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Mensagem do Presidente

A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa assume hoje, como tem
sempre assumido, uma visão clara e concreta, almejando o êxito dos seus Alunos e
associados. É assim, nossa tarefa, um propósito que sempre nos marcou: a defesa
intransigente dos direitos e interesses dos Estudantes. E é com esta incumbência
tão dinâmica que apresentamos o Plano de Atividades e Orçamento para o mandato
de 2017/2018.

É com determinação e convicção dos valores já centenários que assumimos o
propósito de dar resposta aos desafios que se levantam, com uma postura proativa e
com a esperança de fazer mais, melhor e diferente por cada um dos Alunos da
nossa Facudade.
Deste modo, consideramos que a dinâmica pode e deve ser aprofundada,
pretendemos expandir desenvolvendo sinergias,

pois todos os Órgãos e

Departamentos devem trabalhar entre si, tornando possível o sucesso de tudo e de
todos. Pretendemos, por isso, uma maior proximidade entre todos, não só a nível
interno, mas, fundamentalmente, alargando os horizontes e expandindo a nível
externo.
Neste sentido, e porque umas contas consolidadas são o que permite reinvestir nos
Alunos,

associados

e

estruturas

para

estes,

procuraremos

uma

maior

sustentabilidade financeira.

Ao nível da vertente Editorial, apostaremos em duas áreas que consideramos estar
na vanguarda para o mercado atual: a internacionalização e o marketing.
Assim, ao nível da AAFDL Editora, promoveremos a internacionalização da marca;
expandiremos as vendas para outros países com maior frequência e em maior
número, de maneira a fazer crescer a marca.
Além disso, proporemos, em sede própria, a criação de um Conselho de Imagem e
Marketing, de forma a promover e publicitar de forma mais sólida e irreverente, pois
este tem de ser um elemento disitintivo no mercado.
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Ao nível da política interna associativa, primaremos por uma postura de diálogo
frutuoso e construtivo, pois só assim alcançaremos objetivos e engrandeceremos a
Instituição. Com isto, estaremos a par e passo no acompanhamento dos órgãos
sociais, visto que só assim poderemos discutir matérias que importam sobremaneira,
das quais: a eleição do Diretor, a reforma dos Estatutos da Faculdade, onde
defenderemos, entre outros aspetos, a inclusão da AAFDL no Conselho de Gestão,
como não-membro.

Importa referir que, pelas suas matérias e áreas de atuação, optámos por incluir o
Departamento da Produção Jurídica e Apoio Editorial na Vice-Presidência da
Intervenção e Política Educativa e o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano na
Vice-Presidência das Atividades Académicas e Atividades Extracurriculares.
Desta forma, cabe destacar algumas medidas das áreas de atuação de cada
Departamento que compõe a Associação Académica da Faculdade de Direito de
Lisboa.

Assim, ao nível da Intervenção Académica e Política Educativa,

No Departamento do Acompanhamento Académico e Política Educativa, entre
outros aspetos, criaremos um Gabinete de Atendimento, bem como uma plataforma
online, que permitirá resolver eventuais dúvidas e/ou problemas; criaremos uma
Comissão para a Reforma do Plano de Estudos da Licenciatura, visto que é um tema
que se afigura premente e que urge discutir; promoveremos as I Jornadas
Académicas, com o intuito de proporcionar um espaço de discussão a todos os
elementos da Faculdade.

Quanto ao Departamento da Ação Social, entre outros aspetos, revitalizaremos a
rede de voluntariado AAFDL, sendo que, neste âmbito, iremos mais além e
apostaremos num programa de voluntariado internacional; promoveremos uma bolsa
de mérito; desenvolveremos um catálogo online da Biblioteca Jurídica, de maneira a
que todos tenham acesso aos livros e manuais; criaremos uma plataforma online de
arrendamento, de forma a facilitar a que a informação esteja disponível a todos.
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Relativamente ao Departamento dos Mestrados e Saídas Profissionais, entre outros
aspetos, implementaremos o “Programa Embaixadores”, procurando uma maior e
melhor difusão dos Mestrados da Faculdade; criaremos uma Comissão para discutir
uma reforma estrutural e pedagógica dos Mestrados, além de propostas de novos
Mestrados; promoveremos programas de “Job Shadowing”, procurando uma maior
celebração de protocolos e parcerias.

No

que

concerne

ao

Departamento

Pedagógico,

entre

outros

aspetos,

defenderemos um período delimitado de marcação de exames orais no Portal Fénix;
criaremos um Gabinete de Atendimento, de forma a resolver eventuais dúvidas e/ou
problemas; promoveremos sessões de esclarecimento ao novo Regulamento de
Avaliação, bem como um manual interpretativo para este; revitalizaremos os
inquéritos pedagógicos, bem como renovaremos as FAQ’s online.

No âmbito do Departamento da Produção Jurídica e Apoio Editorial, entre outros
aspetos, realizaremos, em ambos os semestres, moot courts sobre áreas diversas;
promoveremos a II Edição do Prémio Miguel Galvão Teles; criaremos os Congressos
AAFDL; criaremos o Prémio In Memoriam, bem como os Estudos em Comemoração
do Centenário da AAFDL, abordando um tema jurídico e envolvendo todas as áreas.

Na vertente do Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, entre outros
aspetos, promoveremos um período de atendimento, de forma a combater eventuais
dúvidas e/ou problemas; defenderemos o alargamento do horário da Biblioteca e dos
serviçios administrativos; realizaremos inquéritos, de forma a fazer um levantamento
das lacunas que urgem colmatar; criaremos o I Bulletin Board; defenderemos a
expansão de todas as tutorias para o regime pós-laboral.

Já no que diz respeito às Atividades Académicas e Valorização Extracurricular,

Relativamente ao Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, entre outros aspetos,
reuniremos com os delegados de subturma, de maneira a estar a par das situações
problemáticas que possam surgir; reformularemos o “Manual de Sobrevivência”, de
forma a providenciar mais informação ao novos Alunos; adaptaremos o “Programa
Buddies” aos alunos de 2ª e 3ª fases; promoveremos o Fim-de-semana do Caloiro;
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organizaremos a V Gala do Caloiro, bem como a II Edição da conferência “FDL
Starter Pack”.

No que concerne ao Departamento do Cultural e Apoio aos Núcleos Autónomos,
entre outros aspetos, publicaremos uma Agenda Cultural, de forma a combater a
falta de informação; realizaremos a Sessão das Noites de Cinema; organizaremos a
II Edição da Noite de Fados; realizaremos um Concerto Clássico de Natal;
promoveremos

um

momento

de

convívio

diferente

dos

que

já

existem;

organizaremos um encontro de Tunas, com diversas e variadas Tunas do País.

No âmbito do Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar, entre outros aspetos,
promoveremos a prática de modalidades individuais; divulgaremos periodicamente
os resultados das equipas; promoveremos as II Jornadas do Direito do Desporto;
implementaremos o Kit de Desporto; organizaremos eventos e iniciativas
relacionadas com o fitness e a saúde; promoveremos eventos desportivos, para
todos os Alunos da Faculdade.

Quanto ao Departamento de Erasmus e Relações Internacionais, entre outros
aspetos, instituiremos sessões de esclarecimentos semanais, além de um Gabinete
de Atendimento, de forma a resolver eventuais dúvidas e/ou problemas;
desenvolveremos um portal com todas as informações dos destinos; promoveremos
conferências, sessões de esclarecimento e vídeos promocionais relacionados com
os destinos.

Na vertente do Departamento Marketing e Comunicação Académica, entre outros
aspetos, apostaremos em todos os meios de comunicação e divulgação disponíveis,
como as televisões; criaremos a agenda jurídica; publicaremos a III e IV Edição do
“Fiel da Balança”; promoveremos a agenda online, de forma a que todos tenham
acesso aos eventos a realizar na Faculdade; renovaremos a linha de Merchandising;
criaremos um rubrica humorística na canal YouTube.

No Departamento do Recreativo, entre outros aspetos, realizaremos as duas edições
da “Festa da Cerveja”; potencializaremos a festa “Porco no Espeto”; renovaremos e
firmaremos novas e diferentes parcerias; revitalizaremos a “Gala de Natal”;
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alteraremos o tema e o conceito da habitual segunda “Festa Brasileira”; criaremos
um diferente momento lúcido.

Por outro lado, ao nível da política externa, apostaremos numa postura firme e
convicta seja com outras Associações Académicas e de Estudantes, seja a nível da
Univeridade de Lisboa, mas também com ao nível das mais altas instâncias do
Ensino Superior e da Ordem dos Advogados.

Estas são as linhas por que nos guiaremos e as prioridades que teremos, dia após
dia, em todos os momentos, pois só assim conseguiremos pugnar pela defesa
intransigente dos interesses e direitos dos Estudantes. Queremos assegurar e
construir o melhor futuro para a nossa Instituição e tal só é possível se fizermos mais
pelos Alunos, melhor pela Faculdade e diferente daquilo que tem sido feito.
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Vice‐presidência da Intervenção Académica e da Política
Educativa

Aquilo que incumbe à Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política
Educativa no âmbito da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa e
da Faculdade de Direito da Universidade de Direito de Lisboa é algo que não pode
ser considerado levianamente. Cabe-nos reassumir uma posição de relevância,
realizando aquele que sempre foi o desígnio da nossa Associação desde o dia da
sua criação: a defesa irredutível e progressista dos interesses dos estudantes nas
instâncias competentes.

A AAFDL, devido ao seu crescimento exponencial nas últimas décadas e pela
contínua vontade de assumir um papel crescente na vida de cada um dos
estudantes da nossa Faculdade, assume uma preponderância inigualável no
quotidiano da FDUL.

Concerne-nos, no âmbito da Intervenção Académica, analisar profundamente todas
as vicissitudes da vida de um estudante daquela que é apelidada de “Melhor
Faculdade de Direito do país”, assinalar todas as dificuldades com que estes se
deparem e envidar todos os esforços para as dirimir. Por outro lado, no plano da
Política Educativa, incumbe-nos validar o reconhecimento de que gozamos no seio
de instâncias como o ENED e assumir uma atitude de liderança no reforço das
circunstâncias dos estudantes de todo o país.

De acordo com esta orientação, cabe à Ação Social inovar no apoio aos alunos
carenciados da Faculdade de Direito de Lisboa, combater o abandono ao Ensino
Superior por dificuldades económicas e atuar como um auxílio constante para
qualquer estudante da nossa Casa que careça de assistência da AAFDL.

No que concerne ao Acompanhamento Académico e Política Educativa, atendendo
à clarividente transversalidade que lhe é reconhecida, respeita-lhe estar presente em
todas as fases da vida académica dos nossos estudantes. Desde o momento em
que estes primeiro contactam com a Faculdade, cumpre ao Acompanhamento
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Académico não esquecer nenhuma dificuldade com que os alunos se deparem.

Relativamente aos Mestrados e Saídas Profissionais, incumbe-lhe, numa relação
cada vez mais próxima e frutífera com o Gabinete de Saídas Profissionais da
Faculdade de Direito de Lisboa, pugnar pela melhoria transversal e constante dos
nossos Mestrados. Quanto às Saídas Profissionais, compete-nos alargar o leque de
possibilidades existente no momento em que os nossos estudantes têm o primeiro
contato com o mundo laboral.

Atendendo ao Pedagógico, importa-lhe ser a primeira instância de resolução dos
obstáculos avaliativos com que os alunos se deparem durante a sua vida na
Faculdade, seja no 1º ou no 2º Ciclo de Estudos, incumbindo-lhe uma presença
constante na linha da frente na descoberta de soluções inovadoras e eficazes no
solucionamento de todas as questões que lhes sejam apresentadas pelos
estudantes.

Relativamente ao Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, este depara-se com a
necessidade incessante de diminuição das discrepâncias entre o regime diurno e o
regime pós-laboral. Quanto aos trabalhadores-estudantes, importa-lhe, atendendo
às vicissitudes que se verificam, proporcionar as maiores possibilidades de sucesso
académico aos estudantes que se encontram sob este regime, nunca esquecendo
as suas necessidades

Finalmente, abordando a Produção Jurídica e Apoio Editorial, incumbe-lhe elevar o
nome da AAFDL a alturas nunca antes imagináveis. Este objetivo, que não se
afigura de somenos, passa pela realização de obras de carácter jurídico nunca antes
sonhada, nunca esquecendo uma vertente mais próxima dos alunos através da
criação de bases de dados de apontamentos acessíveis a todos os estudantes da
Faculdade.

Importa relembrar que impendem 102 anos de história de Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa sobre os nossos “ombros” e que compete-nos honrálos da melhor maneira possível tendo como meta uma evolução que se afigura
indispensável para os nossos alunos. Com os princípios pelos quais nos pautamos,
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com a equipa de que dispomos, poderemos ter uma Intervenção Académica e
Política Educativa como nunca antes vista, elevando-a a um novo patamar.
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Departamento do Acompanhamento Académico e da Política
Educativa

O Acompanhamento Académico é o departamento que está encarregue de efectivar
a integração de todos os estudantes. Deste modo, é da maior importância que,
durante todo o mandato, este esteja constantemente presente e preocupado com
todos os alunos.

É notória a sua transversalidade a todo o curso, portanto é fulcral garantir o seu bom
funcionamento, bem como a total dedicação à comunidade estudantil. Assim, o
objectivo será dinamizar o departamento tornando-o a melhor solução na resolução
dos problemas diários na Faculdade.

Sendo este departamento o responsável pela promoção de rápidas soluções de
problemas, é de extrema importância que este seja o espelho duma Associação
coesa, fomentando a conexão em torno de todas as suas áreas. Apenas assim se
conseguirá efectivar a boa e eficaz comunicação entre o aluno e a própria
Instituição.

O Departamento do Acompanhamento Académico, atendendo à transversalidade
das matérias que abrange e à diversidade dos assuntos com que lida diariamente,
não poderia adotar outra postura que não a de se configurar como um Departamento
aberto e próximo de todos os estudantes, tornando-se um Departamento de todos
para todos.

2º Semestre 2016/2017:


Concretizar o “Pack Tutor” com a finalidade de atribuir a cada um dos

tutores os materiais pedagógicos necessários a uma mais eficiente realização
das tutorias;

da

Revitalizar o “Open Day” relativo à Licenciatura, dinamizando-o através
realização

de

actividades

inovadoras,

em

colaboração

com

o

Departamento de Apoio ao Primeiro Ano;
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Criar um Gabinete do Acompanhamento Académico, disponível

semanalmente, conferindo aos estudantes da nossa Faculdade uma forma de
solucionarem os seus problemas presencialmente, facilitando a comunicação
entre os alunos e a AAFDL, aproximando-os da mesma;


Promover o alargamento do “Programa Embaixadores”, possibilitando

a candidatura ao mesmo ininterruptamente, com o propósito de aumentar o
número de Embaixadores existentes não restringindo a realização nem a
candidatura ao mesmo a períodos delimitados no ano lectivo. Este programa
terá como principal objectivo a divulgação da nossa Faculdade junto do maior
número de estudantes de ensino secundário do país;


Criar uma Comissão, em consonância com os órgãos competentes,

para a Reforma do Plano de Estudos da Licenciatura.

1º Semestre 2017/2018:


Realizar as Inscrições dos alunos de ensino secundário que ingressem

na Faculdade. Assim, procurar-se-á orientar e desenvolver as actividades
realizadas durante esta iniciativa com o intuito de dinamizar as mesmas para
que o primeiro contacto destes com a Faculdade seja notável;


Melhorar, em conjunto com a Faculdade, o funcionamento da Rede de

Tutorias, pugnando pela antecipação do prazo de candidatura para as
mesmas assegurando a completude disciplinar das Tutorias e um
funcionamento mais expedito e um início mais atempado das mesmas
evitando que estas comecem tão tardiamente;


Criar um espaço online de resolução de problemas no sítio oficial da

AAFDL, com o propósito de colmatar a impossibilidade de existência
permanente e constante do Gabinete do Acompanhamento Académico,
visando o solucionamento mais diligente e eficaz dos problemas com que os
alunos da nossa Faculdade se deparem e a exposição das dificuldades com
que os mesmos se deparem;


Realizar as I Jornadas Académicas com a finalidade de discutir

assuntos relevantes no âmbito do Acompanhamento Académico, tendo em
conta a transversalidade de matérias que o mesmo aborda diariamente;
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2º Semestre 2017/2018:


Promover Workshops e Palestras de Soft Skills possibilitando o

desenvolvimento de capacidades necessárias no meio jurídico que não detêm
o mesmo aprofundamento durante a licenciatura, fulcrais ao sucesso no meio
laboral;


Executar o II Relatório de Avaliação da Atividade da Divisão

Académica para uma melhor compreensão e compilação das dificuldades
enfrentadas pelos estudantes no dia-a-dia com os serviços da Faculdade
pretendendo uma resolução mais rápida dos mesmos.
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Departamento da Ação Social

O Departamento da Ação Social assume, atualmente, um papel cada vez mais
preponderante no que respeita à permanência no Ensino Superior pelos alunos
desta Faculdade. O principal objetivo deste Departamento é atenuar e combater as
dificuldades socioeconómicas sentidas por estes, especialmente, pela atribuição de
apoios indiretos.

Com o propósito de alcançar este objetivo, pretendemos, por outro lado, desenvolver
uma relação próxima com os Serviços da Ação Social da Universidade de Lisboa e o
Gabinete de Responsabilidade Social da Faculdade. Procuraremos, ainda, realizar
inúmeras iniciativas solidárias, com o propósito de aproximar os alunos duma
realidade social que se revela cada vez mais notória com o acréscimo dos fundos
angariados reverterem para o Fundo de Emergência Social.

Por fim, a promoção do voluntariado, quer local, quer internacional, constitui mais
uma vertente deste Departamento que importa não esquecer, pretendendo,
essencialmente, aproximar e envolver os estudantes em projetos de intervenção nas
comunidades e de cariz marcadamente social. É, neste âmbito, que os alunos têm a
possibilidade de desenvolver o seu espírito solidário e de entreajuda e, em
cooperação com as instituições de solidariedade existentes, procurar dar respostas a
questões de marcada importância social.

2º Semestre 2016/2017:


Encetar contactos com Departamentos da Ação Social de outras

Associações de Estudantes com o propósito de estabelecer parcerias visando
uma cooperação em iniciativas futuras;


Revitalizar a rede de voluntariado AAFDL, aproximando os estudantes

da nossa Faculdade das diferentes realidades sociais abordadas pelas
instituições de solidariedade existentes;

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2017/2018

14

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa


Dinamizar, em colaboração com o Departamento do Recreativo, o Bar

Solidário e criar o Bengaleiro da Ação Social, apostando em novas formas de
angariação de fundos que reverterão para o Fundo de Emergência Social;


Realizar actividades de cariz solidário em colaboração com instituições

de solidariedade incutindo o espírito de entreajuda entre os alunos da nossa
Faculdade;

1º Semestre 2017/2018:


Renovar o Guia da Ação Social, com o objetivo de clarificar as mais

variadas vertentes desenvolvidas pelo Departamento da Ação Social ao maior
número de alunos possível;


Expandir o Programa Arredonda, cuja receita angariada reverterá para

o Fundo Emergência Social;


Desenvolver um catálogo online da Biblioteca Jurídica, que vise a

melhoria na acessibilidade, conhecimento da situação dos livros e utilização
dos mesmos que nela se encontram por parte dos associados;


Promover as Jornadas Solidárias e conferências de forma a elucidar os

alunos sobre as instituições de solidariedade das quais podem fazer parte e
as actividades que podem desenvolver enquanto membros das mesmas;


Realizar a Feira do Livro Sublinhado, conferindo aos alunos a

possibilidade de adquirirem livros escolares de uma forma mais acessível,
revertendo os fundos angariados para o Fundo de Emergência Social;


Elaborar a plataforma online Arrendamento AAFDL, facilitando o

conhecimento das ofertas de imobiliário existentes em Lisboa aos estudantes
da nossa Faculdade;


Analisar a atribuição dos apoios indirectos e implementar uma política

de maior controlo e rigor aquando da concessão dos mesmos;


Realizar uma campanha de doação de sangue, alertando os alunos da

nossa Faculdade para os benefícios e a importância da doação de sangue,
em colaboração com o Instituto Português do Sangue e Transplantação
(ISPT, I.P.);
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Criar a Bolsa de Mérito, visando premiar, no universo de beneficiários

dos Apoios Indiretos AAFDL, o estudante que obtiver a melhor classificação
académica no final do ano lectivo;

2º Semestre 2017/2018:


Realizar a Feira do Livro Sublinhado, conferindo aos alunos a

possibilidade de adquirirem livros escolares de uma forma mais acessível,
revertendo os fundos angariados para o Fundo de Emergência Social;


Realizar uma campanha de doação de sangue, em cooperação com o

Instituto Português do Sangue e Transplantação (ISPT, I.P.);


Criar um projecto de voluntariado internacional;



Promover um Banco de Manuais, com o propósito de possibilitar a

troca de livros já utilizados e desnecessários para os estudantes que deles já
não dependam por livros doados por outros alunos de que os primeiros
careçam no momento e vice-versa.
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Departamento dos Mestrados e das Saídas Profissionais

Apesar de na sua essência apresentar dois âmbitos vitais congéneres – os
mestrados e as saídas profissionais – individualmente, reclamam necessidades
distintas.

No que respeita ao ciclo dos Mestrados, revela-se como imprescindível uma
participação ativa dos estudantes mestrandos, no testemunho das adversidades e
carências com que se defrontam no decorrer do Mestrado, incumbindo à AAFDL a
promoção, junto das instâncias competentes, o suprimento dessas mesmas
dificuldades. É ainda crucial, o combate ao estigma dos mestrados incorporado na
comunidade estudantil, que impreterivelmente demanda uma maior abertura
sinalagmática com o mundo laboral, por via de parcerias com as mais variadas
entidades profissionais do mundo jurídico.

É com incidência nas saídas profissionais que esta carência de intermediação da
esfera académica com a atividade profissional se intensifica, tornando-se cada vez
mais crítica a repercussão que o enclausuramento académico contrai na vida dos
estudantes, no término da licenciatura. Manifesta-se, ainda, a agravante das
assimetrias informativas no seio da comunidade estudantil que, por vezes, se
apresenta desnorteada quanto ao seu percurso académico, impedindo a lucidez do
leque de oportunidades que lhes é proporcionado. Cabe desta forma, ao
Departamento dos Mestrados e Saídas Profissionais orientar e suprimir essas
mesmas

assimetrias

pelo

acompanhamento

e

incremento

de

iniciativas

dinamizadoras e elucidativas dos mestrados e saídas profissionais, permitindo um
conhecimento a priori da realidade laboral ou percurso científico que procede a
licenciatura.

2º Semestre 2016/2017:


Estabelecer contactos para, em colaboração com o Gabinete de

Saídas Profissionais, proceder a uma actualização e incremento de
parcerias com entidades do meio laboral, nacionais ou internacionais, com o
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2017/2018
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propósito de aumentar as possibilidades existentes para os estudantes da
nossa Faculdade;


Dinamizar, em conjunto com o Gabinete de Saídas Profissionais, a

Plataforma de Emprego da nossa Faculdade facilitando o acesso e o
conhecimento das oportunidades e a entrada no mundo laboral;


Pugnar pela atualização mais célere da informação, em cooperação

com o Gabinete de Saídas Profissionais e as restantes instâncias
competentes, promovendo uma exposição mais acessível e a actualização
expedita das informações relacionadas com os Mestrados e as Saídas
Profissionais proporcionadas pela Faculdade;


Realizar o “Open Day” dos Mestrados proporcionando um momento

de acessibilidade e informação aos alunos de Licenciatura da nossa
Faculdade e de outras Faculdades que pretendam ingressar no Mestrado;

1º Semestre 2017/2018:


Implementar o “Programa Embaixadores” no âmbito dos Mestrados,

permitindo o conhecimento dos Mestrados disponíveis ao maior número de
estudantes de Licenciatura de Direito do país;


Propor, junto das instâncias competentes, a criação de uma

Comissão de Estudos, visando a reforma estrutural e pedagógica dos
Mestrados;


Promover, em cooperação com o Gabinete de Saídas Profissionais,

as VI Jornadas da Empregabilidade, assegurando uma oferta mais alargada
de entidades e a realização de actividades que possibilitem o conhecimento
das várias vertentes jurídico-laborais existentes;


Criar programas de “Job Shadowing” e de Estágios, em colaboração

com o Departamento da Produção Juridica e Apoio Editorial, acordando
protocolos com entidades do meio laboral;


Renovar, em cooperação com o Gabinete de Saídas Profissionais, a

imagem dos Mestrados da nossa Faculdade, pugnando por uma maior
dinamização e modernização na propaganda dos mesmos;
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2º Semestre 2017/2018:


Realizar conferências e workshops com o intuito de desenvolver

valências necessárias e preponderantes no meio jurídico-laboral, dando
foco a aspectos menos potenciados durante a Licenciatura;


Organizar, em colaboração com o Gabinete de Saídas Profissionais,

o “Open Day” CEJ.
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Departamento do Pedagógico

O Departamento do Pedagógico assume um papel essencial nas variadíssimas
questões com que os alunos se deparam diariamente.

Problemas como mudanças de turma, marcação e/ou organização dos mapas de
avaliações, realização de unidades curriculares no regime pós-laboral por alunos do
regime diurno (e vice-versa), incumprimento de prazos por parte dos professores,
alterações regulamentares e queixas pedagógicas, encontram-se no âmbito das
atribuições deste Departamento.

As adversidades são vastas e os desafios são inúmeros. Assim sendo, surge a
necessidade de fazer frente aos mesmos, providenciando aos estudantes da nossa
Faculdade todos os meios possíveis para que estes possam usufruir dos direitos e
poderes que lhes são conferidos em virtude do seu estatuto de Aluno.
Reconhecemos que tal só é possível através de uma equipa preparada, competente
e coesa, que se assume capaz de defender os alunos em todas as instâncias a que
tal lhe compita.

2º Semestre 2016/2017:


Discutir e propor, junto das instâncias competentes, o estabelecimento

de um período delimitado de marcação de exames orais no Portal Fénix, por
parte da Divisão Académica com o propósito de combater as marcações
tardias de exames orais;


Criar um Gabinete de Atendimento ao Aluno pretendendo uma mais

eficiente resolução de dúvidas e questões relativas ao Regulamento de
Avaliação e outras questões pedagógicas com que os estudantes da nossa
Faculdade se deparem.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2017/2018

20

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

1º Semestre 2017/2018:


Promover sessões de esclarecimento e debates relativos ao novo

Regulamento de Avaliação com o intuito de esclarecer quaisquer dificuldades
que surjam aos alunos na transição para o novo modelo avaliativo;


Elaborar um Manual interpretativo e explicativo relativamente ao novo

Regulamento

de

Avaliação,

concentrando

as

questões

notoriamente

controvertidas num único documento de fácil acesso aos alunos, em
colaboração com o Conselho Pedagógico;


Concretizar o Manual de Boas Práticas Pedagógicas, em cooperação

com o Conselho Pedagógico;


Reformular as FAQ’s disponíveis online, privilegiando as alterações

futuras do Regulamento de Avaliação;


Revitalizar os inquéritos pedagógicos, incitando a discussão relativa à

implementação de um modelo de qualidade de unidade curricular, em sede de
Conselho Pedagógico;


Debater o Regulamento de Avaliação dos Mestrados, em sede de

Conselho Pedagógico e em cooperação com o Departamento dos Mestrados
e Saídas Profissionais.

2º Semestre 2017/2018:


Realizar as II Jornadas Pedagógicas;



Revitalizar os inquéritos pedagógicos, incitando a discussão relativa à

implementação de um modelo de qualidade de unidade curricular, em sede de
Conselho Pedagógico.
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Departamento da Produção e Formação Jurídica e Apoio
Editorial

O Departamento da Produção e Formação Jurídica e Apoio à Atividade Editorial tem
na sua génese uma composição marcadamente jurídica. Essa teleologia opera a
dois níveis: na cooperação com a docência da Faculdade de Direito de Lisboa; e a
nível da promoção da formação jurídica da comunidade estudantil. É com incidência
na primeira que temos em vista a colaboração com docentes da Faculdade para a
publicação de artigos enriquecedores da cultura jurídica – não só da Faculdade, mas
do País. E é com base na segunda que garantimos uma participação ativa dos
estudantes na exegese e hermenêutica, como futuros juristas que são.

São estes dois vetores que se constituem como alicerces da inovação que
pretendemos operar no Departamento. Mas como sabemos que a inovação não se
pode construir sobre o nada – da mesma maneira que os alicerces não se podem
construir sobre terrenos pantanosos -, o primeiro passo para ela consistirá na
concretização das ideias que, desde anos anteriores, ficaram por concretizar.

É, portanto, tendo por base a auto-reflexão pedagógica do Departamento e dos seus
fundamentos que é possível melhorar e, sobretudo, assumir com especial relevância
o caráter científico que nos motiva. A relação de interdependência que se estabelece
entre a Faculdade e a Associação Académica implica um sinalagma de cultura
jurídica; ao passo que o trabalho da comunidade docente pretende incutir o ensejo
de labor jurídico nos estudantes, a Associação tem o devir de o fomentar.

Deste modo, procuraremos incluir a participação da comunidade estudantil e aliá-la
ao esforço de juristas consagrados, contribuindo para um desenvolvimento científico
em Portugal que não faria sentido fazer-se sem o auxílio da Associação Académica
daquela que é comummente conhecido pelo epíteto de “melhor Faculdade de Direito
de País”; e se o é, em larga medida o deve ao labor científico de todos os que por
ela passam.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2017/2018

22

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

2º Semestre 2016/2017:


Estabelecer contactos tendo em vista a promoção de parcerias com as

mais variadas revistas de relevo no panorama jurídico nacional para a
publicação e divulgação de artigos e outros elementos de alunos e ex-alunos
da nossa Faculdade;


Criar protocolos com outras Faculdades de Direito visando a

compilação de elementos de estudo numa plataforma comum e acessível a
todos os alunos das Faculdades envolvidas com o intuito de criar um Banco
de Apontamentos;


Atualizar as colectâneas existentes na Dropbox do sítio online oficial da

AAFDL, promovendo o alargamento às regências do regime pós-laboral e
suprimindo as incompletudes verificadas relativamente ao regime diurno;

1º Semestre 2017/2018:


Realizar, em conjunto com o Departamento do Desporto, Saúde e

Bem-Estar, as II Jornadas de Direito do Desporto com o propósito de
desenvolver e aprofundar o conhecimento do Direito do Desporto entre os
alunos da nossa Faculdade, solucionando a falta de notoriedade desta área
em particular;


Realizar os Moot Courts AAFDL, com incidência nas áreas de Direito

Público e Direito Privado, pretendendo fomentar o gosto e a experiência dos
estudantes da nossa Faculdade pela argumentação de cariz jurídico;


Promover a realização da II Edição do Prémio Miguel Galvão Teles,

dando o merecido reconhecimento a um dos maiores prémios do Direito
português, incidindo sobre as áreas versadas pelo Professor;


Inaugurar os Congressos AAFDL com a participação de juristas de

renome no seio do Direito português contribuindo para a discussão de temas
que se revelem atuais e carecidos de aprofundamento no meio jurídico;
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2º Semestre 2017/2018:


Realizar os Moot Courts AAFDL, com incidência nas áreas de Direito

Público e Direito Privado, pretendendo fomentar o gosto e a experiência dos
estudantes da nossa Faculdade pela argumentação de cariz jurídico;


Criar o Prémio In Memoriam em homenagem aos Professores recém-

falecidos da nossa Faculdade privilegiando os artigos referentes às áreas por
estes lecionadas;


Produzir os Estudos em Comemoração do Centenário da Associação

Académica da Faculdade de Direito de Lisboa abordando uma temática
jurídica comum a todas as áreas do Direito;

Publicar a Revista Jurídica AAFDL, pretendendo restaurar o interesse da
comunidade estudantil e jurídica promovendo a sua participação dando o devido
relevo a esta obra.
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Departamento do Pós‐Laboral e Trabalhador‐Estudante

O Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante tem uma importância
inegável na vida de todos os estudantes de regime pós-laboral, mas também no
quotidiano académico dos alunos de regime diurno que desempenhem uma
profissão, ou seja, os alunos que gozam do estatuto de Trabalhador-Estudante.

Mais do que nunca, os estudantes de regime pós-laboral carecem de uma maior
proximidade com a AAFDL e de uma atenção redobrada aos seus problemas visto
que, por serem em menor número que os estudantes de regime diurno, por vezes
tendem a ser lesados.

Ora, o Departamento do Pós-Laboral pretende tutelar os interesses destes,
alcançando uma maior transparência, uma melhor comunicação e uma atuação mais
próxima dos estudantes, para facilitar a resolução das dificuldades que estes
enfrentem.

Os trabalhadores-estudantes carecem de uma especial atenção tendo em conta as
dificuldades enfrentadas pelos mesmos na aplicação e vigência do Estatuto do
Trabalhador-Estudante, sendo que pretendemos, por isso, colocá-los num patamar
de igualdade com os restantes estudantes, visando suprimir as dificuldades
vivenciadas pelos mesmos.

2º Semestre 2016/2017:


Promover um período de atendimento na AAFDL, alargando o horário

de atendimento da AAFDL com o propósito de atender às necessidades
prementes sentidas pelos alunos de regime pós-laboral e dando a
possibilidade aos alunos de pós-laboral de usufruírem das funcionalidades da
AAFDL;


Discutir, junto das instâncias competentes, o alargamento do horário da

Biblioteca e dos serviços académicos;
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Criar, em cooperação com o Conselho de Representantes, uma

proposta relativamente ao acesso dos trabalhadores-estudantes à época
especial de Setembro, para discussão junto das instâncias competentes;


Divulgar o regime pós-laboral e o estatuto trabalhador-estudante,

cooperando com o Departamento do Acompanhamento Académico e o
Departamento de Apoio ao Primeiro Ano na realização do “Open Day” da
Licenciatura com o intuito de dar a conhecer aos alunos de ensino secundário
interessados em ingressar na nossa Faculdade;


Rever o Estatuto do Trabalhador-Estudante, de forma a adequá-lo às

necessidades atuais dos trabalhadores-estudantes;


Realizar o I Bulletin Board, conferindo um espaço de discussão aos

alunos de regime pós-laboral sobre os assuntos discutidos em RGA ou outros
que se afigurem prementes em horário que possibilite a atendibilidade dos
mesmos com o intuito dos mesmos serem transmitidos em Reunião Geral de
Alunos;


Efectivar os inquéritos de pós-laboral possibilitando o conhecimento da

opinião da comunidade estudantil pós-laboral referente a assuntos de
reconhecida importância;

1º Semestre 2017/2018:


Colaborar com o Departamento do Acompanhamento Académico na

realização das Inscrições dos novos alunos da nossa Faculdade com o
objetivo de dar-lhes a conhecer as vantagens de ingressar no regime PósLaboral ou usufruir do estatuto de Trabalhador-Estudante;


Possibilitar a realização de uma aula de receção para os alunos do 1º

Ano de regime Pós-Laboral, em cooperação com o Departamento de Apoio
ao Primeiro Ano;


Promover uma conferência de integração dos alunos de 1º Ano de

regime Pós-Laboral com o intuito de facilitar a transição do ensino secundário
para o regime Pós-Laboral universitário;


Cooperar com o Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar

visando a realização dos Torneios “Fora D’ Horas” com o propósito de conferir
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uma oportunidade de fazer parte do Desporto Universitário aos estudantes de
pós-laboral e regime trabalhador-estudante;


Desenvolver um formulário online no sítio oficial da AAFDL

pretendendo compilar as questões enfrentadas pelos alunos de regime póslaboral

e

trabalhador-estudante

e

resolver

os

mesmos

problemas

expeditamente;


Executar Bulletin Board’s com a finalidade de dar a conhecer as

dificuldades sentidas pelos estudantes de regime Pós-Laboral e TrabalhadorEstudante na vigência do novo Regulamento de Avaliação;


Criar, em colaboração com o Departamento do Cultural e Núcleos

Autónomos, um momento de convívio, com o propósito de proporcionar aos
estudantes de pós-laboral, e todos, um momento lúdico e de descontração;


Pugnar pela extensão do horário da Feira da Empregabilidade com o

intuito de permitir a atendibilidade de todos os estudantes da Faculdade, em
colaboração com o Departamento dos Mestrados e Saídas Profissionais;


Assegurar, em colaboração com o Departamento do Acompanhamento

Académico e a Faculdade, a expansão da Rede de Tutorias para o maior
número de disciplinas de regime Pós-Laboral;

2º Semestre 2017/2018:


Promover uma conferência com a finalidade de relatar a experiência

laboral de alunos do regime Pós-Laboral, posteriormente a finalizarem a
Licenciatura, divulgando as vantagens adquiridas com a frequência do regime
em questão;


Organizar, em cooperação com o Departamento do Cultural e Núcleos

Autónomos, um momento de convívio, com o propósito de proporcionar aos
estudantes de pós-laboral, e todos, um momento de lúdico e de descontração.
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Vice‐Presidência das Atividades e Valorização Extracurricular

Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, onde o mínimo pormenor pode
fazer a diferença, cumpre à Vice-Presidência das Atividades e Valorização
Extracurricular manter os níveis de exigência altos, apostando no desenvolvimento
dos nossos alunos, tornando-os capazes de executar as tarefas necessárias e
dotando-os dos mecanismos essenciais para que sejam bons profissionais.
Porque menos não se pode esperar de um aluno da Faculdade de Direito de Lisboa.

Nos dias que correm, a integração do aluno no meio universitário aparece como
indispensável para a sua boa formação. Esta permite a criação de elos com os
outros estudantes e consequente partilha de experiências e informações,
enriquecendo o aluno a nível jurídico, cultural, político e recreativo.
Para tal, as atividades desta Vice-Presidência pautar-se-ão pela inclusão de todos
os alunos, quer sejam de noite, de dia, de 2ª ou de 3ª fase procurando assim uma
maior adesão de todo o meio estudantil, porque estas atividades são feitas para eles
e no seu interesse, estando a porta da Associação Académica da Faculdade de
Direito de Lisboa aberta para todo e qualquer aluno que queira ajudar.

Cabe-nos, a nós, como principal motor de defesa dos interesses dos estudantes,
quebrar as desigualdades existentes e de difícil superação, garantido a todos estes
a possibilidade de obter a melhor formação possível.

Porque enquanto houver espaço para melhorar, a obrigação é fazê-lo, confiando em
vocês para nos guiarem.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2017/2018

28

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

Departamento de Apoio ao Primeiro Ano

O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano tem como principais objectivos melhorar
a integração dos novos alunos face às exigências do ensino superior, podendo estes
contar com total abertura e disponibilidade para a defesa dos seus interesses e para
a resolução dos seus problemas.

O Apoio ao Primeiro Ano irá pautar-se pela proximidade a todos os alunos, sejam
eles de regime diurno ou pós-laboral, de 2ª ou 3ª fase, tentando sempre suprir as
discrepâncias existentes, através da disponibilização igualitária de ferramentas de
ajuda, tendo em vista uma melhor integração de todos os alunos recém-chegados à
nossa faculdade, a Faculdade de Direito de Lisboa.

2º Semestre 2016/2017:


Colaborar, com o Departamento do Acompanhamento Académico e

Apoio ao Estudante, na realização do Open Day;


Organizar o Jantar do Caloiro;



Reunir com os delegados de turma respectivos a cada turma, de modo

a criar uma maior ligação entre a Associação e os alunos com intuito de
facilitar a resolução de problemas.

1º Semestre 2017/2018:


Colaborar, com o Departamento do Acompanhamento Académico e

Apoio ao Estudante, na realização das Inscrições dos novos alunos;


Reformular o “Manual de Sobrevivência do Caloiro”, com informações

relevantes acerca da vida académica, incluindo uma listagem dos manuais
fundamentais para cada disciplina;


Adaptar o “Programa Buddies” aos alunos de 2ª e 3ª fase;



Revitalizar a V Gala do Caloiro, onde serão distinguidos os melhores

alunos em várias categorias, com o especial enfoque na dinamização do
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evento, de modo a que se torne mais apelativo e interactivo para os alunos de
1º ano;


Efetivar a segunda Edição da Conferência “Starter Pack”;



Organizar o Fim-de-semana do Caloiro;



Realizar o jantar do Caloiro.

2º Semestre 2017/2018


Promover inquéritos junto dos alunos de 1ºAno, de forma a conhecer

as suas principais fragilidades, procurando posteriormente solucioná-las.
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Departamento do Cultural e Apoio aos Núcleos Autónomos

O Departamento do Cultural e dos Núcleos Autónomos é um Departamento com
uma enorme incidência num dos pilares fundamentais em que a nossa Faculdade
assenta e uma ferramenta essencial para a construção de cada um de nós, a fim de
nos preencher e enriquecer a níveis artísticos, cientificos e culturais.

Face a isto, propugnaremos pelo enriquecimento cultural de cada um, através das
mais diversas atividades e projetos extracurriculares, explorando diferentes facetas
culturais.

2º Semestre 2016/2017:


Publicar de uma Agenda Cultural, de modo a que os alunos possam ter

acesso à informação dos eventos a acontecer em Lisboa;


Requalificar da Rádio a nível técnico;

1º Semestre 2017/2018:


Promover as Inscrições para a Rádio AAFDL a todos os alunos da

Faculdade, com a criação de rúbricas e “hora dos Núcleos” na mesma;


Organização de uma Feira de Troca de Livros Usados para facilitar a

troca de manuais entre os alunos;


Realizar a Sessão das Noites de Cinema da AAFDL;



Criar de um Grupo de Literatura e Poesia, permitindo aos estudantes a

expressão e debate de obras;


Organizar a 2ª Edição de Noite de Fados, de modo a realçar uma das

vertentes da cultura portuguesa a nível musical;


Organizar um Concerto Clássico de Natal, com uma orquestra e/ou um

coro.
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2º Semestre 2017/2018:


Organizar, em cooperação com o Departamento do Pós-Laboral, um

momento de convívio, com o propósito de proporcionar aos estudantes de
pós-laboral, e todos, um momento de lúdico e de descontração;


Realizar a Sessão das Noites de Cinema da AAFDL;



Organizar um encontro de Tunas, convidando Tunas de diversas

Faculdades, em conjunto com a VenusMonti e a Barítuna.
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Departamento do Desporto, Saúde e Bem‐Estar

Tendo a vida universitária uma acrescida importância na vida de todos os
estudantes, comportando assim uma maior exigência e esforço na vida destes, é
comum que a prática desportiva, bem como a manutenção de um estilo de vida
saudável, seja descurada em prol de um alargado leque de situações.

O Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar visa combater esse afastamento
da realidade desportiva, bem como possibilitar que apaixonados das mais diferentes
modalidades possam praticá-las em representação da AAFDL.

Também a área de Direito do Desporto tem vindo a assumir relevância na nossa
sociedade, mantendo-se, ainda assim, uma temática pouco explorada para a maior
parte dos estudantes de Direito. Apresenta-se, então, também como prioridade, uma
maior aposta nesta vertente institucional do Desporto, visando alargar o leque de
conhecimentos dos alunos nesta área.

2º Semestre 2016/2017:


Dinamizar a Gala do Desporto, de forma a aproximar as diferentes

modalidades e fomentar o espírito de equipa, através de um convívio
saudável e a entrega de prémios que reconheçam o mérito dos jogadores das
várias equipas;


Promover a prática de modalidades individuais.

1º semestre 2017/2018:


Apostar numa maior presença nas inscrições de novos alunos da

Faculdade, com o intuito de aumentar a adesão às diferentes equipas;


Criar uma publicação periódica digital, divulgada semanalmente, de

forma a informar a comunidade académica dos resultados, classificações e
futuras exibições das diferentes modalidades;
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Elaborar um vídeo interativo no início da época desportiva, tendo em

vista o incentivo à prática de desporto na Faculdade, bem como a captação
de novos jogadores;


Rever os patrocínios das diferentes equipas e procurar criar novos

parceiros institucionais, de forma a possibilitar melhorias de condições dos
atletas;


Promover um estágio disponível a todas as equipas, visando a

preparação da época desportiva, bem como o fomento do espírito de equipa e
união entre jogadores;


Implementar o Kit Desporto, para que os atletas das diferentes equipas

possam ter um elemento diferenciador e caracterizador da representação da
AAFDL;


Promover as II Jornadas de Direito do Desporto, renovando a aposta

na vertente institucional do Desporto;


Disponibilizar aos alunos dicas de Fitness, procurando investir na

formação social em questões básicas para uma boa prática desportiva;


Organizar um torneio de futsal;



Organizar eventos desportivos dedicados a alunos do pós-laboral,

reconhecendo que existe uma dificuldade por parte destes no acesso aos
eventos realizados durante o período diurno;


Organizar um debate institucional, tendo em vista a discussão de um

tema fraturante na atualidade da área desportiva.

2º Semestre 2017/2018


Promover uma Corrida Solidária, baseada no apoio a uma instituição

de solidariedade, em colaboração com o departamento da Ação Social;


Organizar o Dia do Fitness e Saúde no Desporto, procurando instruir

os alunos para a prática de uma vida saudável e para corrigir possíveis erros
elementares na prática de atividade física;
Organizar eventos desportivos dedicados a alunos do pós-laboral, mas
abertos a toda a comunidade estudantil.
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Departamento de Erasmus e Relações Internacionais

O Departamento de Erasmus e Relações Internacionais tem uma importância fulcral
no que toca ao mundo dos estudantes outgoing bem como no dos estudantes
incoming, fornecendo um apoio constante e essencial para aqueles que partem tanto
como para aqueles que chegam.

Estes dois mundos estão adjacentes a inúmeros problemas e constrangimentos que
só podem ser combatidos com uma equipa especializada e focada na matéria
permitindo um apoio não só na partida e na chegada, mas também durante as
respetivas estadias.

As atividades que nos propomos a realizar têm em vista, quanto a estudantes
outgoing, uma melhoria do tratamento das informações disponíveis, bem como
melhorando o grau de acessibilidade destas mesmas. O apoio nesta vertente
sustenta-se também na direção da escolha dos melhores destinos dos programas de
mobilidade, bem como no facilitamento dos processos burocráticos.

Relativamente à vertente dos alunos incoming, a aposta segue no sentido de reduzir
a distância entra a comunidade estudantil portuguesa e estrangeiros.

Serão desenvolvidas um conjunto de atividades com vista à promoção da
proximidade e o contacto entre alunos, de modo a facilitar e sua integração na
realidade portuguesa.

2º Semestre 2016/2017:


Realizar o Jantar de Erasmus, em coordenação com o Departamento

Recreativo;


Instituir sessões de esclarecimento semanais de forma a proporcionar

uma mais célere e prática forma de resolução de questões, disponível tanto
para alunos outgoing como para alunos incoming.
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1º Semestre 2017/2018:


Elaborar um guia de auxílio para alunos incoming com o intuito de lhes

proporcionar uma maior acessibilidade de informação quanto à vida na
Faculdade, bem como na cidade de Lisboa;


Dinamizar o Programa “Buddies”, primando pela criação de laços entre

a comunidade estudantil da Faculdade e os alunos incoming;


Reeditar o Jantar de Erasmus, em coordenação com o Departamento

Recreativo.


Desenvolver um portal informático com informações relativas às

principais faculdades/destinos dos vários programas de mobilidade, bem
como a disponibilização de informações relativas à vida nesses mesmos
destinos.

2º Semestre 2017/2018:


Desenvolver FAQ’s com o intuito de proporcionar uma melhor

acessibilidade de informação para alunos outgoing relativamente aos
programas de mobilidade e aspetos específicos destes mesmos;


Promover uma conferência e várias sessões de esclarecimento sobre

os principais destinos dos programas de mobilidade;


Realizar vídeos promocionais que descrevam os programas de

mobilidade externa como interna.
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Departamento do Marketing e Comunicação Académica

É cada vez maior e mais premente a importância de uma associação cujo marketing
e comunicação sejam efetivos e capazes de responder aos cada vez maiores
desafios que uma Faculdade com 4000 alunos coloca.

Assim, procuramos encontrar essas tão desejadas e necessárias proximidade e
efetividade, pois que só através delas poderemos construir o ponto de partida,
fazendo aquilo que invariavelmente ao marketing e à comunicação deve caber,
acima de tudo: aumento da proximidade na relação associação/aluno.

2º Semestre 2016/2017:


Publicitar as iniciativas do interesse dos alunos, através dos meios de

comunicação e divugalção da Associação;


Criar a agenda jurídica, cuja comercialização ficará diferida para

setembro do próximo ano letivo;


Renovar as parcerias já existentes, e celebração de outras, de modo a

tornar o cartão de sócio AAFDL cada vez mais atrativo, não só aos alunos de
primeiro ano, mas também a todos os outros;


Redistribuir as zonas dos placards, não em função dos Departamentos,

mas em função das áreas de informação;


Promover a credenciação dos eventos da associação, o que também

será realizado nos semestres subsequentes, até ao fim do mandato;


Publicar a informação relevante nas páginas de Facebook e instagram

da Associação, o que também se irá realizar nos semestres subsequentes,
até ao fim do mandato;


Promover a cobertura fotográfica de todas as atividades realizadas, o

que igualmente se virá a realizar nos semestres subsequentes, até ao fim do
mandato.
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1º Semestre 2017/2018:


Iniciar a comercialização da agenda jurídica;



Publicar a terceira edição do Fiel da Balança;



Criar a agenda online;



Promover a montagem de um espaço, na semana das inscrições, onde

será possível comercializar aos novos alunos toda a linha de merchandising
da AAFDL;


Criar de uma rúbrica humorística, no canal da AAFDl, no youtube – a

ser publicada periodicamente.

2º Semestre 2017/2018:


Realizar o Dia da Comunicação;



Publicar a quarta edição do Fiel da Balança;



Renovar e aumentar da linha de merchandising AAFDL;



Realizar uma conferência sobre o Marketing e a Comunicação no

Direito.
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Departamento do Recreativo

O Departamento do Recreativo é o Departamento responsável pela criação de
momentos lúdicos e de lazer, tendo como principal objectivo proporcionar momentos
festivos que possam perpetuar-se nas memórias de todos os estudantes.

Ciente do crescimento exponencial deste Departamento, a responsabilidade é
acrescida, tendo como fim garantir a sustentabilidade, a segurança e uma melhoria
geral em termos logísticos de todas as iniciativas festivas. Para que seja possível dar
continuidade a este crescimento, será necessário consolidar o nível profícuo que
almeja a organização dos eventos de maior renome, promover a política externa de
promoção de eventos e ambicionar um possível aumento de lotação dos mesmos.

Consciente da existência de um calendário escolar exigente, o Departamento
assume o compromisso de ajustar as datas de todas as actividades, de modo a que
as mesmas não entrem em conflito com o ciclo de estudos, tendo por fim alcançar o
verdadeiro objective: a integração de todos os estudantes e o estreitar das suas
relações.

2º Semestre 2016/2017


Renegociação de Parcerias;



Realização da “Mítica” Festa da Cerveja;

1º Semestre 2017/2018:


Potencialização do Sunset “Porco no Espeto”, pretendendo

alargar o público-alvo do mesmo;


Concretização da Festa Brasileira, reavivando o seu verdadeiro

espirito;


Realização da “Mítica” Festa da Cerveja;



Revitalização da Gala de Natal, apostando na qualidade da

organização e em melhorias logísticas;
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2º Semestre 2017/2018:


Conservação do simbolismo e tradição da Festa do Traçar da

Capa, fomentando o espirito académico junto de todos os alunos;


Reestruturação da Festa Brasileira, alterando o seu conceito e

temática;


Implementação de um novo conceito de actividade.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2017/2018

40

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

Mensagem do Tesoureiro

Durante o último ano, a AAFDL Editora cresceu substancialmente em relação aos
anos anteriores. A parceria com a FNAC, a proximidade com os autores, a
contratação de um novo funcionário encarregue da área comercial, bem como o rigor
no processo de feitura das obras foram algumas das mais-valias para este impulso
da segunda maior editora jurídica do país.

A parceria com a FNAC, estabelecida ainda no corrente ano civil, permitiu aumentar
o número de vendas, bem como a divulgação da marca AAFDL Editora. Apesar de
todo este impulso comercial é ainda necessário apostar mais nesta vertente. Deste
modo, pretendo criar um Conselho de Imagem e Marketing que pretende coadjuvar a
editora na definição da política de marketing, comunicação e imagem, analisar as
propostas de gráficas e de publicidade apresentadas à AAFDL Editora, promover
ações de campanha e gerir as diversas plataformas existentes, como a newsletter,
livraria online e facebook.

Apostar

numa

reestruturação

da

livraria

online,

possibilitando

a

bilingue,

aumentando a atratividade da mesma e a sua facilidade de pesquisa, divulgando
junto dos nossos clientes e visitantes os diversos lançamentos de obras, bem como
os diversos eventos editoriais. Pretendo também levar a cabo uma definição de
linhas editoriais de forma a diferenciar e aumentar a projeção das obras de
diferentes áreas.

Uma das principais fragilidades da AAFDL Editora consiste no número elevado de
abates que ocorrem por ano. Deste modo, pretendo apostar num mecanismo de
embalamento de livros, que permitirá que os mesmos não se degradem e se tornem
utilizáveis. Também pretendo apostar no aumento do cuidado em relação à
quantidade de obras em stock e encomendas do mesmo, de forma a não reeditar
livros com elevado número de existência em armazém e em consignação.

A proximidade com os autores é fulcral para uma editora mais presente, preocupada
e rigorosa. O autor é importante da primeira vírgula à aprovação da capa e é com
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esta política que conseguiremos um maior rigor a sinergia com os nossos autores.
Os alunos de mérito também não serão esquecidos, dando a possibilidade de os
mesmos publicarem obras na nossa editora.

O acompanhamento diário com o Conselho Fiscal é fundamental para uma
Tesouraria mais atenta e cuidada. A aposta em reuniões mensais, dando a conhecer
a este órgão todos os desenvolvimentos económicos da AAFDL, será uma das
prioridades. Prezarei sempre pelo cumprimento do Regulamento de Boa Gestão.

A transparência, inovação, rigor e responsabilidade serão valores que levarei a cabo
durante todo o mandato, tendo em mente que dependente do bom funcionamento e
gestão da AAFDL estão 11 funcionários, 3 concessões e uma editora. Deste modo,
evitarei desperdício de dinheiro em gastos supérfluos, apostarei nos apoios indiretos
que auxiliam anualmente alunos da faculdade e farei com que nada coloque em
risco o futuro económico da AAFDL.

Comprometo-me, desta forma, a levar a cabo um mandato onde os excessos não
serão a palavra de ordem, onde a evolução será a chave-mestra da editora e onde a
transparência será visível aos olhos de todos.
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ORÇAMENTO

43

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

44

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

45

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

46

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

47

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

48

