, Main, Place, Lust in Rio, OBalão 

elevaram significativamente o nível das festas da faculdade. As relações que 

estabelecemos com estas entidades fizeram com que as festas chegassem a todos os 

cantos de lisboa. Também o leque de artistas que apresentamos relevou ser um fator 

importantíssimo para que as festas crescessem. Fizemos uma aposta muito forte para 

que o ambiente sentido dentro das festas fosse cada vez melhor. Prova disto, foi o reforço 

feito na segurança bem como a organização dos bares. O balanço financeiro do 

Departamento do Recreativo superou a expectativas atingindo-se valores nunca antes 

alcançados. 
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Considerações estratégicas 

Em relação às Festas que devem ser realizadas, penso que o calendário das festas está 

adequado com a realidade sentida pelos alunos da faculdade. Para o próximo ano, 

entendo que se deveria apostar mais no Sunset FDL, é uma festa está em crescimento e 

que por isso ainda apode ser melhorada, sendo uma festa que os alunos cada vez gostam 

mais. É importante continuar a apostar em parcerias com diversas entidades, pois estas 

aumentam significativamente valor das festas. 

Tal como no início do mandato, volto a reforçar a importância de ter uma equipa para 

montar e desmontar todos os eventos. Neste sentido, termino agradecendo não só aos 

meus colaboradores, mas a todos os que de certa maneira ajudaram na realização de 

todos os eventos. 

 

  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2016/2017 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 103 

 

GABINETE DA PRODUÇÃO JURÍDICA E APOIO EDITORIAL 

 

O Gabinete da Produção Jurídica E Apoio Editorial no mandato de 2016/2017 teve como 

ponto de partida os alunos desta casa. Esta equipa procurou desenvolver atividades, de 

modo a promover o rigor e desenvolvimento científico junto dos nossos estudantes. 

Neste sentido, ao longo deste ultimo ano conseguimos inovar nas atividades, 

destacando aqui a I edição das Jornadas de Direito do Desporto e a I edição do Moot 

Court de Direito Comercial.  

 

Descrição sumária das atividades realizadas: 

1. I Edição das Jornadas de Direito do Desporto 

Nestas I Jornadas de Direito do Desporto, em colaboração com o Gabinete do Desporto 

E Bem-estar, apresentámos um painel de oradores das mais diversas Sociedades e com 

os mais diversos trabalhos relacionados com esta área e possibilitamos, através de 

momentos de perguntas e de convívio, uma proximidade com todos os membros das 

Jornadas.  

Esta I Edição foi um sucesso, o interesse e a importância desta área foi demonstrado 

pelos mais de 100 alunos que se inscreveram e apareceram, enchendo um anfiteatro. 

No futuro, deve-se apostar mais na produção científica, na informação e no debate não 

só nesta área, mas em todas aquelas que, infelizmente, estão mais esquecidas na nossa 

Faculdade e por outro lado, cada vez são mais importantes no mundo laboral. 
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2. Coletâneas AAFDL 

A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa dispõe de uma plataforma 

informativa pela qual disponibiliza aos estudantes os enunciados de exames, 

frequências, apontamentos e casos resolvidos de anos anteriores. Este instrumento tem-

se revelado da maior importância para o estudo dos alunos desta Casa e a sua constante 

atualização é fundamental para a utilidade deste serviço, pelo que, iniciamos 

exatamente neste ponto o nosso trabalho. À semelhança dos anos anteriores, 

atualizámos a Coletânea AAFDL, possibilitando à comunidade estudantil uma eficaz e 

eficiente utilização das mesmas. Com a ajuda dos colaboradores, conseguimos 

reformular aquela que é uma das ferramentas de estudo mais utilizadas pelos 

estudantes. 

 

3. II Moot Court de Direito Administrativo 

Realizamos, em janeiro de 2017, em parceira com a Uria Menéndez Proença de Carvalho, 

a II Edição do Moot Court de Direito Administrativo, onde contamos novamente com a 

presença e o apoio do Corpo Docente da FDL, nomeadamente com os Professores de 

Direito Público.   

Nesta segunda edição foram feitas alterações, que procuravam melhorar o trabalho 

promissor que já se tinha feito no Mandato anterior, tanto no regulamento como nas 

fases do concurso, nomeadamente na fase da eliminatória. No regulamento, as 

alterações tiveram como objectivo uma maior aproximação do Moot Court da AAFDL 

com os Moot Courts internacionais; assim foi proibida a assistência por parte das 

equipas as sessões de outras equipas e foi exigida a presença de cada membro do júri 

em pelo menos duas sessões- Nas fases da competição, as equipas passaram a ter a 

oportunidade de defender o lado da Administração ou do Particular e numa sessão 

posterior, o lado contrário, conseguindo assim uma maior justiça e igualdade nas 

sessões. 
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Esta II Edição contou com a presença de grandes alunos da nossa Faculdade, que 

aceitaram o desafio deste 

concurso e mostraram, mais uma 

vez, o talento e potencial dos 

estudantes desta casa. No futuro, 

deve-se apelar a uma maior 

participação nestes eventos, 

tanto nos participantes como nos 

espectadores. 

 

4. I Edição do Moot Court de Direito Comercial 

A I Edição do Moot Court de Direito Comercial terá início na 

próxima segunda-feira, dia 20 de Março, sendo esta uma 

competição pioneira no nosso país. Esta atividade surge em 

parceria com o Centro de Investigação de Direito Privado da 

Faculdade de Direito de Lisboa, e promove o estudo, a 

investigação e o debate numa área que se revela cada vez mais 

essencial e estimulante para todos os estudantes. A prova do 

que foi dito está exatamente no facto de termos contado com 

dezenas de equipas inscritas.  

 

5. Revista Jurídica AAFDL 

Ainda com o Mandato a terminar e procurando demonstrar, a 

qualidade jurídica com que contamos na Faculdade, abrimos, 

no passado mês de Fevereiro o “Call for Papers” para a 

publicação na Revista Jurídica da Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa, contando já com alguns textos 

para apreciação. 
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Balanço do Mandato 

O Gabinete da Produção Jurídica E Apoio Editorial desta Direção apresentou-se às 

eleições numa tentativa de contrariar a abstenção, através de uma participação ativa na 

AAFDL. Mostramos vontade, convicção e interesse pelo futuro dos nossos estudantes e 

da nossa Faculdade, e concretizamos o objectivo trazer uma nova visão para este 

gabinete.  

Estando a terminar o mandado, consideramos que o trabalho foi feito; as evoluções são 

visíveis e notórias. Um obrigada a minha equipa de colaboradores, ao meu Presidente, 

ao meu Tesoureiro e, principalmente, ao meu Vice-Presidente pela oportunidade e pela 

ajuda em todo este percurso.  

 

Considerações estratégicas  

No futuro, este departamento deve ter maior importância da AAFDL, isto implica um 

maior interesse e participação dos estudantes e também do apoio da Faculdade. 

Convém recordar que este gabinete procura desenvolver atividades que desafiem os 

alunos, e assim sendo, se procurem novos meios (e benefícios) para os estudantes que 

participam nas mesmas.  

i. No que toca as colectâneas da AAFDL, deve-se procurar mais e melhores 

apontamentos, assim como casos práticos e frequências. 

ii. No que toca aos Moot Courts, a AAFDL deve manter e expandir as áreas 

abrangidas, e incorporar novos elementos para o concurso, como por 

exemplo uma parte escrita. Ainda, analisar a possibilidade de substituição 

(à semelhança do que acontece com as competições internacionais) da 

optativa pela realização ou vitória desta atividade. 
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iii. No que toca a Revista Jurídica, apesar do trabalho desenvolvido no 

presente mandato, tornar-se-á indispensável que a próxima direção da 

AAFDL finalize o processo iniciado pela atual direção. 
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Demonstração de Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos Notas

2016 2015 Var %

Vendas e serviços prestados 5. 388 089,74 238 943,09 62,42%

Subsídios à exploração 20. 119 848,24 134 540,93 -10,92%

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. -248 482,33 -150 302,54 65,32%

Fornecimentos e serviços externos 7. -141 823,20 -124 804,28 13,64%

Gastos com o pessoal 8. -160 162,04 -131 144,71 22,13%

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 15. -5 011,30 -60 730,05 -91,75%

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 9. 161 984,83 181 551,51 -10,78%

Outros gastos e perdas 10. -19 711,21 -2 513,08 684,34%

94 732,73 85 540,87 10,75%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 11., 12. -16 891,97 -7 623,23 121,59%

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

77 840,76 77 917,64 -0,10%

Juros e rendimentos similares obtidos 2 007,49

Juros e gastos similares suportados -2,40

79 845,85 77 917,64 2,47%

Imposto sobre o rendimento do período

79 845,85 77 917,64 2,47%

Administração/Gerência,

Técnico Oficial Contas,

31/12/2016

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
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Balanço

Notas

ACTIVO 2016 2015 Var %

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 26 046,30 27 716,91 -6,03%

Propriedades de investimento

Goodwill

Activos intangíveis 2 987,88 1 614,24 85,10%

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 29 034,18 29 331,15 -1,01%

Activo Corrente

Inventários 6., 15. 265 636,70 286 071,59 -7,14%

Activos biológicos

Clientes 13. 162 110,23 138 959,65 16,66%

Adiantamentos a fornecedores 10 342,32 -100,00%

Estados e outros entes públicos 17. 2 007,50 4 703,04 -57,31%

Accionistas/sócios

Outras contas a receber 18. 181 197,13 168 813,96 7,34%

Diferimentos 150,00 150,00

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros

Caixa e depósitos bancários 458 108,02 377 343,41 21,40%

Subtotal 1 069 209,58 986 383,97 8,40%

1 098 243,76 1 015 715,12 8,13%

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 866 886,42 788 968,78 9,88%

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital próprio -600,00 -600,00

Subtotal 866 286,42 788 368,78 9,88%

Resultado líquido do período 79 845,85 77 917,64 2,47%

946 132,27 866 286,42 9,22%

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Subtotal

Passivo corrente

31/12/2016

EUR

Períodos

Total do activo

Total do Capital Próprio
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Fornecedores 16. 49 142,68 43 144,18 13,90%

Adiantamentos de clientes 21 795,15 -100,00%

Estado e outros entes públicos 17. 20 014,59 5 482,13 265,09%

Accionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 18. 82 954,22 79 007,24 5,00%

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Subtotal 152 111,49 149 428,70 1,80%

152 111,49 149 428,70 1,80%

1 098 243,76 1 015 715,12 8,13%

Administração/Gerência,

Técnico Oficial Contas,

Total do Passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo
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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 construções10 a 50 Anos

Equipamento básico 2 a 15 Anos

Equipamento de transporte2 a 10 Anos

Equipamento administrativo2 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

Não ocorreram durante o exercício alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a períodos anteriores.

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.

Os subsídios à exploração são evidenciados passivo e reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional aos gastos incorridos.

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.

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”.

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 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 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 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):

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 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.

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 2016 são comparáveis com os utilizados na preparação das

demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2016.

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 

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.

© TCAGest
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2016

2016 2015

Vendas e Prestações Serviços 388 089,74 €         238 943,09 €                 

6. Variação nos inventários e custo das matérias consumidas

Mercadorias Total Mercadorias Total

Inventários finais 308 500,34 €         308 500,34 €      379 226,93 €          379 226,93 €          

Compras líquidas 192 547,35 €         192 547,35 €      120 628,44 €          120 628,44 €          

Inventários iniciais 368 435,32 €         368 435,32 €      298 746,54 €          298 746,54 €          

Custo das mercadorias vendidas e 

das matérias consumidas 252 482,33 €         252 482,33 €      39 933,59 €             39 933,59 €             

7. Fornecimentos e serviços externos

2016 2015

Subcontratos e trabalhos especializados 12 779,10 €           6808,38

Publicidade 128,98 €                 -  €                               

Honorários - Direitos Autor 12 060,05 €           6 981,61 €                      

Honorários - Informática 9 100,00 €              1 300,00 €                      

Honorários-Historiadora 522,92 €                 

Honorários-Toc 5 460,00 €              5 110,00 €                      

Honorários - Auditor -  €                       9 850,00 €                      

Honorários-Encenador Cénico 2 000,00 €              1 233,34 €                      

Conservação e reparação 6 646,50 €              1 824,66 €                      

Secção recreativa 37 355,22 €           36 110,69 €                    

Nucleos 5 939,46 €              136,87 €                         

Actividades associativas 13 892,17 €           18 373,11 €                    

Secção desportiva 5 769,63 €              7 054,70 €                      

Outros fornecimentos -  €                       546,73 €                         

Materiais 9 041,64 €              7 528,14 €                      

Energia -  €                       -  €                               

Deslocações, Estadas e Transportes 4 252,81 €              2 669,89 €                      

Rendas 1 296,00 €              3 888,00 €                      

Comunicação 7 525,18 €              4 625,54 €                      

Seguros 255,31 €                 101,32 €                         

Contencioso 47,20 €                   102,00 €                         

Limpeza, Higiene e Conforto 5 282,97 €              5 462,90 €                      

Serviços Diversos 2 468,06 €              5 096,40 €                      

141 823,20 €-         124 804,28 €                 

8. Gastos com o Pessoal

2016 2015

Remunerações do pessoal 93 847,99 €           77 533,17 €                    

Diuturnidades 6 242,42 €              6 212,51 €                      

Sub. Alimentação 11 741,29 €           8 490,43 €                      

Subs Ferias 8 052,05 €              6 469,00 €                      

Subs. Natal 8 682,53 €              6 026,10 €                      

Subs Risco / Pontualidade 1 829,88 €              1 673,46 €                      

Subs. Doença 334,04 €                 1 373,51 €                      

Outros Abonos 837,37 €                 679,64 €                         

Abonos por falhas 563,22 €                 500,64 €                         

Remunerações De vendas -  €                       -  €                               

Horas Extraordinárias -  €                       2 433,73 €                      

Encargos sobre remunerações 29 730,68 €           17 587,06 €                    

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais2 922,67 €-              1 025,25 €                      

Outros gastos 1 223,24 €              1 140,21 €                      

160 162,04 €         131 144,71 €                 

2016 2015

2016 2015
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2016

Número médio de empregados 10 8

Número de empregados no fim do período 10 8

9. Outros rendimentos e ganhos

2016 2015

Rendas 68 841,68 €           93 955,84 €                    

Rendimentos Associativo 32 955,55 €           28 096,66 €                    

Rendimentos Recreativo 59 672,15 €           53 036,64 €                    

Rendimentos desportivo 515,00 €                 438,00 €                         

Outros 0,45 €-                     6 024,37 €                      

161 983,93 €         181 551,51 €                 

Actividades Gastos Receitas Resultado

Secção recreativa

Festa cerveja (02/06/2016) 10 665,65 €           15 175,00 €        4 509,35 €                      

Festa cerveja (06/10/2016) 5 875,67 €              16 935,15 €        11 059,48 €                    

Porco Espeto 2015 94,02 €                   94,02 €-                           

Porco Espeto 2016 119,57 €                 10 361,00 €        10 241,43 €                    

Gala de Natal 2015 369,00 €                 40,00 €                329,00 €-                         

Gala Natal 2016 2 015,22 €              2 980,00 €          964,78 €                         

Festa do caloiro (1/10/2015) 656,67 €                 140,00 €-              796,67 €-                         

Festa Brasileira (20/10/2016) 768,67 €                 7 395,00 €          6 626,33 €                      

Festa Brasileira (23/03/2016) 3 254,78 €              4 519,00 €          1 264,22 €                      

Festa Brasileira (22/10/2015) 7 973,72 €              -  €                    7 973,72 €-                      

Enterro Caloiro 2016 2 112,13 €              1 452,00 €          660,13 €-                         

Jantar Caloiro (02/06/2016) 675,00 €                 675,00 €              -  €                               

Jantar do Desporto (02/06/2016) 280,00 €                 280,00 €              -  €                               

Atividades de receção ao caloiro 280,00 €                 280,00 €-                         

Outros 110,60 €                 135,00 €              24,40 €                           

Sub-total 35 250,70 €           59 807,15 €        24 556,45 €                    

Núcleos

Tunas 3 715,78 €              -  €                    3 715,78 €-                      

Cénico Direito 1 028,90 €              -  €                    1 028,90 €-                      

NEA 1 194,78 €              -  €                    1 194,78 €-                      

Sub-total 5 939,46 €             -  €                    5 939,46 €-                      

Associativas

Enda/Fned 1 147,11 €              -  €                    1 147,11 €-                      

Curso Línguas 5 400,00 €              9 500,00 €          4 100,00 €                      

Alimentação e estadias Direção 140,87 €                 -  €                    140,87 €-                         

Ação Social 4 214,27 €              -  €                    4 214,27 €-                      

Centenário 135,07 €                 -  €                    135,07 €-                         

Outras Associativas 2 854,85 €              -  €                    2 854,85 €-                      

Matraquilhos -  €                       534,98 €              534,98 €                         

Sócios -  €                       10 195,00 €        10 195,00 €                    

Cacifo -  €                       1 200,00 €          1 200,00 €                      

Comparticipação Cafés/Chocolates -  €                       4 368,00 €          4 368,00 €                      

Feira do Livro Sublinhado -  €                       1 780,20 €          1 780,20 €                      

Protocolo TMN -  €                       950,00 €              950,00 €                         

Cedência de espaço -  €                       3 761,47 €          3 761,47 €                      

Bar solidário -  €                       530,90 €              530,90 €                         

Sub-total 13 892,17 €           32 820,55 €        18 928,38 €                    

Desportiva

Equipamentos e Material Desportivo 613,55 €                 15,00 €                598,55 €-                         

Quota/Inscrição ADESL 1 327,80 €              -  €                    1 327,80 €-                      

Futsal 306,30 €                 -  €                    306,30 €-                         

Outros Desportos 3 398,20 €              499,55 €              2 898,65 €-                      
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2016

Flores 105,00 €                 -  €                    105,00 €-                         

Chaves 18,78 €                   -  €                    18,78 €-                           

Sub-total 5 769,63 €             514,55 €              5 255,08 €-                      

Serviços Sociais

Universo Agora (Restaurante) -  €                       17 400,00 €        17 400,00 €                    

Universo Agora (Bar Gourmet) -  €                       10 800,00 €        10 800,00 €                    

Estratosfera (Rep Vermelha) -  €                       13 042,00 €        13 042,00 €                    

Animarebeldes -  €                       8 866,68 €          8 866,68 €                      

Estratosfera (Rep Vermelha) 2 -  €                       18 733,00 €        18 733,00 €                    

Sub-total -  €                       68 841,68 €        68 841,68 €                    

Total 60 851,96 €           161 983,93 €      101 131,97 €                 

10. Outros Gastos e Perdas

2016 2015

Impostos -  €                       -  €                               

Correcções Exercicios Anteriores 18 826,50 €           -  €                               

Quotizações 467,00 €                 464,00 €                         

Outros 417,71 €                 2 049,08 €                      

19 711,21 €           2 513,08 €                      

11. Activo fixo tangível

Básico Transporte Administrativo

Quantia escriturada bruta inicial 57 836,60 €        21 572,82 €                    -  €                        28 951,47 €             14 080,66 €             122 441,55 €          

Depreciações acumuladas iniciais 39 670,85 €-        21 216,95 €-                    -  €                        24 834,70 €-             9 002,14 €-               94 724,64 €-             

Quantia escriturada líquida inicial 18 165,75 €        355,87 €                         -  €                        4 116,77 €               5 078,52 €               27 716,91 €             

Adições: -  €                        

Outras -  €                    5 855,00 €                      -  €                        -  €                        -  €                        5 855,00 €               

Total das adições -  €                    5 855,00 €                      -  €                        -  €                        -  €                        5 855,00 €               

Diminuições: -  €                        

Depreciações 2 079,73 €          1 631,09 €                      -  €                        2 460,55 €               1 354,24 €               7 525,61 €               

Perdas por imparidade -  €                    -  €                               -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

Alienações -  €                    -  €                               -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

Abates/Outras -  €                    -  €                               -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

Total das diminuições 2 079,73 €          1 631,09 €                      -  €                        2 460,55 €               1 354,24 €               7 525,61 €               

Quantia escriturada líquida final 16 086,02 €        4 579,78 €                      -  €                        1 656,22 €               3 724,28 €               26 046,30 €             

12. Activo intangível

Quantia escriturada bruta inicial -  €                       -  €                    11 276,70 €                    -  €                        -  €                        

Amortizações acumuladas iniciais -  €                       -  €                    9 662,46 €-                      -  €                        -  €                        

Quantia escriturada líquida inicial -  €                       -  €                    1 614,24 €                      -  €                        -  €                        

Adições:

Outras -  €                       -  €                    10 740,00 €                    -  €                        -  €                        

Total das adições -  €                       -  €                    10 740,00 €                    -  €                        -  €                        

Diminuições:

Amortizações -  €                       -  €                    9 366,76 €                      -  €                        -  €                        

Perdas por imparidade -  €                       -  €                    -  €                               -  €                        -  €                        

Abates/Outras -  €                       -  €                    -  €                               -  €                        -  €                        

Total das diminuições -  €                       -  €                    9 366,76 €                      -  €                        -  €                        

Quantia escriturada líquida final -  €                       -  €                    2 987,48 €                      -  €                        -  €                        

2016

Goodwill
Projectos de 

Desenvolviment

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial
Outros

Terrenos Edificios
Equipamento

Outros Total

2016
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13. Clientes

2016 2015

Clientes c/c 181 500,55 €         136 554,82 €                 

Clientes cobrança duvidosa 638,71 €                 638,71 €                         

Perdas por imparidade acumuladas 20 029,03 €-           20 029,03 €-                    

162 110,23 €         117 164,50 €                 

14. Caixa e depósitos bancários

2016 2015

Depósitos Bancários 458 108,02 €         377 343,41 €                 

458 108,02 €         377 343,41 €                 

15. Perdas Imparidades

2014

Legislação/Monografias Desactualizadas) 65 741,35 €           

-  €                       

65 741,35 €           

16. Fornecedores

2015 2014

Fornecedores c/c 49 142,68 €           32 801,86 €                    

49 142,68 €           32 801,86 €                    

17. Estado e outros entes públicos

2016 2015 2016 2015

Imposto sobre o Valor Acrescentado -  €                    -  €                               9 787,51 €               5 471,71 €               

Imposto sobre o Rend. P. Colectivas (deduzido pagamentos por conta)2 007,50 €          -  €                               2 007,50 €               -  €                        

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Singulares -  €                    2 021,51 €                      1 928,02 €               10,42 €                    

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Colectivas -  €                    -  €                               -  €                        -  €                        

Contribuições para a Segurança Social -  €                    2 681,53 €                      6 147,66 €               -  €                        

Outros -  €                    -  €                               -  €                        -  €                        

2 007,50 €          4 703,04 €                      19 870,69 €             5 482,13 €               

18. Outras contas a receber

2015 2014

Devedores por acréscimos de rendimentos -  €                       6 797,50 €                      

Adiantamentos ao Pessoal -  €                       757,03 €                         

Outros 181 197,13 €         102 217,55 €                 

181 197,13 €         109 772,08 €                 

19. Outras contas a pagar

2016 2015

Remunerações a Liquidar 17 021,03 €           16 394,69 €                    

Acréscimos de Custos -  €                       2 762,84 €                      

Outros 65 933,19 €           59 849,71 €                    

82 954,22 €           79 007,24 €                    

Activo Passivo

As outras Contas a receber incluem nomeadamente os acréscimentos de rendimentos, os adiantamentos ao pessoal e outros conforme o quadro abaixo:

As outras Contas a pagar incluem acréscimos de gastos referentes a custos do exercício,

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2015 a rubrica de Fornecedores apresentava as seguintes valores:

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2015 a rubrica Estado e outros entes públicos apresentava as seguintes quantias (passivo):

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2015 a rubrica de Clientes apresentava as seguintes valores:
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31 de Dezembro de 2016

20. Subsidios

2016 2015

Styl Copy

IPDJ 34 848,24 33 080,93

Faculdade Direito Lisboa 50 000,00

Centro Cópias -  €                       -  €                               

CGD 35 000,00 100 000,00

Univ Agora (Restaurante)

Estratosfera Lda 1 460,00

119 848,24 134 540,93

21. Rédito e Diferimentos 

Activo:

Passivo:

22. Acontecimentos após a data do Balanço

23. Data de autorização para emissão

Direcção

Técnico Oficial Contas,

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2016 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em, Lisboa, 22 de

Março  de 2017.

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.

Os diferimentos mensurados no período, englobam sessencialmente Rendimentos a reconhecer.
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Demonstração de Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos Notas

28/02/2017 28/02/2016 Var %

Vendas e serviços prestados 5. 420 192,58 242 298,38 73,42%

Subsídios à exploração 17. 113 449,23 84 269,18 34,63%

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. -170 253,79 -139 453,43 22,09%

Fornecimentos e serviços externos 7. -137 652,85 -130 720,39 5,30%

Gastos com o pessoal 8. -165 687,98 -135 601,45 22,19%

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 15. -5 011,30 -60 730,05 91,75%

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos 9. 166 708,21 176 989,30 -5,81%

Outros gastos e perdas 10. -19 711,46 -1 989,25 890,90%

202 032,64 35 062,29 476,21%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 11., 12. -16 891,97 -7 623,23 121,59%

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

185 140,67 27 439,06 574,73%

Juros e rendimentos similares obtidos -498,09 -100,00%

Juros e gastos similares suportados -2,40

185 138,27 26 940,97 587,20%

Imposto sobre o rendimento do período

185 138,27 26 940,97 587,20%

Administração/Gerência,

Técnico Oficial Contas,

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

28/02/2017

EUR

Períodos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
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Balanço

Notas

ACTIVO 2016 2016 Var %

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 11. 26 046,30 27 716,91 -6,03%

Propriedades de investimento

Goodwill

Activos intangíveis 12. 2 987,88 1 614,24 85,10%

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 29 034,18 29 331,15 -1,01%

Activo Corrente

Inventários 6., 15. 323 910,07 286 071,59 13,23%

Activos biológicos

Clientes 13. 162 110,23 138 959,65 16,66%

Adiantamentos a fornecedores 10 342,32 -100,00%

Estados e outros entes públicos 17. 2 007,50 4 703,04 -57,31%

Accionistas/sócios

Outras contas a receber 181 197,13 168 813,96 7,34%

Diferimentos 150,00 150,00

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros

Caixa e depósitos bancários 458 108,02 377 343,41 21,40%

Subtotal 1 127 482,95 986 383,97 14,30%

1 156 517,13 1 015 715,12 13,86%

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 819 867,37 788 968,78 3,92%

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital próprio -600,00 -600,00

Subtotal 819 267,37 788 368,78 3,92%

Resultado líquido do período 185 138,27 77 917,64 137,61%

1 004 405,64 866 286,42 15,94%

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

31/12/2016

EUR

Períodos

Total do activo

Total do Capital Próprio
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Subtotal

Passivo corrente

Fornecedores 49 142,68 43 144,18 13,90%

Adiantamentos de clientes 21 795,15 -100,00%

Estado e outros entes públicos 20 014,59 5 482,13 265,09%

Accionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 82 954,22 79 007,24 5,00%

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Subtotal 152 111,49 149 428,70 1,80%

152 111,49 149 428,70 1,80%

1 156 517,13 1 015 715,12 13,86%

Administração/Gerência,

Técnico Oficial Contas,

Total do Passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo
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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 construções10 a 50 Anos

Equipamento básico 2 a 15 Anos

Equipamento de transporte2 a 10 Anos

Equipamento administrativo2 a 10 Anos

Activos intangíveis

Inventários

Subsídios

Especialização de exercícios

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não ocorreram durante o exercício alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a períodos anteriores.

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.

Os subsídios à exploração são evidenciados passivo e reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional aos gastos incorridos.

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.

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”.

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 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 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 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):

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 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.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

28 de Fevereiro de 2017

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 28 de Fevereiro de 2017 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações

financeiras em 29 de Fevereiro de 2016.

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 

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

28 de Fevereiro de 2017

5. Vendas e prestações de serviços

28/02/2017 29/02/2016

Vendas e Prestações Serviços 420 192,58 €         242 298,38 €                 

420 192,58 €         242 298,38 €                 

6. Variação nos inventários e custo das matérias consumidas

Mercadorias Total Mercadorias Total

Inventários finais 323 910,07 €         323 910,07 €      309 853,27 €          309 853,27 €             

Compras 186 458,59 €         186 458,59 €      183 955,68 €-          183 955,68 €-             

Inventários iniciais 307 705,27 €         307 705,27 €      354 355,52 €          354 355,52 €             

Custo das mercadorias vendidas e 

das matérias consumidas 170 253,79 €         170 253,79 €      71 808,41 €-             71 808,41 €-               

7. Fornecimentos e serviços externos

28/02/2017 29/02/2016

Subcontratos e trabalhos especializados 5 011,16 €              7 861,78 €                      

Paginador 2 248,00 €              -  €                               

Comissões bancárias 3 576,32 €              -  €                               

Fotocópias 6 545,47 €              -  €                               

Publicidade 128,98 €                 -  €                               

Honorários - Direitos Autor 11 242,63 €           7 940,73 €                      

Honorários - Informática 9 100,00 €              1 300,00 €                      

Honorários-Toc 5 100,00 €              5 110,00 €                      

Honorários-Encenador Cénico 2 000,00 €              233,34 €                         

Honorários-Auditor -  €                       9 850,00 €                      

Conservação e reparação 4 349,95 €              4 159,39 €                      

Secção recreativa 34731,02 32 058,15 €                    

Nucleos 5 553,33 €              771,00 €                         

Actividades associativas 13 451,25 €           16 733,85 €                    

Secção desportiva 6 472,07 €              6 987,85 €                      

Outros fornecimentos 123,78 €                 224,77 €                         

Materiais 10 849,52 €           9 420,44 €                      

Energia -  €                       -  €                               

Deslocações, Estadas e Transportes 4 204,95 €              3 251,14 €                      

Rendas 972,00 €                 3 888,00 €                      

Comunicação 6 857,79 €              6 174,86 €                      

Seguros 255,31 €                 101,32 €                         

Contencioso -  €                       102,00 €                         

Limpeza, Higiene e Conforto 4 874,02 €              5 482,85 €                      

Serviços Diversos 5,30 €                     9 068,92 €                      

137 652,85 €         130 720,39 €                 

8. Gastos com o Pessoal

28/02/2017 29/02/2016

Remunerações do pessoal 98 843,97 €           77 355,31 €                    

Diuturnidades 6 186,87 €              6 277,64 €                      

Sub. Alimentação 12 550,75 €           8 360,86 €                      

Subs Ferias 7 118,40 €              7 402,65 €                      

Subs. Natal 8 682,33 €              6 026,10 €                      

Subs Risco / Pontualidade 1 911,60 €              1 657,84 €                      

Subs. Doença 55,29 €                   1 591,04 €                      

Outros Abonos 904,93 €                 679,64 €                         

Abonos por falhas 533,79 €                 511,07 €                         

Remunerações De vendas 2 992,67 €-              2 433,71 €                      

Encargos sobre remunerações 30 610,69 €           21 401,34 €                    

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais-  €                       1 025,25 €                      

Outros gastos 1 282,03 €              879,00 €                         

28/02/2017 29/02/2016
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165 687,98 €         135 601,45 €                 

29/02/2017 29/02/2016

Número médio de empregados 10 8

Número de empregados no fim do período 10 8

9. Outros rendimentos e ganhos

29/02/2017 29/02/2016

Rendas 70 800,02 €           88 530,84 €                    

42 Rendimentos Associativo 33 806,04 €           33 016,27 €                    

43 Rendimentos Recreativo 61 512,15 €           52 994,38 €                    

Rendimentos desportivo 590,00 €                 438,00 €                         

Outros -  €                       2 009,81 €                      

166 708,21 €         176 989,30 €                 

Actividades Despesas Receitas Resultado

Secção recreativa

Festa cerveja (02/06/2016) 10 665,65 15 175,00 4 509,35

Festa cerveja (06/10/2016) 6 002,82 16 795,15 10 792,33

Porco Espeto 2016 1 293,59 €              2 211,00 917,41

Gala de Natal 2016 289,54 4 860,00 4 570,46

Festa Brasileira (20/10/2016) 8 742,39 15 545,00 6 802,61

Festa Brasileira (23/03/2016) 3 254,78 4 519,00 1 264,22

Enterro Caloiro 2016 2 112,13 1 452,00 €          -660,13

Jantar Caloiro (02/06/2016) 675,00 675,00 €              

Jantar do Desporto (02/06/2016) 280,00 280,00

Atividades de receção ao caloiro 1 304,52 -1 304,52

Outros 110,60 -110,60

Sub - Total 34 620,42 61 512,15 26 891,73

Núcleos -  €                    

Tunas 3 627,58 -3 627,58

Cénico Direito 1 144,97 -1 144,97

NEA 780,78 -780,78

Sub - Total 5 553,33 -5 553,33

Associativas

Enda/Fned 1 147,11 -  €                    -1 147,11

Curso Linguas 5 400,00 12 475,00 €        7 075,00

Alimentação e estadias Direcção 137,45 -137,45

Acção Social 3 641,77 -  €                    -3 641,77

Centenário 135,07 -135,07

Outras Associativas 2 989,85 1 885,00 -1 104,85

 Matraquilhos 428,47 428,47

Sócios 10 290,00 10 290,00

Cacifo -  €                       1 470,00 €          1 470,00

Comparticipação Cafés/Chocolates -  €                       -  €                    

Feira do Livro Sublinhado -  €                       1 780,20 €          1 780,20

Protocolo TMN -  €                       1 185,00 €          1 185,00

Bar Solidário -  €                       530,90 €              530,90

Cedência de espaço -  €                       3 761,47 €          3 761,47

Sub - Total 13 451,25 €           33 806,04 €        20 354,79

Desportiva
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Equipamentos e Material Desportivo 755,47 €                 45,00 €                -710,47

Quota/inscrições ADESL 1 125,00 €              -  €                    -1 125,00

Futsal 306,30 €                 -  €                    -306,30

Outros Desporto 4 285,30 €              545,00 €              -3 740,30

Flores 105,00 €                 -  €                    -105,00

Chaves 18,78 -18,78

Sub - Total 6 595,85 590,00 -6 005,85

Serviços Sociais

Universo Agora(Restaurante) -  €                       14 400,00 €        

Universo Agora(Bar Gourmet) -  €                       7 200,00 €          7 200,00

Estratosfera(Rep Vermelha) -  €                       14 500,00 €        14 500,00

Animarebeldes -  €                       13 300,02 €        13 300,02

Estratosfera(Rep Vermelha) 2 -  €                       21 400,00 €        21 400,00

-  €                    

Sub - Total -  €                       70 800,02 €        70 800,02

Total 60 220,85 €           166 708,21 €      106 487,36

10. Outros Gastos e Perdas

28/02/2017 29/02/2016

Impostos -  €                       -  €                               

Correcções Exercicios Anteriores 18 826,50 €           -  €                               

Quotizações 467,00 €                 464,00 €                         

Outros 417,96 €                 2 023,34 €                      

19 711,46 €           2 487,34 €                      

11. Activo fixo tangível

Básico Transporte Administrativo

Quantia escriturada bruta inicial 57 836,60 €        21 572,82 €                    -  €                        28 951,47 €               14 080,66 €             122 441,55 €            

Depreciações acumuladas iniciais 39 670,85 €-        21 216,95 €-                    -  €                        24 834,70 €-               9 002,14 €-               94 724,64 €-               

Quantia escriturada líquida inicial 18 165,75 €        355,87 €                         -  €                        4 116,77 €                  5 078,52 €               27 716,91 €              

Adições: -  €                          

Outras -  €                    5 855,00 €                      -  €                        -  €                           -  €                        5 855,00 €                 

Total das adições -  €                    5 855,00 €                      -  €                        -  €                           -  €                        5 855,00 €                 

Diminuições: -  €                          

Depreciações 2 079,73 €          1 631,09 €                      -  €                        2 460,55 €                  1 354,24 €               7 525,61 €                 

Perdas por imparidade -  €                    -  €                               -  €                        -  €                           -  €                        -  €                          

Alienações -  €                    -  €                               -  €                        -  €                           -  €                        -  €                          

Abates/Outras -  €                    -  €                               -  €                        -  €                           -  €                        -  €                          

Total das diminuições 2 079,73 €          1 631,09 €                      -  €                        2 460,55 €                  1 354,24 €               7 525,61 €                 

Quantia escriturada líquida final 16 086,02 €        4 579,78 €                      -  €                        1 656,22 €                  3 724,28 €               26 046,30 €              

12. Activo intangível

Quantia escriturada bruta inicial -  €                       -  €                    11 276,70 €                    -  €                        -  €                           

Amortizações acumuladas iniciais -  €                       -  €                    9 662,46 €-                      -  €                        -  €                           

Quantia escriturada líquida inicial -  €                       -  €                    1 614,24 €                      -  €                        -  €                           

Adições:

Outras -  €                       -  €                    10 740,00 €                    -  €                        -  €                           

Total das adições -  €                       -  €                    10 740,00 €                    -  €                        -  €                           

Diminuições:

Goodwill
Projectos de 

Desenvolviment

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial
Outros

28/02/2017

28/02/2017

Terrenos Edificios
Equipamento

Outros Total
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Amortizações -  €                       -  €                    9 366,76 €                      -  €                        -  €                           

Perdas por imparidade -  €                       -  €                    -  €                               -  €                        -  €                           

Abates/Outras -  €                       -  €                    -  €                               -  €                        -  €                           

Total das diminuições -  €                       -  €                    9 366,76 €                      -  €                        -  €                           

Quantia escriturada líquida final -  €                       -  €                    2 987,48 €                      -  €                        -  €                           

13. Clientes

28/02/2017 29/02/2016

Clientes c/c 182 139,26 €         146 002,19 €                 

Perdas por imparidade acumuladas 20 029,03 €-           20 029,03 €-                    

162 110,23 €         146 002,19 €                 

14. Caixa e depósitos bancários

28/02/2017 29/02/2016

Depósitos Bancários 458 108,02 €         347 143,82 €                 

458 108,02 €         347 143,82 €                 

15. Perdas Imparidades

28/02/2017 29/02/2016

Legislação/Monografias Desactualizadas) 65 741,35 €           Conselho Directivo da Faculdade Direito 20 029,03 €             

-  €                       Centro Cópias 911 17 349,27 €             

65 741,35 €           37 378,30 €             

16. Fornecedores

28/02/2017 29/02/2016

Fornecedores c/c 49 142,68 €           45 628,10 €                    

17. Subsidios

28/02/2017 29/02/2016

IPDJ 34 848,24 32 809,20

Faculdade Direito Lisboa 50 000,00

CGD 35 000,00 50 000,00

Estratosfera Lda 1 460,00

119 848,24 84 269,20

18. Estado e outros entes públicos

28/02/2017 29/02/2016 28/02/2017 29/02/2016

Imposto sobre o Valor Acrescentado -  €                    -  €                               9 787,51 €                  5 471,71 €               

Imposto sobre o Rend. P. Colectivas (deduzido pagamentos por conta)2 007,50 €          -  €                               2 007,50 €                  -  €                        

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Singulares -  €                    2 021,51 €                      1 928,02 €                  10,42 €                    

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Colectivas -  €                    -  €                               -  €                           -  €                        

Contribuições para a Segurança Social -  €                    2 681,53 €                      6 147,66 €                  -  €                        

Outros -  €                    -  €                               -  €                           -  €                        

2 007,50 €          4 703,04 €                      19 870,69 €               5 482,13 €               

19. Rédito e Diferimentos 

Activo:

Passivo:

20. Acontecimentos após a data do Balanço

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.

Os diferimentos mensurados no período, englobam sessencialmente Rendimentos a reconhecer.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 a rubrica Estado e outros entes públicos apresentava as seguintes quantias (passivo):

Activo Passivo

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2016 a rubrica de Fornecedores apresentava as seguintes valores:

Em 28/02/2017 e 29/02/2016 a rubrica de Clientes apresentava as seguintes valores:
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21. Data de autorização para emissão

Direcção

Técnico Oficial Contas,

As demonstrações financeiras do período findo em 28 de fevereiro de 2017 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em, Lisboa, 22 de

março de 2017.
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