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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 2017/2018. Para além dis-

so, regista-se uma procura de uniformização do esquema do 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 do mandato, mas também um ponto autónomo com 

considerações estratégicas por forma a garantir algumas linhas de atuação no futuro. 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 
O objetivo era claro: evoluir a Associação em todas as vertentes; fazer mais, melhor e 

diferente, aproveitando algumas dinâmicas e aprofundando-as, tendo a consolidação 

da nossa posição enquanto Instituição Centenária como meta. A nossa missão foi 

prosseguida sempre com o intuito de aproximar os Alunos das matérias que importa-

vam e que urgiam ser discutidas, procurando superar as expectativas que se tinham 

criado no que à representação e conquistas diz respeito. 

A visão para esta função é construir e reconstruir diariamente todo o trabalho necessá-

rio para melhorar a Associação e o dia a dia dos Estudantes da e na Faculdade, ten-

do, também, como fim último a melhoria da Instituição em que nos inserimos. 

Deste modo, o acompanhamento diário e total do trabalho dos membros da Direção, 

mas também a necessária sinergia com os órgãos da Associação são vertentes que 

marcam – e devem marcar – todo o nosso trabalho. 

Além disso, ressalve-se a política interna e externa como âmbitos fulcrais da nossa 

atividade. 

No que diz respeito à nossa atuação na política interna da Faculdade, sempre pauta-

dos por uma lógica construtiva – o que muitas vezes não foi recíproco por parte da 

Direção da Faculdade -, há que fazer vários apontamentos. 

No Conselho Académico, propusemos soluções para situações que se alongavam e 

eventuais inovações a terem lugar, mas cumpre destacar o novo horário da biblioteca, 

o pedido de videovigilância para a sala de estudo, a defesa de formação para os Pro-

fessores, a discussão e aprovação do Regulamento de Gestão e Utilização das Insta-

lações e, até, a figura do Provedor do Estudante. 

Ao nível do Conselho de Escola, defendemos uma revisão dos Estatutos da Faculda-

de, tendo feito propostas junto de Conselheiros Discentes, esperando que num futuro 
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próximo possam ser acolhidas em Plenário; fizemos menção à propina zero, um mo-

vimento do qual somos signatários, tendo igualmente abordado todos os temas que 

ocupam o quotidiano da Faculdade, dos quais se destacam o relatório de contas, as 

linhas gerais para o Orçamento do presente ano e o Plano Estratégico.  

Relativamente ao Conselho Pedagógico, acompanhámos as alterações regulamenta-

res, procurando sempre a melhoria da ferramenta que avalia os Alunos na Licenciatu-

ra, sendo que propusemos e intervimos em todas as Comissões criadas, relativas a 

queixas pedagógicas, Mestrados ou mesmo inquéritos pedagógicos. 

No que concerne ao Conselho de Gestão, acompanhámos as contas e a parte finan-

ceira da Faculdade, sempre com rigor e critério. 

E, por fim, quanto ao Conselho Consultivo, um órgão que há anos não reunia, fizemos 

várias observações ao Orçamento que foi levado a discussão, apontando para verten-

tes como a aposta na imagem e publicidade da Faculdade e nos quadros da Faculda-

de, isto é, na prestação de serviços, pois estamos em crer que essa é uma receita que 

pode aumentar substancialmente. 

 

Já noutro âmbito, importa fazer referência ao fecho da Faculdade, realizado a 12 de 

Dezembro de 2017, que foi executado em virtude de uma deliberação em sede de 

Reunião Geral de Alunos. 

Antes de procedermos a esta ação, é importante afirmar que procurámos sempre re-

solver os problemas reportados por via diplomática, levando a concluir que essa via 

não mais resultava, pois aqueles permaneciam. 

Assim, em respeito pela deliberação, procedemos ao fecho e enunciámos os vários 

problemas que urgiam – e alguns urgem, ainda – resolver. 

É inolvidável abordar este tema. Contudo, deve ter-se em conta que o fecho apenas 

sucedeu pelas razões que foram divulgadas e que acreditamos que, desta forma, pu-
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demos mostrar que os Estudantes não estavam satisfeitos com a falta de condições 

que lhes eram oferecidas e que são muitas vezes esquecidas. 

Por isso, foi necessária bastante coragem para levar adiante esta deliberação, mas 

também um enorme sentido de responsabilidade.  

 

Noutra índole, quanto às iniciativas e eventos desenvolvidos pela Direção, há que des-

tacar, em cada Departamento, as atividades que se distinguiram e que são um marco 

distintivo e por isso assinaláveis do nosso trabalho. 

 

No que se refere à Intervenção e Política Educativa: 

No Departamento da Ação social, destacam-se as inúmeras recolhas de bens e co-

lheitas que resultaram num enorme espírito de entreajuda para aquilo que era neces-

sário, dando como exemplo: Juntos por Pedrógão Grande e Juntos por Portugal; a 

plataforma online de arrendamento, que permite que os nossos alunos tenham acesso 

direto a estas matérias e que usufruam de descontos; o Bengaleiro e Bar Solidário, 

que permitiram arrecadar mais receitas para o Fundo de Emergência Social; a Bolsa 

de Mérito, que procurámos reativar; e, também, o programa de voluntariado internaci-

onal, que tem caráter inovador nesta área, ao nível da nossa Faculdade.  

No Departamento do Acompanhamento Académico e Política Educativa, destacam-se 

o Open Day, que contou com um enorme número de participantes e uma excelente 

organização; o Gabinete, que procurou dar resposta aos problemas que os alunos 

levantavam; os Embaixadores, como medida efetiva e de enorme adesão; o questio-

nário relativo à marcação de exames orais, que permitiu uma sinergia com outro De-

partamento e o levamento dos vários problemas nesta área; e, até, a Comissão de 

Revisão do Plano de Estudos da Licenciatura, que mostra uma preocupação atual e 

ambiciona uma visão de futuro, pois este é um trabalho que deve ser continuado.  
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No Departamento dos Mestrados e Saídas Profissionais, destacam-se as VI Jornadas 

da Empregabilidade, que contam com um número cada vez maior de entidades e alu-

nos interessados, o que permite a sua crescente profissionalização; a Comissão de 

Estudos, que resultará, no futuro, num documento orientador dos estudos pós-

graduados na nossa Faculdade; as inúmeras parcerias, que procuraram a publicitação 

de várias ofertas para os nossos alunos; e, ainda, a Feira de Estágios de Verão, que 

permitiu outro tipo de experiência laboral e curricular. 

No Departamento do Pedagógico, destacam-se as inúmeras discussões e propostas 

relativas ao(s) Regulamento(s) de Avaliação, que sempre se pautaram por uma postu-

ra construtiva e de defesa intransigente dos interesses dos nossos Alunos; o Guia Pe-

dagógico, que, com um novo Regulamento, procurou explanar o novo mecanismo de 

avaliação; a acompanhar esta forma de responder às dúvidas, promovemos várias 

Sessões de Esclarecimentos; criou-se, em parceria com outro Departamento, o Gabi-

nete que procurou disponibilizar todos os meios de resolução de dúvidas; e, também, 

a proposta de um período delimitado para a marcação de exames orais, com o intuito 

de salvaguardar a devida preparação para este tipo de avaliação. 

No Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, destacam-se o horário de 

atendimento, que, com a excelente ajuda dos Colaboradores, permitiu dar uma maior 

proximidade e abertura a todos os alunos do regime noturno; os inquéritos, fazendo-se 

um levantamento dos problemas, bem como de eventuais propostas a serem remeti-

das às instâncias competentes; os Bulletin Boards, que permitiram, novamente, a refe-

rida abertura, mas, igualmente, uma espaço totalmente inovador de apresentação e 

discussão dos mais variados temas; ou mesmo a Expansão da Rede de Tutorias, le-

vando a que muitos alunos que não tinham tutor designado ou horário que pudessem 

frequentar, tivessem visto assegurada uma outra forma de frequentar as tutorias. 
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No Departamento da Produção e Formação Jurídica e de Apoio à Atividade Editorial, 

destacam-se o II Prémio Miguel Galvão Teles, resultando da aposta numa iniciativa 

que anteriormente teve bastante sucesso; os I Congressos AAFDL, uma medida to-

talmente inovadora e que marca, indubitavelmente, o panorama jurídico nacional; os 

três Moot Courts, que são um número que não tinha sido alcançado e que têm de ser 

uma aposta contínua; e os Estudos em Comemoração do Centenário AAFDL, que se 

pretende que sejam uma obra jurídica com um conteúdo totalmente diferente do que 

existe na área escolhida. 

 

No que se refere às Atividades e Valorização Extracurricular: 

No Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, destacam-se os Jantares do Caloiro, 

tendo o segundo contado com um número record e uma ótima organização; o Guia e 

Manual de Sobrevivência do Caloiro, entregue e disponível a todos os caloiros e que 

continha conteúdos inovadores; o FDL Starter Pack, permitindo a todos os interessa-

dos que tivessem, em primeira mão, da parte de Professores e Alunos, a partilha de 

experiências e dicas de estudos; a V Gala do Caloiro, que é cada vez mais um mo-

mento tradicional e que procura imprimir uma dinâmica diferente e de maior proximi-

dade entre os alunos de primeiro ano; e o Fim-de-semana do Caloiro, que se pretende 

que seja um momento lúdico e de convívio entre os novos alunos. 

No Departamento do Cultural e Apoio aos Núcleos Autónomos, destacam-se a publici-

tação da Agenda Cultural, procurando colmatar a falta de informação nesta área; a 

Noite de Fados, um evento que há alguns anos não era realizado na Faculdade e que 

se pretende de maior tradição, pois o seu intuito é o incremento do espírito cultural; as 

Noites de Cinema, que resultou num momento de descontração entre os alunos e um 

espaço de conteúdos diferente do habitual; o I Artigo, como um evento de e entre Tu-

nas, permitindo a promoção das nossas e uma iniciativa inovadora desta índole; e, 
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também, o Dia do Núcleo, levando os Núcleos a exporem a sua atividade à comunida-

de. 

No Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar, destacam-se os apoios dados 

para o arrecadar de prémios em representação da AAFDL; o recrutamento de treina-

dores, o que permitiu várias candidaturas de interessados exteriores à Faculdade; o 

apoio continuado às várias equipas, bem como a criação de outras; o Torneio Fora 

d’horas, levando à promoção do Desporto entre os alunos; a Informação Semanal dos 

Resultados Desportivos, resultando na divulgação, a toda a comunidade, dos resulta-

dos das equipas e da sua posição classificativa; ou mesmo as II Jornadas Direito do 

Desporto, marcando, uma vez mais, posição nesta área e contando com excelentes 

quadros entendidos na matéria. 

No Departamento de Erasmus e Relações Internacionais, destacam-se a elaboração 

de um Guia para os Alunos Incoming, resultando num documento para eles orientador 

e adequado, seja pelo idioma adotado, seja pelos seus conteúdos; a divulgação e 

apoio aos programas de mobilidade, procurando dar outra ênfase a estes; as Sessões 

de Esclarecimentos, de forma a que todos os alunos tivessem toda a informação pos-

sível aquando da tomada de decisão do destino a escolher; e a elaboração de FAQ’s, 

com o intuito de esclarecer, a todo o tempo, eventuais questões que possam surgir. 

No Departamento do Marketing e Comunicação Académica, destacam-se a cobertura, 

em tempo real, das iniciativas da AAFDL, permitindo que todos tivessem acesso a 

estas; a credenciação para os eventos, bem como a criação de cartazes para iniciati-

vas da AAFDL e não só, promovendo, com a forma devida, todas as atividades; a pu-

blicitação das atividades da Faculdade, mostrando a necessária abertura e procurando 

dar apoio e divulgação às iniciativas; a celebração de vários protocolos com entidades 

externas; e, ainda, o “Fiel da Balança”, que contou com a total e preciosa iniciativa do 

Tesoureiro. 
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No Departamento do Recreativo, destacam-se as “Festas da Cerveja”, sendo que a 

segunda contou com um quarto palco, algo totalmente inovador, levando a uma cada 

vez maior dimensão deste evento, que alcançou um enorme destaque nas festas uni-

versitárias; o “Enterro do Caloiro” que, apesar das expectativas existentes quanto à 

sua realização no interior, foi realizado no exterior, tendo, apesar disso, sido assegu-

radas todas as condições para que decorresse da melhor forma; a Festa surpresa, em 

substituição da segunda Festa Brasileira; ou mesmo o Bengaleiro, algo inovador e que 

permitiu que todos os interessados nas Festas pudessem aproveitá-las de outra for-

ma. 

 

Ao nível a política externa, deve fazer-se referência aos vários encontros, posições e 

momentos que decorreram ao longo do mandato. 

 

A relação com a Reitoria da Universidade de Lisboa pautou-se por uma procura de 

aprofundamento e estreitamento de laços, devendo aproximar esta dos Alunos da 

nossa Faculdade. 

Assim, tal traduziu-se, a título de exemplo, na Abertura do Ano Académico, onde fize-

mos parte da organização, ou de reuniões em que foram reportados problemas ao 

nível da Ação Social, um urgente Estatuto do Estudante-Atleta e, até, alterações pro-

tocolares. 

A presença nos Encontros Nacionais de Direções Associativas foi marcada por inter-

venções e propostas de alteração, seja ao nível das taxas e emolumentos no Ensino 

Universitário, seja ao da importância do cariz social neste ensino. Ademais, propuse-

mos, sob a forma de moção, que fosse introduzida uma “praxe solidária” em todas as 

Instituições de Ensino Superior, à semelhança da experiência que temos já consolida-

da, mas esta não obteve o acolhimento necessário para ser procedente. 
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O Conselho Nacional de Estudantes de Direito, que pouca atividade tem tido nos últi-

mos anos, foi um dos pontos que procurámos, em contacto com colegas noutras Fa-

culdades, resolver, tendo tido um papel ativo no que às matérias aí eram discutidas, 

tendo que, em primeiro e último lugar, proceder à formalização da sua constituição, 

com personalidade jurídica.  

No que respeita às relações com outras Associações de Estudantes e Académicas, 

sejam aquelas da Universidade de Lisboa ou de outra, e estas a Associação Académi-

ca de Lisboa ou a Federação Académica de Lisboa, ressalve-se que nos mostrámos 

disponíveis e com total abertura para as suas iniciativas, auxílio em atividades ou 

mesmo colaboração quanto à propositura de temas e assuntos para agenda política. 

Ao nível da relação com a Ordem dos Advogados, há que referir, primeiramente, que 

conseguimos, através de alguma pressão feita, a abertura de um período de inscrição 

extraordinário para o Curso de Estágio de 2017. 

Além disso, em reunião com o Bastonário discutimos variadas matérias, como o nu-

merus clausus da Licenciatura em Direito ou mesmo o Curso de Estágio na Ordem, 

tendo sido divulgados na altura os resultados desta reunião. 

Ademais, fruto das boas relações, contámos com a presença do Bastonário na sessão 

de abertura dos I Congressos AAFDL. 

É de notar a presença em encontros como o “Debate da Europa”, com o Presidente da 

República e o Primeiro-Ministro, ou o encontro-diálogo relativo a questões ligadas à 

justiça e ao Direito com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a Procuradora 

Geral da República e o Bastonário da Ordem dos Advogados, contando com outras 

Associações, antevendo a tradicional abertura do Ano Judicial. 

A colaboração com a European Law Students’ Association é, igualmente, algo de rele-

var, tendo acolhido com total abertura e disponibilidade os seus pedidos de colabora-

ção, bem como assegurado o patrocínio dos seus recentes Moot Courts. 
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Ao nível do apoio e patrocínios, colaborámos com as equipas que participaram e re-

presentaram a Faculdade em diferentes competições internacionais, designadamente 

a fase regional do European Law Moot Court, na Sérvia, e o Jessup European Friend-

ly, no Chipre. 

 

Numa perspetiva de futuro e consolidação de ligações com entidades externas, procu-

rámos assegurar e assinar várias parcerias e protocolos, em variadas áreas, como a 

social, recreativa ou laboral.  

 

Considerada a importância que os nossos concessionários têm, não só para o quotidi-

ano de cada aluno, mas igualmente para a AAFDL, desde início que com eles tivemos 

uma relação próxima e estreita, com o intuito de garantir as melhores condições para 

todas as partes. 

Além disso, importa referir que negociámos e renovámos o contrato de uma conces-

são – do Bar Novo – tendo asseverado que, com a nova gerência, as circunstâncias 

tinham alterado substancialmente, de forma positiva, sendo que tal resultou numa me-

lhoria das condições contratuais e extensão da duração da concessão. 

 

Ao nível contratual dos funcionários da AAFDL, tendo em consideração a primordial 

importância que estes têm, procedemos a certas alterações e atualizações de alguns 

contratos que assim o justificavam. 

Assim, renovámos o contrato do nosso comercial e clarificámos a situação contratual 

de outros funcionários. 
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Relativamente à defesa de alterações aos Estatutos da AAFDL, importa sublinhar que 

desde cedo mostrámos a nossa posição no sentido de os atualizar, face à realidade 

com que nos deparamos. 

Neste sentido, tal como apresentado no Plano de Atividades, defendemos a criação de 

um órgão na AAFDL: o Conselho de Imagem e Marketing. 

Muito sumariamente, o órgão tem como objetivo o estudo do mercado, tendo em vista 

ações de campanha e publicidade para a linha editorial, contando para tal com o Pre-

sidente, o Tesoureiro – que é, habitualmente, Responsável Editorial -, a Secretária, 

que pode e deve ter um papel ativo nestas matérias, pois a sua responsabilidade as-

sim o exige, bem como 3 funcionários da AAFDL, os quais estariam a par dos assun-

tos a discutir. 

Não obstante eventuais alterações estatutárias, deve dar-se nota de que procedemos 

à criação e funcionamento deste Órgão, ainda que informalmente. 

 

No que diz respeito à vertente económica, pudemos contar com enormes resultados, 

que veem confirmar a exímia prestação não só a nível Editorial mas também de todos 

os dirigentes e funcionários nos mais variados eventos, iniciativas ou cursos promovi-

dos pela AAFDL. 

 

Ao nível Editorial, que importa de sobremaneira, pautámos o nosso trabalho, uma vez 

mais, pela excelência. 

A participação na Feira do Livro é um marco assinalável e distintivo, pois foi a primeira 

vez que aí tivemos o nosso espaço e pudemos competir com outras editoras de reno-

me no maior espaço português de venda de livros, sendo que já remetemos a inscri-

ção para a próxima edição da Feira do Livro e esperamos que conte com mais vendas 

ainda. 
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Em relação à Abertura do Ano Editorial, conseguimos dar um passo em direção ao 

aumento da sua dimensão. Além de ter sido num espaço diferente, com outro investi-

mento, pudemos contar com mais Autores e interessados em assistir a esta tão impor-

tante e simbólica cerimónia. 

Por outro lado, apostámos em várias promoções e descontos, sempre a pensar nos 

nossos Alunos e dando a oportunidade de adquirir os produtos de uma maneira muito 

mais acessível. 

Neste sentido, também as campanhas, totalmente inovadoras, que vieram dinamizar a 

vertente editorial, procuraram, não só, alargar o público alvo, mas, também, dar uma 

visão diferente e estimular o interesse pelos produtos e pela marca que vendemos. 

A par destas promoções, descontos e iniciativas, deve fazer-se uma observação refe-

rente à reformulação do site da Livraria, que veio engrandecer a marca mas, além dis-

so, profissionalizá-la. 

As linhas diferenciadas entre legislação pública e privada são, em si mesmas, diferen-

ciadoras. Isto é, não encontramos paralelo noutros produtos vendidos de uma forma 

tão distinta de elaborar e comercializar o material, tal como fizemos. 

A acompanhar esta linha, devemos, igualmente, fazer referência ao bastante elevado 

número de livros vendidos e de diferentes edições feitas pela AAFDL Editora. É um 

número que não tem paralelo, que será difícil de igualar e que só com enorme dedica-

ção mas também desenvolvimento da marca é que atingimos. 

Neste contexto, é de ressalvar que tal como houve um incremento do número de livros 

vendidos e edições elaboradas, também existiu um aumento do número de autores, 

tendo a Editora procurado apostar em nomes diferentes e de áreas completamente 

distintas – tomando a título de exemplo o Desporto. 

Tínhamos como uma das bandeiras procurar internacionalizar a marca AAFDL Edito-

ra, uma tarefa nada fácil. Contudo, pudemos assegurar a venda de vários livros para o 
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exterior. 

Além disso, e de forma a consolidar e publicitar a marca no mercado, criámos um slo-

gan para a AAFDL Editora: “Há mais de 100 anos a Editar o Futuro”, que procura mos-

trar não só a vertente jovem que nos marca, pois a Associação é composta por estu-

dantes dirigentes, mas também a essencial experiência que existe por parte de todos 

os funcionários. 

Tudo isto resultou, como se constata, numa evolução da marca; alcançou-se um pa-

tamar que não tinha sido alcançado e um crescimento claro da reputação da marca 

AAFDL Editora, estando presente em todo o País, em várias Faculdades e em inúme-

ras conferências de Direito.  

 

Em tom de pesar mas com enorme respeito, e embora nunca seja suficiente, seja que 

homenagem for, é necessária uma especial e importante referência ao ex-Presidente 

de Direção, Manuel Carvalho. Um dirigente que deixou a sua marca e que influenciou, 

como poucos, a época da AAFDL na altura. Podemos, hoje, orgulhosamente afirmar 

que pudemos contar com a sua dedicação a uma causa que é por nós partilhada. 

 

Em suma, importa afirmar que o empenho, dedicação e sacrifício diários levaram, crê-

se, ao extravasar de expectativas que muitos – ou mesmo todos – não acreditaria que 

seriam superadas. É certo que muitos foram os obstáculos, várias foram as batalhas, 

mas tudo mostra que, no final, a união e a força são capazes de tudo o que uma equi-

pa pretende. 

 

 

Em último, mas não menos importante e a título pessoal, restam os agradecimentos: 
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Da forma mais sincera e humilde, gostaria de agradecer a todos os que permitiram 

chegarmos ao dia de hoje com os resultados que temos. Sem prejuízo de as palavras 

não chegarem, o meu enorme e genuíno obrigado a todos e a cada um de vocês. 

A toda a Direção, a todos aqueles que tiveram a coragem e a ousadia de lutar e darem 

tudo de si, nunca conseguirei agradecer como vos seria justo – merecem tudo. 

Estive aqui para vos liderar, mas procurei aprender com cada um de vocês, todos os 

dias. O trabalho foi árduo, mas só vocês é que o conseguiriam levar a cabo. 

Aos órgãos da AAFDL, o Conselho Fiscal e a Mesa da Reunião Geral de Alunos, a 

sinergia pautou-se sempre, além da cordialidade que marca as relações institucionais, 

pelo respeito e pela proximidade essenciais para que pudéssemos chegar aos resul-

tados que temos hoje, que são de todos nós. 

Aos Colaboradores, ajudantes e alunos que se mostraram interessados em auxiliar, 

foram o pilar desde início e espero que a AAFDL esteja cá para vocês tal como vocês 

cá estiveram sempre que foi preciso. O empenho nem sempre é visto ou mesmo valo-

rizado; contudo, saibam que importou e importará sempre. 

Muito, muito obrigado. 

Aos melhores funcionários do Mundo, os funcionários da AAFDL: são inigualáveis. 

Convosco todos os dirigentes terão a tarefa facilitada e sem vocês nunca poderíamos 

ter deixado o legado que hoje deixamos e que sempre permitiram que houvesse. 

 

Gonçalo Martins dos Santos 
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MENSAGEM DO TESOUREIRO 
 

Há um ano, quando iniciei as minhas funções como Tesoureiro e Responsável Editori-

al, prometi que os excessos não seriam a palavra de ordem, que a evolução seria a 

chave-mestra da Editora e que a transparência seria visível aos olhos de todos. Hoje 

aqui me apresento com o sentimento que não faltei com a minha palavra. 

Foi um ano de investimento na nossa marca, de arriscar em novos títulos e novas 

áreas, de voar e pensar fora da caixa. Foi um ano em que crescemos, amadurecemos 

e percebemos que a AAFDL Editora pode ser a maior editora jurídica do país, basta 

trabalhar e esforçar todos os dias para que tal aconteça. 

Foi um ano em que mantemos mais uma vez em mente que dependente do bom fun-

cionamento da AAFDL estão 11 funcionários que todos os meses dependem da sua 

boa gestão. 

Nunca esquecendo que somos uma Associação que deve cuidar dos seus estudantes 

e nunca perde isso de vista.  

 

1. Atividade Comercial - AAFDL EDITORA 

 

A AAFDL Editora é, sem sombra de dúvidas, a segunda maior Editora jurídica do país, 

e, a meu ver, a primeira quando se trata da forma como prezamos a proximidade com 

os autores e a qualidade das obras. 

 

Iniciei o mandato reunindo com todos os Autores da AAFDL Editora. Prezei pela pro-

ximidade com os mesmos durante o último ano, fazendo com que percebam que são 

uma peça indispensável, pois sem autores não existiria editora. Um autor é tão impor-



 
         RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2017/2018 

 
 
 
 
 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 18 

 

tante desde o título até ao último ponto final, isto é, um autor é importante em todos os 

processos da obra, desde a fotocomposição até à aprovação da capa e sua divulga-

ção. 

Confesso, não tinha noção da empresa que tinha nas minhas mãos, mas quando me 

apercebi das suas potencialidades não exploradas, aventurei-me e acrescentei algo 

que notava que faltava a esta editora: o marketing e a comunicação. 

 

Este último ano foi um ano de crescimento exponencial para a AAFDL Editora e passo 

a citar as razões: 

 

a) Parcerias 

Celebrámos uma parceria com a cadeia de Lojas FNAC que nos possibilitou aumentar 

a nossa visibilidade externa, permitindo que a AAFDL Editora fosse conhecida por 

qualquer cliente independentemente da zona geográfica, pois atualmente possuímos 

obras à venda de norte a sul do país. Para ser mais preciso, durante este primeiro ano 

vendemos 2975 obras através desta parceira. É inevitável não ficar indiferente a este 

número quando há um ano atrás éramos uma editora que se restringia quase ao pú-

blico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Partimos à descoberta de novas livrarias pelo país e estabelecemos contratos de dis-

tribuição com a Livraria Centésima Página e com a Associação de Estudos de Direito 

Regional e Local (AEDRL), ambas sediadas em Braga; com a Universidade Lusíada 

Editora; com a Gestlegal; com a editora Rei Dos Livros; e, mais recentemente, com 

cadeia de lojas do El Corte Inglês. Fruto desta nova parceira passamos a estar dispo-

níveis nas suas lojas em Lisboa e em Vila Nova de Gaia.  

O principal fator que potenciou todo este crescimento foi a contratação do funcionário 

responsável pela área comercial. Deslocou-se várias vezes a diferentes pontos do 
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país, conhecendo novas livrarias, fazendo propostas e marcando presença nos mais 

variados eventos.  

 

b) Feira do Livro de Lisboa  

Estivemos presentes na maior feira do livro do país, na Feira do Livro de Lisboa, que 

decorreu durante o mês de junho de 2017, no Parque Eduardo VII.  

Para uma editora “pequena”, como muitos dizem, vender cerca de 700 livros, mais 

concretamente 691 livros, no espaço de 18 dias é um êxito. Estávamos situados junto 

às rivais: Almedina e Quid Juris e todas elas perceberam o valor que tínhamos, nem 

me refiro ao número de vendas, refiro-me sim à dedicação, empenho e profissionalis-

mo que demonstrámos perante todos. 

Foram 18 dias que levámos a nossa marca às mais variadas faixas etárias. Apostá-

mos mais uma vez no marketing e, irreverentes relativamente às rivais, realizámos 

tertúlias com os vários autores da editora e projetámos o nosso espaço de uma forma 

que só uma editora como a nossa conseguiria fazer, pois uma das nossas grandes 

qualidades é a juventude.  

Com a feira do livro assumimo-nos, sem sombra de dúvida, como a segunda maior 

editora jurídica do país. 

 

c) Revista de Direito Administrativo 

A AAFDL Editora, em janeiro do presente ano civil, lançou o primeiro número da Re-

vista de Direito Administrativo. Uma revista ambiciosa, rigorosa, profissional e, sobre-

tudo, inovadora. Arriscámos, mas perante cerca de 345 revistas vendidas e 161 assi-

naturas, no primeiro número, posso afirmar que tem tudo para ser uma aposta ganha. 
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d) Prémio Jovem Talento Direito Administrativo 

Apostámos numa vertente nunca antes explorada pela AAFDL Editora: a produção 

científica.  

Este prémio irá distinguir o autor do melhor trabalho jurídico que seja anualmente 

apresentado, premiando o vencedor com o valor de 5 000 € a utilizar no financiamento 

de uma bolsa de investigação numa universidade estrangeira.  

Uma editora subsiste à custa de obras e nada melhor que incentivar a elaboração de 

trabalhos científicos para que, mais tarde, quem sabe, sejam publicados e sejam um 

êxito de vendas. 

 

e) Obras 

Durante este último ano muitas foram as novidades editoriais, para ser mais preciso 

foram feitas 103 obras – parte delas novos títulos – ao longo do mandato, um recorde! 

Começámos por levar a cabo uma uniformização e estabilização do design das capas. 

Era essencial esta medida para que no mercado nos encarecessem como uma editora 

concisa, profissional e moderna.  

Lançámos o primeiro código de bolso da AAFDL Editora – o Código de Processo Civil 

– como forma de alargar o leque de formatos disponíveis. 

Alterámos a linha da nossa legislação, fazendo uma divisão entre direito público e di-

reito privado. 

Apostamos numa vertente mais desportiva através do lançamento da “Coletânea de 

Legislação do Desporto”. Uma legislação organizada por uma referência no panorama 

nacional de Direito do Desporto e que possibilitou que a nossa visibilidade externa 

aumentasse ainda mais. 

Continuamos a apoiar a publicação de teses de Doutoramento, através de uma chan-

cela criada em parceria entre a AAFDL Editora e a FDUL: Lisbon Law Editions. 
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f) Livraria Online 

Uma das grandes fragilidades da AAFDL Editora, quando iniciei o meu mandato, era 

sem dúvida a imagem da mesma para o exterior, e um dos meios mais importantes e 

que urgentemente necessitava de uma reformulação era a Livraria Online.  

Criámos um site novo, de raiz, indo de encontro às alterações de mercado. Apresen-

tamos desta forma uma livraria online totalmente modernizada e em trilingue, proje-

tando-nos também além-fronteiras.  

Nos últimos anos têm cada vez mais chegado até nós encomendas fora do território 

nacional, sendo que era necessário assegurar que até um utilizador situado no estran-

geiro facilmente pudesse efetuar a sua compra. 

Neste último ano, através da Livraria Online, vendemos 631 obras. 

 

g) Conselho de Imagem e de Marketing 

Uma das bandeiras pela qual me pautei foi na criação de um Conselho de Imagem e 

de Marketing. Um Conselho atento ao presente, analisando o passado e construindo o 

futuro. 

Este Conselho coadjuvou a Editora na definição da política de marketing, comunica-

ção e imagem, analisou as propostas gráficas e de publicidade apresentadas à AAFDL 

Editora e promoveu ações de campanha. 

Exemplos de frutos deste Conselho são a Feira do Livro, a Abertura do Ano Editorial, a 

restruturação da livraria online e todo o merchandising que foi elaborado para promo-

ção da Editora (catálogos, sacos, canetas e marcadores). 

 

h) Passatempo Mensal 
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Uma das grandes ferramentas de qualquer empresa atualmente é, sem dúvida, as 

redes sociais. Tendo isto em mente, todos os meses lançámos um passatempo em 

que sorteámos uma obra. Permitiu não só publicitar as nossas novidades editorias, 

bem como divulgar a nossa empresa. 

Conseguimos aumentar quase 600 gostos na página e 600 seguidores da mesma. 

  

i) Armazém e Stock 

Prezei por um acompanhamento mensal aos stocks das várias obras de forma a que 

as mesmas não esgotassem inesperadamente.  

Após a repartição dos armazéns, levada a cabo no mandato anterior, reorganizámos 

os mesmos, mantendo a divisão em baixa, média e alta rotação, mas distribuindo por 

áreas cada divisão de forma a possibilitar um armazém organizado e profissional. 

Pugnei por um maior controlo das ofertas de obras aos professores. Antigamente, bas-

tava dirigirem-se à livraria e levantar as obras que pretendiam; atualmente, os autores 

deixam os livros selecionados na livraria e no dia seguinte terão as suas ofertas dis-

ponibilizadas após a minha aprovação. Perguntam “para que serve tanto controlo?”, a 

resposta é simples: através deste método tornou-se muito mais fácil controlar as 

obras, pois muitas das vezes os livros eram levados sem ser dada baixa no stock e 

desta forma colmatou-se esta lacuna. 

 

j) Slogan 

Qualquer empresa modernizada, atualmente, possui um slogan que a distingue das 

restantes. É um conceito importante na publicidade hoje em dia, pois uma curta men-

sagem é usada como uma identificação de fácil memorização agregando a 

um produto ou serviço. 



 
         RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2017/2018 

 
 
 
 
 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 23 

 

Desta forma surgiu o slogan “Há mais de 100 anos a editar o futuro”, marco desta Edi-

tora. 

 

2. Atividades Associativas  

Além da Editora, que é a grande fonte geradora de receita da AAFDL, não podemos 

esquecer que as atividades associativas também são um meio de rendimento. 

 

No Departamento do Acompanhamento Académico e Política Educativa, oferecemos, 

todos os semestres, obras aos tutores das várias cadeiras de forma a apoiar estes. Ao 

todo, o contributo da AAFDL foi no valor de 532,58€. 

 

No Departamento da Ação Social, aumentámos o valor do Fundo de Emergência So-

cial. Relativamente aos Apoios Indiretos, apoiámos 47 estudantes que se encontravam 

com dificuldades financeiras para prosseguir os estudos. Tentámos adequar as refei-

ções e fotocópias atribuídas às necessidades de cada um, e, para tal, reunimos com 

todos os candidatos. 

 

No Departamento da Produção e Formação Jurídica e Apoio Editorial, todos os pré-

mios tiveram apoios. 

 

No Departamento do Cultural e Apoio aos Núcleos Autónomos, auxiliámos os vários 

Núcleos sempre que necessitaram, sendo um exemplo disso a ajuda financeira dada 

pela AAFDL para um evento que realizaram na ilha da Madeira. Continuámos a meto-

dologia de apresentação de faturas dos respetivos gastos. 
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No Departamento do Marketing e Comunicação Académica, atingimos o recorde de 

sócios, o que se traduziu num sucesso do ponto de vista financeiro. A venda da linha 

de merchandising, durante todo o mandato, continuou a ser uma aposta ganha em 

termos económicos. Celebrámos protocolos com a UNIMIDIA e com a BE ORANGE 

que também se irá traduzir num aumento da receita da AAFDL. 

 

No Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar, tentámos equilibrar todas as 

equipas, tentámos auxiliar nos seus pontos mais frágeis, como os equipamentos des-

portivos ou espaços. 

 

No Departamento do Recreativo, na sua globalidade, um resultado líquido positivo de 

13 526,68€. 

 

Relativamente aos apoios do ponto de vista dos subsídios: conseguimos o apoio do 

IPDJ, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, da Reitoria da Universidade 

de lisboa e da Estratosfera Lda. Comparativamente ao mandato anterior encontramos 

aqui uma razão para a descida do resultado líquido, pois não nos foi atribuído o subsi-

dio de 35 000€ da CGD e ocorreu uma descida do valor do apoio da Faculdade. 

 

As concessões estabilizaram no nosso mandato, uma vez que ambas têm todas as 

suas rendas regularizadas. Durante todo o mandato pautámo-nos por uma proximida-

de com os concessionários de forma a acompanhar e solucionar os vários problemas. 

Aumentámos o resultado líquido desta secção em 18 846,52€. 
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3. Considerações Finais  

Concluo dizendo que, do ponto de vista económico, foi um ótimo ano no que toca ao 

resultado líquido. Apesar da sua quebra, que se deveu a investimentos na AAFDL Edi-

tora, mais obras, mais custos, e à redução do valor de subsídios, conquistámos núme-

ros que até uns anos atrás eram impossíveis. 

 

No que toca à AAFDL Editora, uma editora que tem todas as ferramentas para alcan-

çar o que dizem ser impossível, espero que tenham sempre presente, que para a sua 

exigência atual, é necessário um Responsável Editorial 100% presente, empenhado, 

dedicado e atento e deixem-me confessar-vos que nem sempre é fácil, porque no final 

de tudo não passamos de alunos.  

 

Em termos pessoais, não seria justo se não o fizesse, quero agradecer a 11 pessoas 

que todos os dias, às 9 horas da manhã me desejavam o maior dos bons dias, os 11 

funcionários da AAFDL. Agradeço-vos o esforço, dedicação, empenho, amor por esta 

casa. Sem vocês, seria impossível e com vocês todos os dias são o descalabro. Obri-

gado por serem os primeiros a aconselhar, os primeiros a encorajar, os primeiros a 

ajudar. É por pessoas como vocês que acredito que independentemente de tudo a 

AAFDL está e estará sempre segura. Por isso, obrigado Antónia Bairinhas, Pedro Pi-

res, Miguel Ferreira, Fátima Rocha, Ilda Chasqueira, Hélia Carmona, Rosário Nunes, 

Isabel Oliveira, Anabela Francisco, Lina Pereira e Bruno Pereira. 

 

Quero agradecer a todos os membros da Mesa da RGA e do Conselho Fiscal da 

AAFDL pelo mandato 2017/2018. 
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À minha Direção, o meu muito obrigado! Obrigado por acreditarem, por lutarem e por 

se dedicarem. Nem sempre é fácil aturar-me, mas se hoje aqui estamos foi porque 

unidos ultrapassámos todos os obstáculos. 

 

Quero também deixar uma mensagem de agradecimento a todos os alunos e colabo-

radores que acreditaram em mim e que possibilitaram que durante os últimos 3 anos e 

principalmente neste último eu fosse tão feliz, o meu muito obrigado. 

 

Obrigado à Bruna Peste por toda a ajuda e dedicação que demonstrou ao longo do 

meu mandato. 

 

Obrigado ao David Rodrigues! 

 

E por último, o mais sincero dos obrigados, por me deixar voar, ser o fora da caixa, 

sem nunca impedir ou julgar, por me acompanhar em todas as minhas ideias, o meu 

obrigado ao meu Presidente e amigo, Gonçalo Martins dos Santos. 

 

Nunca se esqueçam que independentemente de tudo está um ótimo dia para editar o 

futuro! 

 

Frederico Pedreira  
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MENSAGEM DA SECRETÁRIA 
 

De modo a inovar e dinamizar as funções subjacentes ao cargo de Secretária da Dire-

ção, foram propostas, genericamente, novas atividades e desafios, nomeadamente, i) 

uma maior integração na AAFDL Editora; ii) uma maior transparência na publicidade 

das atas, de forma a garantir uma vincada proximidade da AAFDL aos alunos; iii) e 

uma participação mais acentuada nos diversos Departamentos, de forma a promover 

a sinergia entre os mesmos. 

 

Relativamente ao primeiro ponto (i)), com a criação de um Conselho de Imagem e 

Marketing, onde seriam tomadas as decisões quanto à execução e prossecução dos 

fins da AAFDL Editora, foi possível integrar a dinâmica da mesma, contribuindo para a 

sua inovação. Destaca-se a participação na organização da Abertura do Novo Ano 

Editorial, evento que contou com a presença de diversos Autores e Alunos da Facul-

dade, onde se apresentaram os resultados do ano anterior da mesma, e onde se pro-

moveram as obras da AAFDL Editora e o ano que se seguiria cheio de desafios.  

 

Acerca da promoção da transparência das atas (ii)), ainda que com dificuldades de 

timings, foram as mesmas publicadas no site da AAFDL e disponibilizadas ainda em 

formato físico na entrada das instalações da mesma, de forma a possibilitar a consul-

ta, por parte dos Alunos. Desta feita, possibilitar-se-ia um fácil acesso, pela comunida-

de estudantil, às deliberações da Direção, promovendo-se sempre a proximidade entre 

as partes.  
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Por fim, atendendo ao último ponto (iii)), e sabendo que nos guiamos sempre pela ne-

cessidade do espírito de equipa, pela harmonia entre Departamentos, pela entreajuda 

e pela união, destaca-se a presença de todos, onde nos inserimos, a permitir a efeti-

vação dos fins aos quais nos propusemos. A sinergia é essencial numa equipa e nada 

acontece num Departamento individualizado. É com a união de todas as forças que os 

objetivos são atingidos. 

 

Carolina Martins 
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MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE 
 
Nunca é fácil definir um ano de mandato.  

O nosso propósito, enquanto Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política 

Educativa, era clarividente para todos. Pretendíamos devolver a esta Vice-Presidência 

toda a importância e preponderância da mesma na vida de todos e de cada um dos 

Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a nossa Faculdade. 

Havíamos escrito, no início do mandato, que era necessário reassumir uma posição 

de relevância, realizando aquele que sempre havia sido, era e continua a ser o desíg-

nio da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa desde o momento da 

sua criação: a defesa irredutível e progressista dos interesses dos estudantes nas ins-

tâncias competentes. A Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política Educa-

tiva pautou-se, diariamente, por este objetivo e envidou todos os esforços necessários 

(e mais alguns) para, em todos os momentos, procurar as melhores soluções para 

todas as dificuldades com que os nossos alunos se deparassem. 

Procurámos, conscientes da história da nossa Associação e tendo em conta o cresci-

mento inigualável da mesma nos últimos tempos e motivados por uma vontade intrín-

seca de deter um papel crescente na vida de todos os nossos alunos, aumentar a im-

portância da AAFDL na vida de todos aqueles que passam pelos corredores da nossa 

Faculdade. 

Começando pela Política Educativa, este foi um ano de novos desafios e de grandes 

passos com o propósito de confirmar a posição da AAFDL no âmbito das Associações 

Académicas e de Estudantes do nosso país.  

Quanto ao Encontro Nacional de Direções Associativas, debatemos temas estruturan-

tes para qualquer estudante do Ensino Superior, procurando discutir assuntos como 
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as taxas e emolumentos existentes no Ensino Superior em Portugal, a necessidade de 

proteção e defesa de todos os estudantes, principalmente, dos estudantes mais ca-

renciados através da assinatura do Movimento Propina Zero ou da carência do reco-

nhecimento de um cariz social ao ensino com o propósito de combater e suprimir o 

abandono escolar nas universidades por falta de condições. Abordámos ainda em se-

de de ENDA a (preocupante) tendência do arrendamento urbano nas cidades universi-

tárias portuguesas e, principalmente, na cidade de Lisboa onde os preços aumentam 

continuamente e a situação começa a revelar-se verdadeiramente incomportável para 

os estudantes que não residem em Lisboa, estudantes que constituem a maior fatia 

dos alunos da nossa Faculdade. Apresentámos uma moção relativa à “Praxe Solidá-

ria”, prática que já se revela enraizada na nossa Faculdade e se afigura como um 

marco distintivo da mesma, com o propósito de a estender a todas as instituições de 

Ensino Superior do nosso país. No entanto, a mesma não teve o acolhimento devido. 

Relativamente ao Conselho Nacional de Estudantes de Direito, pugnámos por uma 

postura ativa e de disponibilidade constante para a resolução dos problemas que sur-

gissem no âmbito do mesmo, procurando um aumento da atividade e da relevância 

desta estrutura, importando, para já, a finalização do processo de aquisição de perso-

nalidade jurídica da mesma para poder desenvolver os seus propósitos dotada de ou-

tros mecanismos.  

No âmbito das relações concretas com outras estruturas associativas, conseguimos, 

durante o mandato, estabelecer contactos da mais variada índole e com os mais di-

versos propósitos, abrindo novas portas aos nossos alunos e conferindo-lhes um le-

que mais alargado de possibilidades.  

Associámo-nos com a Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Uni-

versidade de Lisboa para a realização de uma recolha de materiais escolares solidária 
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tendo estabelecido contactos com a Associação de Estudantes do Ensino Superior 

Técnico com o mesmo propósito, detendo bases consolidadas para a realização de 

mais iniciativas com o mesmo intuito. Delineámos as bases para a existência de uma 

plataforma comum de “apontamentos”, acessível com a Associação Académica de 

Direito da Universidade Católica Portuguesa e a Associação de Estudantes da Facul-

dade Nova da Universidade de Direito de Lisboa, acessível a qualquer estudante das 

supramencionadas Faculdades, com o objetivo de criar uma base de dados comuns 

às três grandes Escolas do Direito de Lisboa. 

Incidindo agora sobre a atividade de cada Departamento da Vice-Presidência em 

questão, importa atender, primeiramente, ao Departamento da Ação Social. 

No Departamento da Ação Social, tínhamos três objetivos pelos quais pautámos toda 

a nossa atuação. Pretendíamos combater e atenuar as dificuldades socioeconómicas 

sentidas pelos nossos estudantes, visámos a promoção de atividades de cariz solidá-

rio, com o propósito de sensibilizar e aproximar os alunos da nossa Faculdade para as 

várias realidades sociais existentes e procurámos criar um projeto de voluntariado in-

ternacional, algo considerado (inicialmente) utópico. 

Agora, no final do mandato, é possível afirmar que os objetivos foram alcançados. 

Atribuímos mais de 14.000 euros em apoios indiretos e ativámos, por variadas vezes, 

o Fundo de Emergência Social; realizámos, no início de cada semestre, a Feira do 

Livro Sublinhado, onde se venderam livros necessários para o curso dos nossos alu-

nos a preços reduzidos; criámos a Bolsa de Mérito, de forma a premiar o esforço e o 

sucesso académico dos alunos beneficiários dos apoios indiretos AAFDL; celebrámos 

um protocolo com a plataforma online de arrendamento Uniplaces, entre outras inicia-

tivas. Relativamente à promoção de atividades de cariz solidário, realizámos recolhas 

solidárias dos mais variados moldes, para entrega a instituições de solidariedade ou 
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para a ajuda a catástrofes naturais, organizámos colheitas de sangue, com o propósito 

de sensibilizar os alunos para a necessidade – crescente – de doação de sangue que 

se verifica no nosso país, estabelecemos uma parceria com a AIESEC, promovemos 

ações de recrutamento de voluntários para variadas instituições de solidariedade e 

outras iniciativas semelhantes. Finalmente, associámo-nos à Associação Amigos de 

Inharrime para estabelecer um projeto de voluntariado internacional, proporcionando a 

possibilidade, aos nossos alunos, de realizarem voluntariado na vila da Naamacha, em 

Moçambique, onde podem desenvolver uma atividade desmesuradamente relevante 

junto das crianças locais, para além da criação de parcerias de voluntariado a nível 

nacional, com as mais variadas instituições e associações. 

Atendendo ao Departamento do Acompanhamento Académico e Política Educativa, a 

missão era clara: renovar completamente a imagem de um Departamento tido como 

esquecido e residual. O Departamento em questão, pela sua enorme transversalidade, 

nunca deve ser visto como residual ou subsidiário devendo, ao invés disso, deter uma 

posição central e assumir um papel fulcral em todas matérias dos alunos da nossa 

Faculdade, funcionando como a primeira instância a que estes devem recorrer. 

Volvido um ano, podemos afirmar, perentoriamente, que o objetivo foi atingido. Reali-

zámos o Open Day da Licenciatura, o nosso primeiro “grande evento” enquanto Asso-

ciação e este foi um sucesso tremendo. Os alunos que nos visitaram puderam gozar 

um dia repleto de atividades, muitas delas inovadoras, puderam conhecer a nossa 

Faculdade e toda a dinâmica que envolve, não lhes sendo dado apenas uma pequena 

– e redutora – amostra daquela que é a vida na FDUL, permitindo que os mais de cem 

estudantes que nos visitaram obtivessem todas as informações necessárias para to-

marem uma decisão consciente e informada.  
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Demonstrámos uma redobrada preocupação com o início da vida universitária dos 

novos alunos, com o propósito de que estes iniciassem, da melhor maneira possível, 

aqueles que serão os melhores anos da sua vida através da promoção e recrutamento 

de colaboradores para o Verão na ULisboa, através da realização das Inscrições dos 

Novos Alunos de Licenciatura, onde pretendemos, através de uma reconfiguração 

completa dos moldes das mesmas e das atividades realizadas no âmbito destas, agili-

zar o processo de inscrição dos novos alunos, conferir-lhes o maior conhecimento 

possível relativamente da nossa Faculdade e conferir-lhes um primeiro dia memorável 

enquanto estudantes da nossa Faculdade, através da organização da Semana Direito 

ao Caloiro, em colaboração com o  Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, realizá-

mos numerosas visitas guiadas à nossa Faculdade a estudantes e turmas do ensino 

secundário que assim o solicitaram. 

Demos início efetivo ao Programa Embaixadores, permitindo que muitos dos nossos 

alunos pudessem deslocar-se à sua antiga escola secundária e dar a conhecer a sua 

experiência na expectativa de que, perante um aluno do secundário indeciso relativa-

mente ao seu futuro, estes possam, através de um contacto mais pessoal e próximo 

das pessoas, ajudá-lo a tomar a melhor decisão para o seu futuro. Finalmente, preten-

demos aproximar a AAFDL dos nossos alunos, através dos mais variados mecanis-

mos como o Gabinete do Acompanhamento Académico e Pedagógico, a realização de 

inquéritos relativo à marcação de exames orais, a promoção do Pack Tutor e de um 

melhor funcionamento das Tutorias e pela criação do espaço online de resolução de 

problemas AAFDL, permitindo que o Departamento em questão assuma a sua posição 

– devida – enquanto primeiro meio de auxílio de qualquer aluno da nossa Faculdade. 

Quanto ao Departamento dos Mestrados e Saídas Profissionais, reconhecemos que a 

tarefa que detínhamos pela frente não era diminuta já que cabia-nos alterar a conce-
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ção e a imagem enraizada nos alunos de Licenciatura da nossa Faculdade de que os 

Mestrados da nossa Faculdade não acompanhavam a qualidade do curso da Licencia-

tura, o que acaba por conduzir a um êxodo dos licenciados na nossa Faculdade para 

outras paragens. Ainda que não possamos afirmar que tal missão foi completamente 

cumprida, é possível reconhecer que foram dados importantes passos para combater 

o estigma existente nos nossos estudantes quanto aos nossos Mestrados.  

Foi com este propósito que nos encontramos em processo de constituição de uma 

Comissão de Reforma do Plano de Estudos dos Mestrados e Doutoramentos, de mo-

do a que, congregando alunos e professores, possamos analisar e reconhecer os pro-

blemas existentes na estruturação do 2.º e 3.º ciclo de estudos da nossa Faculdade e 

possamos indicar soluções para os mesmos, apresentando-as nas instâncias compe-

tentes. 

Este objetivo implicava um maior conhecimento e uma maior divulgação dos nossos 

Mestrados junto dos alunos da nossa Faculdade e essa divulgação foi conseguida 

com a realização do Open Day dos Mestrados e Doutoramentos, permitindo conhecer 

todas as especialidades dos Mestrados oferecidos pela nossa Faculdade, as experi-

ências de inúmeros Mestrandos da nossa Faculdade e um contacto mais próximo com 

professores de Mestrado e o próprio coordenador dos Estudos Pós-Graduados da 

nossa Faculdade. Além disso, promovemos ainda o Programa Embaixadores dos 

Mestrados e colaborámos com o Gabinete de Saídas Profissionais na organização das 

VI Jornadas da Empregabilidade, tendo organizado a Hora do Sócio, permitindo uma 

experiência abrangente, diversificada e enriquecedora no âmbito das mesmas. 

Quanto às saídas profissionais, a nossa postura foi de constante dinamismo com o fim 

de garantir e apresentar a maior e mais abrangente oferta possível aos nossos alunos, 

sem descurar qualquer vertente através da divulgação de inúmeras propostas de re-
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crutamento, do estabelecimento de parcerias com a Michael Page e a VdA Academia, 

da realização da Feira de Estágios de Verão, entre outras iniciativas que visam prepa-

rar os nossos alunos o melhor possível para aquilo que encontrarão após a Faculda-

de. 

Atendendo ao Departamento do Pedagógico, não se pode afirmar que tenha sido um 

mandato sem alguns tumultos. A tremenda indefinição que se verificou em torno do 

Regulamento de Avaliação de Conhecimentos da Licenciatura conduziu à vigência de 

dois Regulamentos distintos no mesmo ano letivo, conduziu a sublevações por parte 

de todos os alunos e levou a uma grande incerteza, tanto da parte dos estudantes 

como dos próprios docentes, sobre como decorreria a avaliação dos alunos. A expec-

tativa é de que agora, atendendo ao trabalho das comissões especializadas e do ple-

nário do Conselho Pedagógico, seja possível aprovar um Regulamento que tutele os 

interesses de ambas as partes principais do mesmo, alunos e professores, de forma 

equitativa. 

No Departamento em questão, desde cedo se apostou numa postura próxima dos alu-

nos, de forma a resolver todas as questões e dúvidas que surgissem da parte de qual-

quer estudante, seja através da realização de sessões de esclarecimento relativas a 

ambos os Regulamentos de Avaliação, pela criação de um Guia Pedagógico AAFDL, 

onde se abordava extensivamente o Regulamento em vigor e este era detalhadamen-

te explicado, a promoção do Gabinete de Acompanhamento Académico e Pedagógico, 

a renovação das FAQ’s e a elaboração de Inquéritos Pedagógicos, de modo a aferir a 

opinião da comunidade estudantil sobre a avaliação na nossa Faculdade. 

O clima acima mencionado impediu que inúmeros outros assuntos – que carecem de 

tratamento e resolução – fossem apreciados em sede de Conselho Pedagógico, mas 

tal não implica que devam ser postergados, há uma exigência dos mesmos serem 
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estudados e resolvidos para melhor tutelar e defender os estudantes da nossa Facul-

dade. 

Relativamente ao Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, detivemos, 

desde o início, três propósitos claros. Pretendíamos acabar definitivamente com a 

conceção de estarmos perante dois cursos diferentes tendo em conta os diferentes 

regimes, conceção manifestamente infundada e errada; pretendíamos reduzir ao má-

ximo e suprimir as diferenças de oportunidades entre ambos os regimes, sem nunca 

esquecer os trabalhadores-estudantes e, finalmente, pretendíamos aproximar a 

AAFDL dos estudantes de regime pós-laboral e/ou trabalhadores-estudantes, sabendo 

do sentimento de distanciação da mesma denotado por estes estudantes. 

Estes três objetivos foram cumpridos com enorme sucesso. Primeiramente, através da 

divulgação e passagem de informação a todos os estudantes da nossa Faculdade e, 

principalmente, aos novos alunos que ingressaram na mesma, tendo existido uma 

divulgação ímpar do regime pós-laboral tanto no Open Day da Licenciatura como nas 

inscrições dos novos alunos e pela realização da conferência Starter-Pack, em colabo-

ração com o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, quebrando o estigma relativa-

mente ao regime em questão e demonstrando a existência de um só curso e não de 

dois cursos distintos. 

Segundamente, envidámos todos os esforços necessários para colocar os mesmos 

recursos e oportunidades conferidos aos alunos de regime diurno à disposição de um 

aluno do regime pós-laboral através da criação de um horário de atendimento alarga-

do da AAFDL, onde qualquer estudante de pós-laboral poderia resolver qualquer 

questão ou dificuldade com que se deparasse, através do alargamento do horário da 

Biblioteca, passando a estar aberta aos sábados de manhã, de forma a possibilitar a 

consulta dos livros e a utilização do espaço pelos alunos que não podem frequentá-la 



 
         RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2017/2018 

 
 
 
 
 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 38 

 

tendo em conta o horário semanal da mesma, a proposição do alargamento do horário 

dos serviços e do acesso à época especial de Setembro por parte dos trabalhadores-

estudantes, elaboradas pelo Departamento em questão e pelo Conselho de Represen-

tantes AAFDL, pela extensão das Tutorias ao regime pós-laboral já que, frequente-

mente, verificamos que o regime pós-laboral quase não detém possibilidade de aten-

der a tutorias, por falta de leccionamento das mesmas ou pelo horário destas e a 

AAFDL, em colaboração com os tutores existentes, pretendeu alargar, ao máximo, o 

leque de tutorias disponíveis para os alunos do regime pós-laboral. 

Finalmente, com a pretensão de aproximar a AAFDL dos alunos de pós-laboral, elabo-

rámos o Folheto Trabalhador-Estudante, explicando, detalhadamente, a forma de ob-

tenção do estatuto em questão, o processo de atribuição deste e as vantagens do 

mesmo, realizámos inquéritos de modo a estudar a opinião dos alunos deste regime 

relativamente a questões transversais ao regime em questão e a receção das mes-

mas, criámos os Bulletin Boards, de modo a proporcionar um espaço de discussão e 

de audição direta das opiniões dos estudantes de regime pós-laboral e trabalhadores-

estudantes já que, frequentemente, estes não podem estar presentes nas Reuniões 

Gerais de Alunos, entre inúmeras outras iniciativas que visam aproximar os estudan-

tes em questão da AAFDL e vice-versa. 

Finalmente, quanto ao Departamento da Produção e Formação Jurídica e Apoio Edito-

rial, este foi um ano de grandes ambições e maiores sucessos. Ambicionámos, desde 

cedo, renovar completamente o Departamento em questão, começando por o colocar 

sob a alçada da Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política Educativa.  

Pretendemos realizar de novo, após um hiato, o II Prémio Miguel Galvão Teles, home-

nageando um dos maiores juristas e professores que a nossa Faculdade já conheceu, 

ambicionámos realizar o I Congresso AAFDL, tendo por tema o Direito da Tecnologia, 
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um tema progressista e vanguardista que carece de maior análise, um marco na histó-

ria da nossa Associação que, até ao mandato passado, não havia realizado sequer 

umas Jornadas de Direito e, este mandato, realizará ainda as II Jornadas de Direito do 

Desporto, apostando numa vertente do Direito que acarreta fortes sentimentos e que 

congrega na nossa Faculdade, cada vez mais adeptos, detendo um acompanhamento 

desta tendência por parte da nossa Editora. Uma evolução notória, se assim o pode-

mos dizer.  

Além disso, almejámos realizar três Moot Courts, feito nunca antes alcançado, permi-

tindo que os nossos alunos desenvolvessem, num ambiente diferente, os conhecimen-

tos adquiridos em variadas unidades curriculares, não restringindo a oferta disponível 

e fomentando o desenvolvimento alargado dos seus conhecimentos jurídicos. Final-

mente, pretendemos lançar os Estudos em Comemoração do Centenário AAFDL, 

abordando um tema jurídico atual e com implicações para o futuro sem deixar de hon-

rar a história da nossa Associação e a Revista Jurídica, proporcionando um espaço de 

destaque aos nossos alunos, permitindo-lhes publicar os seus trabalhos e artigos nu-

ma revista onde o lugar central é deles. 

Volvido um ano após o início do mandato, há que considerar que o balanço é franca-

mente positivo e que o objetivo de devolver a importância central e a relevância detida 

noutros tempos pela Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política Educativa 

foi amplamente alcançado. Desde o primeiro dia que pretendemos que todos os De-

partamentos atuassem conjuntamente, unidos sob o mesmo propósito: a defesa irre-

dutível e progressista dos interesses dos nossos estudantes, tendo envidado todos os 

esforços na procura e no alcance das melhores soluções para os nossos alunos por-

que é para eles que existe a AAFDL. 
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Finalmente, mas não menos importante, há que passar aos agradecimentos porque o 

trabalho é bastante e é impossível de ser realizado sozinho. Primeiramente, cabe-me 

agradecer a todos os Colaboradores e a todos aqueles que auxiliaram esta Vice-

Presidência. O vosso trabalho e disponibilidade constantes, a contínua procura de 

ideias e soluções foi o que possibilitou todo o trabalho realizado por esta vice-

presidência e, sem vocês, nada teria sido possível. 

Aos membros da Direção AAFDL, o meu mais sincero obrigado. Através da ajuda 

constante, do debate de ideias, soluções e de todo o trabalho realizado, dia após dia, 

possibilitaram a realização de todas as atividades e o alcançar de todos os objetivos a 

que nos propusemos no início do mandato e só tenho a agradecer-vos por isso e por 

muito mais. 

Ainda assim, há pessoas que tenho que singularizar sob pena de não ser justo para 

com as mesmas.  À Dina, ao Eduardo, à Maria Inês, à Mariana, à Micaela, à Raquel e 

ao Tomás, obrigado por terem confiado no projeto que vos apresentámos e, especial-

mente, obrigado por terem acreditado em mim para servir como vosso Vice-

Presidente. Pensei que vos ensinaria tudo aquilo que tinha aprendido até aqui quando, 

afinal, fui eu que aprendi diariamente com vocês. Sem vocês, nada disto teria sido 

possível e espero ter-vos colocado sempre na melhor posição possível para o suces-

so. 

À Bruna, à Patrícia, ao André Bernardo, ao Francisco, à Maria Beatriz, à Catarina, o 

vosso contributo foi inqualificável e, sem ele, inúmeros objetivos e projetos imaginados 

não se teriam concretizado.  

Ao Gonçalo, ao Frederico, à Carolina e ao André, nunca ponderei que fosse possível 

realizar tudo aquilo que pensámos com outras pessoas e sei que não o teria feito com 

outras pessoas. Mostraram-me que ainda havia muito para aprender e que tudo aquilo 
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que alcançámos só foi possível através de um esforço constante e inesgotável que 

não seria possível com quaisquer outras pessoas. 

Aos funcionários da AAFDL, como sempre disse o Gonçalo, são os melhores funcio-

nários do mundo. Não podia concordar mais. Deixo especialmente um obrigado à D. 

Antónia, por, nos últimos dois anos, ter estado sempre disponível quando foi preciso. 

Finalmente, à Andreia, à Raquel e à Sara, foram o meu suporte dia após dia, todo o 

dia. Nunca vos conseguirei agradecer de forma condigna, por isso deixo apenas o 

meu mais sincero obrigado. 

 

David Nogueira Palma 
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DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL 

 

Afirmámos, no início do mandato, que havia, em especial, três áreas a desenvolver: a 

primeira relativa à atenuação e combate das dificuldades socioeconómicas sentidas 

pelos nossos estudantes; uma segunda referente à promoção de atividades de cariz 

solidário, de forma a sensibilizar e aproximar os alunos desta Faculdade para uma 

realidade que, infelizmente, é cada vez mais notória; e, por fim, uma terceira, em que 

procurámos associar-nos a um projeto que nos possibilitasse assegurar todas as con-

dições para a realização de uma experiência de voluntariado a nível internacional. 

 

Estabelecimento de parcerias com Departamentos da Ação Social de outras Fa-

culdades 

Propusemo-nos, desde logo, a encetar contactos com Departamentos da Ação Social 

de outras Associações de Estudantes com o propósito de estabelecer uma rede de 

parcerias para futuras iniciativas. Ao longo do mandato estabelecemos um contacto 

próximo com o Departamento de Intervenção Cívica e 

Ação Social da AEFFUL, com o Departamento de Cida-

dania e Responsabilidade Social da AEIST, bem como 

com o Departamento da Ação Social da Associação de 

Estudantes do ISEG. Realizámos, neste âmbito, uma 

recolha de bens materiais em parceria com a AEFFUL, 

potenciando a aproximação entre as várias ações com o 

propósito de desenvolver uma ação mais alargada e 

abrangente. 
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Colheitas de Sangue 

Tendo em conta a importância da doação de sangue e os 

benefícios resultantes da mesma para aqueles que mais 

precisam, realizámos, em colaboração com o Instituto Por-

tuguês do Sangue e da Transplantação I.P., nos dias 8 de 

novembro de 2017 e 27 de fevereiro de 2018, duas ações 

de colheita de sangue e sensibilização para a doação de 

sangue. 

 

Recolhas de bens e Ações de Sensibilização 

Este mandato pautou-se, entre outras coisas, pelo propósito de estender o leque de 

causas e associações beneficiárias das recolhas realizadas pela AAFDL. 

Entendemos que o espírito solidário – que sempre se mostrou bastante presente – 

tem de se traduzir, particularmente, em duas vertentes: em primeiro lugar, considera-

mos essencial sensibilizar e dar a conhecer aos nossos estudantes as mais diversas 

realidades socioeconómicas e, posteriormente, dotá-los de ferramentas e proporcio-

nar-lhes projetos em que possam intervir no sentido de melhorar a qualidade de vida 

daqueles com que nos deparamos diariamente.  Dito isto, associámo-nos: 

• À Atividade “Apenas o Coração Pode Bater”, que visava alertar para a preven-

ção dos maus-tratos infantis, em parceria com a Polícia de Segurança Pública, 

a Escola Segura e a Junta de Freguesia de Alvalade;  

• Ao projeto “Novo Futuro”, com o propósito de recrutamento de voluntários para 

o acolhimento de crianças e jovens carenciados na zona da Grande Lisboa; 
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• Ao projeto “Banco de Animais”, que pretendeu angariar voluntários para a rea-

lização de recolhas de bens alimentares para animais, desenvolvida pela Ani-

mal Life e pela Focinhos & Bigodes;  

• À Associação Juvenil para o Desenvolvimento – AJUDE –, uma associação 

sem fins lucrativos que defende a promoção de condições estudantis favorá-

veis para crianças e jovens em contextos sociais desfavorecidos e o combate 

ao insucesso escolar, através do recrutamento de voluntários para a mesma; 

• À Campanha de Três de Recolha de Bens Alimentares, levada a cabo pelo 

Banco Alimentar;  

• Ao Projeto “Restolho”, promovido pela associação ENTRAJUDA em parceria 

com o Banco Alimentar, de modo a mobilizar voluntários para a recolha de pro-

dução agrícola para posterior distribuição dos produtos da recolha por pessoas 

carenciadas 

• Ao Projeto “Bairros”, um projeto de voluntariado nacional que visa promover o 

sucesso escolar de jovens, com a promoção do seu programa de mentoria in-

dividualizada; 

• Ao Refúgio Aboim Ascensão, através da divulgação do programa de voluntari-

ado do mesmo durante o verão; 

• À Instituição CAPITI, através do recrutamento de voluntários para ações de 

sensibilização de auxilio a crianças carenciadas carecidas de tratamentos na 

área da neurologia infantil; 

• Ao Gabinete de Apoio à Vítima para a Juventude Lésbica, Gay, Bissexual, 

Trans ou Intersexo (LGBTI) da Casa Qui - Associação de Solidariedade Social 

-, que presta apoio social, psicológico e jurídico e intervém em situações de 

violência familiar, violência no namoro, bullying na escola e crise e/ou vulnera-



 
         RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2017/2018 

 
 
 
 
 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 45 

 

bilidade por motivos relacionados com a orientação sexual ou identida-

de/expressão de género; e,  

• À Campanha Solidária de Material Escolar, em parceria com a AMI (Assistên-

cia Médica Internacional) e Lojas Jumbo e Pão de Açúcar.  

Realizámos a Recolha “Estende a Mão à Solidariedade”, cu-

jos fundos angariados reverteram para a Associação Conver-

sa Amiga, a Associação Apoio à Vida, à Comunidade Vida e 

Paz e aos Bombeiros Voluntários de Loures;  

Uma recolha de bens alimentares, cujos fundos angariados 

reverteram para o Refeitório Rosália Rendu. 

As Recolhas “Juntos por Portugal” e “Juntos por Pedrógão”, iniciativas que auxiliaram 

a população de Vieira de Leiria e um corpo de bombeiros de voluntários.  

Realizámos, também, a 1ª Edição Rally dos Testes, que visou 

sensibilizar e informar a população em geral sobre a problemá-

tica do VIH/SIDA, nomeadamente através da realização de ras-

treios ao VIH, sífilis e hepatites B e C, em parceria com a Asso-

ciação Abraço - Associação de Apoio a Pessoas com 

VIH/SIDA.  

 

Plataforma Online de Arrendamento 

Propusemo-nos, igualmente, a criar uma plataforma online de arrendamento, de forma 

a facilitar o conhecimento das ofertas de imobiliário existentes em Lisboa aos estudan-

tes da nossa Faculdade. Com o propósito de alcançar este objetivo, celebrámos um 

Protocolo de Cooperação com a Uniplaces, um espaço online que pretende auxiliar o 
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processo de procura e arrendamento de um espaço de acordo com as necessidades 

de cada estudante, conferindo possibilidades inovadoras aos nossos estudantes de 

terem acesso a uma plataforma de arrendamento direcionada especificamente para as 

suas necessidades e características, podendo encontrá-la em 

http://www.aafdl.pt/index.php/alojamentos. 

 

Parceria com AIESEC 

Celebrámos uma parceria com a AIESEC, a maior organização de solidariedade geri-

da por jovens a nível global, que proporciona experiências práticas em ambientes de-

safiantes, abrindo as portas aos nossos alunos a mais projetos e instituições de solida-

riedade. 

 

Feira do Livro Sublinhado 

Realizámos duas Feiras do Livro Subli-

nhado, uma no início de cada semestre, 

visando assegurar aos alunos a possibili-

dade de adquirirem livros escolares de 

uma forma mais acessível, revertendo os 

fundos angariados – na totalidade – para 

o Fundo de Emergência Social, além de 

dar a possibilidade, a todos os alunos da nossa Faculdade, de transmitir os seus li-

vros, já utilizados e em bom estado, ao preço que pretendessem, permitindo uma 

poupança de custos tão importante na Faculdade. 
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Fundo de Emergência Social 

Aprovámos, em sede de Reunião de Direção, alterações ao Regulamento do Fundo 

de Emergência, uma vez que os meios de acesso ao mesmo já não se mostravam 

adequados e suficientes para as necessidades dos alunos. Reforçámos, nesta senda, 

o pedido de documentos comprovativos da situação de escassez de recursos e flexibi-

lizámos os mecanismos em que se traduz este Fundo.  

Como já referido noutros pontos, angariámos, ao longo do mandato, em inúmeras ati-

vidades, fundos que reverteram na sua totalidade para o Fundo de Emergência Social.  

Por fim, ativámos o Fundo de Emergência Social as vezes que foram necessárias, de 

forma a combater e fazer frente às dificuldades sentidas por vários estudantes.  

 

Apoios Indiretos 

Aprovámos, também, em sede de Reunião de Direção, alterações ao Regulamento de 

Atribuição de Apoios Indiretos, com vista a implementar 

uma política de maior controlo e rigor aquando da con-

cessão dos mesmos, bem como a aumentar o leque de 

apoios a disponibilizar aos alunos beneficiários.  

Importa referir que, no momento de atribuição dos 

apoios indiretos, adotámos os seguintes escalões, ten-

do em conta as dificuldades apresentadas pelos alunos 

candidatos:  

Relativamente às senhas de refeição, elegemos uma repartição tripartida: um primeiro 

escalão em que seriam atribuídas 100 senhas; um segundo em que o número de se-

nhas é de 120; ulteriormente, um escalão em que são concedidas 160 senhas. Quanto 
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ao número de fotocópias, justificou-se uma repartição quadripartida: um primeiro esca-

lão de 1000 fotocópias, o seguinte de 2000, um terceiro de 2300 e, por fim, de 3000 

fotocópias.  

Durante este mandato foram atribuídos apoios indiretos a 47 alunos.  

 

Bar Solidário e Bengaleiro da Ação Social 

Dinamizámos, em cooperação com o Departamento do Re-

creativo, o Bar Solidário, cuja receita angariada reverte na 

totalidade para o Fundo de Emergência Social.  

Como forma de angariar mais fundos para o mesmo, criámos 

o Bengaleiro da Ação Social, que se mostrou, desde cedo, 

uma iniciativa de sucesso.  

 

Guia da Ação Social 

Atualizámos o Guia da Ação Social, com o objetivo de clarificar e promover as diver-

sas vertentes de atividade desenvolvidas pelo Departamento da Ação Social, com o 

propósito de assegurar uma maior transparência e proximidade do Departamento aos 

alunos da nossa Faculdade. Esta II Edição do Guia da Ação Social estará disponível 

brevemente.  

 

Banco de Manuais 

Propusemo-nos também a criar um Banco de Manuais, com o propósito de facilitar a 

troca de livros já utilizados e desnecessários entre os alunos. Deparámo-nos, no en-

tanto, com a dificuldade de criar uma primeira base de livros para que seja possível 
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iniciar o sistema de troca e, ainda, catalogar estes de forma a não criar discrepâncias 

entre o valor dos livros trocados.  

Importa referir que a Associação conta com alguns livros doados que foram necessá-

rios para satisfazer a necessidade de alguns alunos beneficiários dos apoios indiretos 

do mandato em questão, sendo-lhes doados os livros cuja doação se revelou mais 

necessária e efetiva que outras formas de apoio. 

 

Voluntariado Internacional 

Neste âmbito, celebrámos um Protocolo de Co-

operação com a Associação Amigos de Inhar-

rime, uma associação sem fins lucrativos que 

apoia e promove o desenvolvimento de comu-

nidades em países em desenvolvimento como a 

existente na vila de Namaacha, Moçambique.  

A sua principal missão é dotar os membros das comunidades, em especial os mais 

jovens, das ferramentas adequadas ao seu desenvolvimento.  

As suas principais áreas de atuação são a educação e a saúde. Desta forma, a 

AAFDL pretende possibilitar aos alunos da Faculdade a possibilidade de darem o seu 

contributo a esta Associação permitindo-lhes ser voluntários na vila em questão, ser 

"padrinhos" de crianças que residem na vila em questão e associar-se à própria Asso-

ciação Amigos de Inharrime. 
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Jornadas Solidárias 

No início deste mandato lançámo-nos um outro desafio: criar as I Jornadas Solidárias. 

É um projeto que ainda está a ser desenvolvido e que esperamos que se realize em 

breve já que estas possibilitarão, em moldes semelhantes aos existentes na Feira da 

Empregabilidade, conhecer inúmeras instituições de solidariedade, no mesmo local e 

em simultâneo e, se tal for o caso, escolher naquele momento ou em momento futuro, 

a associação a que, preferencialmente, o aluno pretende associar-se. 

 

Programa Arredonda 

Expandimos o Programa Arredonda, cuja receita reverte para o Fundo Emergência 

Social, aos Bares Novo e Velho e às Reprografias Vermelhas existentes na Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa.  

 

Catálogo Online da Biblioteca Jurídica 

Propusemo-nos também a desenvolver um catálogo online da Biblioteca Jurídica que 

visasse melhorar as condições de acesso, o conhecimento da situação dos livros e 

utilização dos mesmos que nela se encontram por parte dos associados da AAFDL. 

Este catálogo já se encontra concluído e, em breve, será disponibilizado no site da 

Associação Académica e, assim que seja disponibilizado, permitirá a qualquer aluno 

da Faculdade, para além de conhecer a situação do livro que pretenda saber, requisi-

tá-lo, se o mesmo estiver disponível e usufruir do mesmo por tempo limitado. 

 

Bolsa de Mérito 

Por fim, ambicionámos criar a Bolsa de Mérito, com vista a premiar, no universo de 

alunos beneficiários dos Apoios Indiretos da AAFDL, o estudante que obteve a melhor 
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classificação académica no ano letivo 2016/2017. Deparámo-nos, no entanto, com 

alguns percalços, entre os quais a falha na informação referente a estes alunos e ain-

da a dificuldade no acesso às classificações dos mesmos junto dos serviços encarre-

gues de tal.  

Numa publicação recente na página do Facebook da AAFDL pedimos a estes alunos – 

os que concederam a autorização referente ao acesso às suas classificações – que se 

dirijam à receção da AAFDL, de forma a proceder à atribuição desta Bolsa e auxiliar o 

aluno que tenha obtido a melhor classificação académica no ano letivo passado a su-

primir algumas das suas necessidades. 

 

Balanço do mandato: 

Por norma, caímos de paraquedas num Departamento que vai exigir de nós muito 

mais do que alguma vez podíamos imaginar. Achamos que temos os conhecimentos e 

capacidades suficientes para triunfar. Nunca tivemos aquela responsabilidade, mas 

embarcamos nesta aventura a achar que estamos mais do que preparados. Um ano 

depois, é possível afirmar que a preparação nunca é demais e que é sempre necessá-

ria mais e mais. 

Começo por agradecer a todos aqueles que decidiram embarcar nesta pequena gran-

de aventura comigo, em especial: à Ana Lúcia, à Beatriz Matos, à Beatriz Sousa, à 

Catarina Bragança, à Carolina Francisca, à Diana Jorge, ao Filipe Gomes, ao Filipe 

Rocha, à Joana Perdigão, à Leonor Andrade, à Maria Eduarda, à Mayra Barros, à Ra-

faela Sousa e à Sofia Matias. 

Um obrigada muito grande à Maria Beatriz Tacão e ao Francisco Figueiredo por terem 

aceitado o desafio de serem responsáveis pelo Bengaleiro Solidário.  
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Um obrigada do tamanho do mundo a toda a equipa da Editora da AAFDL que sempre 

me socorreu e amparou quando mais precisava. Sem dúvida uma equipa exigente e 

incansável, que merece toda a dedicação e reconhecimento.  

Ao David Nogueira Palma: Que mandato! Que mandato do caraças! Obrigada por tudo 

o que fizeste por mim. Obrigada por seres tão exigente, por não me dares descanso, 

por mostrares o verdadeiro significado de dedicação e por nunca teres duvidado das 

minhas capacidades. Sabemos bem as dificuldades com que nos deparámos, mas 

agora que acabou agradeço por tudo o que passámos e por tudo o que vivemos. Não 

foi fácil, mas conseguimos!  

Ao Gonçalo Martins dos Santos: Obrigada por tudo, do fundo do coração. Por muito 

que queira nunca haverá palavras suficientes para agradecer o ser humano incrível 

que és. Obrigada por seres tão autêntico, tão fiel a ti próprio e aos teus ideais.  

Ao Frederico Pedreira: És, sem dúvida alguma, o verdadeiro significado de força da 

natureza. Obrigada pelas palavras e pela confiança que depositaste em mim. Obriga-

da por tudo o que me ensinaste. Foste um dos meus grandes pilares durante este 

mandato e só te tenho a agradecer.  

Ao Francisco Bismark: Esta aventura não faria sentido sem ti. Obrigada por seres tão 

bom dirigente e por seres tão bom amigo. Sei bem que as minhas conquistas também 

são tuas e esta tem-nos um sabor bastante especial.  

Não podia deixar passar esta oportunidade sem agradecer também ao Henrique Sou-

sa.  

Por fim – e não menos importante –, obrigada a todos os membros da Direção, que 

batalharam dia após dia e que nunca desistiram. 
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Considerações estratégicas: 

Ao próximo vogal da Ação Social, o conselho mais importante que te posso dar é que 

tenhas a humildade de pedir ajuda quando chegar a altura. É também muito importan-

te teres a capacidade de encarar as situações com que te vais confrontar com a maior 

seriedade e humanidade possível. Trabalhamos com e para pessoas e nunca é de-

mais reforçar isso.  

Por outro lado, é essencial atender a todas as vertentes do departamento e nunca 

descurar uma em detrimento de outra. A gestão de tempo é fundamental! 
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DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO JURÍDICA E APOIO EDITORIAL 

 

A nossa missão neste Departamento, aquando do início do mandato, era bastante 

simples e concisa: contribuir para a formação jurídica dos alunos da Faculdade de 

Direito de Lisboa através de veículos autónomos de promoção e instrumentalização da 

pedagogia de que são alvos no decorrer do Curso.  

Assim, a realização de atividades de índole jurídica é o cerne deste departamento. 

Atividades que permitem aos estudantes ler, estudar, aprender e crescer dentro das 

quatro paredes que constituem a casa do Direito. 

 

II Prémio Miguel Galvão Teles 

A realização, em parceria com a sociedade de advogados Morais Leitão, Galvão Te-

les, Soares da Silva & Associados, com o Instituto Miguel Galvão Teles, com o Institu-

to de Ciências Jurídico-Políticas FDUL e com o Centro de Investigação de Direito Pú-

blico FDUL, da II Edição do Prémio concebido em homenagem a um dos mais presti-

giados juristas e advogados portugueses, que foi também docente na Faculdade, con-

sagrando os melhores artigos nas áreas de Direito Público e Internacional, por decisão 

de um Júri composto pelo Senhor Professor Doutor Jorge Miranda, o Senhor Profes-

sor Doutor Miguel Nogueira de Brito e o Mestre Rui Patrício.  

A segunda edição deste prémio, que incentiva a investigação científica dos alunos da 

Faculdade (licenciandos, mestrandos e doutorandos) e lhes promove o espírito crítico 

em relação às mais variadas questões que surgem dentro daquelas áreas, teve início 

em junho de 2017, altura em que se encetaram os contactos com representantes da 

MLGTS. 
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Em novembro foi divulgada e 

promovida a iniciativa junto 

dos interessados, tendo sido 

apresentados a concurso um 

maior número de artigos do 

que os candidatos à primeira 

edição. 

A AAFDL encontra-se, de momento, a aguardar a entrega da classificação final do 

Prémio em questão que, devido a motivos de força maior, ainda não pôde ser atribuí-

do. 

 

I Congresso AAFDL de Direito da Tecnologia 

A organização, em parceria com as sociedades de ad-

vogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva 

& Associados (“MLGTS”) e Vieira de Almeida & Asso-

ciados (“VdA”), do I Congresso AAFDL tendo por 

objeto o Direito da Tecnologia, composto por painéis 

sobre as mais variadas e relevantes temáticas encara-

das de uma perspetiva atualista e moderna. 

Decorrido em dois dias – 23 e 24 de fevereiro – e com-

posto por seis painéis, cada um com um objeto diferen-

te dentro da área – a saber: Governação da Internet, New Media, Cibercrime, Prote-

ção de Dados, FinTech e E-Commerce -, a contribuição da MLGTS e da VdA foi fun-

damental para a sua concretização: a primeira contribuiu com a participação de quatro 

advogados, a segunda com cinco advogados; todos participaram como oradores. 
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De realçar ainda a contribuição da Ordem dos Advogados, que através do seu Basto-

nário, o Senhor Dr. Guilherme Figueiredo, esteve presente na sessão de abertura, 

bem como do Centro de Investigação de Direito Privado (“CIDP”), representado atra-

vés da Senhora Professora Doutora Ana Perestrelo de Oliveira.  

Ressaltar ainda a visão inovadora relativamente aos moderadores da iniciativa supra-

mencionada. A AAFDL optou, ao invés de adotar a opção tradicional de moderadores 

profissionais e juristas consagrados, preferiu convidar juristas jovens, alguns deles 

recém-licenciados, com a particularidade de todos eles serem ex-dirigentes da 

AAFDL, permitindo-lhes participar numa iniciativa que conduziu o nome da AAFDL a 

novos patamares e regressar àquela que foi a sua casa durante o tempo que por aqui 

passaram.  

Todos os intervenientes na iniciativa, sem exceção, realçaram a importância e perti-

nência da iniciativa, comprovadas pelo interesse da audiência nas diversas exposi-

ções. 

 

Moot Court de Direito Comercial AAFDL 

A organização da segunda edição do Moot Court de Di-

reito Comercial AAFDL, em parceria com o CIDP, em 

novo modelo que permite uma maior minúcia no trata-

mento do caso prático em discussão e com o objetivo de 

apuramento das equipas representativas da Faculdade 

em moot courts internacionais. 

As principais alterações introduzidas particularmente no 

Regulamento do Moot Court de Direito Comercial 

AAFDL, redigido em colaboração com o CIDP, foram as seguintes: participação cir-

cunscrita a alunos do 3º ano da Licenciatura da Faculdade de Direito de Lisboa, maior 
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antecedência na disponibilização do caso prático e nos pedidos de esclarecimentos, 

obrigatoriedade de cada equipa ter um coach e escolha pelo CIDP, de entre as equi-

pas participantes, de equipa representativa da Faculdade no Willem C. Vis Moot Court 

e no Moot Court Luso-Brasileiro de Direito Comercial a realizar no futuro. 

Um especial agradecimento, neste âmbito, ao Senhor Professor Doutor José Ferreira 

Gomes, pela disponibilidade demonstrada e pelo compromisso em prol das melhorias 

a implementar no modelo de moot court da AAFDL, pelo auxílio prestado na escolha e 

convite dos membros dos diferentes Júri e pela redação do caso objeto da competi-

ção. 

 

Mout Court Direito Administrativo AAFDL 

A organização de nova edição do Moot Court Direito Administrativo AAFDL, já consoli-

dado como prática comum deste Departamento, desta vez em parceria com o Instituto 

de Ciências Jurídico-Políticas FDUL e o Centro de 

Investigação de Direito Público FDUL. 

Realizado nos mesmos moldes das edições anteriores, 

a principal alteração reside na mudança da entidade 

externa parceira da competição. 

Um especial agradecimento, neste âmbito, ao Mestre 

Tiago Fidalgo de Freitas pelo auxílio prestado na con-

cretização da competição através dos contactos com a 

entidade parceira e na escolha e convite dos membros dos diferentes Júri e ao Senhor 

Dr. José Duarte Coimbra pela redação do caso objeto da competição. 
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Moot Court de Direito Internacional Público AAFDL 

A realização da primeira edição do Moot Court de 

Direito Internacional Público, face aos resultados 

recentes da Faculdade em provas internacionais 

sobre esta matéria e ao interesse crescente do 

corpo estudantil em iniciativas deste género e com 

este objeto. 

Tendo em mente os resultados recentes dos alu-

nos representantes da Faculdade no Jessup Moot 

Court e no European Law Moot Court, o renovado 

interesse nesta competição que tem vindo a ser demonstrado e o apelo do corpo es-

tudantil para que a AAFDL não feche os olhos a iniciativas que abrangessem esta 

área, foi realizada pela primeira vez a competição de simulação de julgamento a nível 

interno, nos mesmos moldes do Moot Court de Direito Administrativo, sem a chancela 

de qualquer entidade externa à AAFDL. 

Um especial agradecimento, neste âmbito, ao Senhor Professor Doutor Rui Tavares 

Lanceiro, pelo compromisso e apoio na organização desta primeira edição, desde a 

conceção, estrutura e escolha dos membros do Júri. 

 

Estudos em Comemoração do Centenário AAFDL  

A edição de obra jurídica concebida em comemoração do centenário da AAFDL, cons-

tituída por um conjunto de artigos científicos de juristas – docentes, juízes, advogados, 

etc. – versados na resolução alternativa de litígios, encarada numa perspetiva dicotó-

mica de Direito Público e Direito Privado. 

Com a coordenação executiva da AAFDL, igualmente a cargo da sua edição e publi-

cação, e coordenação científica, em Direito Público, do Mestre Tiago Serrão, e em 
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Direito Privado, do Senhor Professor Doutor António Menezes Cordeiro e do Senhor 

Professor Doutor José Ferreira Gomes, a quem endereçamos o nosso profundo agra-

decimento e sem os quais não seria possível ter os artigos com a qualidade pretendi-

da, da autoria de juristas de distinto reconhecimento nas respetivas áreas. 

A obra em questão está na fase final de compilação prevendo-se, brevemente, a edi-

ção e lançamento da mesma. 

 

Model European Union 

A organização da Model European Union, executada pela Bringing Europeans Toget-

her Association (“BETA”) Portugal com a colaboração da AAFDL, revelou-se mais um 

marco do mandato que agora finda. Esta iniciativa, com demarcado carácter inovatório 

no reduto universitário português, demonstrou-se um enorme sucesso verificando-se 

uma enorme adesão por estudantes universitários provenientes das mais diferentes 

instituições. 

Com os moldes decalcados da já reconhecida Model United Nations, o evento em 

questão teve a duração de quatro dias, entre 1 a 4 de Março, obrigando a uma rele-

vante operação logística que deu os seus frutos pela enorme satisfação e realização 

dos participantes na mesma. 

 

Revista Jurídica AAFDL 

A elaboração de nova edição da Revista Jurídica da AAFDL, contendo artigos científi-

cos de alunos e ex-alunos, selecionados através do mecanismo da Peer Review, e os 

três artigos melhor classificados do II Prémio Miguel Galvão Teles. 

Realizada mantendo o mesmo modelo das últimas edições e com base no mesmo 

regulamento da AAFDL (ainda em vigor), publicar-se-á artigos de cariz científico de 

alunos, um artigo de um docente consagrado da Faculdade e um artigo sobre a vida 
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académica redigido por um dirigente associativo (para além dos já referidos artigos do 

Prémio Miguel Galvão Teles). 

A distribuição dos artigos supramencionada perfila-se na visão da Revista Jurídica 

AAFDL como um espaço de primazia dos alunos, aos quais deve ser dado o maior 

destaque possível atendendo aos maiores obstáculos existentes, para os alunos da 

nossa Faculdade, de publicação e edição de artigos noutras sedes. 

 

Balanço do mandato: 

No início deste mandato, as expetativas eram elevadas e a esperança voraz na con-

cretização de um conjunto de medidas ambiciosas que propusemos. Hoje podemos 

dizer com convicção plena que essas expetativas foram correspondidas e que a espe-

rança tomou proporções físicas e realistas. 

Entre o conjunto de medidas propostas, creio ser de destacar o I Congresso AAFDL, o 

Moot Court de Direito Internacional Público e os Estudos em Comemoração do Cente-

nário AAFDL, sobretudo pelo caráter inovador e por se tratarem de realidades novas 

face à prática e às medidas habituais deste Departamento. Tratam-se de atividades 

que vão de encontro ao objetivo plasmado no primeiro parágrafo do capítulo deste 

Relatório de Atividades destinado ao Departamento sobre o qual escrevemos: cada 

uma delas, quando individualmente ou em conjunto, promovem o interesse dos estu-

dantes na vertente científica do Direito e complementam os conhecimentos adquiridos 

nas respetivas lições – em alguns momentos indo para lá dos programas das cadei-

ras, quando a elas relativos. 

Há que salientar que nada seria possível sem duas condicionantes: a sua conceção e 

execução coletiva pela estrutura decisória da AAFDL; o apoio, empenho e compromis-

so de todas as entidades e pessoas externas à AAFDL que viram na potencialidade 
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das nossas ideias uma oportunidade de contribuir para o futuro do modo como os es-

tudantes da nossa Casa encaram o Direito – mais do que o dever de estudo que lhes 

é imposto pelo Curso, que nele confiem e que o moldem às necessidades dos tempos 

modernos. 

Em suma, não creio que se pudesse considerar o mandato de qualquer outra forma 

que não positiva e – creio que esta é característica mais adequada e que sumariza 

tudo o que já aqui foi dito: memorável. 

Finalmente, e porque uma pessoa só não seria capaz de levar a cabo tudo aquilo a 

que nos propusemos, creio ser fundamental endereçar os mais sinceros agradecimen-

tos a todas as pessoas que o tornaram possível. Para além de um agradecimento ge-

nérico, embora profundo, a todos os restantes membros da AAFDL e à equipa de Co-

laboradores que concebeu as ideias tornadas em prática, julgo ser ainda adequado 

deixar um agradecimento em particular ao David, o meu Vice-Presidente: o teu jeito 

para me dares na cabeça e para segurares o barco quando este parecia à deriva fo-

ram a razão pela qual conseguimos fazer tudo isto. 

 

Considerações estratégicas: 

Nos últimos anos, a Faculdade de Direito de Lisboa deparou-se com uma situação de 

perda relacionada com o falecimento do Senhor Professor Doutor Eduardo Santos 

Júnior e da Senhora Professora Doutora Isabel Banond. Porquanto estes docentes 

lecionavam há já vários anos na Faculdade e pelo seu desempenho das suas tarefas 

pedagógicas, cremos que a realização do Prémio In Memoriam deverá ser um objetivo 

no curto prazo que deverá estar na agenda das direções vindouras. Era também um 
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objetivo para este ano, porém, a crispação com a Direção da Faculdade, que deveria 

ser o parceiro desta iniciativa, impediu a sua realização. 

A nomenclatura que demos ao Congresso de Direito da Tecnologia, nome precedido 

por um I, teve em vista a sua prossecução nos próximos anos. Cremos que, em rela-

ção ao Direito da Tecnologia, muito ficou e ainda existe por dizer, razão pela qual os 

próximos deveriam manter a toada nesta área visceral do Direito hodierno e futuro; 

sem embargo da possibilidade de se realizarem congressos sobre outras áreas, a per-

tinência de se manter a marca por ora criada – Congresso AAFDL – é significativa e 

reflexamente permite ombrear com um nicho de mercado monopolizado por outra edi-

tora.  

Importa assinalar algo, sob a forma de brocardo, que assume uma certa importância 

na concretização destes e quaisquer propósitos: nunca é demasiado cedo para se 

começarem a marcar as coisas. Confiar na boa vontade dos convites enviados e to-

má-los por certezas coloca-nos na dependência da decisão de quem poderá nunca vir 

a responder. De forma a evitar que se fique refém de terceiros, assim que se tem legi-

timidade e a planificação definida dever-se-ão encetar os contactos pretendidos. 

Por último, outro objetivo que se deverá prosseguir futuramente consiste numa maior 

profissionalização dos moot courts. Esta já foi parcialmente garantida no âmbito do 

Moot Court de Direito Comercial AAFDL – não se deverá perder -, quanto aos restan-

tes, é um caminho que deverá ser trilhado com paciência, mas que, com a colabora-

ção dos Professores a ele associados, poderá ser facilmente atingido o patamar de 

reputação a nível nacional que se pretende. 
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DEPARTAMENTO DE MESTRADOS E SAÍDAS PROFISSIONAIS 

 

Apesar das dificuldades sentidas ao longo do mandato e tendo em conta o facto de a 

pasta ter sido assumida por duas pessoas, o resultado revela-se entusiasmante para 

aqueles que pretendam ingressar nos Mestrados da nossa Faculdade ou pretendam 

dar o passo seguinte e entrar no mundo do trabalho. 

Pugnámos pelo combate pelo combate ao estigma dos Mestrados incorporado na co-

munidade estudantil e pelas iniciativas proporcionadas aos alunos de forma a que os 

mesmos adquirissem um maior leque de conhecimentos e experiências no que toca às 

saídas profissionais. 

As circunstâncias nem sempre se adaptam ao nosso percurso, mas o sentimento é de 

dever cumprido. 

 

Open Day Mestrados e Doutoramentos 

O Open Day dos Mestrados e Doutoramentos foi uma iniciativa realizada em coopera-

ção com a Faculdade. Este foi dirigido a todos os 

licenciados ou finalistas em Direito que pretendam 

prosseguir os seus estudos jurídico-académicos 

ingressando no Mestrado ou no Doutoramento. O 

propósito deste evento passou por dar a conhecer 

os Cursos da nossa Faculdade a todos aqueles 

que neles pretendessem ingressar e modernizar a 

sua imagem perante todos os interessados nos 

Mestrados e, principalmente, perante os alunos da 

nossa Faculdade.  
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Pretendeu-se dinamizar o evento em questão através da conferência sobre variadas 

profissões jurídicas, contando com intervenções de um painel de excelência, com os 

testemunhos de variados alunos de Mestrado, permitindo uma partilha de visões 

abrangente e diversificada. 

Possibilitou ainda, aos presentes durante o evento, elucidar todas as suas questões 

quanto ao percurso a seguir e à metodologia de curso proporcionada pelo vasto leque 

de ofertas curriculares proporcionado pela nossa Faculdade. 

 

VI Jornadas da Empregabilidade 

O Gabinete de Saídas Profissionais da Faculdade de Direito da Universidade de Lis-

boa, em cooperação com a AAFDL, organizou e promoveu as VI Jornadas da Empre-

gabilidade tendo possibilitado, a todos os alunos da 

nossa Faculdade, três dias dinâmicos, repletos de con-

ferências, workshop de currículo, simulações de entre-

vistas, terminando com a Feira de Emprego, realizada 

na Sala de Estudo, que contou com a presença de 

inúmeras entidades do mundo jurídico-laboral. As enti-

dades convidadas permitiram dar a conhecer aos nos-

sos alunos as mais variadas saídas profissionais con-

feridas pelo nosso curso. 

A Associação organizou ainda a Hora do Sócio, onde estiveram presentes um sócio 

da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados e um sócio da Cuatre-

casas, na qual estes expuseram as várias vertentes do quotidiano de um sócio de uma 

grande sociedade de advogados e a experiência destes desde o início da sua ativida-

de laboral até ao momento em questão.  
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Aos alunos presentes, foi-lhes conferida uma oportunidade única de conhecer e con-

tactar com a realidade jurídica existente para além das portas da Faculdade, possibili-

tando-lhes, além de um contacto inicial com a realidade supramencionada, preparar os 

alunos que ingressem, num futuro próximo, no mundo laboral e orientá-los aquando da 

entrada no mesmo. 

 

Ofertas de estágio 

A AAFDL colaborou com inúmeras entidades na divulgação 

de variadas ofertas de estágio proporcionando uma aproxima-

ção entre as saídas profissionais e os alunos da nossa Facul-

dade, alargando o leque de ofertas profissionais à disposição 

dos nossos alunos e facilitando o contacto entre os nossos 

estudantes e as entidades laborais. 

 

Programa de Embaixadores 

A AAFDL convidou todos os alunos de Mestrado à participação no Programa Embai-

xadores - Mestrados. O objetivo desta iniciativa foi criar uma 

rede de embaixadores para realizarem a promoção e divul-

gação da oferta académica dos Mestrados da nossa Facul-

dade, junto dos alunos da licenciatura de Direito espalhados 

pelo nosso país, sendo a promoção em questão realizada 

pelos próprios Mestrandos da nossa Faculdade.  

Os Embaixadores dos Mestrados teriam acesso a um conjunto de experiências de 

enriquecimento curricular, de desenvolvimento de competências, de criação de uma 
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rede de contactos e, ao mesmo tempo, seriam responsáveis por fazerem a divulgação 

presencial da imagem da Faculdade por todo o país, permitindo um maior reconheci-

mento dos Mestrados da nossa Faculdade em todas as Faculdades de Direito do país 

para que lhes seja reconhecido o mérito devido. 

No entanto, esta iniciativa não teve a adesão esperada não se tendo verificado adesão 

por parte dos alunos à iniciativa em questão. 

 

Comissão de Estudos 

Visando a reforma estrutural e pedagógica dos Mestrados, encontra-se em criação 

pela AAFDL uma Comissão de Estudos composta por alunos e professores de Mes-

trado.  

Tendo em conta as dificuldades e a insuficiência regulamentar pela qual os Mestrados 

da nossa Faculdade passam, o objetivo nunca poderia ser outro que não o de envidar 

os esforços necessários para mudar e melhorar, ouvindo todos os problemas, suges-

tões e alterações dos membros que compõem esta Comissão. 

Este é um passo fundamental para podermos construir um futuro melhor para os nos-

sos alunos, através de uma maior integração de soluções e, principalmente, através 

de uma dissipação de desigualdades entre os mestrados que não devia existir. 

Um passo do qual não se pode desistir e que se revela, sem sombra de dúvida, algo 

para dar a devida continuidade de modo a apresentar os seus resultados nas instân-

cias competentes. 
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Conferência “Sou Advogado e Agora?” 

A Associação Nacional de Jovens Advogados Portuguesa, 

em cooperação com a AAFDL, realizou a conferência “Sou 

Advogado e Agora?”, que teve o propósito de dar a co-

nhecer aspetos da realidade laboral vivida por recém-

licenciados ou advogados que haviam realizado a sua 

entrada no mundo jurídico-laboral recentemente, permitin-

do-lhes partilhar as suas experiências com os alunos da 

nossa Faculdade. 

 

Parceria com Michael Page 

O Departamento dos Mestrados e Saídas Profissionais, em cooperação com a equipa 

de Tax & Legal da Michael Page, levaram a cabo uma iniciativa inovadora no âmbito 

das saídas profissionais ao proporcionarem, aos estudan-

tes da nossa Faculdade, a possibilidade de realizarem en-

trevistas de trabalho a alunos de Mestrado com interesse e 

pretensões de ingressar no mercado de trabalho, através 

da integração numa sociedade de advogados ou outras 

vias alternativas. 

A grande inovação da medida em questão passou pela 

possibilidade de realização das entrevistas no ambiente já familiar para os alunos da 

sua Faculdade, não tendo que se deslocar fora da mesma, aliado ao facto das entre-

vistas serem adequadas e preparadas especificamente para os alunos da nossa Fa-

culdade. 
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Protocolo com VdA Academia  

A AAFDL celebrou com a VdA Academia um protocolo de colaboração tendo em vista 

a divulgação da VdA Academia Spring School, iniciativa na qual participam inúmeros 

estudantes da nossa Faculdade e visa prepará-los e desenvolver as suas capacidades 

de liderança, retórica e trabalho em equipa, entre outras, com o propósito de os habili-

tar para o mercado laboral que os espera para lá das portas da Faculdade. 

 

Feira de Estágios de Verão 

Irá decorrer, até ao final do mandato em questão, a realização da feira de estágios de 

verão, composta por um vasto leque de ofertas de excelência. 

Esta iniciativa visa dar a conhecer aos nossos estudantes, de uma forma mais pessoal 

e precisa, através do formato Job Shop, já realizado na Faculdade com a Feira do 

Emprego, as várias propostas de experiência profissional oferecidas no âmbito dos 

estágios curriculares. 

A iniciativa em questão confere a possibilidade, aos alunos da nossa Faculdade que 

nisso tenham interesse e o pretendam realizar, o conhecimento das ofertas e do pro-

cedimento necessário para ingressar num estágio de verão, revelando-se este, na 

larga maioria das situações, como o primeiro contacto dos alunos com as entidades 

que encontrarão no seu futuro. 

 

Workshop de Curriculum Vitae 

Também ainda a ser realizado neste mandato, o Workshop de Curriculum Vitae tem 

como propósito ajudar todos os interessados a elaborarem o seu currículo da melhor 

maneira possível, de modo a poderem apresentar um produto final conforme e ade-

quado às exigências das entidades com que contactem e, além disso, conforme com 
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as tendências e as exigências do mercado aumentando assim, exponencialmente, as 

suas hipóteses de diferenciação perante os restantes candidatos e aumentarem as 

suas possibilidades de alcançarem a oportunidade que pretendem de modo a facilitar 

a entrada no mercado de trabalho.  

A importância da iniciativa em questão aumenta se reconhecermos que o Curriculum 

Vitae revela-se um instrumento que acompanha qualquer jurista durante todo o seu 

percurso no meio jurídico-laboral, perdurando ao longo do tempo. 

 

Aula Aberta 

Este ano letivo, o Departamento pretende realizar uma aula aberta, visando uma di-

namização das aulas existentes no Mestrado através da diversidade de visões e do 

debate ideológico adveniente das mesmas, tanto entre alunos como entre os próprios 

professores convidados.  

A grande diferença desta aula para uma aula regular do Mestrado é que a mesma é 

lecionada por um professor convidado, da nossa Faculdade ou de outra Faculdade ou 

até por personalidades do mundo jurídico que não detêm uma carreira académica com 

o propósito de fornecer uma visão mais prática dos problemas e das questões anali-

sadas pelos alunos da nossa Faculdade no seu quotidiano.  

 

Open Day CEJ 

O Open Day ao Centro de Estudos Judiciários é uma iniciativa que visa dar a conhe-

cer a todos os alunos interessados em frequentar o curso do CEJ e não apenas estes, 

como funciona o mundo da magistratura visto de uma perspetiva mais intimista, rela-

tada por um membro do Centro de Estudos Judiciários, conferindo a possibilidade aos 
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inscritos de esclarecerem todas as suas dúvidas e, quem sabe, decidirem o rumo que 

pretendem dar ao seu futuro. 

 

Job Shadowing e Clínicas Legais 

Quanto ao Job Shadowing e às Clínicas Legais, ambas foram iniciativas extremamen-

te ambiciosas, pelo que exigiam tanto das entidades parceiras como da própria 

AAFDL.  

O Job Shadowing consistia no acompanhamento diário de um profissional jurídico, 

nomeadamente, de um advogado de uma sociedade de advogados durante um dia 

laboral de modo a entender e conhecer de perto as vicissitudes da profissão jurídica 

de um advogado de uma grande sociedade. 

Relativamente às clínicas legais, estas consistiam na criação de pequenos seminários, 

em parceria com uma sociedade de advogados, realizando cursos de preparação para 

os nossos alunos, com o propósito de os preparar para as diferentes realidades que 

encontrariam no mundo laboral. 

Ambas as iniciativas em questão não tiveram a resposta esperada já que, primeira-

mente, recorremos ao Gabinete de Saídas Profissionais FDUL com o propósito de as 

realizar em parceria. Após conversações infrutíferas, a AAFDL decidiu contactar dire-

tamente as sociedades de advogados de renome com o propósito de estabelecer as 

parcerias necessárias tendo encontrado uma postura de criação de dificuldades, não 

resposta em alguns casos e de uma enorme dificultação relativamente à criação das 

mencionadas parcerias tendo chegado a um ponto de impossibilidade de realização 

das mesmas por impossibilidades logísticas. 
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Balanço do mandato: 

Apesar de certas dificuldades sentidas ao longo do mandato, no que respeita ao ciclo 

dos Mestrados, revelou-se imprescindível uma participação ativa dos estudantes mes-

trandos, no testemunho das adversidades e carências com que se defrontam no de-

correr do Mestrado, incumbindo à Associação Académica da Faculdade de Direito de 

Lisboa a promoção, junto das instâncias competentes, do suprimento e da tomada de 

medidas no combate dessas mesmas dificuldades.  

Importa referir que, ainda que se tenham dado passos importantes, encontramo-nos 

numa situação de trabalho contínuo a médio e longo prazo, afigurando-se necessário 

continuar a insistir no combate ao estigma dos mestrados da nossa Faculdade que se 

verifica junto de muitos dos estudantes de Licenciatura da nossa Faculdade. 

A aposta numa maior dinamização e conhecimento deste ciclo de estudos revelou-se 

fundamental na perspetiva em que muitos daqueles que não conheciam as nossas 

ofertas, agora poderão tomar as suas decisões de uma forma mais informada e cons-

ciente que, por muito que ainda tenha que ser feito, a Faculdade de Direito de Lisboa 

é sem dúvida uma opção a considerar.  

Para os que já frequentam, juntamente com a Faculdade, a AAFDL em tudo colaborou 

para tornar a sua experiência e vida académica mais fácil e um percurso melhor. 

Quando às saídas profissionais, foram inúmeras as atividades realizadas a pensar no 

futuro dos nossos alunos que permitiram uma maior abertura ao mundo laboral, atra-

vés da diversidade de ofertas em parceria com várias entidades de excelência e um 

acompanhamento direto do quotidiano dos alunos. 

Por fim, um agradecimento especial àqueles que, para mim, foram um apoio funda-

mental durante este mandato:  
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À Dina Freitas, por todo o trabalho que realizou, pela cooperação e empenho, por me 

ter deixado as bases para que eu conseguisse estar à altura do seu trabalho, por du-

rante o seu mandato ter trabalhado com enorme rigor e dedicação; ao Eduardo Moita, 

por ter acreditado que conseguia fazer mais e melhor, por ter lutado a favor daquilo 

em que acreditava, pelo excelente trabalho, pela insistência e, principalmente, pela 

amizade. 

Ao David Palma, por todo o empenho e carinho que tem por nós, por nos ajudar em 

tudo, por acreditar em mim e, porque sem ele este mandato não seria tão completo, o 

meu mais sincero obrigado. 

 

Considerações Estratégicas: 

De forma a colmatar as dificuldades sentidas, revela-se importante que no próximo 

mandato se continue a insistir numa maior dinamização e melhoria do Departamento 

dos Mestrados e Saídas Profissionais. 

Quanto aos Mestrados, destaco o facto de ser essencial continuar com a Comissão de 

Estudos já que as adversidades no panorama deste ciclo de estudos são notórias e é 

fundamental que se consiga melhorar a nível regulamentar, através de uma discussão 

intensa de problemas e soluções, que visem a reforma pedagógica e estrutural já refe-

rida, de forma a que os alunos da Faculdade e não só, sintam prestigio em frequentar 

os nossos Mestrados. 

Quanto às Saídas Profissionais, cabe insistir cada vez mais na divulgação das ofertas 

do mercado de trabalho, continuando e inovando as várias atividades, de forma a que 

não exista um distanciamento tão grande entre a procura e a oferta, pelo que se torna 

necessário uma inovação do Portal de Emprego, através de uma maior diversidade de 
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entidades e ofertas, para que os alunos de todos os anos curriculares possam ter a 

mesma oportunidade. 
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DEPARTAMENTO DO ACOMPANHAMENTO ACADÉMICO E POLÍTICA 
EDUCATIVA 

 

Reconhecendo a responsabilidade que este Departamento acarreta bem como a sua 

transversalidade, propusemo-nos a realizar e desenvolver determinadas atividades 

que têm como principal objetivo auxiliar todos os alunos efetivando a sua integração e 

dar a conhecer a nossa Faculdade a possíveis futuros estudantes.  

Este Departamento tem assumido, crescentemente, um papel preponderante no seio 

da comunidade estudantil, tornando notória a necessidade de evolução e inovação e 

procedendo à alteração do paradigma nestas áreas. 

  

Open Day da Licenciatura  

O Open Day é o evento que pretende dar a conhecer a 

nossa Faculdade e cujo objetivo principal passa por 

apresentar a Instituição, o Curso e transmitir a dinâmi-

ca e ambiente aqui vividos diariamente.  

Assim, começámos por apadrinhar a sua chegada pela 

Tuna Venusmonti. De seguida, houve as habituais 

apresentações, seguida de uma aula lecionada por 

Professores de renome da Casa, em que se explicou, sucintamente, o funcionamento 

das aulas teóricas e das aulas práticas, bem como a sua utilidade e diferenças.  

Após a aula, houve lugar a uma visita guiada para que todos conhecessem as instala-

ções da Faculdade, que terminou no Bar Velho onde todos os estudantes que nos 

visitaram almoçaram juntos e almoçaram também com alunos da própria Faculdade, 



 
         RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2017/2018 

 
 
 
 
 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 75 

 

com o intuito de proporcionar uma maior dinâmica entre todos e um convívio com os 

atuais alunos. 

Da parte da tarde realizaram-se palestras sobre as diferentes profissões jurídicas, con-

tando com a presença de seis oradores e profissionais das diferentes áreas do Direito, 

que expuseram as principais saídas profissionais do nosso curso.  

Houve também a realização de simulações de Moot Courts, de forma a que todos per-

cebessem e conhecessem um pouco da vertente mais prática do curso de Direito, 

apresentando-lhes um julgamento. O dia terminou com um pequeno convívio no Bar 

Velho.  

Relativamente à organização do evento, foi notória a melhoria no seu funcionamento, 

tendo como uma das principais vitórias o facto de termos conseguido manter os alu-

nos no evento o dia todo. Foi igualmente positivo o facto de termos conseguido abor-

dar o aspeto Instituição, Curso e dinâmica da vida na Faculdade pois, desta forma, 

apresentámos os três aspetos que consideramos essenciais para que os futuros alu-

nos possam ter consciência do que envolve ser aluno da Faculdade de Direito da Uni-

versidade de Lisboa.    

 

Semana Direito ao Caloiro 

Tendo em conta a longa tradição da nossa Faculdade na receção aos novos alunos de 

Licenciatura, realizou-se de novo, em cooperação com o Departamento de Apoio ao 

Primeiro Ano, a Semana Direito ao Caloiro durante a qual foram proporcionadas ativi-

dades da mais variada índole aos novos alunos e na qual puderam conhecer melhor, 

para além da sua Faculdade, os estudantes da mesma, tanto aqueles que haviam 

acabado de ingressar na mesma como aqueles que já a frequentavam. 
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Uma semana de experiências inigualáveis e que visaram dar a conhecer o espírito da 

nossa Faculdade que culminou na Festa “Porco no Espeto”. 

 

Gabinete do Acompanhamento Académico e Pedagógico  

O Gabinete do Acompanhamento Académico e Pedagógico foi uma iniciativa que de-

correu durante o final do segundo semestre do ano letivo 2016/2017 e durante o pri-

meiro semestre do ano letivo 2017/2018. 

O objetivo deste era que qualquer estudante pudesse ter 

as suas dúvidas esclarecidas ou obtivesse auxílio da 

AAFDL na resolução dos seus problemas. No entanto, 

esta mesma iniciativa não obteve desejada adesão, não 

se justificando a sua reabertura no segundo semestre do 

ano letivo de 2017/2018.  

Ainda assim, nunca se descurou a possibilidade de reso-

lução de questões e dúvidas que surgissem, independentemente destas serem resol-

vidas por meios eletrónicos ou pessoalmente.  

 

Tutorias e Pack Tutor 

O Pack Tutor foi entregue aos tutores no início de cada semestre após a publicação 

dos resultados das Tutorias, facultando-lhes materiais de auxílio de leccionamento das 

tutorias existentes ou, caso não existisse um livro de apoio às aulas, era-lhes facultado 

uma obra que abordasse um assunto relacionado com a cadeira da tutoria que era 

lecionada. É de enfatizar a relevância do Pack Tutor e o facto deste auxiliar, em gran-
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de medida, os Tutores, permitindo-lhes, com mais facilidade, agilizar o leccionamento 

das Tutorias.  

Além disso, há que mencionar os contactos constantes com os responsáveis destas 

matérias na Faculdade, com o propósito de agilizar o processo prévio ao início das 

tutorias visando o começo das mesmas o mais próximo do início do semestre. As Tu-

torias, atendendo à importância das mesmas, devem gozar da menor dilação temporal 

possível entre o início destas e o início das aulas de modo a que os tutores e os pró-

prios tutorandos possam desenvolver o seu trabalho atempadamente e cuidadamente. 

 

Verão na ULisboa 

Colaborámos, mais uma vez, com a Universidade de 

Lisboa através do recrutamento de monitores e apoio 

aos mesmos para a realização da atividade “Verão 

na ULisboa”, permitindo a alunos do ensino secundá-

rio conhecerem a realidade do Ensino Superior, no 

qual ingressarão dentro de poucos anos e, mais 

concretamente, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tendo a atividade 

sido realizada e concluída com enorme sucesso. 

 

Inscrições dos novos alunos de Licenciatura  

As Inscrições dos novos alunos na Faculdade é algo extremamente importante visto 

que, para muitos destes, é o primeiro contacto que têm com a sua futura casa. Assim, 

e tendo isso em consideração, contámos com a presença de vários núcleos da Facul-

dade que deram a conhecer as atividades que realizam aos novos alunos, para que 
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estes tivessem perceção das atividades que realizam e, se quisessem, a possibilidade 

de, imediatamente, aderir aos mesmos.  

Realizámos explicações do Regulamento de Avaliação com o objetivo de esclarecer o 

funcionamento do mesmo, tendo em vista a facilitação do seu entendimento e a prepa-

ração para a nova realidade pedagógica que os novos alunos conheceriam. 

 Foram também realizadas visitas guiadas às instalações da Faculdade para que to-

dos os recém-alunos ficassem a conhecer o sítio 

onde estudarão por, pelo menos, quatro anos. As 

Inscrições decorram de forma organizada e, des-

se modo, conseguimos tornar o processo de ins-

crição de todos os estudantes bastante célere e 

eficaz.     

 

Questionário relativo à marcação de exames orais 

Reconhecendo as irregularidades verificadas na marcação de exames orais e a cons-

tante desconsideração pelos turnos de realização dos mesmos, situação que se verifi-

ca ano após ano, a AAFDL considerou necessário conferir uma plataforma aos estu-

dantes da Faculdade de modo a que estes pudessem, de forma organizada e compi-

lada, dar a conhecer as situações irregulares por si vividas de modo a transmiti-las às 

instâncias competentes com o propósito de alcançar uma resolução mais expedita das 

mesmas. 

Neste sentido, considerada a sinergia que deve existir entre Departamentos, os resul-

tados foram remetidos para o Departamento Pedagógico, de forma a dar a conhecê-

los na instância competente. 
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Programa Embaixadores 

Quanto ao Programa Embaixadores contámos com a inscrição de 116 alunos que le-

varão até às suas antigas escolas secundárias a nossa Faculdade.  

É fulcral que a Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa marque presença no maior número de escolas 

secundárias possível, de forma a que todos os interes-

sados tenham o maior contacto com a nossa Instituição, 

para além das restantes ações de divulgação. É ainda 

de louvar o facto de 116 alunos da nossa Faculdade se 

terem disponibilizado a participar e partilhar a sua expe-

riência pessoal com alunos do ensino secundário. Este 

foi, sem dúvida, um dos grandes sucessos deste mandato – tendo em consideração a 

efetivação da medida e o nº de inscrições que existiu. 

  

Comissão de revisão do Plano de Estudos do curso Licenciatura  

Tendo em vista a pretensão de continuar o caminho vanguardista e inovador pelo qual 

a nossa Faculdade sempre se diferenciou relativamente às restantes Faculdades de 

Direito do país, poder-se-ia arguir que o Plano de Estudos da FDUL carece de uma 

análise extensiva e aprofundada de modo a analisar se o mesmo poderá e deverá ser 

alterado de forma a adequar-se da melhor maneira às necessidades do estudante de 

Direito atualmente.  

Reconhecendo que, hoje em dia, e com uma relevância cada vez mais marcada, o 

mundo jurídico e, principalmente, o meio jurídico-laboral exige que um licenciado em 

Direito obtenha uma formação virada para o futuro, uma formação que lhe permita 

resolver problemas do dia-a-dia e problemas que surjam num futuro que já não se afi-
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gura tão distante, este carece de uma formação abrangente e diversificada de modo a 

poder resolver qualquer problema que lhe surja. 

Desta forma, sentimos que era fundamental reunir docentes e discentes para discutir 

este tema e, posteriormente, elaborarem o seu parecer relativamente a este assunto. 

Depois de elaborado o parecer, o objetivo é que este seja apresentado às instâncias 

competentes com o intuito de estas refletirem sobre o conteúdo da mesma. 

 

Cursos de Línguas 

Voltámos a proporcionar aos estudantes da nossa Faculdade 

a possibilidade de frequentarem cursos de línguas acredita-

dos, tanto no primeiro como no segundo semestre do presen-

te ano letivo, permitindo-lhes expandir os seus conhecimentos 

e as suas valências linguísticas, de modo, para além de alar-

garem o seu conhecimento, desenvolverem e enriquecerem o 

seu currículo. 

 

Relatório de Avaliação da atividade da Divisão Académica 

Será elaborado o Relatório de Avaliação da atividade da Divisão Académica em que 

se compilará, num só documento, as falhas da mesma, com base nas queixas e difi-

culdades sentidas pelos alunos no contacto e na resolução de questões com os servi-

ços académicos. 

Este relatório terá como principal objetivo o facto de se poder apresentar, de forma 

organizada, os problemas e falhas da Divisão Académica para que os mesmos sejam 
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corrigidos ou, pelo menos, conhecidos. Será uma boa forma de incentivar algumas 

mudanças e agilizar os serviços da Divisão Académica.  

 

Jornadas Académicas e Pedagógicas  

As Jornadas Académicas e Pedagógicas, a realizarem-se dia 21 de Março do presen-

te ano, têm como principal objetivo o debate de três temas: o Plano de estudos da 

Licenciatura, Divisão entre aulas teóricas e práticas e Métodos de avaliação.  

É sempre fulcral que estes temas, que envolvem toda a comunidade estudantil, sejam 

discutidos e que, nesse debate, haja lugar à participação de alunos e professores. 

Desta forma, poder-se-á adquirir uma visão completa da realidade da nossa Faculda-

de e melhorar a realidade na qual todos nos encontramos diariamente de modo a que 

esta se adapte ao mundo jurídico em que hoje nos encontramos.   

 

Workshop de Soft Skills  

A criação do Workshop de Soft Skills tem em vista o objetivo de promover e desenvol-

ver determinadas capacidades dos alunos da nossa Faculdade. Acreditamos que a 

formação de um profissional da área de Direito passa também, para além do conheci-

mento adquirido na Faculdade, pelo desenvolvimento de competências de técnicas de 

argumentação e persuasão, liderança e apresentação.  

Assim, sentimos que a AAFDL estará, com a presente medida a ser realizada em bre-

ve, a contribuir para que os alunos da FDUL, futuros profissionais da área de Direito, 

se consigam distinguir ao terem adquirido estes conhecimentos que, certamente, os 

ajudarão na sua vida profissional futura e lhes darão as ferramentas necessárias para 

lidar com as diferentes situações que se lhes afigurem. 
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Espaço online de resolução de problemas AAFDL 

Relativamente ao espaço online de resolução de problemas, este pretende facilitar a 

comunicação entre os alunos e a AAFDL, sendo que, num futuro próximo, este estará 

disponível no site da AAFDL. 

 

Balanço do mandato: 

Ao longo do mandato de 2017/2018 alcançámos inúmeras metas e conseguimos reali-

zar tudo aquilo a que nos propusemos, tendo sido positivo o balanço final. Assim, con-

sideramos que o mandato se pautou pelo trabalho constante com o propósito de me-

lhorar o Departamento, bem como torná-lo mais próximo de todos os estudantes.  

É de forma bastante consciente que assumo que haverá ainda muito por fazer, no en-

tanto, penso que os alicerces para que tal aconteça são sólidos.  

Agradeço à equipa de colaboradores que ajudaram a desenvolver todas as medidas a 

que nos comprometemos realizar, sendo que, se esta não existisse, todo o trabalho 

realizado não teria sido possível.  

Agradeço a toda a Direção pelo apoio em todas as atividades realizadas. Por fim, 

agradeço especialmente ao Vice-Presidente da Intervenção Académica e Política 

Educativa, David, pela forma como sempre guiou o trabalho deste Departamento e 

pela disponibilidade que sempre apresentou durante todo o mandato, sem ele, certa-

mente teria sido extremamente difícil realizar todas as atividades que realizámos.  
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Considerações estratégicas: 

Futuramente, será benéfico continuar a promover o Programa Embaixadores sendo 

que, desta forma, conseguiremos divulgar a nossa Faculdade no maior número de 

escolas possíveis.  

Será também interessante que se continuem a desenvolver Workshops de Soft Skills 

visto que estas são absolutamente essenciais para um aluno de Direito.  

Deverá também continuar a realizar-se o Relatório de avaliação da Divisão Académica 

para que se possa compilar num só documento quais as principais falhas desta e, 

desse modo, procurar para que as mesmas sejam corrigidas. 

Numa linha mais geral, será sempre importante continuar a desenvolver este Depar-

tamento, pois é fundamental garantir o seu bom funcionamento, bem como a sua pre-

sença diária na vida de todos os estudantes.  
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DEPARTAMENTO DO PÓS-LABORAL E TRABALHADOR-ESTUDANTE 

 

O Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, revelando-se um departa-

mento importante no quotidiano dos estudantes de regime de pós-laboral e na vida 

dos trabalhadores-estudantes de ambos os regimes na Faculdade, pugnou por melho-

rar a relação de transparência e de comunicação com estes, como a publicação das 

atas das reuniões do Conselho de Representantes – órgão (informal) consultivo da 

AAFDL –, ou a realização dos Bulletin Boards, de forma a existir uma atuação mais 

próxima com os alunos. 

Defendemos, desde o início do mandato, uma igualdade relativamente ao regime diur-

no, detendo o propósito de suprimir toda e qualquer dificuldade na vida académica dos 

alunos do regime noturno. Pautando as nossas medidas pelas várias opiniões e pro-

blemas dos alunos, auxiliando-os ao máximo, pelo que tivemos como propósito reali-

zar algumas medidas inovadoras e necessárias, sendo estas referidas abaixo.  

 

Horário de Atendimento do Pós-Laboral 

 O horário de atendimento para os alunos do pós-laboral 

foi realizado durante as quartas-feiras de cada semestre e 

assegurada pelos Colaboradores do Departamento con-

juntamente com a Vogal, num período prévio ao início das 

aulas do regime noturno e durante os intervalos de forma 

a que os alunos pudessem ter igualmente acesso a um 

atendimento na AAFDL para verem as suas dúvidas escla-

recidas ou para se informarem sobre as soluções para os 

eventuais problemas que surgissem. 
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Não descurando vias alternativas de contacto, como a via e-mail para onde os alunos 

podem, sempre que precisarem, entrar em contacto com a AAFDL ou a marcação de 

uma hora diferente, agendando uma reunião com a Vogal ou outro membro da Dire-

ção da AAFDL, para que possam expor as suas dificuldades.  

Estas vias alternativas também servem para a AAFDL deter uma forma direta e mais 

eficaz de ajudar os seus alunos, nomeadamente os trabalhadores-estudantes que se 

deparam com horários mais rígidos e reduzidos. 

 

Alargamento da Biblioteca e outras propostas 

O Conselho de Representantes, enquanto órgão (informal) consultivo da AAFDL, to-

mou a iniciativa de propor alterações relativamente a alguns serviços da Faculdade e 

conferir e/ou alargar alguns direitos dos trabalhadores-estudantes.  

Reconhecendo as vicissitudes do quotidiano dos trabalhadores-estudantes, o Conse-

lho aprovou e divulgou três propostas de grande relevância, que considerou fulcrais na 

vida académica dos estudantes em questão, das quais: 

• Alargamento do horário da Biblioteca – sendo que podemos retirar desta pro-

posta uma enorme vitória, dado que o horário da mesma foi estendido durante 

este ano letivo, estando agora aberta aos sábados de manhã para os alunos 

que, durante os dias úteis, têm dificuldades em frequentá-la, seja porque traba-

lham, seja porque o alargamento do horário semanal que se havia verificado 

recentemente não deixa de abranger o horário de aulas dos alunos do pós-

laboral – muitos deles estudantes;  

• Alargamento do horário dos serviços académicos – elaborou-se uma proposta 

visando um alagamento de horário dos serviços académicos, pelo menos, por 
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um dia semanal, até às 20h30, de modo a possibilitar o atendimento dos alu-

nos de pós-laboral num horário a que eles possam, efetivamente, estar presen-

tes; 

• Época Especial de Setembro – a terceira medida prende-se com o facto de os 

trabalhadores-estudantes estarem demasiado limitados quanto à possível rea-

lização de exames na época especial de Setembro, sendo que em inúmeras 

Faculdades, existem épocas especiais para trabalhadores-estudantes aten-

dendo às especiais vicissitudes de realização do seu curso, nomeada e espe-

cialmente, as limitações temporais dos mesmos.  

Todas estas propostas estão disponíveis para consulta no site da AAFDL, sendo que 

estão abrangidas e visadas num Acordo de Princípios celebrado com os candidatos a 

Diretor, celebrado no período eleitoral.  

 

Divulgação do regime de Pós-Laboral no “Open Day” 

Este ano a divulgação do regime de pós-laboral no dia 

do “Open Day” foi realizada de uma forma mais comuni-

cativa e dinâmica já que, durante as visitas guiadas, a 

informação sobre o regime em questão era conferida 

aos alunos de forma esclarecedora e simples, com o 

propósito de esclarecê-los sobre o regime em questão, 

com o intuito de lhes dar uma nova visão sobre o modo 

como as aulas funcionam e sobre a vida académica que 

se verifica no regime noturno e as vicissitudes da mesma comparativamente à do re-

gime diurno. 
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Estatuto de Trabalhador-Estudante  

A maioria dos trabalhadores-estudantes da nossa Faculdade demonstra falta de in-

formação sobre os requisitos necessários para se obter o estatuto. Além disso, a in-

formação oficial veiculada na página da Faculdade, disponibilizada na forma de Des-

pacho, encontra-se desatualizada, pelo que elaborámos um panfleto inicial, mais sim-

ples nos quais eram detalhados os passos a seguir para se obter o estatuto. 

Posteriormente sairá um pequeno paper informativo com os passos e as perguntas 

mais frequentes e as respostas às mesmas, tais como “Quais os benefícios de ter es-

tatuto de trabalhador-estudante”, entre outras. 

 

Inquéritos de Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante 

Os inquéritos apresentam o objetivo de inquirir a satisfação e as opiniões dos estudan-

tes de pós-laboral e trabalhadores-estudantes relativamente a variados assuntos rela-

tivos ao regime pós-laboral. 

Uma das perguntas mais comentadas, talvez por ser a mais inovadora, foi a questão 

da mudança de horário das aulas teóricas do pós-laboral (de forma a que estas come-

çassem 10 minutos mais cedo) com o objetivo de haver um intervalo de 20 minutos 

entre as 20h10 e o início da primeira aula prática às 20h30, para que os alunos pu-

dessem jantar ou, pelo menos, dirigirem-se ao bar,  de forma a poderem ter uma refei-

ção mais completa do que aquela que gozam atualmente, em virtude da limitação de 

tempo do intervalo e da necessidade de se dirigir para as salas das aulas práticas. 

Revelando-se como um passo algo relevante, uma mudança significativa na vida dos 

alunos de pós-laboral e, atendendo ao facto de que poderia ser uma mudança algo 

conflituosa entre os próprios trabalhadores-estudantes, esta ideia foi discutida em 
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Conselho de Representantes e plasmada numa proposta, com os valores e respostas 

aos inquéritos disponibilizados.  

 

Semana das Inscrições 

Este ano a semana das inscrições teve uma alteração relativamente à forma como o 

pós-laboral foi representando durante a mesma, já que não existiu banca e voltou a 

seguir-se o modelo – bem conseguido – do Open Day da Licenciatura relativamente 

às visitas guiadas e com o “passa a palavra” durante o período de inscrição em si. 

Desta forma, os alunos que pretendessem ingressar no 

pós-laboral, sentir-se-iam menos constrangidos, não 

existindo a obrigatoriedade de se dirigirem a uma “ban-

ca”. 

Em vez disso, pretendeu-se que existisse uma comuni-

cação constante, fluída e direta com os monitores que 

faziam parte da organização das Inscrições.  

No entanto, não se descurou a entrega do panfleto 

sobre a forma de adquirir o Estatuto de Trabalhador-Estudante a todos os alunos à 

entrada das Inscrições, em cooperação com o Departamento de Apoio ao Aluno do 

Primeiro Ano. 
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Conferência “Starter-Pack” 

A Conferência “Starter-Pack”, realizada em cooperação 

com o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, teve o 

intuito de integrar melhor os novos alunos na Faculda-

de, esclarecendo-lhes as dúvidas iniciais que tivesse,, 

para que se verificasse uma transição do ensino se-

cundário para o ensino superior o mais facilitada possí-

vel, não deixando de avançar algumas advertências 

quanto ao que poderiam esperar do curso no qual ha-

viam acabado de ingressar e ficando, simultaneamente, a conhecer alguns dos maio-

res desafios que a nossa Faculdade lhes trará. 

Consideramos que a Conferência foi bastante positiva em virtude de ter sido realizada 

e ter sido acessível a alunos de ambos os regimes, revelando, para além de uma 

enorme sinergia entre os Departamentos a inexistência de quaisquer barreiras ou a 

existência de alguma desigualdade entre regimes. 

Mostrou ainda que as dificuldades existentes num regime relativamente ao curso são 

exatamente as mesmas que existem no outro regime, afastando assim as ideias de 

diferenças entre os regimes.  

 

Bulletin Boards 

Os Bulletin Boards são reuniões dirigidas aos alunos do regime de pós-laboral e aos 

trabalhadores-estudantes de ambos os regimes, com o objetivo de promover uma par-

ticipação mais ativa destes estudantes visando a recolha alargada de opiniões e in-

formações. 
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Revela-se também como uma forma de, caso os 

alunos assim o queiram, partilhar a opinião dos 

mesmos, pela Vogal do Pós-Laboral e Trabalhado-

res-Estudantes em sede de RGA, evitando assim 

que a não comparência por motivos profissionais 

impeça a participação destes alunos em sede de 

RGA.  

Sendo o local apropriado para se debaterem ques-

tões de relevância e se chegar a consensos, tal co-

mo dar explicações relativamente a certos e determinados assuntos a alunos que, por 

vezes, a informação não chega.  

 

“Fora D’Horas” 

O Torneio Fora D’Horas Futsal realizar-se-ia dia 6 

de Março, como primeiro torneio Fora D’Horas do 

mandato, atendendo ao facto de que teve de ser 

cancelado relativamente a problemas meteorológi-

cos. 

Relativamente a este conceito de Torneio Fora 

D’Horas, é um torneio realizado em cooperação 

com o Departamento do Desporto, Saúde e Bem-

Estar, revelando-se como uma atividade muito 

importante para os alunos do regime noturno, e 

trabalhadores-estudantes, tendo em conta o facto de que estes alunos, frequentemen-

te, não conseguem fazer parte das equipas desportivas da AAFDL, atendendo aos 
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horários dos treinos e à difícil realização dos mesmos em horários diferentes, para 

além de impossibilidades regulamentares, pelo que estes Torneios acabam por permi-

tir, aos alunos do regime pós-laboral, desenvolverem e praticarem a vertente desporti-

va  visto serem realizados num horário que possibilita a presença dos mesmos. 

 

Expansão da Rede de Tutorias  

A rede de Tutorias, todos os anos, revela-se insuficiente para atender às necessida-

des de todos os alunos, especialmente, dos alunos em regime pós-laboral. 

No entanto, neste ano letivo e após uma reunião com todos os tutores de unidades 

curriculares das quais não constavam tutorias para os alunos da turma de pós-laboral 

–, aceitaram estender e realizar as suas tutorias de forma a que estes alunos também 

estejam salvaguardados em todas as unidades curriculares com uma tutoria acessível 

a todos os alunos, independentemente do regime frequentado. 

Esta foi uma medida, à semelhança de outras, totalmente inovadora e que se revelou 

bastante frutífera para todos os alunos que puderam frequentar as tutorias em ques-

tão. 

 

Momento de Convívio  

Uma das atividades que será realizada em parceria com o Departamento do Cultural e 

Apoio aos Núcleos Autónomos e o Departamento do Recreativo é um momento de 

convívio direcionado para todos os alunos em geral mas, especialmente, para os alu-

nos do regime Pós-Laboral e trabalhadores-estudantes.  

Tal situação justifica o agendamento no último dia útil da semana e o início mais ade-

quado ao horário destes alunos, devendo este começar assim que os alunos em ques-
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tão terminarem a última aula prática do dia em questão. Pretende-se, desta forma, 

proporcionar um momento lúdico e de descontração.  

 

Conferência com a finalidade de dar a conhecer a experiência do mercado de 

trabalho 

Este evento tem como propósito relatar a experiência laboral de ex-alunos e alunos 

finalistas do regime de pós-laboral, dando a conhecer as vantagens adquiridas por 

terem frequentado o regime em questão e, principalmente, qual o futuro após o térmi-

no da licenciatura.  

O evento visa suprimir qualquer tipo de pensamento negativo que possa existir nos 

atuais alunos deste regime sobre o facto de poderem ser afetados por o frequentarem, 

para que os alunos possam ter um maior contacto com a realidade que os espera 

após a conclusão do curso e para, simultaneamente, poderem tirar as suas dúvidas 

quanto à vida no mercado jurídico-laboral, quais as áreas do Mestrado que poderão 

seguir, caso sejam trabalhadores-estudantes e se o facto de tirarem um segundo cur-

so os pode vir a ajudar, entre outros.  

 

Espaço online de resolução de problemas AAFDL 

Relativamente ao espaço online de resolução de problemas, este pretende facilitar a 

comunicação entre os alunos do regime pós-laboral e os alunos trabalhadores-

estudantes e a AAFDL, sendo que, brevemente, este encontrar-se-á disponível no site 

da AAFDL. 
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Balanço do mandato: 

Fazendo uma breve análise do mandato, considero que o Departamento do Pós-

Laboral e Trabalhador-Estudante conseguiu criar uma maior proximidade com os alu-

nos e ter iniciativas para que os alunos posteriormente se sentissem à vontade de se 

dirigir à AAFDL esclarecer todas as suas dúvidas.  

A cooperação com os outros departamentos é um marco importante, não só por mos-

trar união, mas, principalmente num Departamento como este no qual ainda existem 

alunos que acreditam em desigualdades entre os regimes, existirem atividades em 

conjunto são fatores que indiciam fortes sinais em contrário dessa conceção e mos-

tram o contrário de desigualdade e do conceito de diferente. 

Relativamente à comunicação com os alunos, o horário de atendimento é imprescindí-

vel, no entanto os Bulletin Boards são iniciativas que, para além de começarem a criar 

um maior à vontade dos alunos em se manifestarem em sede própria, acaba por reu-

nir problemas e, frequentemente, encontrar soluções, já que, as pessoas que já pas-

saram por determinadas situações, têm oportunidade de explicar a solução ou até 

mesmo, ser o local ideal para se chegar ao consenso de que existe um problema gra-

ve que tem de ser rapidamente resolvido.  

É importante também referir que o Conselho de Representantes esteve em constante 

contacto com o Departamento e conseguiu solucionar muito bem os problemas e as 

questões que lhes foram entregues. 

Em suma, considero que o mandato foi gracioso e que as atividades, apesar de se 

poderem ter verificado algumas falhas, foram muito bem conseguidas e sobretudo 

proveitosas, principalmente, para ajudar os alunos.  
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A verdade é que todo este mandato foi possível devido à ajuda de muitas pessoas, 

entre as quais as pessoas da Direção da AAFDL, e, sobretudo, os Colaboradores do 

Departamento e o Conselho de Representantes, aos quais não posso deixar de dirigir 

o meu mais sincero obrigada, pois sem uma equipa completa, firme, participativa e 

entregue ao desafio que lhes foi lançado nada disto seria possível. Especialmente 

gostaria de agradecer àqueles que colaboraram com o Departamento, nomeadamen-

te, Catarina do Mar, Sara Mesquita, Diogo Vieira Borges, Francisco João Jorge, To-

más Belmonte Travassos, Pedro Zacarias Magalhães, Patrícia Rodrigues, Márcia Ca-

bral Barroso, Luís Roque, Francisco Machado, Cristiana Macau, Bruno Cardoso, Elena 

Alexandrovna e Bárbara Magalhães. Aos conselheiros, Amadu Dafé, Carlos Toscano, 

Pedro Ribeiro, Alexandra Maria, Cristina Martins, Carolina Miranda, Raquel Matafome, 

Margarida Duarte e Marlene Reis. Finalmente, gostava de agradecer aos amigos que 

sempre me apoiaram Raquel Goldschmidt, Marta Sitú, Andreia Dias e a todos aqueles 

que foram o meu suporte. 

Já tendo agradecido a toda a Direção, há que fazer uns agradecimentos especiais ao 

David Palma, ao Gonçalo Martins dos Santos, ao Frederico Pedreira, ao André Costa 

e à Carolina Martins. 

Obrigada a todos.  

 

Considerações estratégicas: 

Relativamente às considerações estratégicas que se possam deixar relativamente ao 

Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, há que ter em conta – sem-

pre -, o horário das atividades que a AAFDL realiza. Isto é, sempre que existirem ativi-
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dades, dever-se-á tentar chegar a um acordo de forma a não deixar de se considerar 

sempre os alunos deste regime e ter em conta as suas aulas.  

No seguimento desta ideia, há que ter sempre em atenção, nos dias de festa, ao baru-

lho, de forma a que o mesmo só comece após terminarem as aulas de forma a não se 

perturbarem as mesmas. 

O Conselho de Representantes é um órgão (informal) consultivo da AAFDL, o que não 

diminui em nada a sua importância. Há que prestar atenção às necessidades de todos 

os estudantes sem esquecer que existem muitos trabalhadores que precisam de aju-

da, que têm inúmeros problemas na Faculdade e que o seu tempo é reduzido deven-

do, a AAFDL e o Conselho de Representantes, servir e cumprir o propósito de ajudar 

esses alunos e estar atentos aos mesmos. 

Por fim, considero que seria uma ótima ideia haver a continuação dos Bulletin Boards 

pelas razões supramencionadas, já que a maior parte das Reuniões Gerais de Alunos 

não conseguem contar com a presença dos alunos de pós-laboral e, se são alunos 

como todos os outros, merecem e devem ser ouvidos e poderem ouvir como tal.  
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DEPARTAMENTO DO PEDAGÓGICO 

 

O Departamento do Pedagógico assume uma preponderância difícil de igualar no seio 

da nossa Faculdade e no quotidiano de todos os alunos que aqui estudam. 

O seu papel essencial é notório diariamente já que as dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes como mudança de subturmas, marcação e organização dos mapas de 

avaliações, o cumprimento dos Regulamentos de Avaliação, de Licenciatura ou de 

Mestrados e Doutoramentos, incumprimento de prazos de entrega de classificações 

entre outros exigem uma atuação constante e ativa por parte deste Departamento na 

resolução célere e satisfatória das questões com que estes se defrontem. 

O sentido de atuação verificado desde o início do mandato foi de responsabilidade e 

cumprimento das obrigações assumidas perante os alunos procurando a aplicação de 

um método de avaliação completo, justo e equitativo para todos os estudantes. 

Reconhecendo a necessidade de enfrentar as adversidades, providenciando aos es-

tudantes da nossa Faculdade o maior leque de meios possíveis para que estes pos-

sam usufruir dos direitos e poderes que lhes são legitimamente reconhecidos tendo 

em conta a sua qualidade de aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Lis-

boa, o Departamento em questão sempre pugnou por uma atuação vincada, perma-

nente e pró-ativa na resolução dos problemas com que se deparou. 

 

Regulamento de Avaliação 

Reconhecendo o paradigma de mudança no qual se iniciou o mandato, estando o 

Conselho Pedagógico em processo de aprovação do novo Regulamento de Avaliação, 

tendo o mesmo sido definitivamente aprovado a 28 de Junho de 2017, afigurava-se a 
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existência de um período de adaptação por parte de todos os intervenientes na vida 

da Faculdade, estudantes, docentes, serviços académicos, restantes funcionários, 

órgãos institucionais, entre outros.  

Atendendo ao facto do Regulamento ter sido aprovado no final de um ano letivo e ten-

do sido dado conhecimento imediato à Direção da Faculdade e aos restantes órgãos, 

a expectativa de todos os alunos de Licenciatura seria de que o novo ano letivo se 

iniciasse com um novo Regulamento de Avaliação e que, nesse período intermédio, 

que a Faculdade e os seus serviços tivessem tomado todas as medidas necessárias, 

administrativas – preparando os serviços académicos e realizando as diligências ne-

cessárias com as entidades externas providenciais para uma execução sem lacunas 

do novo Regulamento em vigor –  e pedagógicas – dando a conhecer o novo Regula-

mento a todos os docentes, advertindo-os das alterações e assegurando que aqueles 

que avaliam os alunos conhecem os métodos possíveis de avaliação, evitando o in-

cumprimento do mesmo e a avaliação de acordo com as regras plasmadas no Regu-

lamento em questão. 

Não foi isso que se verificou aquando do início do ano letivo 2017/2018 já que o novo 

Regulamento de Avaliação não foi integralmente cumprido tendo em conta que se re-

gistaram situações de incumprimento da limitação de um exercício escrito por unidade 

curricular, da duração máxima de 50 minutos do mesmo, verificando-se a realização 

de exercícios escritos com uma densidade largamente superior à duração do supra-

mencionado exercício, aulas práticas da mesma unidade curricular em dias seguidos 

na esmagadora maioria das subturmas, sobrelotação de subturmas tendo em conta o 

limite de 30 alunos estabelecido no Regulamento de Avaliação, a deficiente possibili-

dade de alteração de método de avaliação impedindo o exercício do direito à avalia-
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ção contínua e inúmeras outras situações de incumprimento do Regulamento que aqui 

não cabe enunciar. 

Para além dos problemas pedagógicos já enunciados, a AAFDL deparou-se com uma 

posição intransigente e de desculpabilização pelas situações verificadas por parte das 

instâncias a quem cabe a execução do Regulamento tendo sido levantados os inúme-

ros problemas informáticos que a própria transposição do Regulamento de Avaliação 

para a Plataforma Fénix havia causado e ainda causava durante o início do ano letivo 

e durante todo o primeiro semestre de 2017/2018. 

Aqui cabe mencionar, enquanto situação especialmente demonstrativa das instâncias 

competentes, a inaplicabilidade do regime do anonimato nos exames escritos no pri-

meiro semestre 2017/2018. Tendo este sido uma conquista de enorme valor por parte 

dos alunos, pretensão verificada há já largos anos na nossa Faculdade, verificar a 

inatividade daqueles a quem compete a execução do Regulamento suscitou enormes 

interrogações por parte dos alunos e conduziu a um clima de instabilidade que, aliado 

às restantes situações de incumprimento do novo Regulamento de Avaliação e da 

aparente inabilidade da própria Faculdade em aplicar um novo Regulamento de Avali-

ação, adivinhavam-se mudanças para o segundo semestre do ano letivo 2017/2018. 

Foi o que aconteceu, tendo sido decidida, em sede de Conselho Pedagógico, a repris-

tinação do Regulamento de Avaliação vigente no ano letivo 2016/2017 para o segundo 

semestre do ano letivo 2017/2018 tendo sido assumido o compromisso, pelos conse-

lheiros pedagógicos e pela AAFDL, de envidar todos os esforços necessários e possí-

veis para a existência de um novo Regulamento de Avaliação para o ano letivo 

2018/2019 com o propósito de proporcionar uma avaliação efetiva, justa e sem descu-

rar os traços distintivos da nossa Faculdade e que sempre a caracterizaram. 
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Período delimitado de marcação de orais  

Atendendo às situações verificadas no início do mandato relativamente à marcação de 

exames orais, nomeadamente, marcação de exames orais ao final do dia, perto das  

24 horas, de modo a cumprir o prazo de antecedência de um dia de permeio, marca-

ção de exames orais sem a devida antecedência e a necessidade de reagendamento 

posterior para efetivo cumprimento do Regulamento, verificou-se um retardar dos 

exames orais extremamente prejudicial para os alunos da nossa Faculdade, levando a 

exames orais marcadas no mesmo dia ou posteriormente ao exame de recurso, le-

vando a que o semestre dos alunos perdurasse para além daquilo que é necessário e 

adequado para a correta preparação dos alunos para o semestre que se segue. 

Atendendo a esta conjuntura, a AAFDL considerou que a existência de um período 

delimitado de marcação de orais seria uma solução que protegeria os alunos já que, 

sabendo da possibilidade dos exames orais apenas serem marcados, por exemplo, 

das 9 horas às 21 horas, conferindo segurança aos alunos e concedendo-lhes uma 

margem de manobra que lhes permite planear o seu estudo não sendo surpreendidos 

com um exame oral marcado no prazo limite. 

Foram envidados os esforços para que tal se verificasse, tendo sido proposto nas ins-

tâncias competentes a aposição de um prazo delimitado de marcação de exames 

orais, tendo sido envidados vários contactos com a Direção da Faculdade para que tal 

fosse regulado através de um despacho por parte do Diretor, não tendo obtido qual-

quer resposta.  

Quanto às instâncias competentes, atendendo ao processo de alteração do Regula-

mento de Avaliação, assente há pouco tempo, a proposta havia sido realizada e colo-

cada à discussão sendo a discussão final adiada. 
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Tendo em conta a provisoriedade do atual Regulamento de Avaliação, considera-se 

que a solução deverá ser estudada para vigorar no próximo Regulamento de Avalia-

ção como forma de tutela dos interesses dos alunos. 

 

Guia Pedagógico AAFDL 

Atendendo à alteração de Regulamento de Avaliação 

no primeiro semestre do ano letivo 2017/2018, a 

AAFDL, reconhecendo a necessidade de dar a conhe-

cer o novo Regulamento aos estudantes, independen-

temente de serem alunos de primeiro ano, que nunca 

haviam tido contacto com o anterior Regulamento de 

Avaliação, ou alunos dos anos seguintes, que já havi-

am sido avaliados sob um Regulamento de Avaliação 

diferente, elaborou o Guia Pedagógico AAFDL.  

O Guia em questão explicava extensivamente o novo Regulamento de Avaliação, as 

várias situações nas quais um aluno da nossa Faculdade se pode encontrar e esque-

mas explicativos do mesmo facilitando o entendimento e a adaptação ao novo Regu-

lamento que esteve em vigor no primeiro semestre do ano letivo 2017/2018. 

 

 

Sessões de esclarecimento do Regulamento de Avaliação 

Mais uma vez, reconhecendo a conjuntura existente quanto ao Regulamento de Avali-

ação, a AAFDL, em virtude de facilitar a adaptação e o conhecimento dos estudantes 

do Regulamento em vigor, tanto no primeiro como no segundo semestre do ano letivo 
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2017/2018, realizou várias sessões de esclarecimento do Regulamento de Avaliação 

com o propósito de esclarecer todas as dúvidas que os alunos tivessem relativamente 

ao Regulamento e aos métodos de avaliação possibilitados pelo mesmo. 

Tal foi realizado com o intuito de facilitar o quotidia-

no dos alunos da nossa Faculdade e a avaliação do 

mesmo, combatendo o desconhecimento do mes-

mo por parte daqueles que são os principais sujei-

tos do Regulamento. 

 

Gabinete do Acompanhamento Académico e Pedagógico 

Comprometemo-nos a criar um Gabinete de atendimento do Departamento do Peda-

gógico em virtude de facultar um local onde os alunos pudessem, presencialmente, 

resolver todas as questões que tivessem relativamente a todas as vertentes de maté-

rias pedagógicas com que o Departamento contende e aborda.  

Ainda que o Gabinete tenha sido criado, nunca se descu-

rou a resolução de dúvidas via meios eletrónicos ou pre-

sencialmente, para além do Gabinete e das próprias Ses-

sões de Esclarecimento, pautando-se por uma postura de 

total abertura e completa disposição para a resolução de 

dúvidas e todas as questões que os alunos apresentas-

sem ou se suscitassem no seu quotidiano na Faculdade. 

Reconhecendo a simbiose entre os departamentos em questão, considerou-se prefe-

rível conjugar os dois, criando um espaço de resolução de dúvidas mais amplo e com 
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um conhecimento especializado mais amplo de modo a que os alunos pudessem re-

solver dúvidas de várias matérias na mesma instância. 

O Gabinete esteve em funcionamento durante parte do segundo semestre do ano leti-

vo 2016/2017 e durante o primeiro semestre do ano letivo 2017/2018. No entanto, em 

virtude da pouca adesão por parte da comunidade escolar, não continuou no segundo 

semestre do ano letivo 2017/2018. 

 

FAQ’s 

Quanto às FAQ’s – Frequently Asked Questions –, a AAFDL assumiu o compromisso 

de as atualizar atendendo ao novo Regulamento de Avaliação em vigor no primeiro 

semestre do ano letivo 2017/2018. No entanto, atendendo à conjuntura verificada no 

primeiro semestre do supramencionado ano letivo, do clima de incerteza e possível 

mudança do Regulamento em vigor, tendo sido elaborado e já estando disponível ao 

público o Guia Pedagógico AAFDL, considerou-se ser preferível aguardar pelo segun-

do semestre do ano letivo 2017/2018 para analisar o fim a dar às FAQ’s e a melhor 

maneira de alcançar o propósito primeiramente pretendido. 

Assim sendo, verificando-se a repristinação do Regulamento de Avaliação vigente no 

ano letivo anterior, considerou-se ser a melhor opção atualizar as FAQ’s já existentes 

do ano passado, sendo estas divulgadas, primeiramente, no Fiel da Balança e, poste-

riormente, na página do Facebook e no Site da AAFDL. 

 

Jornadas Académicas e Pedagógicas 

Atendendo à realização, no mandato passado, das Jornadas Pedagógicas, realizar-se-

á as Jornadas Académicas e Pedagógicas reconhecendo, mais uma vez, a manifesta 
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simbiose e sinergia entre os departamentos em questão, contendendo, constantemen-

te, com os mesmos assuntos, considerou-se não ser proveitoso estar a repartir o as-

sunto das mesmas e realizar dois eventos do mesmo teor quando o mais proveitoso e 

favorável, tendo em conta a disponibilidade dos oradores, dos próprios alunos que 

atenderão às mesmas e da logística que estas fossem acopladas ao invés de se reali-

zarem separadamente. 

Estas abordarão assuntos como o Regulamento de Avaliação em vigor, os resultados 

da aplicação do Regulamento de Avaliação em vigor no primeiro semestre do ano leti-

vo 2017/2018 e uma comparação com outros Regulamentos de Avaliação existentes 

noutras Faculdades. 

 

Regulamentos de Avaliação dos Mestrados e Doutoramentos  

Relativamente aos Regulamentos de Avaliação dos Mestrados e Doutoramentos, prin-

cipalmente, o Regulamento do Mestrado em Direito e Prática Jurídica carece de uma 

reforma profunda de modo a elevar o perfil e a qualidade dos Mestrados da nossa Fa-

culdade. 

A AAFDL reconheceu a necessidade de se estudar a alteração do Regulamento de 

Avaliação em questão, possibilitando uma melhoria dos Mestrados da nossa Faculda-

de, tornando-os mais apelativos para os estudantes da nossa Faculdade que termi-

nam o curso da Licenciatura e pretendem continuar os seus estudos, especializando-

se num ramo do Direito e não detêm uma possibilidade efetiva de o realizar em virtude 

da desadequação do Regulamento de Avaliação em vigor aos cursos de Mestrado em 

Direito e Prática Jurídica. 
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Para tal, a AAFDL já mencionou, nas instâncias competentes, nomeadamente no 

Conselho Pedagógico, a necessidade de abordagem e estudo dos Regulamentos de 

Avaliação dos Estudos Pós-Graduados tendo sido constituída uma comissão, em sede 

de Conselho Pedagógico, com o propósito de estudar as alterações a realizar aos Re-

gulamentos vigentes estando a mesma em trabalhos. 

 

Manual de Boas Práticas Pedagógicas 

Aquando do início do mandato, reconheceu-se a necessidade de desenvolver o traba-

lho realizado no mandato anterior relativamente ao Manual de Boas Práticas Pedagó-

gicas, pretendendo efetivar uma medida já mencionada há largos anos e, em virtude 

de alguma inoperância por parte das entidades competentes para tal, ainda não se 

efetivou. 

Tendo envidado os esforços para que a conclusão dos trabalhos fosse alcançada, tal 

não se verificou ficando o supramencionado Manual pendente. Considera-se este Ma-

nual da maior importância tendo em conta o seu assunto e os benefícios que poderá 

trazer para o quotidiano dos alunos providenciando uma matriz aos docentes da nossa 

Casa pela qual se devem reger ou, pelo menos, orientar com o propósito de reduzir e 

evitar os problemas pedagógicos que se verificam frequentemente. 

 

Inquéritos Pedagógicos 

Atendendo ao Regulamento de Avaliação vigente no primeiro semestre e ao facto de 

certos exames orais terem terminado apenas recentemente, a AAFDL realizará inqué-

ritos pedagógicos no início do segundo semestre do ano letivo 2017/2018 para anali-

sar a aplicação do Regulamento de Avaliação vigente no primeiro semestre, as falhas 
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na aplicação do mesmo, as melhorias a fazer a este e mais vicissitudes que se suscite 

a análise. 

Os resultados do mesmo serão apresentados em sede de Conselho Pedagógico, dan-

do a conhecer, aos conselheiros discentes e docentes e, posteriormente, a todos os 

alunos da Faculdade, as vicissitudes de aplicação do mesmo e as melhorias a realizar 

para o futuro com o propósito de alcançar uma avaliação consensual e o mais equita-

tiva possível para os estudantes da nossa Faculdade.  

 

Comissões do Conselho Pedagógico  

Quanto às Comissões, importa mencionar que existem, atualmente, quatro comissões 

em funcionamento sendo estas a Comissão relativa ao Regulamento de Avaliação de 

Conhecimentos da Licenciatura, na qual se preparará uma proposta inicial de Regu-

lamento de Avaliação de Conhecimentos da Licenciatura, a ser apresentada ao plená-

rio do Conselho Pedagógico; a Comissão de Acompanhamento Pedagógico dos Mes-

trados e Doutoramentos, na qual se pretenderá, através da mesma, realizar um acom-

panhamento mais próximo, abrangente e eficiente dos estudos pós-graduados da 

nossa Faculdade, permitindo conhecer mais facilmente as realidades que carecem de 

alteração nos mesmos; a Comissão relativa aos inquéritos pedagógicos, na qual se 

estudará os inquéritos pedagógicos, a forma de apresentar os seus resultados e todas 

as vicissitudes relativas a estes; e, finalmente, a Comissão de análise de Queixas Pe-

dagógicas, de modo a realizar, numa primeira análise, um estudo mais aprofundado e 

conhecedor das queixas pedagógicas que surjam para que, posteriormente, as con-

clusões sejam apresentadas ao plenário do Conselho Pedagógico e aí se tomem as 

decisões relativas às providências adequadas a tomar. 
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Balanço do mandato: 

O mandato deste ano orientou-se pelo rigor, pela defesa assertiva dos estudantes e 

dos seus interesses, pela maior transparência para com todos alunos e pela maior 

informação dos alunos daquilo que se verificava no Conselho Pedagógico. 

Sempre pretendemos estar o mais próximo possível dos alunos, de modo a resolver 

da maneira mais célere e eficaz os problemas e questões que surgissem no quotidia-

no de qualquer aluno, procurando alterar o paradigma existente e combater o status 

quo nas situações em que o mesmo se afigurava desfavorável aos estudantes da nos-

sa Faculdade. 

Envidámos as iniciativas a que nos comprometemos com o propósito de assegurar 

uma adaptação mais eficaz e fácil dos estudantes às mutações que se verificaram 

este ano na nossa Faculdade.  

Procurámos frequentemente, em sede de Conselho Pedagógico, o consenso entre 

docentes e discentes apenas abdicando de procurar o mesmo quando tal significasse 

soluções menos favoráveis ou proveitosas para os nossos alunos. Ainda que, variadas 

vezes, as visões tenham sido divergentes, o propósito foi sempre o mesmo e esse foi 

o de procurar as melhores soluções para aqueles que representamos. 

Em especial, cabe mencionar os conselheiros discentes, todos aqueles com quem 

trabalhámos ao longo deste mandato e agradecer-lhes toda a determinação e trabalho 

constante na procura das melhores e mais consensuais soluções. As relações estabe-

lecidas e o contínuo desenvolvimento das mesmas apenas contribuiu para uma me-

lhoria das condições dos nossos estudantes e aos resultados pretendidos. 

Importa mencionar que tudo aquilo que se alcançou e que ainda será alcançado deve 

e tem que ser atribuído a todos aqueles que contribuíram no interior do próprio Depar-
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tamento, à Patrícia, pelo trabalho e auxílio constante, a todos os membros de Direção 

e um agradecimento especial ao Eduardo por ter acreditado no projeto e pelo trabalho 

desenvolvido no âmbito do mesmo. A todos, um enorme obrigado já que aquilo que se 

alcançou só foi possível com a colaboração de todos. 

 

Considerações estratégicas: 

O trabalho no Departamento em questão deve pautar-se pelo maior rigor e transpa-

rência tendo em conta a importância (vital) das matérias com que o mesmo contende 

diariamente e os efeitos que as mesmas têm no dia-a-dia de cada estudante da nossa 

Faculdade, independentemente do ciclo de Estudos no qual este se encontre. 

Futuramente, não se deve descurar a procura de consenso constante entre os conse-

lheiros, especialmente, entre os Conselheiros discentes do Conselho Pedagógico, já 

que tal se afigura da maior importância para um trabalho de sucesso no Departamento 

e no órgão em questão. 

Além disso, deve manter-se a postura de transparência e proximidade de todos os 

estudantes seja através da resolução de dúvidas, seja através da realização de ses-

sões de esclarecimento, seja através da elaboração de Guias Pedagógicos ou outras 

formas de aproximação dos estudantes ao Departamento em questão. Só assim se 

pode desempenhar a missão do Departamento da melhor maneira possível, aquela 

que deve sempre ser pretendida por qualquer membro do mesmo. 
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VICE-PRESIDÊNCIA DAS ATIVIDADES E 
DA VALORIZAÇÃO EXTRACURRICULAR 
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MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE 
 

Há um ano atrás o objetivo que nos comprometemos a cumprir é o mesmo que até 

aos dias de hoje se mantém, fazer mais, melhor, e diferente, pois só assim se conse-

gue alcançar o fim desejado: a defesa dos interesses dos alunos, dotando-os de me-

canismos e ferramentas que os permita superar os obstáculos diários vividos no seio 

da comunidade estudantil e enriquecer o seu percurso académico. 

 

A vice-presidência das atividades e valorização extracurricular é fundamental na vida 

dos estudantes, na sua integração na Faculdade e preparação para o mundo do traba-

lho para tal, os alunos podem contar com um vasto leque de atividades feitas a pensar 

neles e ouvidos para os ajudar a esclarecer as duas dúvidas e inquietações. 

 

Assim, o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, mais uma vez alcançou o objetivo 

difícil que é a integração dos novos alunos na Faculdade, tendo-o feito quer através de 

várias iniciativas na semana “Direito ao Caloiro”, quer nos dois jantares do caloiro or-

ganizados pelo departamento, tendo ainda sido organizado o Fim-de-semana do Ca-

loiro que irá decorrer nos próximos dias.  

Numa parte mais pedagógica, procedeu-se à melhoria do Manual de Sobrevivência, 

dotando-o de informações bastante relevantes para aquilo que é o processo de inte-

gração dos alunos, como o aconselhamento de quais os manuais a adotar nas diver-

sas cadeiras, ao que se seguiu a continuação da conferência “FDL Starter Pack”, onde 

se procurou esclarecer os alunos quando às dúvidas, legítimas, que estes não viram 

satisfeitas.  
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Alcançou-se ainda um estreitar de relações entre o Departamento, a AAFDL e os seus 

alunos, através de várias reuniões com os delegados de subturmas, nas quais se de-

bateram problemas existentes e se tentaram encontrar soluções para os mesmos.  

 

No Departamento do Cultural e Apoio aos Núcleos Autónomos, face à situação em 

que este se encontrava há alguns anos, tentou-se, de certa forma, potencializar o De-

partamento e ressuscitar o interesse dos estudantes pela cultura. Com este desejo, 

organizou-se a II Noite de Fados que contou com a presença de duas fadistas e teve 

alguma adesão dos nossos alunos, criámos também as Noites de Cinema, que tinha 

como propósito proporcionar aos alunos um momento de lazer pós-aulas, tentando 

sempre enquadrar os alunos do pós-laboral através do estabelecimento de um horário 

passível de possibilitar a presença destes. Foi também realizado o primeiro encontro 

de tunas - I Artigo - que pôde contar com a atuação de quatro tunas, duas das quais 

da Casa, seguida de uma after party, tendo ambos os momentos bastante adesão e 

contribuído para a promoção destes Núcleos da AAFDL. 

 

Quanto ao Departamento de Erasmus e Relações internacionais, foi incansável o 

apoio dado pelo Departamento aos estudantes Incoming e Outgoing. Os primeiros 

poderiam contar com a elaboração de um Guia de Erasmus, dotando-os das informa-

ções mínimas e necessárias para o seu estabelecimento em Lisboa. O Departamento, 

em coordenação com o GERI, procedeu às inscrições destes primeiros alunos, servin-

do como primeiro contacto na chegada destes estudantes. Procurou-se também a in-

tegração destes através da realização de dois jantares de Erasmus e com o programa 

Buddies no qual se pretendia estabelecer uma relação entre os alunos da Faculdade e 

os alunos de Erasmus, através do qual aqueles fariam acompanhamento deste ao 

longo da sua estadia no país. No que diz respeito aos alunos Outgoing, procurou-se 
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alertar os interessados nos programas de mobilidade para os prazos e requisitos dos 

mesmos através da colocação e partilha de cartazes informativos e de sessões de 

esclarecimento, inicialmente feitas presencialmente e depois por via eletrónica.  De-

senvolveram-se ainda FAQ’s, divulgadas no site da AAFDL, onde se procurou dar uma 

reposta rápida às dúvidas dos alunos e providenciar informações relativamente a paí-

ses alvo de interesse por parte destes. 

 

No Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar, deu-se continuidade à vertente 

mais institucional do Departamento, através da realização das II Jornadas de Direito 

do Desporto que pôde contar com variados oradores experimentados e especializados 

nesta área e nos temas que se trouxe a debate. Houve ainda uma maior e melhor 

aposta nas modalidades individuais que se apresentou como um investimento de su-

cesso face à conquista de um segundo lugar na modalidade de Esgrima e um primeiro 

lugar no Padel nos campeonatos universitários. A isto acrescente-se a publicação pe-

riódica dos resultados das nossas equipas de forma a estreitar a relação entre os alu-

nos e o apoio destes às equipas da Faculdade. 

 

Quanto ao Departamento do Marketing e Comunicação Académica, foram celebradas 

parcerias com instituições e entidades de forma a possibilitar aos alunos usufruir dos 

serviços destes de forma mais acessível. O Departamento foi peça indispensável na 

promoção dos eventos da AAFDL e na divulgação dos mesmos, competindo-lhe tam-

bém a sua credenciação. Face à importância do Departamento no seio da comunidade 

estudantil e da Associação Académica, tendo este um potencial infinito e devendo ser 

devidamente explorado, nesta fase, só podemos lamentar não o ter feito. 
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Por fim, no Departamento do Recreativo, uma vez que as festas da AAFDL já se posi-

cionam num lugar de destaque naquilo que é a noite universitária, procurou-se melho-

rar as infraestruturas e as condições dos recintos festivos, por exemplo, através da 

colocação de sanitários móveis, oferecer aos alunos uma melhor variedade de música 

e de escolha a nível de restauração. No que concerne à Festa da Cerveja, procedeu-

se à sua expansão pela colocação de um quarto palco. Melhorou-se ainda a divulga-

ção dos eventos pela presença de pontos de venda noutras Faculdades e colocação 

de cartazes nas mesmas. 

 

Acabamos o mandato com um sentimento de dever cumprido, mas sempre com a 

consciência que mais poderia ser alcançado, algo que peço a quem venha a assumir o 

cargo.  

A todos os vogais o meu agradecimento pelas horas despendidas, que apesar de mui-

tas vezes nos impossibilitarem de ter um melhor aproveitamento académico fazem 

parte das nossas responsabilidades, responsabilidades estas de que tínhamos cons-

ciência aquando da nossa candidatura.  

A todos os parceiros um obrigado por contribuírem na execução das atividades ao 

longo deste mandato, em especial, ao Rui Oliveira da RPM e ao França da Mama 

Sume.  

Que os próximos consigam fazer ainda mais, melhor e diferente do que eu e os meus 

vogais conseguimos.  

O meu percurso enquanto dirigente associativo acaba aqui, mas poderão sempre con-

tar comigo para o que vier, porque no fim o que interessa são os estudantes da Facul-

dade de Direito de Lisboa. 

Obrigado. 

André Costa 
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DEPARTAMENTO DE APOIO AO PRIMEIRO ANO 

 

Como ponto inicial neste mandato foram defendidas e apresentadas várias propostas 

com o intuito de fazer sempre “Mais, Melhor e Diferente.”. Este foi o lema que sempre 

acompanhou o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano durante este mandato e orgu-

lhamo-nos de conseguir olhar para trás e ver que esse lema foi cumprido.  

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

forço 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 Depar-

tamento de Apoio ao Primeiro Ano, na medida em que a sua função reparte-se exata-

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

aproximação aos novos alunos, e, acima de tudo, criar instrumentos e mecanismos 

para que estes se conseguissem ambientar e usufruir na sua plenitude da experiência 

universitária. Especificamente, o objetivo fundou-se na consolidação dos meios inte-

grativos e a consequente melhoria das actividades desenvolvidas pelo Departamento 

de modo a abranger o maior número de alunos. 

 

Open Day da Licenciatura  

A realização do Open Day da Licenciatura da Fa-

culdade de Direito de Lisboa é uma iniciativa que 

exige coordenação de esforços, bem como da ne-

cessária sinergia entre Departamentos 

Esta atividade é fundamental na divulgação da 

Faculdade, e eminentemente, é o primeiro contacto 

que os muitos alunos do Ensino Secundário têm com a Faculdade que poderá ser a 

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

to Académico e Política Educativa, houve uma estreita colaboração para se proporcio-

nar a melhor experiência possível aos muitos alunos de todos os pontos do País que 

foram por nós recebidos. 

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

percecionar da melhor forma como é um dia habitual na Faculdade, e, ao mesmo tem-

po, conseguissem ficar a conhecer a Faculdade e o seu método de ensino.  

Assim, foram realizadas visitas guiadas a todos os espaços da Faculdade. Posterior-

mente, foi dada a oportunidade de estes conhecerem os vários espaços de restaura-

ção, para depois se proceder a uma pequena aula prática lecionada por Docentes da 

Faculdade e uma troca de experiências por parte de alunos dos vários anos, possibili-

tando aos interessados receberem na primeira pessoa a partilha da experiência dos 

alunos que frequentam o Ensino Universitário e que estão sujeitos ao método de ensi-

no praticado no dia-a-dia na Faculdade de Direito de Lisboa. 

Resumidamente, a iniciativa pretendeu demonstrar aos interessados a Faculdade no 

seu todo. Missão que foi realizada eficientemente, demonstrando aos (possíveis) nos-

sos futuros alunos e colegas o porquê desta ser a melhor Faculdade de Direito do Pa-

ís. 

 

Jantar do Caloiro – 1 de Junho de 1017 

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

Departamento, realizando-se no dia da festa da Cerveja, e tra-

duz-se numa atividade de interesse, dado que permite aos alu-

nos relacionarem-se num ambiente diferente do normal na Fa-

culdade. 
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O evento é dedicado a uma vertente mais recreativa, nomeadamente ao convívio en-

tre os alunos de 1º ano. O Departamento visou, nesta atividade, essencialmente, o 

reforço das ligações e um momento de diversão, tendo a missão sido cumprida. Fo-

ram assim realizados alguns jogos lúdicos, e preparadas algumas surpresas ao longo 

do jantar.  

De realçar também a sinergia entre Departamentos, ideia defendida neste mandato 

por toda a AAFDL, com a ajuda importante do Departamento de Erasmus e Marketing. 

Consideramos que a actividade teve bastante sucesso, pela adesão e relacionamento 

entre os alunos e a equipa presente no jantar, e por, sobretudo, o objetivo primário da 

actividade ter sido cumprido.  

Contudo, o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano olhou para este primeiro “Jantar 

do Caloiro” como um ensaio para o Jantar do Caloiro que se realizou no 1º Semestre 

do ano letivo corrente. 

 

Guia do Caloiro & Manual de Sobrevivência 

O Guia do Caloiro & Manual de Sobrevivência é uma 

ferramenta de esclarecimento bastante útil para o 

aluno que acaba de ingressar na Faculdade. Indubi-

tavelmente, compreendemos que a continuidade do 

mesmo e a inerente edição e contributo na sua cria-

ção e melhoria por parte de alunos com acumulada 

experiência, isto é, noutros anos além do 2º, que, por 

sinal, já atravessaram o mesmo processo, é fulcral 

para possibilitar uma melhor e mais rápida integra-

ção e compreensão do mundo académico. 
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Para o efeito, introduzimos conteúdos inovadores, designadamente ao nível da expli-

cação das disciplinas optativas. Sem descurar, claro, o trabalho de melhoria das in-

formações prestadas, de modo a melhor precaver os novos alunos para a realidade 

que estes irão encontrar na Faculdade de Direito de Lisboa. 

 

Apoio na realização da Semana das Inscrições 

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

tamento do Acompanhamento e Política Educativa, 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 no-

vos estudantes começou aqui, sendo que a abertura e proximidade do Departamento 

permitiu em primeira e última análise retirar as bastantes dúvidas colocadas. 

 

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 oportuni-

dade 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 no Ensino Superior com o lado pedagógico fulcral para o su-
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cesso académico. Contaram-se com várias atividades, pelo espaço da Faculdade, de 

modo a permitir que os novos alunos conhecessem o espaço da mesma; como esta 

semana de integração visou proporcionar aos estudantes uma experiência diferente, 

contou-se com uma ida ao Banco Alimentar, de forma a incrementar o voluntariado, 

tendo o número de praticantes nesta “Praxe Solidária” sido record; para terminar, exis-

tiu a tradicional festa do “Porco no Espeto”, que, para terminar uma semana de gran-

des emoções, serviu para o entrosamento de todos os interessados que participaram 

nesta integradora semana.  

 

Reunião com os Delegados de Turma 

Uma das principais bandeiras a implementar foi o reforço da ligação com os represen-

tantes das subturmas, os respetivos delegados de turma. Foi exatamente nesse senti-

do que aumentámos a informação relativamente ao tema no Guia, e tentámos criar as 

pontes necessárias para que o objetivo fosse cumprido. 

O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano contou com a especial ajuda do Departa-

mento do Pedagógico e aproveitou o balanço que foi feito pelo mesmo, para conseguir 

tirar algumas ilações e fazer algumas melhorias.  

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 so-

luções para os problemas conhecidos. Alguns dos problemas apresentados prende-

ram-se, por exemplo, com a falta da disponibilização dos respectivos programas de 

algumas cadeiras. 

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 globalida-

de possam ter uma presença mais ativa junto do Departamento de Apoio ao Primeiro 
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Ano e da AAFDL, sendo que o seu contributo poderá, sem dúvida, ser muito importan-

te para o desenvolvimento da Faculdade. 

 

Conferência “Starter Pack” 

Observando o modelo praticado anteriormente, e após uma reflexão sobre quais seri-

am os principais problemas a serem abordados, optámos por uma solução mais práti-

ca e mais condizente com os problemas mais prementes. Esta conferência realizou-se 

em conjunto com o Serviço de Tutorias da Faculdade, tendo, na altura, como respon-

sável o Dr. Ricardo Bernardes.  

De modo a que esta conferência pudesse ser por várias for-

mas e maneiras a sua mensagem repetidamente publicitada, 

o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano optou pelo cami-

nho da partilha aberta de experiências, tendo, nesse sentido, 

selecionado alunos com experiências diversas, e com méto-

dos de estudo distintos, além da Conferência ter contado 

com Docentes que lecionam ao 1º ano, os docentes foram, 

igualmente, alunos da Faculdade, tendo detalhado 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 teve o devido êxito e que as dificuldades registadas pelos 

alunos no início do Curso são ultrapassáveis. 

Esperamos que os alunos tenham visto as suas dúvidas respondidas, e que acima de 

tudo, possamos ter contribuído para o seu sucesso escolar.   
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Integração dos alunos de 2ª e 3ª fases 

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

criar realmente mecanismos suficientes para ajudar os estudantes que ingressaram 

em 2ª e 3ª fase. 

Apesar dos vários constrangimentos que são intrínsecos à Faculdade, especificamen-

te as incompatibilidades horárias ou ao atraso no estudo que sucede devido à decor-

rência das aulas, o Departamento pretendeu estar perto dos alunos que se encontra-

vam nesta situação.  

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

Starter Pack” em colaboração com o Departamento do Pós-Laboral, onde foram abor-

dados variados temas que suscitavam bastantes reticências nos estudantes de 2ª fa-

se. O Regulamento de Avaliação foi um dos temas que mais dúvidas suscitou devido à 

sua complexidade. Posteriormente, foram abordados temas mais genéricos relativa-

mente ao modo mais indicado para estudar ou qual o comportamento e postura a ado-

tar numa oral.  

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.  

Consideramos importante realçar o facto de o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano 

ter feito um esforço importante para introduzir grande parte dos manuais necessários 

para cada cadeira, no primeiro semestre. Esta medida foi cumprida no Guia do Manual 
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do Caloiro e foi essencial para os alunos de 2º e 3º fase, para que não ficassem em 

nada atrás dos restantes alunos da Faculdade. 

 

Jantar do Caloiro – 26 de Outubro de 2017 

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 ativi-

dades desenvolvidas durante o jantar.  

Nesse seguimento, julgamos que houve uma clara me-

lhoria ao nível da organização e da consequente diver-

são dos alunos que afluíram a esta iniciativa recreativa. 

É com orgulho que o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano confirma que bateu um 

recorde nestes parâmetros, com a presença de 144 alunos no presente jantar.  

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

dade é um excelente complemento para os objetivos do Departamento. 

 

V Gala do Caloiro 

Na sua 5ª edição, a Gala tentou recuperar o êxito de edi-

ções anteriores, assim, o objetivo prendeu-se com a me-

lhoria da atividade face ao anterior. 

 A Gala representa um evento de “glamour” em que se 

mistura um pouco de teatralidade com o mundo dos juris-

tas em potência. 

Nesta lógica, o Departamento, tentando tornar o evento 
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mais interativo, e ao mesmo tempo mais agradável para a plateia, adotou como temá-

tica, um a espécie de baile de gala em Veneza. Foi com este cenário inspirador que se 

desenrolou a Gala, com momentos diversos, desde a apresentação de “sketches”, 

atuações musicais e teatrais. Todas as escalas continham um propósito próprio, e cla-

ro, 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 espe-

táculo em si, e não para os prémios. 

Este foi, sem dúvida, o evento mais marcante do ano. Foi, com toda a certeza, o mo-

mento que realçou e enfatizou todo o trabalho do Departamento de Apoio ao Primeiro 

Ano. Neste evento, o Departamento contou com a ajuda de vários Colaboradores de 

outros departamentos da AAFDL, defendendo assim uma das bandeiras mais impor-

tantes deste mandato: a sinergia entre Departamentos. 

  

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 empre-

endidos na sua preparação, mas não po-

demos aferir nada mais do que isto, porque 

o Fim-de-semana do Caloiro só terá data 

nos dias 24, 25 e 26 de Março. 

Sendo que esperamos que decorra com 

normalidade, tendo em consideração a inovação do que a esta medida diz respeito.  
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Programa “Buddies” 

O Programa Buddies foi uma ideia que surgiu, inicialmente no Departamento de 

Erasmus. Contudo, entendemos adaptá-la à realidade do 

nosso Departamento e consideramos que esta foi uma 

ideia muito boa para a integração dos alunos da 2ª e 3ª 

fase.  

Foi, sem dúvida alguma, uma ideia inovadora e elogiada.  

Esta medida foi muito bem recebida na comunidade es-

tudantil e acreditamos que tenha produzido todos os re-

sultados esperados. 

 

Balanço do mandato: 

Consideramos necessário reforçar a importância que os Colaboradores do Departa-

mento tiveram neste mandato de 2017/2018 e como tal agradecer todo o seu contribu-

to: Bernardo Botas, Daniela Colaço, Francisco Maria Contreiras, Inês Duarte Silva, 

José Borges, José Vilas Monteiro, João Abreu Campos, Mafalda Estácio, Mafalda 

Roldão, Maria Ana Bau, Maria Duarte, Marta Azevedo, Mauro Paim, Miguel Morais, 

Nina Blakeway, João Barbosa, Matilde Carrasquinho. É da máxima importância realçar 

que este foi um grupo coeso, desde o início do mandato, um grupo que sempre tentou 

servir ao máximo o interesse de todos os alunos, particularmente os alunos do 1º Ano. 

A missão à qual o Departamento se propôs para o mandato foi cumprida na sua totali-

dade. Contudo, existem medidas que devem ser repensadas pelos próximos membros 

do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, porque acreditamos que podem ser ainda 

melhoradas.  
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Em primeiro lugar, em relação ao Fim-de-Semana do Caloiro, apesar de acima já ter 

sido explicado que ainda não se sabe o resultado final do mesmo, acreditamos que 

deve o timing ser repensado. 

Embora seja uma medida de difícil execução, pois leva algum tempo a ter toda a logís-

tica pronta, deve-se ponderar a sua melhor forma e altura para pôr em prática. 

Contudo, é importante realçar que foi intenso e aprumado o esforço e dedicação de 

grande parte dos membros do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, fazendo com 

que este ano tenha sido um ano cheio de atividades e ideias inovadoras para os alu-

nos do Primeiro Ano. 

Em jeito de balanço geral, é possível afirmar que o mandato registou um balanço mui-

to positivo, obtendo melhorias nos aspetos que considerámos desde início revelarem 

uma importância acrescida em face aos restantes. Destaco, como exemplo, o alarga-

mento no quadro da integração aos alunos de 2ª e 3ª fases, que, sem dúvida, obtive-

ram um acompanhamento mais próximo este ano, do que em qualquer outro ano, de 

modo a igualar as oportunidades face aos alunos de 1ª fase. Além disso, a ligação 

com os delegados de turma foi reforçada, aproximando, noutro âmbito, 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 exem-

plos 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, consequente-

mente, sejam combatidas as dificuldades que se registam com ingresso no Ensino 

Superior.  
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Não podemos deixar de reforçar a ideia de que o Departamento de Apoio ao Primeiro, 

neste mandato, se esforçou muito e é de lisonjear todas as presenças e empenho de 

todos os membros do mesmo. 

 

Considerações estratégicas: 

Um pouco à semelhança do que foi apontado no mandato transato, a cooperação com 

os vários departamentos deve ser aprofundada, mas é de realçar que este ano essa 

medida foi cumprida, de modo a serem obtidos melhores resultados ao nível dos even-

tos realizados pelo Departamento.  

Atendendo à experiência advinda do percurso realizado ao longo deste mandato, im-

porta elaborar as seguintes recomendações: ao nível da semana do “Direito ao Caloi-

ro”, apesar dos seus sucessos, será importante avaliar o paradigma vigente e moder-

nizar a mesma. Procurar uma maior interação entre o campus da ULisboa e os pró-

prios alunos deverá ser o caminho a seguir, ainda que reforçando a interação entre os 

alunos ao mesmo tempo.  

Relativamente aos alunos de 2ª e 3ª 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 ine-

rentes ao funcionamento da Faculdade. Defendemos, portanto, que o “Programa Bud-

dies”, ideia inovadora neste mandato, devendo ter continuidade. 

O incremento e o reforço na interligação com os delegados de turma consistem em 

algo que se traduz num ditame a ser seguido, dado que estes são as “vozes” de cada 

subturma.  

Relativamente ao Fim de Semana do Caloiro, consideramos que este deve ser reali-

zado no início do mandato, de modo a que haja maior adesão. A adesão tenderá a ser 
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superior, devido à disponibilidade apresentada pelos alunos e a sugestibilidade à no-

vidade. 

Posto isto, como consideração final, pensamos que o Departamento tem seguido a 

política correta, e é com consciência disto que se deve trabalhar, claro, sempre apre-

sentando 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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DEPARTAMENTO DE 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 des-

curada em prol de um alargado leque de situações. 

O Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar teve como objetivo combater esse 

afastamento da realidade desportiva, bem como possibilitar que apaixonados das mais 

diferentes modalidades pudessem praticá-las em representação da AAFDL, tendo al-

cançado vários sucessos desportivo. 

Além do constante apoio às equipas, criámos a equipa B da equipa de futebol mascu-

lino e reativámos a equipa de rugby. 

Também a área de Direito do Desporto tem vindo a assumir relevância na nossa soci-

edade, mantendo-se, ainda assim, uma temática pouco explorada para a maior parte 

dos estudantes de Direito. 

 

Dinamização da Gala do Desporto 

Este ano a Gala do Desporto decorreu na normalidade, 

com algumas melhorias na parte da alimentação, promo-

vendo um convívio saudável entre todas as equipas, e 

fomentando o espírito de equipa.  

Através da entrega de prémios individuais, pudemos reco-

nhecer o mérito dos atletas da AAFDL, promovendo tam-

bém a competição saudável e solidificando a união entre 

equipas. 
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Promoção de um estágio disponível a todas as equipas 

Realizou-se um estágio com a equipa de futebol, tendo em vista a preparação para o 

Campeonato Universitário de Lisboa e a solidificação da equipa.  

Sendo a preparação uma das mais importantes fases no que toca à competição des-

portiva, o estágio permitiu uma aproximação dos jogadores, uma maior compreensão 

do estilo de jogo de cada um por parte dos treinadores, tendo esta atividade servido 

também para promover um momento de descontração entre jogadores e treinadores. 

 

Promoção da prática de modalidades individuais 

Verificou-se uma aposta crescente na prá-

tica de modalidades individuais, apostando 

na divulgação das várias competições in-

dividuais e alcançando excelentes resulta-

dos, tendo a AAFDL conquistado pela pri-

meira vez uma medalha de Ouro na modalidade de Padel e uma medalha de Prata na 

modalidade de Esgrima. 

Esta aposta é de extrema importância, dado o número de estudan-

tes que praticam modalidades individuais e que teriam orgulho em 

representar a AAFDL nas competições universitárias. Revelou-se 

frutífera tendo em conta as vitórias e sucessos que se alcançaram. 

 

Aposta numa maior presença nas inscrições de novos alunos da Faculdade 

Este ano, como tem sido tradição, disponibilizou-se uma banca para que os novos 

alunos pudessem ter conhecimento das diferentes modalidades disponíveis, bem co-

mo proceder à sua inscrição nas várias equipas. Inovámos mantendo uma presença 
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efetiva, ao longo de todo o período de inscrições, disponibilizando ainda durante as 

semanas seguintes fichas de inscrição para as equipas na AAFDL, permitindo que 

mesmo alunos que tenham entrado na Faculdade em segunda ou terceira fase tives-

sem conhecimento e se pudessem juntar às diferentes equipas. 

 

Criação de uma publicação periódica digital, divulgada semanalmente 

Este ano, criámos uma publicação periódica digital, parti-

lhada através das redes sociais, na qual se partilhavam 

os últimos resultados das diferentes equipas da AAFDL, 

atuais classificações e um breve resumo semanal, des-

tacando as boas prestações de cada equipa.  

Esta inovação teve excelentes resultados, cumprindo o 

propósito de manter a comunidade académica informada 

das competições desportivas das diferentes equipas, 

tendo igualmente desempenhado um papel importante na motivação dos atletas, dada 

a assídua presença no destaque semanal da publicação 

 

Promoção das II Jornadas de Direito do Desporto 

 A II Edição das Jornadas de Direito do Desporto conta com a presença de vários ilus-

tres da área e vem renovar a aposta na vertente institucional do Desporto. 

Provada no ano anterior a importância de uma aproximação deste Departamento ao 

âmbito institucional do Desporto, assumimos como prioridade realizar a 2ª Edição das 

Jornadas de Direito do Desporto.  

Através da presença de vários nomes sonantes na área a que nos propusemos de-

senvolver, dá-se a oportunidade de debater sobre temas da atualidade como o Con-
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sumo de Doping, a Viciação de Resultados, a Resolução de Litígios Desportivos e 

Regras da FIFA quanto à transferência de jogadores. 

 

Organização de um torneio de futsal e eventos desportivos dedicados a alunos 

do pós-laboral 

Realizou-se, em colaboração com o Departamento do Pós-

Laboral e do Trabalhador Estudante, várias iniciativas com 

vista à integração dos alunos, bem como à promoção da prá-

tica desportiva. 

Em colaboração com o Departamento da Ação Social, reali-

zou-se um torneio solidário em apoio à Associação Sonha 

Faz e Acontece, no qual através de uma contribuição simbó-

lica os atletas contribuiriam para uma causa humanitária, tendo a possibilidade de ga-

nhar um prémio no caso de se sagrarem campeões do torneio. 

Realizámos, ainda, vários eventos desportivos com o propó-

sito de possibilitar a participação de alunos do Pós-Laboral, 

tendo para isso os torneios sido realizados em horários que 

não colidiam com os horários das aulas dos mesmos. 

Assumindo a prática desportiva dos alunos da Faculdade 

como uma prioridade, a realização destes torneios teve 

também como finalidade promover essa mesma prática 

desportiva e alargá-la a todos aqueles que não se encontravam inscritos nas equipas 

da AAFDL, tendo sido realizados dois torneios de futsal e um torneio de voleibol. 
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Renovação dos materiais desportivos 

Com o objetivo de providenciar boas condições de treino a todos os atletas, foram re-

novados os materiais desportivos das diferentes equipas, visando a satisfação das 

necessidades de treino de cada equipa, e possibilitando assim que todas as equipas 

da AAFDL tivessem os materiais necessários para uma boa prática da modalidade. 

 

Balanço do mandato: 

Este mandato teve como principal foco e preocupação uma maior aproximação às 

diferentes equipas, tendo estas sido o pilar deste mandato para este Departamento. 

As relações com entidades desportivas como a Associação Desportiva do Ensino Su-

perior de Lisboa foram melhoradas, tendo a AAFDL saldado todas as dívidas contraí-

das por mandatos anteriores. 

De realçar a excelente contribuição de toda a equipa, composta por Diogo Fontes, 

Duarte Costa Pinto, Francisco Araújo, Francisco Cordeiro Araújo, Francisco Pestana 

Silva, Gonçalo Maia, Gonçalo Martins, João Dias, João Maldonado, Manuel Graciosa, 

Manuel Maria Santos, Paulo Pena, Pedro Cabral, Pedro Faria, Rita Romeiro e José 

Caiado. 

 

Considerações Estratégicas: 

Como recomendações para mandatos futuros, aquilo que podemos observar é a ne-

cessidade de renovar os equipamentos desportivos das várias equipas da AAFDL, 

possibilitando que estas tenham um equipamento identificativo e distintivo de todas as 

outras. 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 Despor-

to tem vindo a ser sujeito em tempos recentes 
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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 reco-

nhecida 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 cresci-

mento. Considerando a forte aposta que se fez este ano, e os resultados imediatos 

que daí advieram, cabe, aos próximos mandatos, pugnar pelo incremento da divulga-

ção 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 Des-

porto e os desportistas desta Faculdade. 
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DEPARTAMENTO DE ERASMUS E RELAÇÕES INSTERNACIONAIS 

 

O mandato da equipa do Departamento de Erasmus e Relações Internacionais tinha 

como principal objetivo duas vertentes: a vertente dos alunos Incoming e a vertente 

dos alunos Outgoing. 

Tínhamos como principal missão dar o maior apoio possível aos alunos que escolhem 

a nossa Faculdade para realizar programas de mobilidade, proporcionando a melhor 

integração e apoio possível, bem como facilitar e proporcionar as melhores condições 

para os alunos da nossa Faculdade que pretendem realizar Erasmus ou programas de 

mobilidade por protocolo. 

 

Elaboração de um guia de auxílio para estudantes Erasmus Incoming 

A elaboração do Guia de Erasmus era uma das princi-

pais medidas do Departamento no sentido de fornecer 

informações relativas à Faculdade, no que respeita à sua 

história, à própria AAFDL, bem como aos métodos de 

avaliação proporcionando, assim, aos estudantes de 

Erasmus Incoming um panorama geral do que podem 

esperar e experienciar da cidade de Lisboa, assim como 

todas as informações básicas necessárias para o dia-a-

dia. 

O guia, para aqueles que vêm sem qualquer ou com uma informação mínima torna-se 

assim uma ferramenta bastante útil, devendo continuar a ser elaborado e melhorado 

quando tal seja necessário. 
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Programa “Buddies” 

Este programa tinha como principal intuito a interação e a promoção de uma boa inte-

gração dos alunos Incoming com a comunidade de alunos da Faculdade, tendo sido 

disponibilizados dois formulários online em que mediante a inscrição dos alunos da 

nossa Faculdade e dos alunos Incoming foi criada uma 

correspondência entre estes seguindo uma ordem de 

preferências que os alunos podiam escolher aquando 

da inscrição. 

Este programa pretendia que cada aluno Incoming ti-

vesse um Buddy e que este fosse uma importante aju-

da para todas as dificuldades que um aluno estrangeiro 

encontra quando chega a um novo país. 

Infelizmente, o programa ficou aquém das expetativas, 

contando com uma grande participação e interesse por parte dos alunos Portugueses 

contundo, teve uma fraca adesão por parte dos alunos Incoming apesar da sua divul-

gação através de diversas plataformas e meios. 

 

Divulgação de outros programas de mobilidade 

O programa Almeida Garrett, enquanto programa de mobili-

dade interna, teve especial destaque tendo sido publicitado e 

tendo sido feito um acompanhamento relativamente às dúvi-

das que os alunos suscitaram. 

Foi também feita uma aposta no que toca à própria promo-

ção do programa Erasmus, no sentido de serem respeitados 

os prazos, alertando os alunos para estes mesmos. 
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Sessões de esclarecimento de dúvidas 

As sessões de esclarecimento de dúvidas pretendem ser uma forma de, semanalmen-

te e de forma presencial, existir um apoio aos alunos no que respeita às dúvidas rela-

cionadas com Erasmus e programas de mobilidade. 

Esta medida foi inicialmente concretizada de forma presencial e, posteriormente, após 

a verificação de que esta seria a forma mais prática e a mais utilizada pelos alunos, 

via redes sociais e via correio eletrónico. 

 

Jantar de Erasmus 

O jantar de Erasmus era mais uma das medidas em que pretendia promover uma me-

lhor integração dos estudantes Incoming na nossa Fa-

culdade. 

Mesmo tendo sido realizados dois jantares, um em 

cada semestre, ambos se pautaram por uma fraca 

adesão dos estudantes, mesmo tendo estes sido di-

vulgados várias vezes e via diferentes plataformas. 

Face ao exposto, há, então, a necessidade de repen-

sar os moldes destes e a maneira de despertar um 

maior interesse e consequente adesão a estes estudantes. 

 

Realização de conferências tendo por base testemunhos de alunos que fizeram 

programas de Mobilidade 

Esta medida tinha como foco inicial a exposição dos testemunhos de alunos que já 

tivessem realizado programas de Mobilidade no sentido de proporcionar aos estudan-

tes da nossa Faculdade uma maior segurança e esclarecimento aquando do momento 

de escolha dos seus destinos. 
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A medida foi realizada, contudo, num diferente enquadramento. Os testemunhos des-

tes alunos foram publicados no site da AAFDL tendo sido assim encontrada uma for-

ma de os expor, tendo em conta a impossibilidade de o fazer nos moldes da conferên-

cia, o que iria impossibilitar também que grande parte dos alunos que a estas não pu-

dessem atender não iriam adquirir tais informações. Com a colocação destes teste-

munhos no site tal impossibilidade deixa de existir. 

 

Criação de um portal virtual com informações relativas a destinos de Erasmus 

Esta medida ainda se encontra em desenvolvimento, tendo sido divulgado um formulá-

rio em que os antigos alunos Outgoing possam preencher de acordo com a realidade 

do seu destino de mobilidade onde se encontravam questões sobre a Faculdade, a 

Cidade em causa e o custo de vida que lá se praticava. 

Os resultados destes formulários serão então publicados no site da AAFDL de acordo 

com uma divisão por países e por Faculdades, proporcionando assim aos alunos que 

pretendem realizar programas de Mobilidade uma maior segurança aquando da esco-

lha do destino, existindo, dessa forma, uma base de dados onde estes podem consul-

tar informações relevantes. 

 

Desenvolvimento de FAQ’s 

Com esta medida visa-se dar aos alunos uma maior e mais detalhada informação rela-

tivamente aos países em que estes pensam ingressar através dos programas de mo-

bilidade. Sendo-lhes facilitadas informações tais como os requisitos, as candidaturas e 

as bolsas. 

A sua divulgação será feita através do site da AAFDL. 
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Sessão de boas vindas e inscrições dos estudantes Incoming 

O Departamento esteve ainda presente, durante os dois semestres, tanto nas sessões 

de boas vindas como nas inscrições dos estudantes Incoming. 

No que toca à vertente da sessão de boas vindas, a AAFDL esteve presente em am-

bas as sessões realizadas sendo que, para além da apresentação da Associação 

Académica, foram dadas informações relevantes aos alunos no que toca a todas as 

atividades dinamizadas por esta. 

Por outro lado, na vertente das inscrições, o Departamento de Erasmus manteve o 

seu apoio ao GERI, prestando auxílio na inscrição dos alunos Incoming na Faculdade, 

bem como na divisão destes pelas turmas. Esta atividade, para além de promover o 

bom relacionamento da AAFDL com o GERI, permite, também, uma maior aproxima-

ção dos alunos portugueses com alunos estrangeiros sendo que são estes primeiros 

que fazem a sua inscrição e que prestam o primeiro auxílio aquando da sua chegada à 

Faculdade. 

 

Protocolo Erasmus Life Lisbon (ELL) 

Após realizar uma análise de mercado 

e proceder a reuniões com várias em-

presas, o Departamento de Erasmus e 

Relações Internacionais, com o intuito 

de promover uma melhor integração 

dos estudantes Incoming e tendo em 

vista proporcionar uma melhor experiência e usufruto dos seus meses em Portugal, 

desenvolveu uma parceria com a Erasmus Life Lisboa, à semelhança de anos anterio-

res, empresa especializada em atividades para estes alunos. 

 



 
         RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2017/2018 

 
 
 
 
 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 137 

 

Para além da presença destes mesmos em ambas as sessões de boas vindas e ins-

crições, foi também elaborada uma semana de atividades exclusivamente para os alu-

nos Incoming da nossa Faculdade. 

 

Balanço do mandato: 

O balanço do mandato do departamento de Erasmus e Relações Internacionais foi 

bastante positivo no sentido em que foram realizadas ou encontram-se em fase final 

de realização todas as medidas propostas aquando o início do mandato. 

Foram sentidas algumas dificuldades no que toca às medidas que visavam os estu-

dantes Incoming, sendo que, por vezes, apesar da vasta divulgação, estes não tinham 

a adesão esperada às atividades oferecidas. 

Por outro lado, a nível mais individual, o Departamento teve um contributo fundamen-

tal no sentido do apoio aos alunos Incoming que melhor se integraram, sendo muitas 

vezes uma próxima e acessível fonte de informação e ajuda. 

Ao nível das atividades direcionadas para os alunos Outgoing, o balanço é positivo 

existindo sempre um acompanhamento dos alunos, bem como, um estreitar de rela-

ções com o GERI em benefício daqueles. 

Foi sempre procurado responder e disponibilizar as informações suscitadas pelos alu-

nos, exercendo sempre pressão sobre o próprio Gabinete de Erasmus no sentido da 

resolução dos problemas levantados. 

 

Considerações estratégicas: 

Relativamente ao futuro e às linhas gerais que na minha ótica devem ser seguidas, 

acredito que deve ser feita uma forte aposta na vertente dos testemunhos. 
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Ao longo do mandato, um dos principais problemas que identifiquei foi a falta de infor-

mação e, por consequência, a indecisão aquando da escolha de um destino para rea-

lizar um programa de Mobilidade. 

Será então crucial continuar a apostar neste tipo de medida, sendo que não existe 

fonte de informação mais fidedigna do que a de quem já esteve no local para o qual 

nos pretendemos candidatar. 

Por outro lado, deve ser feito um grande esforço na interação entre a comunidade In-

coming e os alunos da Faculdade. É certo que aqueles vêm para Portugal, não só pa-

ra estudar, mas para aproveitar tudo o que de bom temos para oferecer, sendo que 

passam muito menos tempo na Faculdade do que os nossos alunos, no entanto, é 

necessário desenvolver todo um conjunto de atividades que permitam que estes alu-

nos, quando presentes na Faculdade, se sintam à vontade o suficiente para estar em 

convívio connosco. 

Relativamente ao GERI, o Gabinete tem, de facto, poucos recursos humanos para 

toda as questões que são suscitadas e para todos os processos que são analisados, 

porém, considero ser de grande relevância um acompanhamento constante das ques-

tões que vão sendo levantadas pelos alunos intervindo e pugnando pela entreajuda 

quando houve a necessidade de resposta célere a certas questões de maior sensibili-

dade. 
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DEPARTAMENTO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO ACADÉMICA 

 

Iniciado o mandato, a missão era clara e não se demonstrava fácil: superar o excelen-

te mandato que nos antecedia, e continuar a fazer do marketing a poderosa arma que 

é enquanto elemento de coesão no seio da comunidade estudantil. 

A ideia era utilizar os meios de comunicação que tínhamos ao nosso dispor para bene-

fício dos alunos: trazer-lhes toda a informação relevante em tempo útil, porque onde 

abunda a informação reside o progresso. Mas dar um passo em frente, atrelando essa 

informação ao entretenimento e à interação, porque logo percebemos que só sería-

mos capazes de captar a atenção da comunidade estudantil caso nos posicionásse-

mos fora dos moldes em que a generalidade da informação é prestada, uma vez que 

não chega normalmente ao destinatário alvo.  

Por isso, o desafio era inovar: repensar o modelo, e se necessário, alterá-lo. 

 

Cobertura, em tempo real, das iniciativas realizadas pela AAFDL nas redes soci-

ais  

A esmagadora maioria dos alunos da Faculdade pertence a 

uma geração onde a tecnologia é inevitável.  

Assim, os meios de comunicação cuja utilização é dominante 

acabam por ser as redes sociais, e a partilha, em tempo real, 

das atividades realizadas pela AAFDL nessas plataformas, 

permitiu que os alunos delas pudessem ter conhecimento, o 

que permitiu o aumento da adesão e da participação, o que 

desde sempre foi, e, não temos dúvidas, que continuará a ser uma prioridade das su-

cessivas Direções à frente da Associação. 
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Cobertura fotográfica das festas e outros eventos realizados pela AAFDL 

O registo das iniciativas em fotografia assumiu particular importância, ainda que à par-

tida se pense exatamente o oposto, uma vez que permite relembrar e manter na me-

mória momentos partilhados e vivenciados junto da comunidade académica.  

Além do referido tal cobertura aumenta a visibilidade dos eventos organizados pela 

própria Associação podendo assim atrair não só alunos da casa como também de ou-

tras Faculdades. 

 

 

Credenciação de festas e eventos e criação de cartazes para as iniciativas 

Dada a dimensão das iniciativas realizadas pela AAFDL, e pela quantidade de pesso-

as que envolvem, demonstrou-se necessário credenciar os devidos intervenientes, por 

forma a facilitar a sua identificação. Todo este processo foi realizado de forma manual, 

e assegurado, sempre pelos membros da AAFDL. 

De igual forma, para cada iniciativa, criou-se um, cartaz, cuja construção esteve a car-

go do Departamento, tendo ainda em consideração a criação de cartazes para outras 

iniciativas em que a AAFDL colaborou. 

 

Celebração de parcerias com outras instituições 

Proporcionar interação foi e continua a ser pri-

mordial. Por isso, celebrámos um protocolo com 

a UNIMIDIA, que resultou na instalação de dois 

placares interativos nas instalações da Faculda-

de. 

Esta é uma parceria que merece total destaque, 
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pois veio dinamizar e imprimir um caráter bastante tecnológico aos espaços em que se 

encontram instalados os placares. 

Além desta parceria, estabelecemos parceria, igualmente, com o CRIAP, a BE 

ORANGE, entre outra. 

 

Semana das inscrições 

Em setembro, como é hábito, realiza-se a semana de inscrição dos alunos que iniciam 

o percurso académico na FDUL.  

Para essa atividade, o Departamento esteve encarregado de criar panfletos informati-

vos, bem como do tratamento de inscrição dos novos sócios e da publicitação das 

parcerias estabelecidas. 

 

Publicação da 3ª Edição do “Fiel da Balança” 

A 3ª Edição do “Fiel da Balança”, tem lançamento previsto para o mês de Abril, reu-

nindo conteúdos que certamente irão interessar à comunidade estudantil. 

Sendo que nesta rubrica devemos agradecer toda a dedicação do Tesoureiro para 

torná-la possível. 

 

Balanço do mandato: 

Iniciámos o mandato da melhor maneira possível. Sabíamos o que pretendíamos e o 

que deveríamos fazer para atingi-lo. Tínhamos uma equipa sólida e todo o apoio ne-

cessário para atingir o fim pretendido. Infelizmente, as circunstâncias acabaram por se 

alterar, o que levou ao desaparecimento do tempo e da disponibilidade, elementos 

imprescindíveis para alcançar as metas desejáveis. 



 
         RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2017/2018 

 
 
 
 
 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA 142 

 

Os dirigentes associativos são, também, alunos, e como tal, passam pelos mesmos 

ventos e pelas mesmas tempestades que o universo dos alunos, situações essas que 

por vezes dificultam e impedem a realização do que se pretende. 

Encerramos o mandato com muito por realizar, e essa não realização é da minha res-

ponsabilidade. Por isso, dirijo não só aos meus colegas dirigentes, com quem tive o 

prazer de trabalhar, mas a toda a comunidade estudantil, um sincero e sentido pedido 

de desculpas. 

Resta-me agradecer ao Francisco Bismark, que na minha ausência, assegurou o in-

dispensável, evitando que se criasse um verdadeiro vazio no Departamento, e garan-

tindo que a AAFDL tinha do Marketing o que precisava. 

 

Considerações estratégicas: 

Uma candidatura não deve ser feita de ânimo leve. Traz com ela sangue, suor e lágri-

mas, e não se trata de uma metáfora. Sempre disse que o Marketing é uma poderosa 

arma para aproximar a comunidade. Mantenho hoje essa posição, e só posso lamen-

tar não ter conseguido servir-me dessa arma. 

A quem vem, só posso pedir que se dedique como eu não me dediquei. Existe um 

mundo à espera de ser explorado, e que permanece desconhecido; acho que o mar-

keting é exatamente isso. 

O sucesso dos alunos, em variados níveis, depende do sucesso do marketing. Boa 

sorte. 
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DEPARTAMENTO DO CULTURAL E NÚCLEOS AUTÓNOMOS 

 
Durante este mandato foi missão do Cultural tornar-se um departamento mais ativo na 

Faculdade. Através de várias catividades, tentámos levar aos alunos oportunidades de 

eventos culturais exteriores à Faculdade, bem como eventos organizados pela 

AAFDL. São exemplos, a exposição atualizada da agenda cultural de Lisboa, as Ses-

sões de Cinema e a Noite de Fados.  

Durante o cumprimento do programa primámos pela exímia organização e planeamen-

to das atividades de forma a garantir o sucesso, no entanto este depende em muito da 

adesão dos alunos. 

 

Publicação da Agenda Cultural 

Foi afixada uma agenda de alguns dos 

eventos culturais a decorrer em Lisboa, 

de modo a que os alunos pudessem e 

possam ter conhecimento dos mesmos 

e desta forma fomentar o interesse cul-

tural. 

Ainda que seja bastante difícil manter 

uma agenda sempre atualizada, uma vez que todos os dias existem eventos novos a 

ser agendados, esta afixação permitiu aos alunos ter uma visão geral dos aconteci-

mentos das diferentes categorias culturais.  
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II Noite de Fados 

Uma Noite dedicada a uma das mais vincadas tradi-

ções portuguesas, com um espetáculo ao vivo. Con-

támos com a atuação de duas fadistas, acompanha-

das de guitarra portuguesa. A música foi ainda 

acompanhada de alguns aperitivos e bebidas que as 

pessoas que aqui estiveram presentes poderiam 

adquirir. 

Esperava-se uma maior adesão por parte dos alu-

nos, no entanto consideramos que o evento foi bem-

sucedido.  

 

Homenagem a Ribeiro Santos 

Dia 12 de Outubro foi realizada uma exposição sobre a 

vida e percurso académico do antigo Dirigente Associati-

vo José António Ribeiro Santos, de modo a assinalar os 

45 anos do seu assassinato. O Departamento contou com 

a ajuda da Secretária de Direção Carolina Martins, e da 

Suplente de Direção Maria Beatriz Tacão. 

 

Requalificação da Rádio a nível Técnico 

 Uma vez que a última reabilitação da Rádio se tinha focado no seu aspeto exterior, 

muitos dos materiais como cabos, a torre do computador e microfones encontravam-

se danificados, tendo sido substituídos por novos de modo a permitir que esteja passe 
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a poder ser usada para as mais variadas atividades, pelo que se não se procedesse à 

sua requalificação esta continuaria obsoleta. 

 

Encontro de Tunas - I Artigo 

O primeiro evento deste género a ser organizado 

pela AAFDL, e dando continuidade a esta tradição 

académica, foi organizado um Encontro de Tunas, 

contando com a presença da “Tunassa” e da 

“TUE”, e, naturalmente, com as Tunas da Casa, 

seguida de uma after party, própria deste tipo de 

eventos.  

O evento teve bastante adesão para uma primeira 

edição quer aquando das atuações das tunas refe-

ridas, quer na festa que se seguiu. 

 

Integração dos Núcleos nas várias atividades realizadas 

Cada um dos Núcleos interessados 

marcou presença nas diversas ativida-

des realizadas pela AAFDL, dando-se a 

conhecer aos novos alunos (no caso 

das Inscrições e do Open Day), de mo-

do a que estes pudessem integrar os 

Núcleos com que mais se identificas-

sem e de modo a que os alunos tives-

sem conhecimento da existência e fun-

cionamento deste. 
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Noites de Cinema 

Na primeira semana de cada mês tivemos a ex-

posição de filmes no Anfiteatro 1. A iniciativa vi-

sou proporcionar aos alunos um momento de 

lazer depois das aulas, em que pudessem disfru-

tar da apresentação de bons filmes. Esperava-se 

uma maior adesão por parte dos alunos dado o 

horário em que foi realizado e o género de filmes 

escolhidos, no entanto, foi uma atividade que 

despertou o interesse dos alunos e que se deve 

dar continuação. 

 

Café Concerto 

Este evento será realizado em conjunto com o Departamento do Recreativo e o De-

partamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, direcionado para os alunos do 

regime noturno, que geralmente não conseguem atender às festas da AAFDL, consi-

derado o seu horário laboral. 

Assim, pretendemos organizar o evento a uma sexta-feira, depois do horário de aulas 

do regime noturno, de modo a organizar um momento de lazer para estes alunos.  

 

Dia dos Núcleos 

O Dia dos Núcleos visa a promoção dos Núcleos da Faculdade, tendo cada um o dia 

inteiro para desenvolver atividades que demonstrem quem são e o que fazem. Deste 

modo, pretendemos dar a conhecer aos alunos quem são os núcleos, o que fazem e 

de que forma podem fazer parte dos mesmos.  
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Balanço do mandato: 

Cremos ter aumentado a produção cultural na Faculdade, propugnando pelo enrique-

cimento e interesse de cada um, através das diversas atividades desenvolvidas, em 

que explorámos diferentes facetas.  

Promovemos ainda uma maior interação com os Núcleos, fomentando o espírito aca-

démico dentro da Faculdade.  

Este é um departamento com infindáveis recursos que podem ser explorados, tendo 

sido procurado ao máximo fazer uso dos mesmos.  

Toda a equipa do Departamento foi indispensável, tendo-se mostrado sempre disponí-

vel, criativa e participativa nos eventos e iniciativas.  

 

Considerações estratégicas:  

Apesar das diversas tentativas de fomentar o interesse cultural dos alunos, a adesão 

às iniciativas não foi a melhor. Os alunos contestam as poucas atividades realizadas, 

mas quando estas se efetivamente realizam, poucos são os que aderem. 

No entanto, iniciativas como as Noites de Cinema tiveram um feedback bastante posi-

tivo por parte daqueles que marcaram presença nas sessões. O Encontro de Tunas, I 

Artigo, teve uma excelente receção por parte das Tunas da Casa, pelo que seria outra 

boa medida para ter continuação.  

Também o interesse de certos Núcleos na participação em atividades podia ser ainda 

mais estimulado, dado que os mesmos são indispensáveis na integração dos alunos.  

Consideramos que, no geral, atingimos o objetivo principal do mandato e que o Depar-

tamento se manteve bastante ativo ao longo de todo o ano.  
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DEPARTAMENTO DO RECREATIVO 

 

O Departamento do Recreativo assume, ano após ano, um papel de destaque no seio 

da comunidade universitária, quer interna quer externa. Tendo este mandato como 

mote a projeção de todas as atividades da Associação, inclusive a excelência de todos 

os eventos, pautando-se pelo lema “mais, melhor e diferente”.  

O Departamento trabalhou no sentido de proporcionar aos estudantes uma experiên-

cia diferente e ousada, na qual fosse possível acompanhar o crescimento exponencial 

em que se encontra a AAFDL no panorama associativo nacional. Assim sendo, resol-

vemos arriscar, fazendo uma aposta na expansão de alguns eventos, com o objetivo 

de conhecer quais os limites das nossas atividades.  

 

Festa da Cerveja – 1 de Junho de 2017 

O Dia Mundial da Criança carimbou a primeira Mítica 

do mandato, sendo assim possível que muitos univer-

sitários fizessem das suas fantasias realidade nesta 

noite. Com um cartaz composto por nomes como: BIG, 

um dos maiores DJ´s de Hip-Hop nacional; Olga Rya-

znova, artista que ocupa o lugar 17º do Top da 100 da 

Djanemag a nível Mundial; e ainda The Fucking Bas-

tards, um nome famoso da zona centro-norte que ani-

mou as hostes e premiou o culminar de uma noite fan-

tástica.  

Esta edição da Mítica manteve os 3 palcos característicos, com nomes tão bem co-

nhecidos na nossa casa. Nos palcos secundários, estiveram ainda presentes We Are 
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Not DJ´s, Core, Reaktiv e Progvid. A quantidade de pessoas neste evento foi a acon-

selhável, para que um bar aberto de duas mil pessoas continue a ser considerado a 

melhor festa universitária de Lisboa. 

 De frisar ainda, que as parcerias com a Mega Hits e Uber, permitiram manter a boa 

aposta em termos artístico/musicais. Esta Festa destacou-se ainda pela criação do 

“Bengaleiro Solidário”, em conjunto com o Departamento da Ação Social, cujas recei-

tas reverteram para o Fundo de Emergência Social.  

 

Porco no Espeto – 22 de Setembro de 2017 

O Porco no Espeto tornou-se uma 

das festas mais carismáticas do 

mandato. Uma festa que culmina 

com o encerramento da semana 

de integração dos novos alunos, 

traduzindo-se no primeiro evento 

festivo do novo ano letivo.  

Assume um cariz de Sunset, 

aproveitando os últimos raios de sol e o calor contagiante que se prolonga até ao final 

do mês de Setembro, sendo este um evento com um potencial a ser aproveitado. Com 

uma forte aposta na promoção do evento a nível interno, começando a promoção do 

mesmo na Semana das Inscrições, o evento teve uma excelente adesão, superando-

se a mesma, ano após ano.  

O número elevado de pessoas que começam a aderir a este evento leva-me a dizer, 

que tem de passar a fazer-se um maior investimento no mesmo.  
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Festa da Cerveja – 12 de outubro de 2017 

A Mítica de 12 outubro entrou na História como 

a maior de sempre! 

A introdução de um quarto palco nesta festa 

era um sonho antigo, pelo que a festa deste dia 

marca um virar da página naquelas que se pre-

tendem manter como as melhores festas uni-

versitárias de Lisboa. Em termos de cartaz, 

destacam-se nomes como Kiss Kiss Bang 

Bang, Kappa Jotta e Kamala no palco principal. 

Sendo que a novidade, foi o Palco Hip-Hop, 

onde estiveram nomes como BIG, Dynamic 

Due & Xeg e Slimcutz. Nos palcos Moche e Sagres, estiveram presentes estilos de 

música mais comerciais, com nomes como Richy Rodriguez, Rizzo, Progvid e Reaktiv. 

Apostou-se ainda no palco electrónico em música desse mesmo estilo, o que nunca 

tinha acontecido, com a atuação de Louie Cut, um conhecido artista português de mi-

nimal techno.  

Ao crescimento desta festa, está inerente a 

manutenção do “Bengaleiro Solidário”, a funci-

onar de uma forma eficiente e ainda a coloca-

ção de casas de banho portáteis, como forma 

de diminuir as filas nas casas de banho e ainda 

a variedade de comida à escolha do consumidor pela presença de diversas roulotes 

de comida. 
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Festa Brasileira – 26 de Outubro de 2017 

A Festa Brasileira é uma festa característica da Facul-

dade de Direito, no entanto, durante largos anos, a 

festa foi vulgarizada, tendo sido preponderante alterar 

o paradigma até aqui praticado e tornar esta festa au-

tenticamente brasileira.  

Neste sentido, apostámos na banda “Tributo aos 100 

anos de Samba”, sendo que Richy Rodriguez e Shaka 

Lion vieram complementar a festa com todos os reg-

gaeton e temas funk do momento.  

Realizou-se ainda uma aposta num bar com bebidas típicas brasileiras, mantendo-se, 

mais uma vez, a aposta no Bengaleiro Solidário. 

 

Gala de Natal – 15 de Dezembro de 2017 

A Gala de Natal encerrou o 1º Semestre. Apesar 

de não ter sido possível realizar a mesma no átrio 

da Faculdade, em virtude da exposição do Cin-

quentenário do Código Civil, a mesma teve aspe-

tos positivos, tais como a concessão celebrada 

que permitiu um excelente serviço de acesso aos 

bares e ainda o Bengaleiro Solidário, contribuindo 

para que os alunos tivessem uma forma segura 

onde pudessem guardar os seus pertences.  

O jantar da Gala decorreu na sala de estudo, pri-

mando pela decoração e pela criação de nomes temáticos que caracterizassem indivi-
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dualmente cada mesa. A festa contou com a atuação de BIG e Richy Rodriguez, o 

primeiro, para satisfazer a crescente influência do Hip-Hop junto dos nossos alunos, 

terminando com Richy Rodriguez, a colocar toda a plateia a pedir que a festa se pro-

longasse. 

 

Enterro do Caloiro – 8 de Março de 2017 

O Enterro do Caloiro pretende conser-

var o espírito académico da nossa 

Faculdade, primando pela celebração 

entre padrinhos e afilhados, no que 

toca ao primeiro momento em que os 

mais novos vestem o respetivo traje.  

Deste modo, a dupla 2Loud, veio ani-

mar as hostes, pautando-se por uma manutenção da boa aposta que se tem feito a 

nível musical neste evento. O já conhecido Reaktiv veio complementar esta noite, que, 

em termos académicos, será sempre uma das mais simbólicas e memoráveis.  

Uma vez que a previsão meteorológica previa chuva intensa para a noite do evento e 

após várias tentativas de diálogo com a Direção da Faculdade, esta mostrou-se infle-

xível para que a atividade se realizasse, como tantas outras, no interior da Faculdade. 

Tivemos que encontrar uma solução que acautelasse as expectativas dos alunos e 

mantivesse o patamar das festas onde deixámos: em grande. 

Neste sentido, seria imprescindível a realização do evento tão simbólico para os nos-

sos alunos, pelo que resolvemos tornar a festa possível com a instalação de três ten-

das, criando desta forma uma atmosfera diferente e atípica, mas que certamente mar-

cará a memória de todos aqueles que vestiram o traje pela primeira vez. 
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Festa Surpresa 

Depois de realizada uma introspeção daquilo que pretendíamos para as festas da 

nossa Faculdade, resolvemos quebrar mais uma vez o paradigma, introduzindo, deste 

modo um novo conceito de festa.  

Neste sentido, uma festa brasileira, não se coaduna com as condições meteorológicas 

desta fase do ano, pelo que pretendemos dar o próximo passo, no que concerne às 

festas universitárias. Assim sendo, inovamos com esta festa pretendendo enaltecer o 

verdadeiro espírito universitário. 

 

Balanço do mandato: 

Apesar de algumas controvérsias, este foi um ano de crescimento para o Departamen-

to do Recreativo. Concluímos que com a aprendizagem adquirida com todas as apos-

tas realizadas, em termos futuros, estas serão certamente benéficas. Concretizámos o 

“mais” com o alcance do quarto palco na Festa da Cerveja de Outubro, fizemos “me-

lhor” com a criação do Bengaleiro Solidário e com a sua respetiva solidificação em 

todas as festas ao longo do mandato e ainda fizemos “diferente” no que concerne à 

inovação e apostas arriscadas em tipos de festas carismáticas.  

As parcerias criadas entre a AAFDL e Moche, Uber, RPM, Mega Hits, Uniplaces, Sa-

gres, Urban e Lust in Rio, contribuíram para que nas festas da nossa Faculdade conti-

nuassem a passar grandes ícones musicais nacionais. O objetivo era manter as Fes-

tas da Faculdade de Direito rotuladas de melhores festas universitárias de Lisboa, 

bem como crescer até ao limite da nossa capacidade, pelo que esse objetivo foi cum-

prido, sendo que hoje sabemos até onde podemos ir.  

Quanto às melhores festas universitárias de Lisboa, digo que teremos sempre esse 

rótulo do ponto de vista externo, sendo o próximo desafio, continuar com o nível apre-
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sentado, tendo conhecimento dos nossos limites e capacidades, mas fazer com que 

as festas da nossa Faculdade, sejam também as melhores festas universitárias do 

ponto de vista interno, devolvendo deste modo as festas aos nossos alunos. 

Termino agradecendo, de forma justa e honesta, a todos aqueles que contribuíram 

com o seu esforço, a sua dedicação e o seu trabalho. Com este mote, obrigado Angé-

lique Joubert, Beatriz Ferrinho, Carolina Mangas, Gonçalo Madeira, Marta Pires Pi-

nheiro, Rita Silva, Joana Carvalho, João Martos Gonçalves, Tomás Antunes, Carolina 

Cepa, Luís Reto, Rita Araújo Coelho, Jéssica Cruz, Inês Alexandre e João Lino Cor-

reia.  

Um agradecimento especial aos membros da Direção da AAFDL 2017/2018, sem pre-

juízo de todos aqueles que contribuíram para que as nossas festas fossem possíveis 

de realizar. 

 

Considerações estratégicas: 

Como recomendações para mandatos futuros, importa dizer que a realidade do quarto 

palco na Festa da Cerveja de Outubro deve ser mantida, no entanto, atendendo ao 

aumento da capacidade do evento deve reforçar-se a segurança, melhorar a distribui-

ção dos bares e ainda aumentar o número de casas de banho portáteis.  

Quanto ao Bengaleiro Solidário, deve ser uma realidade presente em todos os even-

tos, dada a forte componente de cariz social inerente ao mesmo, tendo em conta que 

as suas receitas revertem para o Fundo de Emergência Social.  

No entanto, manter o Bengaleiro Solidário está dependente do Departamento da Ação 

Social que deve manter uma relação de sinergia bastante próxima com o Departamen-

to do Recreativo.   
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Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
NIPC: 500920869

Demonstração de Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos Notas

2017 2016 Var %

Vendas e serviços prestados 5. 558.790,09 388.089,74 43,98%

Subsídios à exploração 20. 70.326,76 119.848,24 -41,32%

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. -250.747,19 -248.482,33 0,91%

Fornecimentos e serviços externos 7. -184.518,25 -141.823,20 30,10%

Gastos com o pessoal 8. -195.658,12 -160.162,04 22,16%

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 15. -5.011,30 -100,00%

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. 180.684,33 161.984,83 11,54%

Outros gastos e perdas 10. -6.092,33 -19.711,21 -69,09%

172.785,29 94.732,73 82,39%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 11., 12. -6.721,28 -16.891,97 -60,21%

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

166.064,01 77.840,76 113,34%

Juros e rendimentos similares obtidos 2.007,49 -100,00%

Juros e gastos similares suportados -2,40 -100,00%

166.064,01 79.845,85 107,98%

Imposto sobre o rendimento do período

166.064,01 79.845,85 107,98%

Direcção

Contabilista Certificado,

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

31/12/2017

EUR

Períodos
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Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
NIPC: 500920869

Balanço

Notas

ACTIVO 2017 2016 Var %

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 11 20.445,60 26.046,30 -21,50%

Propriedades de investimento

Goodwill

Activos intangíveis 12 2.987,88 2.987,88

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 23.433,48 29.034,18 -19,29%

Activo Corrente

Inventários 6., 15. 332.340,53 265.636,70 25,11%

Activos biológicos

Clientes 13. 157.806,12 162.110,23 -2,66%

Adiantamentos a fornecedores

Estados e outros entes públicos 17 2.958,85 2.007,50 47,39%

Accionistas/sócios

Outras contas a receber 18. 317.988,14 181.197,13 75,49%

Diferimentos 150,00 150,00

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros 400.000,00

Caixa e depósitos bancários 14 174.494,28 458.108,02 -61,91%

Subtotal 1.385.737,92 1.069.209,58 29,60%

1.409.171,40 1.098.243,76 28,31%

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 946.732,27 866.886,42 9,21%

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital próprio -600,00 -600,00

Subtotal 946.132,27 866.286,42 9,22%

Resultado líquido do período 166.064,01 79.845,85 107,98%

1.112.196,28 946.132,27 17,55%

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Subtotal

Passivo corrente

Fornecedores 16. 151.547,69 49.142,68 208,38%

Adiantamentos de clientes

Estado e outros entes públicos 17. 17.637,14 20.014,59 -11,88%

Accionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 18. 127.790,29 82.954,22 54,05%

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Subtotal 296.975,12 152.111,49 95,24%

296.975,12 152.111,49 95,24%

1.409.171,40 1.098.243,76 28,31%

Direcção

Contabilista Certificado,

Total do Passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

31/12/2017

EUR

Períodos

Total do activo

Total do Capital Próprio
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1. Identificação da entidade

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

3. Principais políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos relevantes

Activos fixos tangíveis

Edifícios e outras construções 10 a 50 Anos

Equipamento básico 2 a 15 Anos

Equipamento de transporte 2 a 10 Anos

Equipamento administrativo 2 a 10 Anos

Activos intangíveis

Inventários

Subsídios

Especialização de exercícios

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

5. Vendas e prestações de serviços

2017 2016

Vendas e Prestações Serviços 558.790,09 €         388.089,74 €                 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro 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 31 de Dezembro de 2017 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações

financeiras em 31 de Dezembro de 2017

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.

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.

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.

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”.

Não ocorreram durante o exercício alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a períodos anteriores.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2017

6. Variação nos inventários e custo das matérias consumidas

Mercadorias Total Mercadorias Total

Inventários finais 334.488,53 €         334.488,53 €           308.500,34 €          308.500,34 €          

Compras líquidas 317.451,02 €         317.451,02 €           192.547,35 €          192.547,35 €          

Inventários iniciais 267.784,70 €         267.784,70 €           368.435,32 €          368.435,32 €          

Custo das mercadorias vendidas e 

das matérias consumidas 250.747,19 €         250.747,19 €           252.482,33 €          252.482,33 €          

7. Fornecimentos e serviços externos

2017 2016

Subcontratos e trabalhos especializados 17.001,90 €           12.779,10 €                   

Publicidade 3.031,05 €             128,98 €                         

Honorários 36.465,91 €           29.142,97 €                   

Conservação e reparação 2.360,78 €             6.646,50 €                      

Secção recreativa 37.643,33 €           37.355,22 €                   

Nucleos 7.500,15 €             5.939,46 €                      

Actividades associativas 23.970,28 €           13.892,17 €                   

Secção desportiva 7.051,01 €             5.769,63 €                      

Outros fornecimentos 200,00 €                 -  €                                

Materiais 16.156,79 €           9.041,64 €                      

Energia -  €                       -  €                                

Deslocações, Estadas e Transportes 4.793,81 €             4.252,81 €                      

Rendas 3.564,00 €             1.296,00 €                      

Comunicação 7.576,64 €             7.525,18 €                      

Seguros 496,49 €                 255,31 €                         

Contencioso -  €                       47,20 €                           

Limpeza, Higiene e Conforto 2.812,66 €             5.282,97 €                      

Serviços Diversos 13.893,45 €           2.468,06 €                      

184.518,25 €         141.823,20 €                 

8. Gastos com o Pessoal

2017 2016

Remunerações do pessoal 114.221,62 €         93.847,99 €                   

Diuturnidades 6.708,17 €             6.242,42 €                      

Sub. Alimentação 13.582,41 €           11.741,29 €                   

Subs Ferias 12.809,32 €           8.052,05 €                      

Subs. Natal 9.219,30 €             8.682,53 €                      

Subs Risco / Pontualidade 2.227,45 €             1.829,88 €                      

Subs. Doença -  €                       334,04 €                         

Outros Abonos 1.205,19 €             837,37 €                         

Abonos por falhas 655,14 €                 563,22 €                         

Remunerações De vendas -  €                       -  €                                

Horas Extraordinárias -  €                       -  €                                

Encargos sobre remunerações 33.158,84 €           29.730,68 €                   

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais1.099,39 €             2.922,67 €-                      

Outros gastos 771,29 €                 1.223,24 €                      

195.658,12 €         160.162,04 €                 

2017 2016

Número médio de empregados 10 10

Número de empregados no fim do período 10 10

9. Outros rendimentos e ganhos

2017 2016

Rendas 75.916,40 €           68.841,68 €                   

Rendimentos Associativo 49.467,39 €           32.955,55 €                   

Rendimentos Recreativo 54.933,61 €           59.672,15 €                   

Rendimentos desportivo 358,46 €                 515,00 €                         

Outros 8,47 €                     0,45 €-                              

180.684,33 €         161.983,93 €                 

2017 2016
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2017

Actividades Gastos Receitas Resultado

Secção recreativa

Fados e Tunas 1.016,46 €             -  €                          1.016,46 €-                      

Festa cerveja (01/06/2017) 8.701,26 €             12.738,48 €              4.037,22 €                      

Festa cerveja (12/10/2017) 9.896,09 €             16.275,00 €              6.378,91 €                      

Porco Espeto 2017 3.692,78 €             4.499,10 €                806,32 €                         

Gala de Natal 2017 1.432,19 €             3.150,00 €                1.717,81 €                      

Gala Natal 2016 -  €                       1.880,00 €                1.880,00 €                      

Festa Brasileira março 2017 4.796,91 €             6.160,92 €                1.364,01 €                      

Festa Brasileira (26/10/2017) 3.932,22 €             7.599,99 €                3.667,77 €                      

Enterro Caloiro 2017 2.303,37 €             370,00 €                    1.933,37 €-                      

Jantar Caloiro 2017 -  €                       541,40 €                    541,40 €                         

Semana Caloiro -  €                       1.618,72 €                1.618,72 €                      

Outros 1.872,05 €             100,00 €                    1.772,05 €-                      

Sub-total 37.643,33 €           54.933,61 €              17.290,28 €                   

Núcleos

Tunas 3.198,79 €             -  €                          3.198,79 €-                      

Cénico Direito 2.051,36 €             -  €                          2.051,36 €-                      

NEA 1.800,00 €             -  €                          1.800,00 €-                      

Comissões Finalistas 450,00 €                 450,00 €-                         

Sub-total 7.500,15 €             -  €                          7.500,15 €-                     

Associativas

Enda/Fned 1.795,69 €             1.795,69 €-                      

Curso Línguas 11.339,35 €           16.975,00 €              5.635,65 €                      

Alimentação e estadias Direção 67,08 €                   67,08 €-                           

Ação Social 5.068,35 €             5.068,35 €-                      

Moot Court 2.450,00 €             4.050,00 €                1.600,00 €                      

Outras Associativas 876,27 €                 876,27 €-                         

Fotocopias A/0 73,18 €                   73,18 €-                           

Matraquilhos -  €                       275,74 €                    275,74 €                         

Sócios -  €                       6.820,00 €                6.820,00 €                      

Cacifo -  €                       1.335,00 €                1.335,00 €                      

Comparticipação Cafés/Chocolates -  €                       7.186,70 €                7.186,70 €                      

Feira do Livro Sublinhado -  €                       833,88 €                    833,88 €                         

Protocolo TMN -  €                       835,00 €                    835,00 €                         

Cedência de espaço -  €                       -  €                                

Bar solidário -  €                       129,00 €                    129,00 €                         

Bengaleiro 125,00 €                    125,00 €                         

Fundo de Emergência 325,00 €                    325,00 €                         

Inscrições 2017/2018 9.470,00 €                9.470,00 €                      

Outros 1.107,07 €                1.107,07 €                      

Sub-total 21.669,92 €           49.467,39 €              27.797,47 €                   

Desportiva

Equipamentos e Material Desportivo 689,76 €                 128,00 €                    561,76 €-                         

Quota/Inscrição ADESL 1.837,50 €             1.837,50 €-                      

Rugby 6,00 €                     6,00 €-                              

Outros Desportos 4.464,55 €             230,46 €                    4.234,09 €-                      

Flores 200,00 €                 200,00 €-                         

Trofeus 53,20 €                   53,20 €-                           

Sub-total 7.251,01 €             358,46 €                    6.892,55 €-                     

Serviços Sociais

Aguarelas e Tagarelas 14.250,00 €              14.250,00 €                   

Estratosfera (Rep Vermelha) 14.500,00 €              14.500,00 €                   

Animarebeldes 25.766,40 €              25.766,40 €                   

Estratosfera (Rep Vermelha) 2 21.400,00 €              21.400,00 €                   

Sub-total -  €                       75.916,40 €              75.916,40 €                   

Total 74.064,41 €           180.675,86 €           106.611,45 €                 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2017

10. Outros Gastos e Perdas

2017 2016

Impostos 347,66 €                 -  €                                

Correcções Exercicios Anteriores 1,08 €                     18.826,50 €                   

Quotizações -  €                       467,00 €                         

Outros 5.743,59 €             417,71 €                         

6.092,33 €             19.711,21 €                   

11. Activo fixo tangível

Básico Transporte Administrativo

Quantia escriturada bruta inicial 57.836,60 €              28.548,40 €                   -  €                         28.951,47 €            14.080,66 €            129.417,13 €          

Depreciações acumuladas iniciais 41.750,58 €-              22.848,04 €-                   -  €                         27.295,25 €-            10.356,38 €-            102.250,25 €-          

Quantia escriturada líquida inicial 16.086,02 €              5.700,36 €                     -  €                         1.656,22 €              3.724,28 €              27.166,88 €            

Adições: -  €                         

Outras -  €                          -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Total das adições -  €                          -  €                                -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Diminuições: -  €                         

Depreciações 2.079,73 €                1.631,09 €                      1.656,22 €              1.354,24 €              6.721,28 €              

Perdas por imparidade -  €                          -  €                                -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Alienações -  €                          -  €                                -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Abates/Outras -  €                          -  €                                -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Total das diminuições 2.079,73 €                1.631,09 €                     -  €                         1.656,22 €              1.354,24 €              6.721,28 €              

Quantia escriturada líquida final 14.006,29 €              4.069,27 €                     -  €                         -  €                         2.370,04 €              20.445,60 €            

12. Activo intangível

Quantia escriturada bruta inicial -  €                       -  €                          22.016,70 €                   -  €                         -  €                         

Amortizações acumuladas iniciais -  €                       -  €                          19.028,82 €-                   -  €                         -  €                         

Quantia escriturada líquida inicial -  €                       -  €                          2.987,88 €                     -  €                         -  €                         

Adições:

Outras -  €                       -  €                          -  €                         -  €                         

Total das adições -  €                       -  €                          -  €                                -  €                         -  €                         

Diminuições:

Amortizações -  €                       -  €                          -  €                                -  €                         -  €                         

Perdas por imparidade -  €                       -  €                          -  €                                -  €                         -  €                         

Abates/Outras -  €                       -  €                          -  €                                -  €                         -  €                         

Total das diminuições -  €                       -  €                          -  €                                -  €                         -  €                         

Quantia escriturada líquida final -  €                       -  €                          2.987,88 €                     -  €                         -  €                         

13. Clientes

2017 2016

Clientes c/c 177.196,44 €         181.500,55 €                 

Clientes cobrança duvidosa 638,71 €                 638,71 €                         

Perdas por imparidade acumuladas 20.029,03 €-           20.029,03 €-                   

157.806,12 €         162.110,23 €                 

14. Caixa e depósitos bancários

2017 2016

Caixa 844,57 €                 

Depósitos Bancários 173.649,71 €         458.108,02 €                 

174.494,28 €         458.108,02 €                 

15. Perdas Imparidades

2017 2016

Legislação/Monografias Desactualizadas) Legislação/Monografias Desactualizadas) 65.741,35 €            

-  €                        -   € 

-  €                       65.741,35 €            

Terrenos Edificios
Equipamento

Outros Total

2017

2017

Goodwill
Projectos de 

Desenvolvimento

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial
Outros

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2017 a rubrica de Clientes apresentava as seguintes valores:
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2017

16. Fornecedores

2017 2016

Fornecedores c/c 95.257,47 €           49.142,68 €                   

95.257,47 €           49.142,68 €                   

17. Estado e outros entes públicos

2017 2016 2017 2016

Imposto sobre o Valor Acrescentado 19,14 €                      -  €                                6.239,37 €              9.787,51 €              

Imposto sobre o Rend. P. Colectivas 2.007,50 €                2.007,50 €                      2.676,67 €              2.007,50 €              

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Singulares 929,95 €                    2.300,00 €              1.928,02 €              

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Colectivas -  €                          -  €                         -  €                         

Contribuições para a Segurança Social -  €                          6.277,20 €              6.147,66 €              

Outros 2,26 €                        -  €                                143,90 €                  -  €                         

2.958,85 €                2.007,50 €                     17.637,14 €            19.870,69 €            

18. Outras contas a receber

2017 2016

Devedores por acréscimos de rendimentos 211.049,61 €         -  €                                

Adiantamentos ao Pessoal 648,31 €                 -  €                                

Outros 106.290,22 €         181.197,13 €                 

317.988,14 €         181.197,13 €                 

19. Outras contas a pagar

2017 2016

Remunerações a Liquidar 24.384,40 €           17.021,03 €                   

Acréscimos de Custos 103.405,89 €         -  €                                

Outros -  €                       65.933,19 €                   

127.790,29 €         82.954,22 €                   

20. Subsidios

2017 2016

Styl Copy

IPDJ 36.629,76 € 34.848,24 €

Faculdade Direito Lisboa 25.000,00 € 50.000,00 €

Reitoria da Universidade de Lisboa 8.697,00 €

CGD 35.000,00 €

Univ Agora (Restaurante)

Estratosfera Lda

70.326,76 € 119.848,24 €

21. Rédito e Diferimentos 

Activo:

Passivo:

22. Acontecimentos após a data do Balanço

23. Data de autorização para emissão

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 2017 e 2016  da rubrica de Fornecedores apresentava as seguintes valores:

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 da rubrica Estado e outros entes públicos apresentava as seguintes quantias (passivo):

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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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2017

Direcção

Contabilista Certificado,

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2017 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em, Lisboa, 9 de

Março  de 2018.
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Demonstração de Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos Notas

28/02/2018 28/02/2017 Var %

Vendas e serviços prestados 5. 675.049,96 420.192,58 60,65%

Subsídios à exploração 17. 76.826,76 113.449,23 -32,28%

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. -319.441,67 -170.253,79 87,63%

Fornecimentos e serviços externos 7. -213.982,87 -137.652,85 55,45%

Gastos com o pessoal 8. -223.984,17 -165.687,98 35,18%

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 15. -5.011,30 100,00%

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. 198.130,41 166.708,21 18,85%

Outros gastos e perdas 10. -6.568,51 -19.711,46 -66,68%

186.029,91 202.032,64 -7,92%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 11., 12. -6.721,28 -16.891,97 -60,21%

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

179.308,63 185.140,67 -3,15%

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados -2,40 -100,00%

179.308,63 185.140,67 -3,15%

Imposto sobre o rendimento do período

179.308,63 185.140,67 -3,15%

Direcção

Contabilista Certificado,

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

28/02/2018

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 28/02/2018 28/02/2017 Var %

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 11. 20.445,60 26.046,30 -21,50%

Propriedades de investimento

Goodwill

Activos intangíveis 12. 2.987,88 2.987,88

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 23.433,48 29.034,18 -19,29%

Activo Corrente

Inventários 6., 15. 372.837,83 323.910,07 15,11%

Activos biológicos

Clientes 13. 157.981,06 162.110,23 -2,55%

Adiantamentos a fornecedores

Estados e outros entes públicos 18 7.173,88 2.007,50 257,35%

Accionistas/sócios

Outras contas a receber 19 269.398,72 181.197,13 48,68%

Diferimentos 150,00 150,00

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros 400.000,00

Caixa e depósitos bancários 14 165.656,71 458.108,02 -63,84%

Subtotal 1.373.198,20 1.127.482,95 21,79%

1.396.631,68 1.156.517,13 20,76%

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 946.732,27 819.867,37 15,47%

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital próprio -600,00 -600,00

Subtotal 946.132,27 819.267,37 15,49%

Resultado líquido do período 179.308,63 77.917,64 130,13%

1.125.440,90 897.185,01 25,44%

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Subtotal

Passivo corrente

Fornecedores 16 131.597,01 49.142,68 167,79%

Adiantamentos de clientes

Estado e outros entes públicos 18 22.536,47 20.014,59 12,60%

Accionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 20 117.057,30 82.954,22 41,11%

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Subtotal 271.190,78 152.111,49 78,28%

271.190,78 152.111,49 78,28%

1.396.631,68 1.049.296,50 33,10%

Direcção

Contabilista Certificado,

Total do Passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

31/12/2017

EUR

Períodos

Total do activo

Total do Capital Próprio
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1. Identificação da entidade

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

3. Principais políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos relevantes

Activos fixos tangíveis

Edifícios e outras construções 10 a 50 Anos
Equipamento básico 2 a 15 Anos
Equipamento de transporte 2 a 10 Anos
Equipamento administrativo 2 a 10 Anos

Activos intangíveis

Inventários

Subsídios

Especialização de exercícios

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

5. Vendas e prestações de serviços

28/02/2017 29/02/2017

Vendas e Prestações Serviços 675.049,96 €         420.192,58 €                 

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 2018

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 2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações

financeiras em 28 de Fevereiro de 2017.

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 2018

675.049,96 €         420.192,58 €                 

6. Variação nos inventários e custo das matérias consumidas

Mercadorias Total Mercadorias Total

Inventários finais 372.837,83 €         319.264,11 €        323.910,07 €          323.910,07 €             

Compras 367.016,86 €         367.016,86 €        186.458,59 €          186.458,59 €             

Inventários iniciais 325.262,64 €         325.262,64 €        307.705,27 €          307.705,27 €             

Custo das mercadorias vendidas e das 

matérias consumidas 319.441,67 €         319.441,67 €        170.253,79 €          170.253,79 €             

7. Fornecimentos e serviços externos

28/02/2018 29/02/2017

Subcontratos e trabalhos especializados 18.373,00 €           7.259,16 €                     

Publicidade 3.360,05 €             10.250,77 €                   

Honorários 43.132,26 €           27.442,63 €                   

Conservação e reparação 2.360,78 €             4.349,95 €                     

Secção recreativa 41.948,33 €           34.731,02 €

Nucleos 8.217,84 €             5.553,33 €                     

Actividades associativas 30.243,54 €           13.451,25 €                   

Secção desportiva 7.998,99 €             6.472,07 €                     

Outros fornecimentos 200,00 €                 123,78 €                         

Materiais 22.042,81 €           10.849,52 €                   

Energia -  €                       -  €                               

Deslocações, Estadas e Transportes 4.793,81 €             4.204,95 €                     

Rendas 3.564,00 €             972,00 €                         

Comunicação 7.576,64 €             6.857,79 €                     

Seguros 496,49 €                 255,31 €                         

Contencioso -  €                               

Limpeza, Higiene e Conforto 2.812,66 €             4.874,02 €                     

Serviços Diversos 16.861,67 €           5,30 €                             

213.982,87 €         137.652,85 €                 

8. Gastos com o Pessoal

28/02/2018 29/02/2017

Remunerações do pessoal 132.172,67 €         98.843,97 €                   

Diuturnidades 7.077,77 €             6.186,87 €                     

Sub. Alimentação 15.716,91 €           12.550,75 €                   

Subs Ferias 13.855,45 €           7.118,40 €                     

Subs. Natal 9.219,30 €             8.682,33 €                     

Subs Risco / Pontualidade 2.575,05 €             1.911,60 €                     

Subs. Doença 433,92 €                 55,29 €                           

Outros Abonos 1.578,37 €             904,93 €                         

Abonos por falhas 784,02 €                 533,79 €                         

Remunerações De vendas -  €                       2.992,67 €-                     

Encargos sobre remunerações 37.769,27 €           30.610,69 €                   

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais1.099,39 €             -  €                               

Outros gastos 1.702,05 €             1.282,03 €                     

223.984,17 €         165.687,98 €                 

29/02/2018 29/02/2017

Número médio de empregados 10 10

Número de empregados no fim do período 10 10

9. Outros rendimentos e ganhos

29/02/2018 29/02/2017

Rendas 88.249,74 €           70.800,02 €                   

Rendimentos Associativo 54.038,73 €           33.806,04 €                   

Rendimentos Recreativo 55.475,01 €           61.512,15 €                   

Rendimentos desportivo 358,46 €                 590,00 €                         

Outros 8,47 €                     -  €                               

198.130,41 €         166.708,21 €                 

28/02/2018 29/02/2017

© TCAGest



Pág 3/6

AAFDL - Associação Académica da Faculdade Direito de Lisboa
NIPC: 500920869

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

28 de Fevereiro de 2018

Actividades Despesas Receitas Resultado

Secção recreativa
Fados e Tunas 1.016,46 €             -  €                      1.016,46 €-                     

Festa cerveja (01/06/2017) 8.701,26 €             13.821,28 €          5.120,02 €                     

Festa cerveja (12/10/2017) 9.896,09 €             16.275,00 €          6.378,91 €                     

Porco Espeto 2017 3.692,78 €             4.499,10 €             806,32 €                         

Gala de Natal 2017 5.737,19 €             3.150,00 €             2.587,19 €-                     

Gala Natal 2016 -  €                       1.880,00 €             1.880,00 €                     

Festa Brasileira março 2017 4.796,91 €             6.160,92 €             1.364,01 €                     

Festa Brasileira (26/10/2017) 3.932,22 €             7.599,99 €             3.667,77 €                     

Enterro Caloiro 2017 2.303,37 €             370,00 €                1.933,37 €-                     

Semana Caloiro -  €                       1.618,72 €             1.618,72 €                     

Outros 1.872,05 €             100,00 €                1.772,05 €-                     

Sub-total 41.948,33 €           55.475,01 €          13.526,68 €                   

Núcleos
Comissão Finalistas 450,00 €

Tunas 3.198,79 € -3.198,79 €

Cénico Direito 2.769,05 € -2.769,05 €

NEA 1.800,00 € -1.800,00 €

Sub - Total 8.217,84 € -8.217,84 €

Associativas
Incrições 2017/2018 9.470,00 € 9.470,00 €

Enda/Fned 1.796,05 € -1.796,05 €

Curso Linguas 11.339,35 € 20.360,00 € 9.020,65 €

Alimentação e estadias Direcção 67,08 € -67,08 €

Acção Social 10.685,01 € -10.685,01 €

Fundo de Emergência 325,00 € 325,00 €

Outras Associativas 876,27 € -876,27 €

Moot Court 5.406,60 € 4.050,00 € -1.356,60 €

Matraquilhos 339,16 € 339,16 €

Sócios 7.235,00 € 7.235,00 €

Cacifo 1.415,00 € 1.415,00 €

Comparticipação Cafés/Chocolates 7.186,70 € 7.186,70 €

Feira do Livro Sublinhado 1.396,80 € 1.396,80 €

Protocolo TMN 900,00 € 900,00 €

Bar Solidário 129,00 € 129,00 €

Atividades Associativas - outros 1.107,07 € 1.107,07 €

Bengaleio 125,00 € 125,00 €

Fotocopias A/0 73,18 € -73,18 €

Sub - Total 30.243,54 € 54.038,73 € 23.795,19 €

Desportiva
Trofeús 53,20 € -53,20 €

Equipamentos e Material Desportivo 725,74 € 128,00 € -597,74 €

Quota/inscrições ADESL 1.837,50 € -1.837,50 €

Rugby 6,00 € -6,00 €

Outros Desporto 5.376,55 € 230,46 € -5.146,09 €

Flores 200,00 € -200,00 €

Chaves

Sub - Total 8.198,99 € 358,46 € -7.840,53 €

Serviços Sociais
Universo Agora(Restaurante)

Universo Agora(Bar Gourmet)

Estratosfera(Rep Vermelha) 16.500,00 € 16.500,00 €

Animarebeldes 30.199,74 € 30.199,74 €

Estratosfera(Rep Vermelha) 2 24.300,00 € 24.300,00 €

Aguarelas e Tagarelas 17.250,00 € 17.250,00 €

Sub - Total 88.249,74 € 88.249,74 €

Total 88.608,70 € 198.121,94 € 109.513,24 €
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28 de Fevereiro de 2018

10. Outros Gastos e Perdas

28/02/2018 29/02/2017

Impostos 347,84 €                 -  €                               

Correcções Exercicios Anteriores 1,08 €                     18.826,50 €                   

Quotizações 476,00 €                 467,00 €                         

Outros 5.743,59 €             417,96 €                         

6.568,51 €             19.711,46 €                   

11. Activo fixo tangível

Básico Transporte Administrativo

Quantia escriturada bruta inicial 57.836,60 €          28.548,40 €                   -  €                        28.951,47 €               14.080,66 €            129.417,13 €            

Depreciações acumuladas iniciais 41.750,58 €-          22.848,04 €-                   -  €                        27.295,25 €-               10.356,38 €-            102.250,25 €-            

Quantia escriturada líquida inicial 16.086,02 €          5.700,36 €                     -  €                        1.656,22 €                 3.724,28 €              27.166,88 €              

Adições: -  €                          

Outras -  €                      -  €                        -  €                           -  €                        -  €                          

Total das adições -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           -  €                        -  €                          

Diminuições: -  €                          

Depreciações 2.079,73 €             1.631,09 €                     1.656,22 €                 1.354,24 €              6.721,28 €                

Perdas por imparidade -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           -  €                        -  €                          

Alienações -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           -  €                        -  €                          

Abates/Outras -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           -  €                        -  €                          

Total das diminuições 2.079,73 €            1.631,09 €                     -  €                        1.656,22 €                 1.354,24 €              6.721,28 €                

Quantia escriturada líquida final 14.006,29 €          4.069,27 €                     -  €                        -  €                           2.370,04 €              20.445,60 €              

 

12. Activo intangível

Quantia escriturada bruta inicial -  €                       -  €                      22.016,70 €                   -  €                        -  €                           

Amortizações acumuladas iniciais -  €                       -  €                      19.028,82 €-                   -  €                        -  €                           

Quantia escriturada líquida inicial -  €                       -  €                      2.987,88 €                     -  €                        -  €                           

Adições:

Outras -  €                       -  €                      -  €                        -  €                           

Total das adições -  €                       -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           

Diminuições:

Amortizações -  €                       -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           

Perdas por imparidade -  €                       -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           

Abates/Outras -  €                       -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           

Total das diminuições -  €                       -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           

Quantia escriturada líquida final -  €                       -  €                      2.987,88 €                     -  €                        -  €                           

13. Clientes

28/02/2018 29/02/2017

Clientes c/c 178.010,09 €         182.139,26 €                 

Perdas por imparidade acumuladas 20.029,03 €-           20.029,03 €-                   

157.981,06 €         182.139,26 €                 

14. Caixa e depósitos bancários

28/02/2018 29/02/2017

Depósitos Bancários 165.656,71 €         458.108,02 €                 

165.656,71 €         458.108,02 €                 

15. Perdas Imparidades

28/02/2018 29/02/2017

Legislação/Monografias Desactualizadas) Legislação/Monografias Desactualizadas) 65.741,35 €            

-  €                       

-  €                       65.741,35 €            

Em 28/02/2017 e 29/02/2016 a rubrica de Clientes apresentava as seguintes valores:

Goodwill
Projectos de 

Desenvolvimento

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial
Outros

28/02/2018

28/02/2018

Terrenos Edificios
Equipamento

Outros Total
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16. Fornecedores

28/02/2018 29/02/2017

Fornecedores c/c 63.971,92 €           49.142,68 €                   

17. Subsidios

28/02/2018 29/02/2017

IPDJ 36.629,76 34.848,24

Faculdade Direito Lisboa 25.000,00 50.000,00

CGD 35.000,00

Reitoria da Universidade de Lisboa 8.697,00

Estratosfera Lda 6.500,00

76.826,76 119.848,24

18. Estado e outros entes públicos

28/02/2018 29/02/2017 28/02/2018 29/02/2017

Imposto sobre o Valor Acrescentado 4.296,05 €             -  €                               10.687,65 €               9.787,51 €              

Imposto sobre o Rend. P. Colectivas 2.007,50 €             2.007,50 €                     2.676,67 €                 2.007,50 €              

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Singulares 868,07 €                2.403,00 €                 1.928,02 €              

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Colectivas -  €                      -  €                        

Contribuições para a Segurança Social -  €                      6.625,25 €                 6.147,66 €              

Outros 2,26 €                    -  €                               143,90 €                     -  €                        

7.173,88 €            2.007,50 €                     22.536,47 €               19.870,69 €            

19. Outras contas a receber

28/02/2018 29/02/2017

Devedores por acréscimos de rendimentos -  €                       -  €                               

Adiantamentos ao Pessoal -  €                       -  €                               

Outros 269.398,72 €          181.197,13 €                 

269.398,72 €         181.197,13 €                 

20. Outras contas a pagar

28/02/2018 29/02/2017

Remunerações a Liquidar 2.538,64 €             17.021,03 €                   

Acréscimos de Custos 114.518,66 €         -  €                               

Outros -  €                       65.933,19 €                   

117.057,30 €         82.954,22 €                   

21. Rédito e Diferimentos 

Activo:

Passivo:

22. Acontecimentos após a data do Balanço

22. Data de autorização para emissão

As demonstrações financeiras do período findo em 28 de fevereiro de 2018 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em, Lisboa, 9 de março

de 2018.

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

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 2017 e 2018 da rubrica de Fornecedores apresentava as seguintes valores:
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Direcção

Contabilista Certificado,
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