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INTRODUÇÃO 

 

O Relatório de A�vidades e Contas da AAFDL é um documento essencial            

para a avaliação do mandato de uma direção assim como para a administração             

da Associação Académica, tendo em conta que permite fazer uma exposição           

semi-detalhada das a�vidades, dos eventos, dos acontecimentos, das        

vicissitudes, das contas e das posições que foram tomadas no úl�mo ano.            

Permite responsabilizar os dirigentes face aquilo que propuseram no passado,          

nomeadamente, no Plano de A�vidades e Orçamento, comparar gastos previstos          

e efe�vamente realizados e adver�r as futuras direções para os problemas que            

poderão ocorrer ao longo do mandato, bem como aconselhá-las e preveni-las           

em que medidas resultaram e não resultaram, contribuindo assim para o           

constante progresso e aperfeiçoamento da AAFDL ao longo dos anos.  

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

e dividido por departamentos. Cada um destes úl�mos apresenta uma descrição           

sumária das a�vidades realizadas e um balanço do mandato com algumas           

considerações estratégicas para o futuro. O Relatório apresenta assim uma          

estrutura formal e coerente, garan�ndo a perceção de tudo o que foi realizado             

durante o mandato de 2018/2019. 

Procurámos também uniformizar o esquema do Relatório, tendo como          

base o Relatório elaborado no ano transato. 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE  

Candidatei-me com o objec�vo de estabelecer uma nova visão de          

Associação, uma abordagem de proximidade e inclusão que há muito se via            

perdida. Devolver a voz aos estudantes e a sua par�cipação ac�va à vivência             

associa�va era um objec�vo central no que nos propusemos.  

Com base nessa máxima e agindo através de um forte sen�do de            

convicção, procurámos construir uma equipa que seria o reflexo dessa realidade.           

Uma equipa em que a diferença era a sua maior valência e cujas caracterís�cas              

individuais permi�riam uma associação representa�va da faculdade e dos seus          

estudantes. 

Após um período eleitoral controverso, procurámos elevar o peso que a           

história nos colocava às costas e iniciamos aquilo que eu considero ser um novo              

capítulo na história da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa:            

uma Associação de olhos postos no futuro e na concre�zação da mudança que             

há muito os estudantes reclamavam.  

Na Intervenção e Polí�ca Educa�va, alcançámos um ano de estabilidade          

regulamentar em que a opinião dos estudantes imperou e em que os seus             

direitos foram acautelados até ao úl�mo reduto, salvaguardando sempre a sua           

vontade junto dos centros de decisão. Um ano marcado pelo processo de            

reconquista da posição da AAFDL no movimento estudan�l nacional.  

Numa tenta�va de reaproximação e inclusão na vanguarda do movimento          

nacional, propusemos a nossa integração na Associação Académica de Lisboa,          

estrutura que fundámos e com a qual sempre man�vemos um forte laço            
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ins�tucional, e à qual estendo um agradecimento profundo pela disponibilidade          

que sempre demonstraram. 

Muito embora a discussão quanto à integração na estrutura tenha sido           

polémica e, em úl�ma análise, rejeitada pelos estudantes, podemos         

orgulhar-nos de hoje, rompendo com a tendência dos úl�mos anos, exis�r uma            

comunidade académica informada e capaz de adotar uma posição consolidada          

sobre a temá�ca da polí�ca e representa�vidade externa.  

Na discussão sobre a Rea�vação da AAUL, man�vemos uma postura          

firme, considerando que a decisão não deveria ser tomada sem o consenso            

alargado dos estudantes e das 16 AAEE’s que compõem a Universidade de            

Lisboa. Condenámos o processo eleitoral e a forma ilegí�ma como tomaram           

posse os novos Órgãos Sociais, à revelia da vontade plural expressa em diversas             

sedes, nomeadamente em Reunião Geral de Alunos. 

No G16, procurámos vincar uma postura de liderança junto das grandes           

questões polí�cas, afirmando uma alteração de paradigma no contexto da          

Universidade de Lisboa.  

Nos ENDA (Setúbal, Cascais, Faro e Aveiro) fomos presença assídua e           

crí�ca no debate de questões que concernem às IES.  Discu�mos Ação Social e             

Bolsas, �vemos a oportunidade de debater sobre critérios de atribuição e           

delimitação de prazos máximos de disponibilização aos estudantes do valor da           

sua bolsa de estudos, procurámos combater o problema da habitação para os            

estudantes deslocados e propusemos a alteração do critério de atribuição do           

complemento de alojamento social que deveria ser ajustado para os grandes           

centros urbanos, resultado da especulação imobiliária. 
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Nunca nos demi�mos da nossa presença nas grandes discussões. Sobre a           

redução do valor das propinas, procurámos acautelar a necessidade de uma           

redução gradual acompanhada de uma reformulação do sistema de         

financiamento via orçamento de Estado das ins�tuições de ensino superior.  

Nos CNED, estabelecemos desde cedo a necessidade de afirmação da          

estrutura, através da conclusão do processo de aquisição de personalidade          

jurídica, alertando o órgão para a essa necessidade, que seria condição essencial            

para a manutenção da estrutura para gerações futuras.  

Tivemos o gosto de receber o ENED na nossa faculdade, trazendo para            

junto dos nossos estudantes a possibilidade de terem acesso a um dos            

encontros mais relevantes para a cooperação jurídica ao nível estudan�l em           

Portugal, oferecendo painéis de luxo que debateram os mais variados temas no            

contexto jurídico nacional e internacional. 

No Desporto Universitário, integrámos os Órgãos Sociais da ADESL,         

reforçando assim uma polí�ca de cooperação ins�tucional com a estrutura, que           

só favorece os nossos atletas e a qualidade da oferta e proximidade dos nossos              

estudantes na prá�ca despor�va. Fomos sempre próximos dos grandes temas,          

dentro e fora das nossas quatro paredes. 

No que concerne à discussão sobre a Anualização das Unidades          

Curriculares de Tronco Comum, procurámos, junto dos órgãos e da comunidade           

académica, vincar a oposição a que mudanças de fundo fossem feitas de forma             

irresponsável ou sem antes auscultar a opinião plural da comunidade, de acordo            

com a máxima que  “um povo que não conhece a sua história está condenado a               

repe�-la”.  
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Para que haja sempre um pequeno cadeado intransigente que paire          

adjacente aos pilares da faculdade e que sirva a memória dos que acham que              

nos esquecemos. 

Sendo os estudantes predicado da luta associa�va, procurámos, junto da          

Direção da faculdade, que esta nunca o esquecesse. 

E como a luta muitas vezes é pessoal e solitária, o curso complexo e a               

exigência cada vez maior, celebrámos um protocolo com a faculdade para que os             

nossos estudantes �vessem acesso a serviços de apoio psicológico dentro          

daquela que é, para muitos, a sua segunda casa. 

Porque não se pode falar em Associação sem falar na nossa editora            

jurídica, a nível editorial apostámos num plano de crescimento responsável e           

sustentável, aumentámos o número de novas edições face ao mandato transato           

com uma aposta essencialmente centrada na consolidação em áreas estratégicas          

de interesse, novos mercados e novos produtos (RDA e RDD), novos autores e             

um trabalho incansável na proximidade, tempo de resposta e profissionalismo          

editorial. Resta-me reconhecer que o caminho de crescimento editorial se deve           

pautar por uma tendência de profissionalização cada vez maior, consolidação e           

expansão nacional e entrada nos mercados internacionais pela via digital do           

e-commerce . 

Somos hoje uma associação mais completa e congratulo a minha equipa           

pelo trabalho incansável que fez. 

Nas Ac�vidades e Valorização Extracurricular, elevámos a qualidade e         

dimensão dos nossos eventos recrea�vos ao mais alto nível no paradigma           

universitário. Temos hoje o orgulho de poder afirmar que através da aposta            
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eximia nesta área, os alunos da nossa casa podem usufruir de ar�stas de             

renome nacional, sem terem que sair da sua Faculdade. 

É uma honra ter feito parte deste processo de aposta no crescimento,             

marke�ng e divulgação dos eventos. Deixo, por isso, um apelo a que no futuro se               

con�nue a inves�r nesta área que tanto contribui para a nossa concre�zação e             

afirmação organizacional a nível regional e nacional, assim como para a           

qualidade dos serviços que oferecemos aos nossos estudantes.  

No Desporto, somos agora mais capazes no acautelamento das         

necessidades dos nossos atletas. Um mandato que se pautou pela proximidade           

e divulgação da ac�vidade despor�va, culminou numa busca sem precedentes          

por parte da comunidade estudan�l para a prá�ca do desporto pelos nossos            

estudantes e pelo apoio dos atletas e das equipas. Podemos orgulhar-nos da            

criação de novas equipas, da compe�ção em novas modalidades e do sucesso            

dos nossos estudantes a �tulo individual e cole�vo. 

A nível da divulgação das ac�vidades, concre�zámos uma das nossas          

grandes bandeiras eleitorais. Apostámos nos meios tecnológicos e num  design          

apela�vo que permi�sse uma divulgação eficaz em todas as plataformas e redes            

sociais, de forma a que os nossos estudantes não se vissem privados do que a               

Associação tem para lhes oferecer. 

Alcançámos, através das parcerias celebradas ao abrigo do nosso         

programa de sócios e do inves�mento na impressão na hora de cartões, um             

crescimento de 270% no número de sócios, totalizando 1359 sócios inscritos           

neste ano. 
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Findámos o mandato e, conscientes de que deixamos o caminho traçado           

para as gerações que nos sucedem, resta-me deixar um apelo aos que nos irão              

suceder. 

A Presidência é uma jornada solitária mas profundamente gra�ficante.         

Que a procura incessante pela necessidade de servir os estudantes e a AAFDL             

impere sobre todas as outras coisas e que possam, com orgulho e dignidade,             

representar as funções que vos serão democra�camente transmi�das. 

Não poderia, porém, em jeito de despedida, deixar de agradecer a alguns            

daqueles que tornaram possíveis todas estas conquistas. 

À Joana Zagury, uma das mais incríveis mentes na senda da polí�ca             

associa�va que �ve o prazer de conhecer. Agradeço-te pelos teus conselhos,           

conhecimento e amizade. Sem �, certamente o caminho não teria sido possível.  

À Beatriz Rosa, pelo amor, carinho e dedicação que tens e à tua força que               

tanto admiro. Pela amizade e pela confiança que depositaste em mim e neste             

projecto, palavras não servem para descrever a enorme gra�dão que sinto. 

Ao Tiago Pacheco e Filipe Rosa, companheiros de luta e de todos os             

momentos. Foram dirigentes exímios e entregaram à Associação mais do que           

aquilo que alguma vez vos vou poder agradecer. Sem vós, nada teria sido             

possível, por toda a amizade e respeito que sinto. Obrigado. 

Ao João Gasopo Nunes, um reconhecimento de uma qualidade         

profissional ímpar e de um sen�do de entrega e dever digno da excelência do              

mandato que desempenhou.  
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Ao Francisco Po�er Dias, Armando Henrique, Gonçalo Cordeiro, João Lino          

Correia, João Moreira da Silva e Nadia Za�c, um obrigado pela amizade que             

sempre �veram para comigo e por terem servido sempre o vosso mandato.  

À Raquel Rolo e à Flavia Cabaço, pessoas que tanto respeito e que tantas              

vezes discordamos, um agradecimento por terem contribuído sempre com uma          

visão crí�ca e constru�va de todos os problemas, que em tanto contribuíram            

para a minha construção enquanto indivíduo.  

Aos funcionários da AAFDL, nomeadamente à Antónia, Pedro e Hélia.  

A todos os colegas dirigentes, colaboradores e demais estudantes que          

incansavelmente trabalharam em prol da AAFDL e tornaram possíveis todas          

estas conquistas, nomeadamente a Ana Quaresma, Amélia Coelho, Beatriz         

Coelho, Beatriz Ferreira, Bruno Lança, Carolina Cordeiro, Catarina Preto, Catarina          

Bragança da Silva, Constança Rodrigues, Constança Soares, Daniel Costa, Darja          

Zimina, Diogo Bordeira Neves, Duarte Teixeira, Filipa Costa, Francisco Nicolau,          

Inês Vouga, Ivania Oliveira, Ivo Sousa, João Jacinto, João Mar�ns, João Pedro            

Silva, José Pereira, Madalena Mou�nho, Madalena Xavier, Margarida Soares,         

Marta Coelho, Marta Pinheiro, Ma�lde Oliveira, Miguel Correia, Miguel Cruz,          

Pedro Faria, Regina Gao, Raquel Moreiras, Rita Rodrigues, Rita Pato Ferreira,           

Rodrigo Cardoso, Ruben Caio, Sofia Simões, Simão Ribeiro Póvoa, Tiago          

Peyroteo, Tomé Barcelos, Vasco Garcia um enorme obrigado. 

- Francisco Sant’Ana  
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MENSAGEM DO TESOUREIRO 

 

Completando quase um ano desde que assumi as funções como          

Tesoureiro, aproveito para rever todo este mandato e termino orgulhoso por           

reconhecer con�nuar hoje fiel a todos os princípios que me regem desde o meu              

primeiro dia. Orgulho-me de ter feito parte de uma Direcção que apresentou            

sempre uma AAFDL de todos e para todos. 

Ser Tesoureiro é estar presente em tudo, sem ser a cara de nada. Disse no               

meu primeiro dia que seria um Tesoureiro que não trabalharia na premissa de             

apresentar um “elegante” relatório de contas, mas antes ser um Tesoureiro que            

es�vesse efec�vamente presente no dia a dia dos alunos, suprindo necessidades           

e criando oportunidades efec�vas. O trabalho foi árduo, rigoroso e diligente,           

mas nunca, ao longo de um ano, virei a cara a nenhum aluno desta casa. 

A palavra-chave nesta mensagem é “orgulho”, por todos aqueles com          

quem par�lhei esta aventura, com os funcionários desta casa (seja da AAFDL            

como da FDUL), com os meus colegas dirigentes e pessoas integrantes da            

estrutura, alunos, autores e todos os outros envolvidos. Guardo um grande           

carinho pela AAFDL e tenho o maior orgulho de ter ves�do a camisola como              

tantos outros o fizeram antes de mim e tantos outros o farão depois de mim. 

 Por muitos anos de AAFDL! 

 

 1.ACTIVIDADE COMERCIAL- AAFDL EDITORA 
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Quebro com o paradigma de considerar a AAFDL Editora a segunda           

melhor editora jurídica do país. Na minha visão, é hoje a melhor editora jurídica              

nacional. Figura autores de renome no plano jurídico português e internacional.           

Isto deve-se a um tratamento próximo, constante e de imensa confiança que            

transmi�mos para aqueles que connosco publicam. Somos os melhores, pela          

nossa própria génese de suprir as necessidades internas académicas,         

disponibilizando o melhor que há de Direito aos preços mais acessíveis para os             

nossos alunos. Crescemos tanto como Editora que não nos cingimos somente ao            

mundo académico, providenciando também a todo um mundo jurídico         

profissional as ferramentas necessárias e essenciais no desenvolvimento do         

trabalho.  

 

1) Feira do Livro de Lisboa 

Es�vemos, uma vez mais, presentes na Feira do Livro de Lisboa, que se             

realizou no Parque Eduardo VII. Uma vez mais, fomos um do Stands de venda              

com maior destaque no evento, proporcionando uma série de tertúlias com           

autores, personalidades jurídicas e mesmo com alunos da Faculdade ou an�gos           

dirigentes Associa�vos. 

Batemos o nosso recorde de vendas. No ano de 2017, �nhamos facturado            

10 899,20€, ao passo que no ano de 2018 facturámos 12 209,14€. Este valor              

contabiliza um total de 744 obras vendidas na Feira do Livro de 2018. 
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2.ACTIVIDADE ASSOCIATIVA  

 

1) Sócios AAFDL 

Desenvolvemos todo um novo sistema de parcerias de sócio AAFDL, tanto           

com en�dades externas, como com as en�dades internas (Reprografias e Bares). 

Adquirimos uma impressora de cartões que nos permite, num período          

temporal muito curto, ver suprida uma necessidade de cartões de sócio, que            

efec�va um maior controlo dos nossos sócios, garan�ndo-lhes uma maior          

facilidade de acesso aos descontos que lhes são atribuídos por direito.  

Afirmo ter sido um sucesso a nossa campanha de sócios - conseguimos            

a�ngir um número de sócios de 1359, face aos 583 sócios do ano lec�vo              

transato. Representa, portanto, mais do dobro dos sócios do ano passado. 

 

2) Protocolos com os Núcleos 

Efec�vámos uma maior proximidade e aposta no desenvolvimento dos         

núcleos autónomos da Associação. Esta relação traduziu-se na realização de          

ac�vidades conjuntas entre a Associação e os Núcleos.  

O NEA realizou a sua primeira festa no espaço do bar velho, tendo a              

presença de vários alunos da faculdade (extra-NEA) nessa mesma festa,          

permi�ndo dar a conhecer à Faculdade a realidade deste núcleo. 
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A  Barítuna voltou a realizar um an�go fes�val de tunas femininas que se             

encontrava inac�vo. Este ano proporcionamos, junto da tuna, a realização do           

“Xácara das Bruxas”. 

O NEH teve o apoio da AAFDL na realização de conferências e na             

atribuição dos prémios para a ac�vidade de cariz cien�fico “ Call for Papers ”.  

A Venusmon� tem o compromisso de apoio da AAFDL na realização do            

seu fes�val “Instância”, mesmo não se realizando neste nosso mandado. 

Além das especificações permi�mos aos Núcleos terem as suas próprias          

bancas de venda nos eventos Recrea�vos, permi�ndo-lhes conseguir um maior          

orçamento próprio. 

 

3) Trabalho Associativo 

Como afirmei no início do meu texto, ser Tesoureiro é estar presente em             

tudo, sem ser cara de nada. O meu trabalho é representado em todas as              

ac�vidades descritas ao longo deste Relatório de Ac�vidades, tendo o maior           

orgulho de todos os trabalhos desenvolvidos, mas principalmente o que mais           

me orgulho é do trabalho realizado no campo da Acção Social. Tivemos a             

capacidade de fazer uma grande diferença na vida das pessoas e orgulho-me de             

podermos ter suprido muitas das necessidades básicas para os alunos mais           

carenciados. É nosso dever, enquanto uma Associação de todos, proporcionar          

uma igualdade de oportunidades, para que a única preocupação do aluno seja o             

sucesso académico. 
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Por fim, quero deixar um agradecimento à principal pessoa responsável pelo           

meu amor à AAFDL, Pedro Sousa Gonçalves.  

Também quero agradecer à minha família, à de sangue e à da vida, aos que               

são aqui em terras distantes uma extensão do meu porto de abrigo. A eles, o               

meu maior obrigado! 

-Filipe Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA  

16 



01/04/2019 Relatorio de Actividades (Final) - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1uySZewadDDP_70maqBqCsJ4FWgkaxPbU2OYYfxHo1RY/edit?userstoinvite=mariaaxavier.98@gmail.… 17/147

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2018/2019  

 

MENSAGEM DA SECRETÁRIA 

 

Quando comecei este mandato, �nha como premissas a revitalização e          

transparência deste cargo. Comprome�-me a auxiliar o Presidente em tudo o           

que fosse necessário, bem como a auxiliar todos os restantes membros da            

Direção.  

Assim o fiz: colaborei com o Presidente desde o planeamento das           

reuniões de Direção, no auxílio de decisões importantes, na dinâmica do próprio            

mandato e do trabalho de cada membro, subs�tui-o em Conselho de Escola, tal             

como noutras instâncias, em que foi necessário porque ele não poderia estar            

presente, depositando-me a confiança necessária para representá-lo; auxiliei os         

Vice-Presidentes na organização do trabalho com os vogais, tal como em           

decisões importantes que eram necessárias tomar rela�vamente tanto à Polí�ca          

Interna como Externa da Associação como na organização dos mais variados           

eventos; trabalhei com os demais vogais nas diversas a�vidades, desde a ideia à             

sua consumação; por fim, por me ser um cargo querido, tentei dinamizar os             

suplentes de forma a que es�vessem integrados nos trabalhos dos diversos           

departamentos. 

Fiz também parte da Comissão Organizadora do Encontro Nacional de          

Estudantes de Direito (ENED), um evento que no presente ano teve lugar em             

Lisboa e se dividiu entre três faculdades (NOVA, Católica e Clássica). Foram            

meses de preparação e o balanço geral é posi�vo. 

Para além disto, cooperei ac�vamente com a própria Faculdade no que           

diz respeito à divulgação de informações para os alunos, na marcação de            
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reuniões para que os mesmos pudessem ser ouvidos e ter uma palavra no que              

toca à ordem das avaliações e outros assuntos.  

Mas também falhei e não posso deixar de o dizer aqui. Falhei na medida              

em que me comprome� a divulgar toda a informação proveniente dos vários            

setores da Faculdade e externos à própria, de forma organizada, constante e            

tempes�va e nem sempre o consegui fazer e, falhei redondamente ao           

comprometer-me a fazer a publicação atempada das atas de reunião de           

departamentos. 

A todos, desde já as minhas sinceras desculpas. 

Porém, o grande compromisso é a defesa diária do interesse dos alunos            

desta casa, da nossa casa. 

Enquanto Lista U - Unidos Podemos, defendemos que a Associação          

Académica da Faculdade de Direito de Lisboa é uma Associação aberta a todos e              

primámos sempre para que assim fosse. Mudámos visões, formas de estar e de             

pensar, fizemos muitas vezes o impossível, fomos completamente fora da caixa,           

deixámos es�gmas cair, lutámos incansavelmente para estar à altura das          

expecta�vas, para conseguirmos suportar o peso da responsabilidade e tudo o           

que a mesma acarreta. 

A realidade é que este ano acaba e o sen�mento não poderia ser de               

maior gra�dão. Cumprimos a nossa missão! Umas vezes pior: é verdade, seja            

por fatores externos e até mesmo internos, nem sempre conseguimos estar à            

altura mesmo dando o nosso melhor. Foi di�cil e nunca o negámos, es�vemos             

sempre aqui dispostos a aceitar todas as crí�cas e a aprender com elas. Outras              

vezes melhor: e estas, estas foram incríveis! Muitas vezes, pensámos que não ia             

resultar, demos voltas em desespero, tentámos arranjar mil soluções e, no final,            

quando tudo parecia perdido, �nhamos a realidade à nossa frente e           
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percebíamos que tudo �nha valido a pena, todas as horas de sono perdidas,             

todo o tempo inves�do, todas as lágrimas que acabavam por cair, todas as vezes              

que nos odiámos (e não foram poucas), mas que no final olhámos uns para os               

outros cheios de orgulho e um sorriso, porque as palavras ditas nem sempre são              

as sen�das, porque ao fim do dia, somos uma equipa incrível e sem cada pessoa               

que trabalhou e deu um pouco de si por esta União, nada disto �nha sido               

possível.  

Há um ano e meio atrás, quando me juntei a esta equipa, era a única               

pessoa que já �nha sido dirigente associa�va no mandato anterior e, por isso, se              

calhar fui exigente demais. Provavelmente nem sempre compreendi que aquelas          

pessoas que tanto �nham e têm para dar só precisavam de calma e de aprender,               

mas não me arrependo de ter exigido tanto, porque resultou numa vitória que             

nos deu a maior alegria do mundo, porque cada um lutou por isso e fez um                

excelente trabalho e eu, aqui es�ve e estou para eles e muito orgulhosa daquilo              

que eles aprenderam. Porque este mandato também foi um pouco meu para            

eles e isso  é a melhor recordação que levo comigo deste desafio.  

Há 3 anos atrás, conheci a Associação Académica da Faculdade de Direito            

de Lisboa e ganhei um carinho especial por ela. Hoje despeço-me muito feliz de              

ter feito parte desta história e levo comigo tudo aquilo que aprendi. 

Aos funcionários, o maior obrigada, obrigada pela paciência e dedicação,          

obrigada por nos ensinarem qualquer coisa todos os dias, foi uma honra            

trabalhar convosco; 

Ao Francisco Sant’Ana, por acreditares em mim, por nem sempre          

estarmos de acordo, por confiares em mim e por me defenderes sempre.            

Sabemos que não fomos fáceis um com o outro, mas no final do dia foste               

sempre o amigo que eu não estava à espera que es�vesse lá e, muito obrigada               
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por isso. Obrigada por dividires o teu gabinete comigo e pelas horas em silêncio.              

Con�nuo a acreditar em �! 

Ao Filipe Rosa, pela serenidade que tantas vezes nos transmi�ste quando           

mais precisámos, pelo ombro amigo que és para mim, muito obrigada! 

À Beatriz Rosa, por seres a mulher mais corajosa que �ve oportunidade            

de conhecer, admiro-te muito, és incrível! 

Ao Tiago Pacheco, porque fomos o cão e gato da Direção mas que lá no               

fundo nos respeitámos sempre, foste sem dúvida a pessoa que mais trabalhou            

para levar isto a bom porto e conseguiste. Porque foi uma amizade di�cil de              

construir, muito obrigada!  

Ao João Gasopo, por toda a dedicação e tempo que deu à AAFDL Editora,              

foste fundamental. 

À Ana Sofia Rolim, por ter sido a minha companheira em muitas lutas e              

pelo que deu de si a este projeto! 

A todos os restantes membros da Direção, voltava a acreditar em todos            

vocês outra vez, fizeram um trabalho excelente e não podia estar mais            

orgulhosa.  

A todos os que indiretamente também deram o seu contributo, a todos            

os estudantes, vocês são a Associação! 

Em especial, à Madalena Xavier, ao João Moreira da Silva e ao Ruben             

Caio, obrigada por não me terem deixado desis�r, obrigada de coração.  

 

-Raquel Rolo 
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VICE-PRESIDÊNCIA DA INTERVENÇÃO ACADÉMICA E DA 

POLÍTICA EDUCATIVA 

 

Mensagem da Vice-Presidente da Intervenção Académica e Política        

Educativa 

 

Aceitei o desafio de preencher o lugar de Vice-Presidente cheia de uma            

profunda ambição de cumprir e fazer cumprir as a�vidades a que os vogais se              

propuseram a desenvolver no início do mandato. 

O meu curto mandato enquanto Vice-Presidente da Intervenção        

Académica e Polí�ca Educa�va está longe de ser aquilo que poderia ter sido e              

es�ve longe de ser o �po de dirigente que conseguiria noutras circunstâncias.            

Tendo em conta, contudo, a conjuntura ins�tucional e pessoal em que teve            

lugar, pouco mais seria de esperar do meu desempenho. 

Esforcei-me, nos curtos três meses em que exerci as funções, por ter um             

papel a�vo no desenvolvimento das a�vidades em curso dos Vogais, enquanto           

procurava inteirar-me das funções que eram esperadas de mim enquanto          

Vice-Presidente. Não penso que este curto período consiga refle�r aquilo que           

teria sido um mandato completo sob a minha Vice-Presidência, mas certamente           

procurei fazer o melhor trabalho possível, em tudo o que fiz. 

Passarei, então, a salientar as medidas que considero merecerem especial          

destaque na Intervenção da AAFDL no mandato de 2018/2019. 
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No que toca ao departamento da Ação Social, considero que a           

diversidade dos apoios indiretos foi demonstradora do relevo que         

tencionávamos dar aos apoios da ação social, bem como a escolha do material             

de divulgação e no�ficação dos alunos, que permi�u uma abordagem mais           

próxima e esclarecedora aos mesmos, daquilo que poderiam esperar dessa          

vertente do departamento. É também de salientar a Feira do Voluntariado, um            

evento um pouco mais ambicioso, mas que não teve a aderência que era             

esperada por nós. Gostaria que, no futuro, as próximas direções con�nuassem           

esta inicia�va, pois considero uma forma interessante e eficiente de divulgar a            

grande diversidade de ins�tuições de voluntariado à comunidade estudan�l. 

Quanto ao Departamento do Pedagógico, consideramos que merecem        

especial destaque o Gabinete Online, pois permi�u criar uma especial          

aproximação dos alunos ao departamento, e o Simulador, que facilitou de forma            

eficiente o esclarecimento das dúvidas que surgem quanto à avaliação          

individual. 

No que toca ao Acompanhamento Académico, temos par�cular orgulho         

na futura abertura do Gabinete de Apoio Psicológico. Esta inicia�va surgiu de            

uma vontade da AAFDL em colmatar as dificuldades sen�das pelos alunos ao            

nível psicológico e apelamos àqueles que sen�rem essa necessidade, a procurar           

conhecer esta nova vertente do departamento. 

Quanto aos Mestrados e Saídas profissionais, foi realizada, em         

cooperação com a Faculdade, a Feira da Empregabilidade e será ainda realizada            

a Feira de Estágios. 
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Rela�vamente ao Pós-Laboral, a AAFDL conseguiu permi�r o acesso do          

trabalhador-estudante à época de finalistas. 

Finalmente, é de salientar a concre�zação de uma das medidas mais           

importantes, que consis�u na mudança de paradigma do funcionamento interno          

da Direção, atribuindo à Produção Jurídica mais responsabilidade e         

competências na vertente editorial da AAFDL, atribuindo à vogalidade o          

verdadeiro significado da sua denominação: a produção e formação jurídica e           

apoio editorial. 

Ao João Gasopo, à Flavia Cabaço, ao Gonçalo Cordeiro, ao Francisco Po�er            

e à Carolina Cravo, o meu mais sincero agradecimento pelo vosso trabalho, pela             

vossa aceitação e depositação de confiança em mim. Obrigada por colmatarem           

as minhas falhas. São um exemplo a seguir para qualquer dirigente, pela forma             

como se entregaram à AAFDL de alma e coração. Obrigada. 

À Raquel Rolo, Ao Tiago Pacheco e ao Filipe Rosa, vocês foram os pilares              

desta equipa do primeiro ao úl�mo dia. Quero agradecer por terem confiado em             

mim para fazer parte da equipa, foi uma honra poder trabalhar do vosso lado.              

Obrigado por toda a vossa dedicação e trabalho constante. 

À Joana Zagury, obrigada por seres um modelo a seguir, pela tua entrega             

e amor à AAFDL, por todos os conselhos e por todo o apoio que deste a esta                 

equipa e a mim em par�cular. 

À minha família, à Ana, à Isabel, à Raquel e à Constança, o meu obrigada               

do tamanho do mundo pelo vosso constante apoio e por acreditarem em mim             

desde o primeiro dia. Obrigada por serem a minha casa e por tornarem todos os               
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momentos di�ceis, mais fáceis. Obrigada por estarem lá do início ao fim, no             

melhor e no pior. 

Ao João Moreira da Silva, à Nádia Za�c, à Beatriz Coelho, ao Ruben Caio,              

ao João Lino, à Madalena Xavier, ao Diogo Bordeira Neves, ao Tomé Barcelos e à               

Ana Sofia Rolim, obrigada pelo vosso trabalho que honrou e elevou a AAFDL. Foi              

um prazer trabalhar convosco. 

Ao Francisco Sant’Ana, o meu companheiro nesta aventura. Do primeiro          

dia até ao úl�mo, es�veste presente em todos os momentos. Acreditaste em            

mim quando os outros não fizeram, viste em mim as competências e as virtudes              

antes dos demais. A tua dedicação, a tua resistência, a tua preocupação, o teu              

esforço e o teu amor pela AAFDL inspiram-nos a todos a sermos melhores             

dirigentes associa�vos. Parabéns por tudo aquilo que conquistaste e alcançaste          

neste úl�mo ano. Parabéns pela força que �veste. Parabéns por conseguires           

juntar um grupo de desconhecidos e torná-los numa equipa. Conseguimos.          

Obrigado pela pessoa que és todos os dias.  

“Vai Sant’Ana”, que mandato incrível. 
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DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL 

 

Recolhas de Bens 

Foram realizadas duas recolhas de bens      

ao longo do mandato. A primeira foi uma        

recolha de ração, em Outubro de 2018, para a         

União Zoófila. A segunda foi uma recolha de        

brinquedos, em Dezembro de 2018, para a       

Academia do Johnson, que subs�tuiu o cabaz de        

natal, pois considerámos que era mais pra�cável       

e teria um maior número de beneficiários. 

 

Bengaleiro Solidário 

Dinamizámos o Bengaleiro Solidário em quatro festas da AAFDL,         

nomeadamente as duas Festas da Cerveja, a festa Brasileira e a Gala de Natal. Os               

montantes reverteram a favor do Fundo de Emergência Social. 
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Colheitas de Sangue  

Em colaboração com o Ins�tuto Português do       

Sangue e da Transplantação I.P., decorreram em       

Outubro e Fevereiro duas ações de colheita de sangue         

e sensibilização para a doação de sangue.  

 

Feira do Livro Sublinhado 

Fizemos a Feira do Livro Sublinhado, em Fevereiro de 2019,          

que teve bastante sucesso, possibilitando a venda de livros a um           

preço muito mais acessível. No primeiro semestre optámos por não          

a realizar, visto que os livros que �nhamos ao nosso dispor não            

estavam em condições de venda e que as datas se iriam sobrepor            

com a Feira do Voluntariado, a abertura dos Apoios Indiretos e a            

Festa da Cerveja, sendo impra�cável para o departamento. 

 

Fundo de Emergência Social  

A�vámos o Fundo de Emergência Social as vezes que foram necessárias,           

agilizando o processo em tudo o que foi possível. 
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Apoios Indiretos 

Uma das medidas do departamento da ação social era         

o aumento e a diversificação dos apoios atribuídos aos alunos          

carenciados.  

Aumentámos o leque de apoios disponíveis para um        

total de 6, dos quais o aluno poderia escolher três, permi�ndo           

assim adaptar os apoios às necessidades específicas de cada         

aluno. Estes apoios consis�am em: 

● Senhas de Alimentação 

● Passe 

● Fotocópias 

● Manual ou Código da AAFDL Editora 

● Material Escolar 

● Fundo Go Home With AAFDL  

 

Enquanto analisávamos os valores, concluímos que o método mais justo e           

que permi�ria ficarmos o mais próximo possível do orçamento sem o           

ultrapassar, tendo em conta o leque alargado de apoios que exigia cálculos mais             

complexos, era a criação de escalões, a atribuição de uma quan�a fixa a cada              

escalão e a posterior divisão dessa quan�a pelos apoios que o aluno �nha             

selecionado. Foram criados 4 escalões: 

No escalão A incluíam-se alunos cujo rendimento bruto de cada membro           

do agregado familiar se encontrava entre os 0 e os 100 euros/mês e             

correspondia a 365 euros de apoios. No escalão B incluíam-se os alunos cujo             
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rendimento bruto se encontrava entre os 100 e os 200 euros e correspondia a              

290 euros de apoios. No escalão C incluíam-se os alunos cujo rendimento se             

encontrava entre os 200 e os 350 euros e correspondia a 220 euros de apoios.               

No escalão D incluíam-se os alunos cujo rendimento se encontrava entre os 350             

e os 450 euros e correspondia a 165 euros de apoios. Os alunos cujo rendimento               

mensal por membro do agregado familiar fosse superior a 450 euros (valor            

próximo do IAS de 2018) eram excluídos, dando sempre aos mesmos a            

possibilidade de agendar entrevista e esclarecer a situação do agregado. 

Esses valores, correspondentes a cada escalão, eram depois divididos         

pelos apoios escolhidos pelo aluno (por norma três) e, por sua vez, traduzidos             

para o número concreto de apoios (senhas, fotocópias, mensalidade do passe,           

etc.). 

Por não ter escolhido valores arredondados, a atribuição dos apoios          

demorou mais tempo, mas foi, na minha opinião, mais justa. Isto porque cada             

aluno, dentro de cada escalão, recebeu exatamente a mesma quan�a,          

independentemente dos apoios que selecionou.  

As entrevistas foram sucintas e informais, numa tenta�va de quebrar          

qualquer sen�mento de vergonha ou in�midação ao aluno. As no�ficações          

foram realizadas por SMS, o que facilitou o contacto e a aproximação. Muitos             

alunos foram dispensados de entrevista, o que agilizou todo o processo. 

Importa referir que foram atribuídos apoios a 71 alunos carenciados,          

entre os 80 alunos que se candidataram aos Apoios Indiretos. 

Guia da Ação Social 
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O departamento da Ação Social esteve presente nas inscrições dos alunos           

de 1º ano, com o obje�vo de ajudar e esclarecer os alunos carenciados. Com              

esse intuito, elaborámos um guia no qual constavam os apoios oferecidos pelo            

Departamento da Ação Social e assegurámos a presença dos Serviços da Ação            

Social da Universidade de Lisboa (SASUL) para esclarecerem os mesmos sobre os            

apoios que oferecem. 

 

 Programa Arredonda  

Rea�vámos o Programa Arredonda, cuja receita      

reverte para o Fundo Emergência Social, nas Livrarias        

da AAFDL. Este programa oferece aos clientes das        

livrarias, a possibilidade de arredondar o valor,       

contribuindo desse modo para o Fundo de Emergência        

Social. 

 

Biblioteca Jurídica 

No início do mandato procurámos reorganizar a biblioteca jurídica da          

AAFDL, catalogando todos os livros que �nham sido recentemente doados à           

mesma, projeto ao qual dedicámos as primeiras semanas do mandato. Não           

procedemos à inauguração formal da mesma, visto que tencionamos inaugurá-la          

sob o nome de “Biblioteca Jurídica Manuel Carvalho” com uma homenagem           

adequada. 
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Couch Surfing 

Procurámos realizar o programa Couch Surfing antes das        

inscrições dos alunos de primeiro ano. A a�vidade não teve, no           

entanto, sucesso, visto que não exis�u aderência por parte, quer          

dos alunos mais velhos, quer dos alunos de primeiro ano. 

 

Praxe Solidária 

Entre as a�vidades da semana do azeite, ocorreu, como é tradição, a            

praxe solidária nas instalações do Banco Alimentar em Alcântara, que contou           

com a presença de mais de 500 alunos. 

 

Sorteio de Trajes Académicos 

Com vista à inclusão nas tradições académicas dos        

alunos que, por serem carenciados, não poderiam adquirir o         

traje, a AAFDL promoveu um sorteio no qual ofereceu 5 trajes a            

alunos do segundo ano de licenciatura. 
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Torneio Solidário 

 

Em Fevereiro realizámos, em colaboração com o       

Departamento do Desporto, um torneio de futsal, no qual as          

inscrições eram realizadas através de uma doação de bens         

alimentares. Os mesmos serão entregues à Academia do Johnson         

e serão, ao mesmo tempo, realizadas a�vidades despor�vas com         

as crianças da ins�tuição. 

 

 

Feira do Voluntariado 

Sendo talvez o projeto mais ambicioso do       

mandato, a Feira do Voluntariado contou com a        

presença de inúmeras ins�tuições de solidariedade e       

voluntariado nacional e internacional 

Funcionou nos moldes da Feira da      

Empregabilidade, onde os interessados podiam     

conhecer, colocar questões e inscrever-se junto dos       

representantes das ins�tuições. Foi precedida de uma       

palestra, na qual os par�cipantes puderam ouvir os        

testemunhos de várias pessoas que dedicaram, várias       

delas, toda a sua vida ao voluntariado. Apesar da falta          
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de aderência por parte dos alunos, o evento foi um sucesso entre aqueles que              

par�ciparam. 

 

Balanço do Mandato – Parte I 

 

Cheguei ao departamento da Ação Social com uma ideia utópica daquilo           

que era e daquilo que poderia vir a ser. Acho que é normal, para quem está do                 

lado de fora, não vermos os entraves que existem aos nossos planos ambiciosos.             

Um ano de mandato parece tempo suficiente para concre�zar todas as medidas            

que sonhamos para o departamento. A realidade é que ninguém nasce           

ensinado, ninguém tem os conhecimentos a priori e ninguém é perfeito na sua             

execução de tarefas e na gestão de tempo. É preciso termos humildade para             

reconhecermos que quem já fez tem conhecimento de causa e tem muita coisa             

para nos ensinar, mesmo quando isso implique alterar os nossos planos em prol             

do bem-estar da AAFDL. 

O departamento da ação social é um departamento exigente. Em          

primeiro lugar, porque não existem folgas. Os alunos precisam de ajuda, de            

indicações e de apoio e esse é um trabalho a tempo inteiro. Em segundo lugar,               

pode ser um departamento emocionalmente desgastante, se quem es�ver no          

departamento for par�cularmente emo�vo.  

Eu sou e sempre fui aluna bolseira e, como tal, sempre tratei todos os              

alunos carenciados como um igual, vi os desafios deles como os meus desafios             

do dia-a-dia. Tive essa “sorte”. Mas nem todos os vogais vão ser alunos bolseiros              

e para esses deixo a seguinte mensagem: 
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Ninguém quer ser olhado com pena e muitas vezes é isso que faz com               

que os alunos não procurem a ajuda do departamento: o receio de ser visto              

como uma “causa”. Normalizem a situação. Não aumentem o secre�smo do           

departamento. Respeitem sempre a privacidade do aluno, mas não contribuam          

para o taboo da palavra “bolseiro”. 

Acima de tudo, tratem o aluno com todo o respeito, consideração e            

humanidade que ele merece.  

Estudem e informem-se sobre as bolsas, sobre os SASUL, sobre o centro            

de apoio ao estudante, sobre os trabalhos dentro da Faculdade para os alunos             

carenciados. Criem uma ponte mais sólida entre a Associação e a Faculdade e             

entre a Associação e os SASUL.  

Espero que façam um trabalho melhor que o da Laura, que o da Micaela,              

que o meu e que o da Carolina. Não porque acho que tenhamos feito um mau                

trabalho, mas porque esse deve ser o desejo de qualquer um que respeite e              

queira o melhor para a AAFDL, que esta esteja em constante crescimento e             

progresso. 

À Hélia, um obrigada do tamanho do mundo. Mesmo após todos estes            

anos, con�nua a ter a maior humanidade e compaixão que eu já vi em alguém.               

Possui um equilíbrio perfeito entre empa�a e firmeza, que são necessários para            

lidar com as situações do dia-a-dia e que torna o nosso trabalho concre�zável.  

À Raquel, a minha colaboradora que vale ouro. Aguentaste toda a           

pressão, mesmo quando eu exigia demasiado de � e ficaste sempre do meu             

lado. Não tenho palavras para agradecer o que fizeste pelo departamento e por             

mim. Espero que um dia o mundo recompense tudo aquilo que lhe dás, todos os               

dias. 
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À Carolina, que pegou na pasta de um dia para o outro e fez dela sua, com                 

a maior facilidade e autonomia que eu já vi. Muitos parabéns pelo trabalho que              

fizeste. És a definição de dirigente que deu sangue, suor e lágrimas à AAFDL sem               

alguma vez se queixar. O departamento não podia ter caído em melhores mãos             

que as tuas. Obrigada. 

 

- Beatriz Rosa 

 

Balanço do Mandato – Parte II 

A ação social é um dos departamentos mais importantes da AAFDL. Não            

só para os alunos que recebem a nossa ajuda, mas, também, para quem passa              

por lá enquanto vogal. Cheguei a este departamento a mais de metade do             

mandato, mas foi o suficiente para perceber a importância desta vogalidade na            

vida dos alunos da faculdade. Pode não estar à vista de toda a gente, mas               

existem imensos colegas nossos que dependem de ajudas para conseguirem          

frequentar o curso, não temos de ter pena, são iguais a qualquer aluno, mas,              

com histórias inspiradoras e que tanto me ensinaram. Para o próximo vogal, que             

agarre este departamento com a maior humildade e honra, porque é realmente            

um privilégio fazer parte dele. Mas, não nos podemos esquecer, nem sempre a             

associação consegue ajudar sozinha e, novamente para o próximo vogal, que           

não tenha medo de procurar outras soluções, outras en�dades, como é o caso             

do Centro de Apoio ao Estudante, da faculdade, e do SAS da Universidade de              

Lisboa.  
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Aos funcionários, que como já �nha ouvido dizer e que agora percebo            

que é verdade, são os melhores do mundo. Em especial à Hélia, à Antónia e ao                

Pedro, obrigada por embarcarem nas minhas loucuras e por me ajudarem tanto. 

À Beatriz Rosa, obrigada por me confiares o teu querido departamento e            

por estares sempre disposta a ajudar-me e a fazer com que fosse uma vogal              

melhor, sem dúvida que foste a melhor Vice-presidente.  

Ao João Gasopo, ao Filipe Rosa, ao Tiago Pacheco, ao Gonçalo Cordeiro e             

ao Armando Henriques, um obrigado não chega, a vossa enorme paciência e o             

vosso gigante espírito de equipa e de ajuda são notáveis, tenho a certeza que              

sem vocês a associação seria muito mais pobre. 

 

- Carolina Cordeiro Cravo 
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DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO E FORMAÇÃO JURÍDICA E APOIO EDITORIAL 

 

“Apoio, Inovação e Ambição”, foram os três pilares em que propusemos           

assentar o nosso mandato.  

Tendo esta vogalidade sido, essencialmente, virada para a vertente do          

Apoio Editorial, pautámos, ainda assim por concre�zar e aplicar estes pilares a            

esta vertente da nossa Associação. 

Apoiámos diversas inicia�vas, cujo caráter jurídico e de promoção à          

inves�gação Jurídica são inegáveis, colaborámos com a própria Faculdade e com           

os seus ins�tutos, sendo marca disso o apoio ao  Jessup Friendly que aconteceu,             

este ano, pela primeira vem em Portugal. Apoiámos os colegas que par�ciparam            

no  European Law Moot Court , e ainda a organização do  Rome MUN  e do Lisbon               

MUN. 

Inovámos, na aposta em publicações e inicia�vas em áreas emergentes do           

Direito, desde logo, na estreita colaboração com o        

Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar. 

E por fim a Ambição, que marcou todos as         

a�vidades deste departamento. 

 

Workshop Como Escrever um Artigo Científico 

 

Sob proposta da Dra. Mafalda Serrasqueiro,      

propusemo-nos a divulgar junto da comunidade      

estudan�l um workshop que permi�ria aos alunos       

adquirir as so�-skils necessárias à redação de um        

ar�go cien�fico, incidindo esta formação na escolha       
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do tema, plataformas de pesquisa, na redação do        

ar�go e nos aspetos formais do mesmo,       

nomeadamente a estrutura do ar�go e, ainda, as        

formas de citação e de evitar o plágio. 

 

 

Estudos Jurídicos em Homenagem ao Centenário da AAFDL 

 

Concre�zámos a ambição em lançar o      

Volume I dos Estudos Jurídicos em Homenagem ao        

Centenário da AAFDL. Trata-se do volume dedicado       

às matérias de Direito Público,     

coordenado pelo Professor Tiago    

Serrão.  

 

Uma obra que reúne ar�gos de      

juristas de reconhecido mérito cuja     

coordenação execu�va coube à    

AAFDL. 

 

Resta apenas a publicação do     

Volume II, cuja coordenação cien�fica     

cabe ao Senhor Professor Doutor     

António Menezes Cordeiro e do     

Senhor Professor Doutor José Ferreira Gomes, que       
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completa a fase final de compilação, esperando-se o        

lançamento da mesmo para breve. 

 

88.ª Feira do Livro de Lisboa 

 

Na vertente do Apoio Editorial, uma das       

maiores apostas do nosso mandato passou      

pela presença, pelo segundo ano consecu�vo,      

na 88.ª Edição da Feira do Livro de Lisboa. 

 

Um evento em que marcam presença as       

mais pres�giadas editoras, e na qual      

organizámos diversas inicia�vas, desde    

Tertúlias com autores, apresentações de livros,      

e momentos culturais com a presença da       

Barítuna e da VenusMon�.  

 

De salientar, o crescimento das vendas e a visibilidade que conquistámos,           

uma vez mais, junto de outras editoras jurídicas.  

 

Kits Leges 

 Apostámos nos kits de legislação dedicados a cada ano         

da licenciatura. 

Uma inicia�va que visava permi�r que os alunos         

pudessem adquirir a legislação básica a um preço bastante         

reduzido. 
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Revista Jurídica da  AAFDL 

 

Sendo uma publicação cujo conteúdo é,      

essencialmente contributo dos alunos da nossa      

Faculdade enviámos para revisão diversos ar�gos      

subme�dos à anterior direção e lançámos um novo        

Call for Papers da Revista Jurídica da AAFDL.  

 

Estamos, neste momento, em fase de revisão dos        

ar�gos, a aguardar o parecer dos membros da bolsa         

de Peer Review, estando prestes a sair para as         

bancas um número que contará com um ar�go de         

Doutrina, com os ar�gos dos vencedores dos Prémios Prof. Miguel Galvão Telles            

(II Edição) e Jovem Talento Direito Administra�vo (I Edição). 

 

Moot Court de Direito da União Europeia 

 

Desafiámos, este ano, os alunos a      

par�cipar no primeiro Moot Court AAFDL de       

Direito da União Europeia, inicia�va que não       

recolheu número suficiente de inscritos para      

que pudesse avançar. 

 

Não obstante, organizámos a compe�ção     

a nível nacional que também não aconteceu por        
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manifesta falta de equipas de outras Associações de Estudantes parceiras. 

  

 

 

 

 

Black Friday  AAFDL Editora 

A AAFDL associou-se ao    

movimento internacional de  Black    

Friday  fazendo descontos especiais    

de 20% na nossa loja online e       

descontos superiores na loja �sica. 

 

Revista de Direito do Desporto 

 

 Protocolámos uma parceria com a  Federação      

Portuguesa de Futebol e com a  Portugal Football        

School  que culminou no lançamento da Revista de        

Direito do Desporto.  

Esta publicação corresponde ao    

preenchimento de uma lacuna nas publicações      

jurídicas. 

 

 

 

 

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA  

40 



01/04/2019 Relatorio de Actividades (Final) - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1uySZewadDDP_70maqBqCsJ4FWgkaxPbU2OYYfxHo1RY/edit?userstoinvite=mariaaxavier.98@gmail.… 41/147

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2018/2019  

 

Moot Court de Direito Comercial 

 

A AAFDL aliou-se, pelo terceiro ano, ao CIDP na         

organização do Moot Court de Direito Comercial. 

Com um regulamento renovado, prémios atra�vos, a       

organização decidiu alargar, excecionalmente, a     

alunos de 4.º Ano a possibilidade de se inscreverem         

na compe�ção. 

 

Trata-se, ainda, de uma fase de seleção para a         

par�cipação num outro Moot Court de âmbito       

internacional, o Willem C. Vis Interna�onal Commercial Arbitra�on Moot. 

 

 

Banco de Documentos AAFDL 

Uma das fragilidades desde logo apontadas a este departamento era a           

falta de atualização da Dropbox que reúne apontamentos, perguntas de oral,           

entre outros documentos de apoio aos alunos. 

 

Neste sen�do, e estando, neste momento em fase de desenvolvimento,          

uma plataforma semelhante às que já existem noutras ins�tuições de ensino,           

onde qualquer aluno possa fazer o upload dos seus documentos          

disponibilizando aos outros alunos registados. Este banco de documentos         

contará com um fórum onde cada tutor poderá disponibilizar os seus próprios            

documentos e responder a questões em tempo real. 
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III Jornadas de Direito do Desporto 

 

Agendadas para o dia 12 de Abril, as Jornadas deste ano contarão com             

painéis de especialistas que trarão acima da mesa os problemas mais prementes            

do Direito do Desporto, nomeadamente, os E-Sports, os Agentes Despor�vos, as           

SAD vs. SDUQ e, ainda a Violência no Desporto. 

 

II Congresso AAFDL 

Embora planeado para acontecer neste mandato, foi estabelecida uma         

parceria com a Federação Portuguesa de Futebol estando previsto acontecer no           

decorrer do próximo mandato, planeado para setembro. 

 

AAFDL Editora 

Do ponto de vista do Apoio Editorial registámos uma aposta na           

publicações de teses de Mestrado e de Doutoramento. Registam-se neste          

momento em fase de paginação duas teses de Doutoramento e vários manuais            

de autores da nossa Faculdade. 

Apostámos ainda em publicações direcionadas para um público externo,         

que permi�ssem uma maior visibilidade e desenvolvimento da nossa Editora,          

são exemplo disso a publicação do Código da Estrada, Livros de Estudos sobre             

Arbitragem, Direito Penitenciário...  

É ainda de salientar o regresso de vários autores à nossa Editora, e a              

captação de autores de Coimbra. 
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Balanço do Mandato 

 

Iniciámos este mandato impulsionados pela ambição de fazer mais pela          

Associação, e por si, pelos alunos. 

Delineámos um projeto indubitavelmente ambicioso, muitas vezes sem        

perceção das dificuldades que viríamos a encontrar. 

Marcámos a diferença do ponto de vista Editorial, sendo inegável a           

mudança de paradigma, era impensável, para muitos, a presença de um vogal            

que auxiliasse o Responsável Editorial. Mostrámos àqueles que, do ponto de           

vista externo à AAFDL, conseguimos ser profissionais e acompanhar as          

exigências que um mercado editorial obriga. Lançámos mais de cem novos           

�tulos e reimpressões, marcando ritmo como qualquer outra editora jurídica de           

grande dimensão. 

Não foi atribuído o Prémio Miguel Galvão Teles, por se encontrar em            

processo de revisão e aprovação o regulamento do Prémio. 

Posto isto, o balanço não podia deixar de ser, do nosso ponto de vista,              

posi�vo. Apesar de não termos conseguido avançar com todas as nossas           

medidas propostas inicialmente, cremos ter trilhado caminho para que as          

direções vindouras possam apostar numa maior proximidade dos alunos à          

Associação e a divulgação das suas criações cien�ficas. 

Por fim, um agradecimento especial àqueles que foram fundamentais         

neste mandato, ao Francisco Sant’Ana, ao Tiago Pacheco, ao Filipe Rosa, à            

Raquel Rolo, à Sofia Rolim e à Beatriz Rosa pelo empenho que dedicaram na              

defesa diária dos Estudantes e da AAFDL. Aos companheiros desta Direção, ao            

Gonçalo Cordeiro, ao Armando Reis Vieira, à Carolina Cravo e todos os outros             

vogais e suplentes. A todos os funcionários que trabalham diariamente na           
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AAFDL que nos ensinaram muito e nos ajudaram a crescer enquanto dirigentes.            

Por fim, e apesar da longa lista de agradecimentos a todos os colaboradores e              

amigos que me acompanharam e apoiaram em cada inicia�va, o meu mais            

sincero agradecimento. 

 

Considerações Estratégicas 

 

Na senda do balanço deste mandato cremos que a repar�ção de tarefas            

entre o Responsável Editorial e o Vogal da Produção e Formação Jurídica e Apoio              

Editorial pode revelar-se uma mais valia. 

Preparámos ainda “terreno” para que a II Edição do Congresso AAFDL           

tenha um lugar de destaque no panorama jurídico-cien�fico. A aposta em           

parcerias e colaborações com en�dades externas pode revelar-se bastante         

fru�fero.  

A preparação de qualquer �po de inicia�va ou evento com a Chancela            

AAFDL exige um me�culoso planeamento e dispêndio de tempo. Enfrentamos,          

por vezes, muitos “nãos” ou respostas que nunca chegam.  

Quanto à Revista Jurídica, cabe insis�r com a bolsa de  Peer Review que             

muitas vezes atrasa todo o processo de publicação. 

 

- João Gasopo Nunes 
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DEPARTAMENTO DO PÓS-LABORAL E TRABALHADOR ESTUDANTE 

 

 O departamento do pós-Laboral e trabalhador estudante, deparou-se,        

uma vez mais, com a di�cil missão de colmatar o sen�mento de dívida e de               

diferença entre os dois regimes.  

Desta forma, procurou este departamento, no presente mandato, tomar         

as providências para que, com base na comunicação, proximidade e inovação, se            

conseguisse uma maior integração, bem como, com exigência e intransigência,          

conseguir fazer valer os direitos dos trabalhadores estudantes.  

 Baseou o seu trabalho numa base de proximidade, nomeadamente         

através dos diversos colaboradores no seu dia a dia, e daí resultaram variadas             

reuniões de departamento para sen�r o pulsar dos alunos, bem como pelas            

redes sociais e via e-mail, meios pelos quais muitas das situações se resolveram.  

 

Pautamo-nos desde o início do mandato por defender a necessidade de           

respeito por este regime, e foi com esse espírito que tanto em reuniões de              

direção como com os órgãos direc�vos da faculdade, fizemos ouvir a voz dos             

alunos do Pós-Laboral, bem como, dos trabalhadores estudantes da melhor          

forma possível. 

 

Atendimento Pós-Laboral 

 

Realizou, este departamento, um atendimento diário na associação das         

18h às 18h30, rota�vo pelos vários colaboradores, que foi divulgado através do            

Bulle�n Board realizado para esse efeito, bem como, pelos diversos          
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colaboradores e pelo costume, uma vez que esta medida já acontecia no            

mandato do departamento passado. 

 Esta via de atendimento não registou grande adesão, sendo grande parte           

das questões resolvidas por email ou Facebook, sendo o prazo de resposta digno             

das necessidades dos alunos. 

 

Época Especial de Setembro 

 

 Conseguiu este departamento assegurar que os trabalhadores-estudantes       

com estatuto a�vo, �vessem a possibilidade de aceder à época especial de            

setembro. 

Sendo que, também os que agora realizaram já tem a sua situação            

precavida junto da direção da faculdade.  

Ressalvar apenas que este acesso ainda não foi feito nos moldes que            

pretendíamos; no entanto, dentro do que nos foi possível negociámos junto da            

Direcção da faculdade e de forma a garan�r o superior interesse dos alunos. 

 

Presença no OpenDay 

Divulgação e presença do Departamento de Pós Laboral e Trabalhador-          

Estudante no OpenDay em parceria com o Departamento de Acompanhamento          

Académico. 

 

Presença na Semana das Inscrições 

Em parceria com o DAPA, esteve o departamento de Pós-Laboral e           

trabalhador- estudante presente na semana das inscrições, onde divulgou o          
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departamento e prestou esclarecimentos aos alunos que entraram em regime          

pós-laboral e aos trabalhadores-estudantes. 

 

                                                                                        .  

Inquérito relativo à mudança de horário 

 

Realizou este departamento, em conjunto com a Direção da Faculdade, um           

inquérito com o obje�vo de perceber qual a disponibilidade dos alunos para            

mudança de horário.  

Apresentava-se como uma das medidas do mandato, uma vez que, procuraria            

permi�r que os alunos deste regime, pudessem não só ter um intervalo entre             

teóricas e prá�cas que lhes permi�ria com mais tempo, desfrutar de uma            

refeição de maior qualidade, bem como, antecipar o término das aulas prá�cas            

para 10 minutos mais cedo, facto que, iria permi�r aos alunos da margem sul              

(uma boa parte), deslocarem-se para os transportes sem terem necessidade de           

perder qualquer momento de aula.  

O inquérito apresentou-se posi�vo à mudança, mas, por mo�vos alheios          

à Direcção da AAFDL, a legi�midade do inquérito foi colocada em causa em             

conselho escola, e desta forma, foi uma vez mais, adiada a discussão deste             

assunto que tão importante é para os alunos deste regime. 
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Estatuto Trabalhador-Estudante 

 

Este departamento encarou o estatuto desde logo como uma missão          

fundamental do mandato, porém, por razões novamente, alheias à AAFDL, não           

nos foi possível discu�r e colocar este assunto na mesa de instâncias superiores.  

 Ainda assim, marcamos algumas posições e deixaremos para a próxima          

direção um esboço de possíveis alterações ao regulamento que no médio/curto           

prazo, poderão culminar na total aplicação do estatuto tal qual muitos temos            

sonhado. 

 

Abertura de 100 Vagas de acesso ao regime de Pós-Laboral em concurso geral             

de acesso 

 

A direção da AAFDL conseguiu firmou posição em Conselho Académico           

sobre os Numerus Clausus (número de vagas) do regime de Pós-Laboral em            

Concurso geral e conseguiu que se abrissem 100 vagas. 

Este aumento de vagas, salientando que no ano anterior o acesso foi            

vedado, tem fundamental importância, uma vez que, garante a con�nuidade do           

regime, bem como, o nível de exigência, mo�vação e par�cipação das aulas. 
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Sessão Esclarecimento do  Regulamento em horário compatível 

 

 

 

Assegurou este departamento,   

em conjunto com o departamento de      

pedagógico e a vice-presidente das     

ac�vidades a realização em horário o      

mais compa�vel possível de uma     

sessão de esclarecimento sobre o     

regulamento. 

 

 

Expansão e Confirmação Rede de Tutorias  

 

Procurou este departamento conjuntamente com o departamento de        

acompanhamento académico, assegurar a atribuição de tutores a todas as          

turmas deste regime, bem como a realização das tutorias em horários           

verdadeiramente acessíveis a estes alunos. 
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Bulletin Boards  

 

Aproveitou este departamento, a inicia�va que       

advém já da anterior Direção, que é a realização de          

Bulle�n Boards. Neste mandato realizámos dois,      

sendo que, a adesão ficou aquém da esperada, mas,         

ainda assim, em valores posi�vos e que encorajam a         

manter e ir insis�ndo neste molde de comunicação,        

desde que, devidamente espaçada e tema�camente      

interessante.  

 

Horário do  Parque de estacionamento tripartido 

 

 Conforme pedido pelos estudantes, conseguiu este departamento, junto        

da Direção da Faculdade, a tripar�ção do horário do parque, bem como a             

abertura das cancelas coincidente com o horário das aulas prá�cas. 

 

Melhoria refeições nos diversos bares, no período noturno. 

 Promoveu este departamento diálogos com os concessionários da        

restauração, de forma a que, não só �vessem em conta o horário deste regime,              

bem como, se precavessem de forma a não apresentar a estes alunos, uma             

refeição de pior qualidade.  

 

Comunicação em redes sociais  
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 De forma a promover a integração e a maior proximidade, este           

departamento criou um grupo no Facebook, onde procurou auxiliar os alunos de            

Pós-Laboral de 1º ano, de uma forma mais próxima e imediata. 

  

  Alargamento do horário de venda de ingressos para as diversas festas 

 

Procurou este departamento em conjunto com o departamento do         

recrea�vo, assegurar a abertura das bilheteiras em horário compa�vel com o           

Pós-Laboral em dias específicos e anunciados. Alargamento que aconteceu em          

todos as festas, excepto enterro do caloiro. 

 

Horários Check-Sound 

 

Apesar da grande evolução presente nas festas, procurou novamente,         

este departamento em conjunto com o departamento do recrea�vo, ajustar os           

horários de preparação com as aulas deste regime.  

Este ajustamento resultou em grande parte das situações, excepto, na          

primeira festa da cerveja, facto que, foi rapidamente corrigido. 

 

Datas e Horários de festas 

 

Procurou visando a integração, este departamento em conjunto com o          

departamento do recrea�vo e com o vice-presidente das ac�vidades, colocar as           

festas em datas em que fosse possível o maior número de alunos deste regime              

estar presente, nomeadamente, vésperas de feriados. Bem como, foi ainda �da           

em conta os horários de começo, sendo por exemplo, a gala atrasada ao             
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máximo, para que fosse possível os alunos deste regime saírem o menos            

prejudicados possível . 

 

Noite de Fados 

Procurando uma vez mais, a integração, procuramos em conjunto com o           

departamento do cultural e núcleos, assegurar uma noite de convívio num           

registo que poderá agradar mais a alguns trabalhadores-estudantes. Bem como,          

proporcionar aos restantes alunos momentos diferentes e uma convivência com          

experiências académicas diferentes, num ambiente que nem sempre nos é          

facilmente acessível. 

 

Balanço do mandato  

Fazendo uma análise geral, sincera e directa, foi o mandato possível, mas            

de longe o sonhado.  

 Acabamos estes 12 meses de mandato, com sensação de dever cumprido,           

porém, julgo que me apraz dizer que qualquer vogal do Pós-Laboral e            

Trabalhador-Estudante que termine o seu mandato sem o estatuto aprovado          

durante mais um ano, não se pode sen�r completo. 

E de facto não me sinto, apesar da longa caminhada, das melhorias             

significa�vas na integração e comunicação com os alunos, das melhorias          

notórias da integração e apoio ao 1º ano fundamentalmente através dos           

incansáveis colaboradores que �ve a honra de ter a meu lado.  

Bem como, das melhorias a nível de presença e notoriedade junto dos            

órgãos direc�vos da faculdade, que permi�u assegurar o acesso à época especial            

de setembro pelos alunos com estatuto a�vo por exemplo, ou ainda o horário             

tripar�do no parque de estacionamento.  
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Não posso deixar de salientar, que uma vez mais, a colaboração entre            

departamentos é fundamental e sem esta colaboração de cada um dos restantes            

vogais e demais dirigentes da AAFDL, não teria sido possível nem metade do que              

hoje aqui apresento, a vós, Muito Obrigado. 

  

Referir que, sem dúvida a comunicação e a presença em proximidade           

com os alunos foi o “chavão” deste mandato e é imprescindível no regime de              

pós-laboral, e é imprescindível porque muitos dos alunos não têm capacidade           

por mo�vos que lhes são alheios de resolver, por vezes, a mais simples situação              

para o mero aluno diurno. 

Por isso considero que todas as horas passadas a responder a 

emails, a mensagens no Facebook, nos grupos, foram um ponto essencial deste            

mandato. Não menosprezando os bulle�n Boards, porém , a adesão e alcance            

são bastante diferentes. 

 Terei que falar ainda, de uma outra falha no meu mandato que expus             

desde inicio sem qualquer problema, que é a não cons�tuição de Conselho de             

representantes. 

Não se tratou de desrespeito pelo órgão, nem tão pouco de            

esquecimento, aconteceu que, neste regime a adesão e disponibilidade das          

pessoas para acontecimentos extra trabalho e aulas é reduzido.  

Pelo que, e da forma mais transparente possível, acreditei e con�nuo            

convicto dessa questão, que os meus colabores que representavam os mais           

variados �pos e alunos deste regime, me auxiliaram e possibilitaram guiar e            

auscultar opiniões tão expandidas como teria se �vesse conselho de          

representantes.  

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA  

53 



01/04/2019 Relatorio de Actividades (Final) - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1uySZewadDDP_70maqBqCsJ4FWgkaxPbU2OYYfxHo1RY/edit?userstoinvite=mariaaxavier.98@gmail.… 54/147

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2018/2019  

 

Considero no entanto, que por vezes em matéria de negociação com a            

direção da faculdade me possa ter menorizado por não ter esse órgão a meu              

lado, pelo que, espero no futuro próximo, os candidatos e posteriores vogais,            

encontrem alunos com disponibilidade de compromisso para nomearem um         

conselho de representantes, que seja de facto, um órgão consul�vo e não só             

mais uns nomes, numa gigante lista. 

 

Em suma, considero que o mandato foi posi�vo, apesar de, apontar sem            

problemas a maior das mágoas que levo deste, é a não implementação do             

estatuto, deixo porém, um esboço de possíveis alterações ao regulamento que           

levam ao maior cumprimento do estatuto conforme legalmente exigido. 

 

 Deixar, por fim, uma palavra aos meus colaboradores, à incansável          

Amélia Coelho, ao João Pedro Silva, ao Mauro Nunes, ao Miguel Correia, ao Jose              

Gama, ao Macedo Benz, à Maria Torres Vouga, à Erica Jardim, à Denise Simões,              

ao Tiago Miranda, à Elena, à Agata, obrigado por todo o vosso empenho e ajuda               

neste caminho e dedicado para os Estudantes. 

Deixo ainda, um obrigado gigante, a quem faz trabalhar a AAFDL na            

sombra, um grande obrigado a todos os funcionários da nossa AAFDL, em            

especial à Hélia, com quem �ve o prazer de trabalhar de perto e tantas vezes me                

auxiliou a mim e aos alunos que procuravam a nossa ajuda. 

 

 Por fim, e em jeito de despedida, agradecer ao meu padrinho e a             

certamente um dos presidentes mais dedicados, resilientes, com ideais de          

democracia e jus�ça mais fortes que o coração e a razão, que esta faculdade já               

viu. 
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Obrigado pelo voto de confiança, Obrigado pelo tua forma de defender e elevar             

a AAFDL e os Seus estudantes, Obrigado por esta caminhada! Abraço Sant’Ana. 

 

Considerações Estratégicas 

 

Como referi anteriormente, deve o próximo vogal, primar pela comunicação,          

pela integração e pela proximidade. Assente nestas três caracterís�cas que          

apresentei poderá conjuntamente com os seus colaboradores realizar um bom          

mandato.  

Destaco como objec�vos principais a realizar, a implementação do         

estatuto, ou quanto muito, e dentro das linhas que deixarei pré-desenhadas           

uma adaptação do atual regulamento para ser o mais abrangente possível ao            

estatuto. Outro objec�vo é não ter medo de ir contra os interesses e averiguar              

factualmente os interesses dos alunos rela�vos à possível alteração de horário.  

Estes são no meu entender os dois maiores obje�vos que podem,           

representar uma melhoria concreta e absoluta das condições dos alunos deste           

regime. 

Ressalvar como já o fiz, a necessidade de se possível, nomear o conselho             

de representantes e não se ficar só por ai, u�lizar esse órgão factualmente em              

prol dos estudantes. 

Desafio a manter os métodos de atendimento atuais, bem como, manter           

os bulle�n Boards alterando ao perfil de cada um, de forma a ter o efeito, e a                 

adesão que se pretende. 

Por fim, manter a intransigência. 

-Francisco Potier Dias 
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DEPARTAMENTO DO ACOMPANHAMENTO ACADÉMICO 

 

Open Day 

O  Open Day acolheu, em 2018, centenas de alunos (cerca de trezentos)            

que demonstraram interesse em    

ingressar na Licenciatura em    

Direito da Faculdade de Direito     

da Universidade de Lisboa.    

Como tal, demos o nosso     

melhor para organizar um    

programa que fosse o mais     

abrangente e transversal   

possível, de modo a percecionarem aquela que é a realidade vivida no            

quo�diano do estudante desta Casa. 

Deste modo, o dia começou no Átrio da Faculdade, em que os alunos, ao              

mesmo tempo que iam realizando o “check-in” (em que receberam kits com            

flyers explica�vos e  merchandising da Faculdade e da AAFDL), puderam entrar           

em contacto com os diversos núcleos e equipas despor�vas (a quem muito            

agradeço) que se disponibilizaram a apresentar-se. Seguidamente, �vemos a         

honra de experienciar um espetáculo conjunto das tunas  Venusmonti e Barítuna           

– agradecendo, também, a ambas as tunas. 

Posteriormente, no mí�co Anfiteatro 1, os alunos �veram a possibilidade          

de presenciar uma aula teórica lecionada pelo Exmo. Sr. Professor Paulo Otero,            

bem como uma aula prá�ca, com a resolução de um caso prá�co intera�vo, pela              
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Exma. Dr.ª Nádia Reis. Deste modo, foi possível explanar as diferentes dinâmicas            

de cada uma das aulas, bem como apelar à importância da par�cipação oral em              

sede de avaliação con�nua. 

De seguida, realizaram-se as visitas guiadas às instalações da Faculdade,          

com o habitual “quizz-guia”, que terminaram no Bar Velho, onde os visitantes            

puderam almoçar entre eles e com os alunos da Faculdade, proporcionando um            

momento de convívio informal em que puderam esclarecer dúvidas com os           

estudantes universitários que os acompanharam. 

O bloco da tarde iniciou-se com uma palestra de profissões jurídicas, com            

o intuito de demonstrar aos alunos que o curso de Direito abre muitas portas              

para além da advocacia. Es�veram presentes um juiz, um diplomata, uma           

inspetora da PJ, uma advogada, um docente da FDUL e um notário.  

Após um  coffee break , os alunos foram ainda presenteados com uma           

simulação de julgamento personificada pela equipa vencedora da Final Regional          

do European Law Moot Court, que lhes aguçou a vontade de par�cipar em moot              

courts. Neste ponto, aproveito para agradecer à Ana Sofia Rolim, ao David Noel             

Brito, ao Professor Rui Lanceiro e ao Professor Tiago Fidalgo de Freitas. 

Ao final da tarde, convidámos os par�cipantes a conviver no Bar Velho ao             

som da música oferecida pela Rádio AAFDL, com o apoio do Ruben Caio (Vogal              

do Cultural e dos Núcleos Autónomos), a quem muito agradeço. 
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Worskshops  de  Soft Skills 

Com o intuito de oferecer a possibilidade de formação extra-curricular em           

competências valorizadas no meio    

jurídico, criámos uma parceria com a      

Speak&Lead. , que dá cursos de  Public      

Speaking . O curso pretende    

essencialmente ensinar os alunos a     

falar em público, através de técnicas      

de projeção de voz, da correção de       

postura, de técnicas de argumentação     

e persuasão, entre outros. Estes cursos      

de  Public Speaking �veram diversas datas ao longo do mandato, e foram um             

sucesso, o que é perce�vel pelo facto de as quatro turmas que abriram terem              

esgotado.  

 

Cursos de Línguas 

A AAFDL con�nua a impulsionar os      

Cursos de Línguas acreditados, tendo     

oferecido, mediante a procura dos alunos,      

oportunidade de inscrição em várias turmas –       

Inglês Jurídico, Espanhol, Francês, Alemão,     

Italiano e, a pedido dos alunos  incoming do        

Programa Erasmus+ (e perpetrado pelo Vogal      

de Erasmus e Relações Internacionais João      

Moreira da Silva, medida esta que aplaudo)       
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uma turma de Português. Os cursos foram assegurados ao longo de todo o             

mandato, com várias datas e horários, e com um desconto significa�vo para            

sócios AAFDL. 

 

Programa Embaixadores 

O Programa Embaixadores contou, ao     

longo do mandato, com a inscrição de 178        

alunos, que se comprometeram a levar o       

bom nome da Faculdade às suas an�gas       

escolas secundárias. Com o apoio de      

materiais de apresentação e de     

merchandising da Faculdade, os estudantes     

podiam divulgar a nossa Faculdade, quer      

espontaneamente (o que se verificou,     

essencialmente, no final do ano le�vo      

transato, dada a tempes�vidade da escolha      

dos alunos de Ensino Secundário daquela que       

seria a futura ins�tuição de Ensino Superior),       

quer por convite das Escolas, que organizam       

internamente Feiras de Ensino Superior, em      

que os nossos estudantes fazem questão de       

estar presentes. De modo a viabilizar as inscrições e a comunicação entre            

aluno-AAFDL e entre AAFDL-Direção da Faculdade, foi introduzido um novo          

modelo de inscrição, que facilita a troca de informação e a viabiliza o pagamento              

dos transportes. 
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Jornadas Académicas e Pedagógicas 

Seguindo o modelo adotado no mandato transato, o Departamento do          

Acompanhamento Académico realizou as Jornadas Académicas (e Pedagógicas)        

em conjunto com o Departamento do Pedagógico. 

As Jornadas �veram como obje�vo apresentar aos estudantes os dois          

grandes temas em discussão no Conselho Pedagógico: a potencial anualização          

de algumas das unidades curriculares presentes no plano de estudos da FDUL e             

a realização dos Inquéritos Pedagógicos.  

Tentou-se, através dos painéis de oradores - agradecendo, aqui, à Profª           

Sílvia Alves, Dr.ª Inês Sí�ma     

Craveiro, Dr.ª Joana Lopes e     

ao Conselheiro Discente   

João Abreu de Campos -     

trazer à comunidade   

estudan�l uma maior   

proximidade ao Conselho   

Pedagógico.  

Assim, os estudantes   

puderam ouvir diretamente dos conselheiros, discentes e docentes, os prós e           

contras rela�vos à já referida anualização de unidades curriculares presentes no           

plano de estudos e ainda todas as questões rela�vas à importância da            

implementação dos Inquéritos Pedagógicos na FDUL. 
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Consideramos que estas jornadas foram cruciais para a comunidade         

preparando uma futura discussão consciente e instruída sobre as questões em           

análise. 

 

Gabinete de Apoio Psicológico (G.A.P.) 

Esta é a grande bandeira do Departamento de Acompanhamento         

Académico e Polí�ca Educa�va neste mandato. Primeiramente, importa        

esclarecer que o GAP nasceu da vontade de prestar apoio psicológico aos alunos             

da Faculdade, uma vez que é notório que, por um lado, a exigência do curso               

pode causar muitos problemas psicológicos que se repercu�rão na vida pessoal           

do aluno, com problemas como a frustração, ansiedade, fobia social, sintomas           

depressivos (entre outros) e, por outro lado, os problemas da vida pessoal do             

aluno também poderão influenciar nega�vamente o seu desempenho na         

Faculdade.  

Como tal, desde o início do mandato que se iniciaram reuniões com as             

mais variadas en�dades no intuito de encontrar a melhor solução – desde o             

Ins�tuto do Emprego e Formação Profissional, à Faculdade de Psicologia, Ordem           

dos Psicólogos e Direção da Faculdade. 

Tendo este sido um processo burocrá�co e moroso, encontrámos, em          

conjunto com os advogados da AAFDL e com a Direção da Faculdade, a melhor              

solução. Deste modo, foi assinado um Protocolo de Cooperação entre a Direção            

da Faculdade e a AAFDL no sen�do de abrir o Gabinete. As entrevistas aos              

psicólogos decorreram dias 28/03, 29/03 e 1/04, pelo que, após a escolha do             
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profissional, será inaugurado o Gabinete de Apoio Psicológico, em data a           

designar. 

Para além disso, está a ser desenvolvida uma plataforma para marcação           

das consultas online e diretamente com o psicólogo, de modo a proteger a             

iden�dade dos interessados em ser acompanhados. 

 

Provas orais para alunos fora de Portugal Continental 

 

Esta foi uma medida    

bastante entusiasta que,   

infelizmente, não sur�u os    

efeitos desejados. No   

segundo semestre do ano    

le�vo transato, tentámos   

implementar um sistema em    

que os alunos que morassem     

fora de Portugal �vessem a     

garan�a que as suas provas     

orais fossem marcadas   

dentro dos turnos, para    

efeitos de marcação de    

viagens com antecedência. A    

Direção da Faculdade foi bastante rece�va à ideia e colaborou, dentro dos            

possíveis, ao máximo; não obstante, como é compreensível, a marcação das           
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provas orais é objeto de autonomia por parte de cada docente das respe�vas             

unidades curriculares. Como tal, tanto eu como a Ana Sofia Rolim – a quem              

muito agradeço pelo apoio – passámos dias a enviar emails aos docentes no             

sen�do de solicitar a colaboração na marcação de provas orais dentro dos            

turnos aos alunos que assinalámos (com os devidos comprova�vos) que          

moravam fora de Portugal Con�nental. Tendo o processo sido moroso e com            

pouca efe�vidade – pois muitos docentes não colaboraram ou consideraram que           

a AAFDL não se devia intrometer no normal desenvolvimento do seu trabalho –             

a AAFDL decidiu abandonar a medida, deixando já como nota aos sucessores            

que o melhor seria debater esta questão em sede de Conselhos. A �tulo pessoal,              

peço também desculpa aos alunos visados no caso de algumas expecta�vas           

terem sido frustradas. 

Tutorias e  Pack  tutores 

O Programa de Tutorias foi uma das propostas em que mais inves�mos,            

nomeadamente junto do Docente coordenador, tendo-se iniciado Sessões de         

Esclarecimento, bem como um novo Regulamento e formato de inscrição online           

(ainda não posto em prá�ca por opção do Docente, que quer assegurar a             

conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 

Os  packs  tutores foram disponibilizados, em ambos os semestres que nos           

compe�am (2º semestre do ano le�vo transato e 1º semestre do presente ano             

le�vo), assim que o Gabinete de Tutorias nos disponibilizava a lista completa dos             

tutores selecionados.  

Para além disso, num esforço de cooperação por parte do Francisco Po�er            

Meireles (Vogal do Departamento de Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante),        
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tentámos ao máximo que todas as tutorias �vessem um horário acessível aos            

alunos de “pós-laboral”.  

Um ponto que diversos tutores apontaram, e com o qual eu concordo –             

deixando esta nota aos sucessores – é a disparidade dos valores das obras             

atribuídas, sendo talvez mais justo pensar-se em atribuir vales AAFDL Editora de            

valor igual para todos os tutores 

Balanço de Mandato: 

É com muito orgulho em todo o trabalho desenvolvido que afirmo um            

balanço muito posi�vo. Para além de todas as medidas �picas do Departamento,            

foram implementadas medidas verdadeiramente inovadoras, com relevo       

especial para o Gabinete de Apoio Psicológico, que merece destaque como a            

melhor medida perpetrada pelo Departamento.  

Todo o trabalho que desenvolvemos pautou-se sempre pela preocupação         

individual e cole�va para com o aluno, e pela proximidade com o mesmo. As              

melhorias foram notórias em vários e diversos aspetos. 

É bom saber que deixamos um legado rico e, porém, com tanto espaço             

ainda para melhorar, desejando votos sinceros de sucesso ao/à meu/minha          

sucessor(a), disponibilizando-me desde já para quaisquer esclarecimentos. 

Para além de todos os colaboradores do Departamento, agradeço a toda           

a Direção – sem exceção, e porque seria incomportável individualizar todos os            

que me alicerçaram nesta aventura – pelo apoio prestado ao longo do mandato,             

bem como a todos os funcionários da AAFDL, que serão sempre o fio condutor              

imprescindível entre as diversas direções. Em especial, queria agradecer todo o           

apoio incansável da querida Hélia, que foi uma grande amiga ao longo do meu              
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percurso enquanto dirigente, e que luta diariamente, de corpo e alma, na defesa             

dos interesses dos alunos da FDUL. 

 

Considerações Estratégicas: 

Como não poderia deixar de ser, é preciso ter a humildade de assumir             

que algumas coisas correram menos bem, tal como já referi no ponto rela�vo à              

medida das provas orais para alunos que moram fora de Portugal Con�nental.            

Nesse sen�do, incen�vo a que esta medida não seja abandonada, aguçando a            

cria�vidade e persistência de todos com o obje�vo de encontrar melhores           

soluções para a sua efe�vação.  

No respeitante ao remanescente das medidas, sugiro fortemente que o trabalho           

con�nue a ser desenvolvido, pois todas merecem essa con�nuidade, para          

alcançar resultados iguais ou melhores dos que se percecionaram ao longo do            

presente mandato. 

Por fim, em jeito de nota, é preciso esclarecer três das medidas que constavam              

do programa: 

- Em relação às inscrições, considerou-se, em sede de Direção, e dada a             

manifesta vontade demonstrada pelo respe�vo departamento, que estas deviam         

ser competência exclusiva do DAPA. Aproveito para parabenizar a Nadia Za�c           

(Vogal do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano) pela organização das           

mesmas. 

- Em relação às visitas ins�tucionais, considerou-se também mais adequado          

(havendo sobreposição de medidas), que estas fossem organizadas pelo         
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Departamento Cultural e dos Núcleos Autónomos – e, nas mãos do Ruben Caio,             

foram efe�vamente um sucesso. 

- Por fim, no que diz respeito à cons�tuição de uma Comissão com o intuito de                

resolver os problemas percecionados na análise do (suposto) Relatório de          

Avaliação da A�vidade da Divisão Académica, esta medida foi de concre�zação           

impossível, uma vez que nunca nos foi transmi�do o referido Relatório pelos            

antecessores.  

-Flavia Cabaço  
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DEPARTAMENTO DO PEDAGÓGICO 

O Departamento do Pedagógico assume um papel primordial na         

comunidade estudan�l. Assumindo um compromisso diário com todos os         

alunos, ocupa-se das mais variadas questões que possam surgir durante o seu            

percurso académico, tais como, a avaliação dos alunos, o cumprimento pontual           

do regulamento e, sempre que necessário, o desempenho de um papel essencial            

na defesa dos direitos dos Alunos.   

O Vogal do Pedagógico, ainda que careça de voto no Conselho           

Pedagógico, tem assento no órgão, sendo neste decididas todas as questões           

relacionadas com o regulamento de avaliação. Em sede própria, defendeu-se          

sempre os melhores interesses dos alunos, tanto ao nível de casos específicos            

que foram sendo comunicados, quanto ao nível de opções estratégicas a seguir            

pelo órgão.   

No decorrer do presente mandato, a AAFDL deparou-se com a          

inexistência de um mecanismo des�nado à penalização de um docente,          

aquando da existência de violações consecu�vas do que vem a ser disposto pelo             

regulamento de avaliação, tendo, por isso, a associação, canalizados todos os           

esforços para resolver esta questão, ainda que sem resposta favorável. O           

Departamento Pedagógico considera tal facto inadmissível e urgente, na medida          

em que considera haver uma diferença alarmante no tratamento de professores           

e alunos. Vejamos, quando se trate de um aluno que desrespeite uma disposição             

do regulamento de avaliação, este ver-se-á obrigado ao pagamento do valor           

correspondente a um ato fora de prazo ficando, caso contrário, impedido de            
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realizar o que pretendia. Pelo contrário, tratando-se de um docente que           

ultrapasse largamente o prazo de 7 dias estabelecido pelo regulamento de           

avaliação desrespeitando, por isso, os seus termos, não está prevista qualquer           

sanção. 

Ainda assim, o Departamento Pedagógico considera-se responsável por        

uma maior sensibilização face à necessidade de alterar este paradigma. No           

entanto, compreende que tal não seja suficiente, considerando que exista uma           

responsabilização efe�va unicamente no momento em que se efetuem os          

inquéritos pedagógicos. 

Período delimitado de marcação de orais  

Face à situação com que se veio a AAFDL deparar desde o início do              

mandato, rela�vamente à marcação de orais, e, tendo sempre considerado esta           

questão como primordial, o Departamento Pedagógico trabalhou sempre no         

sen�do de garan�r que nenhum aluno teria a sua oral marcada em horário             

indevido e sem a devida antecedência, como seria a situação de um aluno que              

visse uma oral marcada às 23 horas para menos de 48 horas depois. 

No âmbito de todo o trabalho desempenhado pelo Departamento neste          

sen�do, foram empregues todos os meios ao seu alcance, tendo sido requerido            

à direção da FDUL que emi�sse um despacho para a Divisão Académica,            

adver�ndo os Serviços Académicos para que não exis�ssem marcações de orais           

a par�r das 21h.  A resposta foi, no entanto, nega�va, apesar de ter sido              

garan�do ao Departamento Pedagógico que tal pedido seria comunicado aos          

Serviços Académicos com o propósito de haver um maior cuidado, evitando a            

marcação de orais sem a devida antecedência. Apesar de reconhecer que           
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algumas destas situações possam persis�r, a AAFDL considera ter havido uma           

forte redução destes casos.  

Como recomendação, sugere-se que, aquando da elaboração do próximo         

regulamento de avaliação, se introduza uma disposição que limite o horário de            

marcação até, por exemplo, às 21h. Durante o seu mandato, à AAFDL não foi              

possível introduzir tal disposição, devido à enorme resistência por parte do           

Conselho Pedagógico em alterar o regulamento atual, como resultado de          

acontecimentos anteriores. 

 

Sessões de Esclarecimento 

 

Como é prá�ca habitual, a AAFDL realiza       

todos os anos, no primeiro semestre, sessões de        

esclarecimento. Tal acontece, no sen�do em que,       

apesar de serem dadas todas as informações       

rela�vas ao regulamento no momento das      

inscrições, são inúmeros os alunos que não       

realizam a sua inscrição presencialmente ou que,       

ainda que o façam, con�nuam com dúvidas face ao         

mesmo. 

 

O nosso regulamento de avaliação tem      

bastantes peculiaridades, tais como o facto de       

exis�rem dois métodos de avaliação e de a nota de          
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conclusão da unidade curricular em método A ser 12.  Tendo em conta estas e              

outras vicissitudes do nosso sistema de avaliação, é impera�vo que se realizem            

sessões de esclarecimento. 

 

Não sendo este ano le�vo uma exceção, no dia 17 de outubro de 2018,              

ter-se-ão realizado duas sessões de esclarecimento, uma às 13.15 e outra às            

18:15, uma vez que é essencial garan�r que todos os alunos, incluindo os alunos              

do pós-laboral, têm acesso a todas as a�vidades. 

 

Guia do Pedagógico 

 

Face à repris�nação do regulamento     

de avaliação, no segundo semestre do ano       

le�vo 2017/2018, foi elaborado um novo      

Guia Pedagógico, atualizado, tendo por     

base o regulamento revogado. 

Assim sendo, considera-se que o     

Guia do Pedagógico existente carecia de      

uma atualização de forma a ser mais       

apela�vo e explica�vo para os estudantes. 

O novo Guia do Pedagógico explica      

extensivamente e de forma clara os pontos fulcrais do regulamento de avaliação.            

Rela�vamente aos métodos de avaliação decidiu-se optar por expô-los através          
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de esquemas de aprovação facilitando, assim, o entendimento de todas as           

disposições do regulamento de avaliação. 

 

Gabinete de Apoio ao Estudante Online  

No início do seu mandato a AAFDL       

comprometeu-se a criar o Gabinete de Apoio ao        

Estudante Online, considerando que os alunos      

devem ter na sua posse uma ferramenta de        

esclarecimento imediato à sua disposição.  

Anteriormente exis�a um gabinete    

presencial, que acabou por não ter o efeito        

pretendido, uma vez que teve pouca procura.       

Assim a AAFDL desenvolveu um Gabinete Online,       

garan�ndo que os alunos podem ver as suas        

dúvidas esclarecidas à distancia de um clique.   

Consideramos que deve con�nuar a ser      

uma aposta da próxima direção da AAFDL, sendo essencial que os alunos            

tenham o maior leque de ferramentas disponíveis para o esclarecimento das           

suas dúvidas.  
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Uniformização dos programas de estudo entre as diferentes turmas de          

licenciatura 

Durante o presente mandato, a AAFDL interveio, no sen�do de promover           

uma uniformização dos Programas, exis�ndo, no entanto, uma enorme         

relutância por parte da faculdade. A FDUL considera que as opções de conteúdo,             

�das na feitura dos programas de estudo, fazem parte da liberdade académica            

de cada Regente e que nesse sen�do não poderá a faculdade impor-lhes que             

lecionem a mesma matéria no mesmo semestre.  

Apesar da AAFDL intervir neste sen�do, não foi possível mudar o           

paradigma existente nos órgãos da Faculdade.  

 

Esperamos que, num futuro próximo, esta realidade mude, de forma a           

exis�r uma maior proximidade programá�ca entre as diferentes turmas de          

licenciatura. Consideramos que seria um passo de extrema relevância para a           

valorização do nosso curso. 

 

Simulador de Avaliação 

No âmbito do seu  Plano de ac�vidades a AAFDL comprometeu-se a criar            

um simulador de avaliação.  

Os alunos recém-chegados, devido ao facto de não ainda terem          

experienciado o regulamento de avaliação, muitas vezes,  têm dúvidas sobre o           

procedimento de avaliação ao qual estarão sujeitos durante os quatro anos de            
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licenciatura. Desconhecem, na maioria dos casos, por exemplo, a nota que           

necessitam de obter indo em Metódo A a um exame.  

Assim, o Simulador tem como principal objec�vo dar aos alunos uma           

noção pra�ca do funcionamento, tanto da avaliação em método A como em            

método B obtendo os mesmos, a par�r desta ferramenta, todas as informações            

sobre as quais possam surgir dúvidas, tais como qual a nota que necessitam de              

obter, nas diferentes fases de avaliação, de forma a concluírem a unidade            

curricular com sucesso.  

O simulador encontra-se, atualmente, disponível no site AAFDl, podendo         

qualquer aluno que tenha uma dúvida, referente aos pontos supramencionados,          

esclarecê-la. 

FAQ’S 

Rela�vamente às  FAQ’s  –  Frequently Asked Questions  –  estas �nham sido           

atualizadas no final de mandato, por parte da anterior direção da AAFDL, no             

âmbito da repris�nação do regulamento anterior. 

A AAFDL considera que as atualizações realizadas à data eram as           

necessárias e que, com a criação de novos mecanismos de auxilio aos            

estudantes, como o Gabinete de Apoio ao Estudante Online e o Simulador de             

Avaliação, os alunos ficaram munidos de mecanismos capazes de os auxiliar de            

forma pro�cua, na hora de esclarecer uma dúvida.   
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Inquéritos Pedagógicos  

Quantos aos Inquéritos Pedagógicos, desde do início do mandato, a          

AAFDL fez todos os esforços possíveis para se efe�var a sua implementação. 

Aquando da tomada de posse da nova AAFDL, exis�a uma comissão dos            

Inquéritos Pedagógicos que, devido à falta de interesse demonstrado pelos          

docentes, nunca chegou a bom porto, podendo mesmo afirmar que foi           

totalmente inoperante. 

A questão do Inquéritos foi levantada em sede própria, no Conselho           

Pedagógico, sendo dito, na altura, à AAFDL que estes não estavam a ser             

realizados devido ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e que            

estariam à espera de orientações da Reitoria da Universidade Lisboa. Segundo a            

visão de alguns membros do órgão, este proibia a existência de uma corelação             

direta entre os dados ob�dos e um professor em especifico. Em suma, não se              

poderia iden�ficar um docente nos Inquéritos o que, posto em pra�ca, tornaria            

os Inquéritos completamente inconsequentes. 

Assim, e tendo sempre em mente os melhores interesses dos Alunos, a            

AAFDL decidiu reunir com o vice-reitor responsável, o Professor Carlos Ribeiro, a            

fim de perceber a posição da Universidade de Lisboa face ao novo Regulamento             

Geral de Proteção de Dados. 

Após uma reunião extensa, a AAFDL percebeu as consequências que o           

RGPD poderia ter face aos Inquéritos Pedagógicos. De facto, segundo a           

Comissão Nacional de Proteção de Dados, o RGPD veio limitar a divulgação dos             

dados. No entanto, tal não impede a realização dos Inquérito, apenas limita a             
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divulgação de dados ob�dos através dos inquéritos, que deverão ficar apenas na            

posse do órgão responsável pela sua implementação, o Conselho Pedagógico.          

 Assim ter-se-á procedido a todas as diligências necessárias para perceber como           

seriam realizados os Inquéritos Pedagógicos nas restantes faculdades da         

Universidade Lisboa.  

A AAFDL pôde então concluir que, todas as faculdades da Universidade de            

Lisboa iriam proceder aos Inquéritos Pedagógicos, exis�ndo, porém, diferentes         

ações a ser tomadas posteriormente aos resultados, ob�dos pelos docentes nos           

Inquéritos. A AAFDL considera que quanto a esta questão o Ins�tuto Superior            

Técnico deverá ser tomado como um exemplo a seguir. 

Após concertação com os Conselheiros Pedagógicos, interpelou-se o        

órgão sobre os inquéritos, informando-o de toda a informação ob�da. Este,           

renovou a comissão des�nada aos Inquéritos e mostrou abertura a implementar           

defini�vamente os Inquéritos. Neste momento, a comissão/órgão encontra-se a         

recolher informação sobre os vários inquéritos pra�cados, de forma a          

implementar o modelo mais completo ainda no decorrer do presente ano le�vo. 
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Jornadas Pedagógicas 

Seguindo o modelo adotado no mandato      

transato, o Departamento do Pedagógico realizou as       

Jornadas Pedagógicas em conjunto com o      

Departamento do Acompanhamento Académico.  

As Jornadas �veram como obje�vo apresentar      

aos estudantes os dois grandes temas em discussão no         

Conselho Pedagógico, a anualização de algumas das       

unidades curriculares presentes no plano de estudos       

da FDUL e a realização dos Inquéritos Pedagógicos.  

Tentou-se, através dos painéis de oradores,      

trazer à comunidade estudan�l uma maior      

proximidade ao Conselho Pedagógico.  

Assim, os estudantes puderam ouvir     

diretamente dos conselheiros, discentes e docentes os prós e contras rela�vos à            

já referida anualização de unidades curriculares presentes no plano de estudos e            

ainda todas as questões rela�vas à importância da implementação dos          

Inquéritos Pedagógicos na FDUL. 

 

  Comissões do Conselho Pedagógico 

No que concerne às Comissões, cabe referir que existem, atualmente, seis           

comissões em funcionamento. Sendo cada uma delas: a Comissão rela�va à           
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anualização, na qual está a ser estudada a aplicabilidade das unidades           

curriculares anuais e os moldes em que a mesma será executada, através do             

estudo de universidades que já o pra�cam; a Comissão de acompanhamento           

dos Mestrados e Doutoramentos que, neste momento, está focada em          

acompanhar os problemas referentes aos Mestrados e Doutoramentos, como         

exemplo a questão dos requisitos de candidatura; a Comissão dos Inquéritos           

Pedagógicos, na qual estão a ser analisados diferentes modelos de Inquéritos, de            

forma a construir o modelo que mais se adequa à realidade da FDUL, sempre              

com o obje�vo de vir a ser implementado ainda este ano le�vo; a Comissão de               

análise de Queixas Pedagógicas, que avalia as queixas pedagógicas que careçam           

de um estudo mais aprofundado, cujos os resultados ob�dos em comissão são            

apresentados em plenário, no Conselho Pedagógico; por fim, temos as          

Comissões de Cumprimento do Regulamento e das Boas Prá�cas, tendo a           

primeira tem como principal obje�vo a análise dos problemas decorrentes do           

nosso regulamento a fim de que não voltem a repe�r-se, e a segunda a              

construção de um manual de Boas Prá�cas Pedagógicas. 

Balanço 

Durante o presente mandato, o Departamento Pedagógico pautou        

sempre pela defesa dos direitos dos alunos, por uma maior transparência e            

comunicação do que ocorria no Conselho Pedagógico. 

O Departamento Pedagógico procurou, ainda, exaus�vamente aproximar       

os representantes discentes nos órgãos ins�tucionais à AAFDL, uma vez que           

considera que as lutas são comuns e que, trabalhando em cooperação e em             

simbiose, podem obter os resultados que mais favorecem os alunos desta casa. 
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Efe�vámos as a�vidades às quais nos propusemos a realizar, com o           

obje�vo de esclarecer a comunidade estudan�l sobre todas as questões que           

foram surgindo.  

Cabe referir que o Departamento Pedagógico, durante todo o seu          

mandato, procurou alcançar o consenso com os conselheiros discentes e          

docentes, não abdicando daquilo que são as suas convicções enquanto          

representante dos alunos e, por esse mo�vo, agiu sempre de acordo com o que              

considerou ser o melhor dos interesses daqueles pelos quais foi          

democra�camente eleito, os alunos. Mais, cabe ainda mencionar que, ainda que           

nem sempre fosse possível chegar a todas as soluções tal e qual como as              

pretendia, o Departamento Pedagógico considera que todas as medidas levadas          

por si a discussão, contribuíram para uma melhoria significa�va da conjuntura           

que envolve todos os estudantes. 

Importa ainda mencionar que todos os obje�vos alcançados, só foram          

possíveis devido à enorme cooperação entre os vários Departamentos da AAFDL           

e a todos que, apesar de não fazerem parte da Direção da AAFDL, contribuíram              

para o sucesso da mesma e, por isso, importa dirigir um enorme obrigado a              

todos que fizeram parte deste projeto ou contribuíram de alguma forma para o             

sucesso do mesmo.  

Considerações Estratégicas 

A AAFDL considera que, no próximo mandato, o Conselho Pedagógico          

deverá focar-se fundamentalmente na questão da anualização de algumas         

unidades curriculares do plano de estudos e nos inquéritos pedagógicos.  
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Rela�vamente à anualização das unidades curriculares, face ao impacto         

que esta medida terá no percurso académico dos estudantes, tratando-se de           

mudar novamente o modelo de avaliação, a atuação do novo Departamento           

Pedagógico deverá guiar-se sempre pela transparência e comunicação. Só desta          

forma é que os alunos poderão exprimir a sua opinião de forma informada e              

fundamentada, no momento em que for posto à discussão em Reunião Geral de             

Alunos. No que concerne aos inquéritos pedagógicos, esta deve ser uma das            

maiores lutas do próximo mandato, por forma a garan�r a sua implementação,            

devendo o Conselho Pedagógico propor e implementar medidas tendo sempre          

em vista os resultados alcançados.  

O departamento do Pedagógico deve procurar a�vidades e ferramentas         

que permitam cada vez mais um melhor esclarecimento do modelo de avaliação,            

em especial para os recém-chegados. Deve pugnar pelo cumprimento integral          

do regulamento de avaliação por parte dos docentes, e defender de forma            

intransigente os direitos dos alunos. Mantendo sempre uma postura de          

cooperação ins�tucional tanto com os conselheiros discentes, como com os          

conselheiros docentes, presentes nos mais vários órgãos. 

- Gonçalo Cordeiro  
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DEPARTAMENTO DOS MESTRADOS E SAÍDAS PROFISSIONAIS 

 

Open Day Mestrados e Doutoramentos 

A AAFDL organizou, em parceria com      

a Faculdade, o Open Day de Mestrados e        

Doutoramentos. Foi um evento dirigido a      

todos os licenciados ou finalistas em      

Direito que pretendam prosseguir os seus      

estudos jurídico-académicos ingressando   

no Mestrado ou no Doutoramento,     

dando-lhes a conhecer os cursos da nossa       

Faculdade. 

  

Protocolo com VdA Academia 

A AAFDL irá celebrar com a VdA       

Academia um protocolo de colaboração     

tendo em vista a divulgação da VdA Academia Spring School, inicia�va na qual             

par�cipam 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 habilitar para o mercado laboral que os              

espera para lá das portas da Faculdade. 
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VII Jornadas da Empregabilidade 

O Gabinete de Saídas Profissionais da      

Faculdade de Direito da Universidade de      

Lisboa, em cooperação com a AAFDL,      

organizou e promoveu as VII Jornadas da       

Empregabilidade, que terminou com a Feira      

de Emprego, realizada na Sala de Estudo, que        

contou com a presença de inúmeras en�dades       

empregadoras, que permi�ram dar a conhecer      

aos nossos alunos as mais variadas saídas       

profissionais conferidas pelo nosso curso. 

  

Feira de Estágios de Verão 

Irá decorrer, até ao final do mandato, a realização da feira de estágios de              

verão, composta por um vasto leque de ofertas. Esta inicia�va visa dar a             

conhecer aos nossos estudantes, de uma forma mais pessoal e precisa, as várias             

propostas de experiência profissional oferecidas no âmbito dos estágios         

curriculares. 

-Mariana Teles  
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VICE-PRESIDÊNCIA DAS ATIVIDADES E DA VALORIZAÇÃO 

EXTRACURRICULAR 

 

MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE DAS ATIVIDADES E VALORIZAÇÃO       

EXTRACURRICULAR 

Há um ano atrás, ao apresentar o plano de a�vidades, definia-o como            

ambicioso. No dia de hoje, o sen�mento é de dever cumprido e de que fiz tudo                

o que estava ao meu alcance para materializar aquilo a que me propus. Tal não               

seria possível sem o trabalho de equipa de toda a Direção, colaboradores e             

alunos. Como tal, doravante falarei não em nome pessoal, mas sim em nome de              

todos os que ajudaram esta vice-presidência a alcançar as medidas e obje�vos a             

que se propôs. 

A AAFDL é, provavelmente, a associação académica ou de estudantes          

mais organizada e estruturada quando comparada com as demais dos outros           

estabelecimentos de ensino. O trabalho desenvolvido até à nossa chegada foi           

muito bom e aquilo que fizemos nesta área foi aquilo que se pretende em todos               

os mandatos: manter o que de bom está realizado e evoluir e melhorar aquilo              

que é possível. 

No que diz respeito ao Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, fizemos            

um inves�mento grande para que o primeiro impacto com a nossa faculdade            

superasse as expecta�vas dos caloiros. Na semana das inscrições, colaboraram          

mais de 100 alunos de maneira a receber da melhor forma os novos alunos, o               

rescaldo foi um sucesso desde o contacto com a AAFDL e com a AAFDL Editora               
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ao fazerem-se sócios da primeira e conhecerem e adquirirem as obras da            

segunda, ao contacto com os diferentes departamentos da associação. De          

seguida, coorganizámos a semana do Direito ao Caloiro cujas as a�vidades foram            

um sucesso e nas quais se destacam o Sunset Porco no Espeto e a ida ao Banco                 

Alimentar.  

Destacar ainda uma a�vidade muito bem conseguida, Workshop para         

Caloiros, que contou com uma adesão elevada e foi realmente importante para            

a adaptação dos novos alunos ao método de avaliação e exigência dos docentes             

da nossa Casa. 

Quanto ao Marke�ng e Comunicação, inves�mos numa agência de  design          

profissional a apoiar a imagem e a comunicação da AAFDL, pedra basilar para o              

sucesso e alcance das a�vidades realizadas. Tal como nos propusemos          

efetuámos a cobertura fotográfica e de vídeo dos momentos mais marcantes do            

mandato. 

Demos início à construção do novo site da AAFDL, que contará com            

plataformas de apontamentos e de saídas profissionais, que antevemos ser um           

grande avanço e, acima de tudo, de extrema u�lidade para os alunos. 

  

No que diz respeito ao Departamento do Desporto, em primeiro lugar           

destacar as novas equipas de basquetebol e andebol feminino. Em seguida, o            

trabalho de proximidade aos atletas e às equipas das diferentes modalidades           

bem como junto das en�dades organizadoras das compe�ções como a ADESL e            

a FADU. De assinalar igualmente os protocolos estabelecidos no âmbito do           

basquetebol feminino e com a universidade de lisboa. Realizámos ainda uma das            
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medidas mais importantes que se prendia com os equipamentos despor�vos          

para todas as equipas, alcançada com o financiamento da Universidade de           

Lisboa. 

Por fim, realçar a relação estabelecida com a Federação Portuguesa de Futebol,            

que culminou na revista de Direito do Desporto e que dá abertura para             

a�vidades como Jornadas do Direito do Desporto em coorganização com esta           

federação. 

No que concerne ao Departamento de Erasmus e Relações internacionais,          

é de destacar a inclusão das inscrições dos alunos de Erasmus no mesmo             

período das inscrições dos alunos de primeiro ano pois, assim, estes alunos            

ob�veram melhor informação e um contacto mais profundo com a dinâmica da            

faculdade, facilitando a sua integração na mesma. 

De notar igualmente o trabalho desenvolvido junto dos alunos  Incoming          

que �veram acesso a um manual com as informações essenciais da faculdade e             

da cidade. 

Por fim, é de realçar a constante proximidade e comunicação junto dos            

alunos Outgoing e Incoming através de grupos de WhatsApp onde eram           

par�lhados os conteúdos relevantes bem como par�lhadas as experiências         

destes. 

Quanto ao Departamento Cultural e dos Núcleos Autónomos procuramos         

aquilo que foi uma constante no nosso mandato, proximidade e apoio. 
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Optamos por propor modelos de coorganização que �veram especial         

eficácia nos eventos da Festa Tropical com o NEA e o Xácara das Bruxas com a                

Barítuna. 

De saudar a remodelação da Rádio AAFDL e algumas emissões que foram            

sendo feitas ao longo do mandato. 

Por fim, de realçar a Visita Guiada à Assembleia da República que contou             

com uma enorme adesão e grande sa�sfação dos alunos que foram. 

  

Por úl�mo, fica aquele departamento que mais trabalho deu, mas cujo o            

sucesso foi proporcional, o Departamento do Recrea�vo. 

Encontrámos várias limitações que transformámos em mais valias, como          

a limitação dos espaços da faculdade a u�lizar, que deu origem a um recinto              

improvisado nas traseiras da faculdade que propiciou mais espaço e conforto           

para os nossos alunos.  

Fizemos algo inédito, como um bar exclusivo para alunos da faculdade na            

festa da Cerveja de Outubro. Procurámos trazer ar�stas de qualidade às festas            

como Hollyhood ; Toy ; MC Zuka; Supa Squad ou Jimmy P, do Hip-Hop ao Funk e                 

Pimba. Demos início a um novo conceito de festa, a “ Clássica de Direito ”, que              

procura juntar o melhor das festas Brasileira e da Cerveja, bem como um lado              

mais de arraial com a vertente Pimba, já iniciada com a “Pimbalhada” no             

mandato transato. 

Em jeito de conclusão, aproveitámos um excelente trabalho que recebemos das           

direções passadas e elevámos a fasquia com a aposta em ar�stas de renome,             
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uma comunicação mais intera�va, bem como a aposta em animações (efeitos           

especiais, bailarinas, anão). 

Um agradecimento aos vogais da minha vice-presidência bem como, e em           

especial, ao João Gasopo e ao Gonçalo Cordeiro (vogais da intervenção e polí�ca             

educa�va), que muito ajudaram nos eventos realizados no que concerne à           

credenciação, planeamento e na execução dos mesmos. Uma palavra de          

agradecimento ao Presidente e Tesoureiro da Direção, pelo apoio e          

disponibilidade demonstrada nas decisões di�ceis que por vezes �vemos de          

tomar. Um agradecimento igualmente à restante Direção, que foi incansável e           

tornou realidade a ambição proposta em Abril passado. 

Agradecimento aos parceiros da AAFDL ao nível da segurança, MamaSume, som,           

luz e produção, RPM, e à BlatStudio que trabalhou a nossa comunicação. 

Uma palavra muito especial para os funcionários da AAFDL que todos eles            

sem exceção nos ajudaram ao longo do mandato e que são a base da              

sustentabilidade do trabalho desenvolvido pela nossa associação. 

Quanto a considerações estratégicas para o futuro da AAFDL, penso que           

devemos olhar mais para fora e perceber o papel que podemos desempenhar            

no ensino superior e, em especial, no associa�vismo jovem para não nos            

resumirmos à retórica falaciosa interna, mas sim almejar um papel no centro de             

decisões que realmente faça a diferença na vida do estudante. 

Devem ser ambiciosos como foi esta direção e procurar evoluir com           

sustentabilidade, pegar no nosso trabalho e superá-lo. 
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Procurem sair da zona de conforto e não tenham medo de pôr em prá�ca              

as vossas ideias e projetos se verdadeiramente acreditam e estão dispostos a dar             

tudo por eles. 

 

Comigo poderão sempre contar naquilo que precisarem, porque quem         

por cá passa sabe que no final do dia o que fica é um grande amor à AAFDL, que                   

está e estará acima de qualquer pessoa. Só estamos de passagem. 

  

-Tiago Pacheco 
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DEPARTAMENTO CULTURAL E NÚCLEOS AUTÓNOMOS 

No Departamento do Cultural e Núcleos Autónomos, �vemos como         

objec�vo estar mais presente na vida dos Núcleos da AAFDL, e ainda fortalecer a              

parte cultural na vida de cada aluno. Com base neste objec�vo, foram feitas             

algumas ac�vidades a nível ins�tucional e não só, para que despertasse uma            

outra vertente na Faculdade, e principalmente no departamento. São alguns          

exemplos destas ac�vidades as visitas ins�tucionais, a dinamização da rádio e o            

apoio assíduo nas ac�vidades dos Núcleos. 

 

Visita guiada à Assembleia da República 

 

. Organizou-se durante dois dias uma     

visita guiada à Assembleia da República      

Portuguesa, dando a oportunidade aos alunos      

de assis�rem ao debate sobre o Orçamento       

do Estado e saber mais sobre o       

funcionamento da Assembleia no geral. 

A mesma contou com o apoio de Vítor        

Heleno e Diogo Soares (ambos alunos da       

faculdade) e de membros da Direção,      

nomeadamente Carolina Cravo e João     

Moreira Da Silva. Especial agradecimento ao      

deputado Joel Sá, que nos acompanhou nos dois dias formas a dinamizar e             
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haver interação entre o mesmo e os alunos que puderam conhecer os principais             

pontos da Assembleia e saber a fundo a sua história.  

   

Restruturação e dinamização da rádio AAFDL 

Rela�vamente à rádio, as úl�mas     

alterações à mesma �nham sido feitas em termos        

de materiais, tal facto que merece desde já os         

parabéns à anterior Direção, na pessoa de André        

Costa. Mas, sabendo nós da grande influência que        

tem a rádio da AAFDL nos convívios em tempos         

livres dos alunos, a mesma sofreu algumas       

alterações, no sen�do   

posi�vo de forma a    

tornar o ambiente mais agradável e acolhedor, e        

dando a possibilidade de os alunos usufruírem da        

mesma de forma mais tranquila e organizada,       

sen�ndo que o espaço é de todos, e para todos.          

Neste processo de reestruturação da mesma, foi       

possível contar com a ajuda do Vogal do Recrea�vo         

João Lino e dos alunos Érika Severino e Francisco         

Carvalho, aos quais deixo aqui um especial       

agradecimento. 

 

Podcast 
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O departamento tentou estar presente em todas as ac�vidades que de           

alguma forma es�vessem ligadas a cultura, e tentou apoiar inicia�vas de           

diferentes vertentes de alunos. Dito isto, com o apoio do Departamento, foi            

criado um Podcast pelos alunos Francisco Carvalho e        

João Salazar Braga, ambos alunos da Faculdade. O        

podcast tem como objec�vo criar uma maior       

interação entre os alunos da Faculdade, e não só.         

Leva a discussão temas com algum relevo na vida         

académica e alguns fora dela. 

O Departamento limitou-se a prestar apoio,      

pois o trabalho é mérito dos dois alunos, aos quais          

ficam aqui os parabéns. 

 

  Festival Xácara das bruxas 

Foi realizado pela  Barítuna (tuna feminina da        

Faculdade de Direito), a 10ª edição de um        

fes�val de tunas femininas que contou com a        

par�cipação de cinco tunas. O mesmo foi       

realizado com o apoio da AAFDL, sendo que        

durante o mandato se tentou estar o mais        

próximo possível dos Núcleos da Associação.      

Esta ac�vidade, para além do grande empenho       

da  Barítuna , teve a ajuda de alguns alunos da         

Faculdade, maioritariamente membros da    

VenusMonti e de membros da Direção da AAFDL nomeadamente o Vogal do            
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Pedagógico Gonçalo Cordeiro, o vogal do Desporto Armando Henriques, e do           

Vice Presidente das Ac�vidades Tiago Pacheco, fazendo um ó�mo trabalho, e           

colaborando várias vezes com o Departamento no sen�do de não deixar que os             

Núcleos se sen�ssem pouco valorizados e sem o apoio da Associação. 

 

Noite de stand up comedy 

De forma a dinamizar a famosa gala de        

natal, unimos a esta um momento de  stand up         

comedy , que contou com a colaboração de       

Guilherme Ludovice aluno da casa, que ajudou       

a gala a sair um pouco do habitual e         

valorizando esta vertente.  Esta ac�vidade,     

como muitas das outras, teve grande apoio do        

Vice-Presidente das Ac�vidades Tiago Pacheco. 

  

Cápsula do tempo 

Por fim, com a finalidade de      

deixar uma marca que possa ser      

valorizada daqui a alguns anos, foi      

selada a cápsula do tempo na      

cerimónia em que se comemorou     

mais um aniversário da Associação.     

Parabeniza-se esta ac�vidade que    

foi organizada por membros da Direção nomeadamente Raquel Rolo, Diogo          

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA  

91 



01/04/2019 Relatorio de Actividades (Final) - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1uySZewadDDP_70maqBqCsJ4FWgkaxPbU2OYYfxHo1RY/edit?userstoinvite=mariaaxavier.98@gmail.… 92/147

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2018/2019  

 

Bordeira Neves, Madalena Xavier e Carolina Cravo. Decidimos unir o ú�l ao            

agradável, sendo o Presidente de Direção Francisco Sant’Ana a selar a famosa            

cápsula do tempo, dando a oportunidade a qualquer aluno de deixar uma            

mensagem para que a mesma seja lida daqui a alguns anos e de alguma forma               

contar e ao mesmo tempo fazer história. 

  

Balanço do mandato: 

Durante este mandato, foi possível ver que há muito pra se fazer neste             

departamento. Foi muito bom estar presente na vida dos Núcleos e isso            

permi�u que não houvessem conflitos entre a Direção e os mesmos. 

Foi possível contar com a ajuda de pessoas que faziam parte da equipa do              

Departamento e não só, isto porque é realmente um departamento que tem            

muito para oferecer e que pode ser muito mais aproveitado não apenas com             

ac�vidades lúdicas mas também ins�tucionais até porque a Cultura é isto, e é             

isto que nos enriquece enquanto membros de uma sociedade. 

Nisto tudo, deixar especial agradecimento as pessoas que sempre         

es�veram disponíveis a colaborar com este Departamento nomeadamente        

Francisco Carvalho, Vítor Heleno e Érika Severino enquanto alunos da Faculdade. 

Agradecimento também ao Tiago Pacheco, Vice-Presidente das       

Ac�vidades que ajudou bastante em algumas ac�vidades, e Filipe Rosa que,           

enquanto Tesoureiro da Direção, mostrou sempre abertura para a realização das           

ac�vidades, especialmente no apoio aos Núcleos para que os mesmos          
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pudessem desenvolver as suas ac�vidades com maior tranquilidade a nível de           

recursos. 

Ainda na Direção, cabe agradecer aos membros João Lino, Carolina Cravo,           

João Moreira da Silva e Raquel Rolo que de alguma forma ajudaram no             

Departamento quando necessário. 

  

Considerações estratégicas: 

O objec�vo do Departamento neste mandato foi de tentar, acima de           

tudo, fortalecer as relações com os Núcleos que às vezes se sen�am menos             

valorizados, e realizar ac�vidades que não fossem tão habituais. 

A noite de  stand up comedy foi bem aproveitada e deu uma dinâmica             

diferente a gala de natal. 

A cápsula do tempo foi um momento memorável, levando os alunos a            

recordarem-se de alguns momentos passados na Faculdade de forma mais          

emocional e a par�lhar os mesmos com uma geração futura. 

A rádio tem hoje uma nova imagem, despertando tal facto o interesse de             

pessoas que outrora eram pouco viradas para a mesma. 

A visita guiada à Assembleia da República teve uma adesão estrondosa, sendo            

que despertou o interesse dos alunos desde o 1º ano de Licenciatura, até aos de               

Mestrado. 

Ainda rela�vamente aos Núcleos, nem sempre o interesse dos mesmos é           

total, e é algo que se deve ter em conta para a realização de certas ac�vidades. 
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Gostaríamos de ter feito mais, mas por choque a nível de calendário, e             

disponibilidade, não foi possível, e por isso mesmo apostou-se em determinadas           

áreas que haviam algumas debilidades e as mesmas sen�das pelos alunos. 

-Ruben Caio 
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DEPARTAMENTO DO DESPORTO, SAÚDE E BEM-ESTAR 

 

Após sermos eleitos para o mandato referente ao ano 2018/2019,          

�vemos um primeiro impacto bastante posi�vo. Tínhamos a noção do          

panorama, da realidade e das adversidades que teriam de ser colmatadas           

eficientemente, não só internamente, como externamente. 

Acreditamos que o passado tem uma função cogni�va, que nos orienta a            

con�nuar o trabalho mas, acima de tudo, a não cometer erros e falhas             

anteriores. Essa foi a nossa postura, de compromisso total, de dedicação, de            

aprendizagem, procurando uma mudança de paradigma, onde a força de          

vontade e a mo�vação eram a nossa bússola de trabalho. 

Nos tempos que correm, estes chamados “modernos anos loucos”, a          

compe��vidade, o stress e a exigência são mais elevados que nunca. A            

necessidade de minimizar o es�gma da incompa�bilidade da prá�ca despor�va          

com a vida universitária é, sem dúvida, um dos focos centrais.  

Tinha chegado a hora de colocarmos em prá�ca todos os nossos obje�vos            

e todos os nossos sonhos. Esse era o nosso rumo, essa foi a nossa missão!  

 

A cada dia, a cada momento, procurámos aproximar cada vez mais os            

estudantes da Associação, do Desporto Universitário, tentando gerar um         

movimento de união e solidariedade entre todos, como que um vínculo           

duradouro entre o interesse pela prá�ca despor�va e o quo�diano dos nossos            

estudantes.  
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I – Vias de comunicação e publicidade; 

 “A única forma de vencer no marketing de conteúdo passa por fazer o seu              

leitor dizer: Isso foi escrito especialmente para mim” 

Um dos nossos principais focos passou pela aposta na comunicação e           

publicidade, não só das equipas existentes, como de todos os jogos, a�vidades,            

informações, eventos, no�cias e curiosidades rela�vas ao desporto. 

Começámos por tentar fazer chegar a página do Facebook “Desporto,          

Saúde e Bem-estar” a toda a comunidade, aumentando, para mais do dobro, o             

número de seguidores. Com a análise detalhada dos jogos, quer antes, quer            

depois dos mesmos, procurando enquadrar todos os interessados da realidade          

das equipas, do momento que atravessavam e daquilo que estava em “jogo”,            

fez-nos crer que conseguimos mo�var o interesse de mais pessoas para as            

acompanharem e apoiarem.  

Publicitar todas as informações rela�vas aos jogos (referindo a hora, local,           

data, equipas, etc) a decorrer, a cada semana, foi também uma das nossas             

apostas, apimentando, gradualmente, a vontade em assis�rem aos mesmos. 

Palavras-chave: Interligação e união. 
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II – Inscrição de atletas, promoção e formação de novas equipas; 

“Se, inicialmente, a ideia é absurda, então não há esperança para ela” 

Este ano contámos com oito equipas em compe�ção: Voleibol Feminino          

(1 Divisão); Futebol 11 (1 Divisão); Andebol Feminino (1 Divisão); Andebol           

Masculino (1 Divisão); Basquetebol Feminino (1 Divisão); Basquetebol Masculino         

(2 Divisão); Futsal Feminino (2 Divisão); Futsal Masculino (2 Divisão); 

As duas principais vias u�lizadas para a promoção das mesmas passou           

pela nossa página de Facebook, com todas as informações detalhadas, com um            

acompanhamento diário e constante na resposta de mensagens, colocando a          

tónica na ideia de informalidade e descontração subjacente a essa relação entre            

o departamento e todos os interessados. Também a banca do desporto, nas            

inscrições dos caloiros, foi uma das nossas apostas, colando a possibilidade de            

inscrição em várias modalidades (cole�vas ou individuais). 

Foram oito equipas em compe�ção, com pena nossa não foram mais           

(exemplo do Rugby), uma vez que, cada vez mais, há uma tendência para a              
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profissionalização do Desporto Universitário, onde os requisitos e garan�as para          

formar uma equipa são, de dia para dia, mais apertados e exigentes.  

Pensamos, genuinamente, ser possível termos ainda mais equipas em         

compe�ção, mais atletas inscritos e uma ainda maior promoção do desporto.           

Não temos dúvidas disso.  

Com a formação das equipas femininas de Andebol e Basquetebol,          

�vemos a percepção clara que o desporto feminino se está a elevar e edificar,              

não só na nossa Faculdade, como por todo o país. Uma aposta que             

aconselhamos a manter!  

Quanto ao processo de inscrição dos atletas, a ideia passou por           

acompanharmos, aproximadamente, todos os exames médicos, inscrição e        

entrega de documentos. Sendo a o�mização do tempo um dos promotores da            

eficiência, o foco passou, essencialmente, pela antecipação de todos os exames           

médicos despor�vos, das inscrições na plataforma do Turtle e validação das           

mesmas, para que todas as equipas, a duas horas do jogo, por exemplo, já              

�vessem a sua ficha de jogo validada e a concentração apenas se centrasse no              

jogo em si, não em questões burocrá�cas.  

A presença atenta do vogal nos grupos de Whatsapp das diferentes           

equipas marcou uma certa viragem nos procedimentos. Todo o         

acompanhamento passou a ser mais da sua competência e não tanto dos            

próprios treinadores.  

Não poderíamos deixar de agradecer a flexibilidade e atenção da ADESL           

para connosco, sempre que necessário. Muito obrigado por tudo.  
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Palavras-chave: Acompanhamento, planeamento, resiliência e inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

III – Relações Externas, profissionalização gradual, parcerias e protocolos; 

“Se queremos ir rápido, vamos sozinhos...se queremos ir longe, vamos unidos e            

em cooperação” 

Uma das nossas propostas passava pelo fortalecimento, solidificação e         

edificação das Relações Externas.  

As  relações institucionais com a ADESL , principalmente, foram, são e          

serão sempre um dos pilares para um departamento do desporto, seja qual for a              

Associação. A presença assídua de representantes da AAFDL nas suas          

instalações, de forma a acompanhar todas as novidades de perto, bem como a             

presença de alunos da nossa Faculdade nos quadros efe�vos dos Órgãos Sociais            

da ADESL foi uma aposta constante. Uma das provas disso mesmo passa pela             

recente parceria acordada, verbalmente, para a Corrida Solidária, que conta com           

a par�cipação AAFDL, ADESL e Missão País da nossa Faculdade, agregando a            

vertente solidária com a prá�ca despor�va. 
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Igualmente, as  relações institucionais com a FADU foram uma das nossas           

preocupações, conseguindo ter um apoio constante e personalizado no processo          

de inscrição das nossas equipas.  

A inovação é a mãe do progresso e, desta forma, procurámos também            

acordar parcerias e protocolos com en�dades externas. Com o  Protocolo          

assinado entre a AAFDL e o clube CDOM , para a modalidade de Basquetebol             

Feminino, demos um enorme passo em frente para a profissionalização do           

desporto, possibilitando às nossas atletas treinar todos os dias, não só nas            

instalações do Estádio Universitário, como nas do Clube Despor�vo de Olivais e            

Moscavide. O obje�vo era mesmo esse, profissionalizar gradualmente a         

modalidade na nossa Associação, onde as nossas atletas se inserissem em duas            

equipas (AAFDL e CDOM), compe�ndo na Primeira Divisão de ambos os           

Campeonatos, treinadas pelo mesmo treinador (com largos anos de experiência          

na modalidade).  

Problemas a apontar e superar :  

● Localização do clube não possibilitou o sucesso previsto inicialmente; 

● Como se tratava de uma equipa criada este ano, �nhamos duas vias:            

“uma entrada mais relaxada e de experimentação” ou, como se diz na            

gíria, “uma entrada a matar”. Optámos pela segunda via. 

● Curso de Direito é demasiado exigente para conseguirmos conciliar com          

exigência feita; 

● Número atletas reduziu gradualmente, o que dificultou ainda mais a          

nossa inicia�va; 

A aposta tem de ser esta, a profissionalização gradual a par�r de            

protocolos com clubes, à semelhança daquilo que se faz no Norte do País             
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(exemplo: equipas de Braga e a Universidade do Minho). Talvez seja por isso que              

ganham todas as Compe�ções Nacionais… para refle�r! 

Um dos pontos altos do mandato passou por uma conquista inédita:           

Parceria com a Universidade de Lisboa para o patrocínio total de todos os             

equipamentos desportivos de todas as equipas . Assim, a AAFDL não teve           

qualquer gasto na obtenção dos mesmos, sendo uma renovação material          

bastante simbólica.  

Esta via de comunicação externa será fundamental para a�ngir resultados          

ainda maiores, ainda mais elevados, como é o caso da organização de uma             

Torneio com todas as Faculdades de Direito do País, que não foi possível             

organizar, não por falta de vontade da AAFDL mas porque se trata de um evento               

a larga escala que não estamos, ainda, preparados para acolher. 

A obtenção de descontos que tentámos estabelecer com ginásios, para os           

nossos estudantes, tornou-se uma tarefa complicada, uma vez que, na sua larga            

maioria, têm já vários descontos para estudantes, exis�ndo pouca margem de           

manobra nesse sen�do. Olhando para a nossa proposta de transmissão online           

dos jogos em direto, este ano �vemos uma novidade, uma vez que a ADESL              

iniciou o período de experimentação da transmissão de jogos (de futebol 11 e             

das fases finais); A nossa intervenção, neste sen�do, passou por percebermos           

como poderíamos negociar uma “transmissão AAFDL”, como pioneiros neste         

sen�do. Sendo ainda uma a�vidade em desenvolvimento e crescimento, no tal           

período de experimentação, também aqui a nossa margem de manobra          

tornou-se escassa.  

Palavras-chave: Comunicação e abertura 
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IV – Gala do Desporto  

A Gala do Desporto terá de ser vista como um momento de integração e              

divulgação do desporto na nossa Faculdade, bem como a interação que existe            

entre atletas das várias equipas.  

A Gala do Desporto de 2018 contou com a par�cipação de mais de 60 atletas, de                

todas as modalidades, com a habitual entrega de prémios de dis�nção (melhor            

jogador e jogador de revelação), com a entrega dos prémios caracterís�cos das            

equipas (exemplo: Futebol e Andebol) e com uma novidade – Treinador/a do            

ano. Apesar das dificuldades que sen�mos ao longo do jantar, com problemas            

logís�cos no fornecimento de bebidas, as equipas foram uma só equipa e            

superámos todas as adversidades existentes. Um sucesso! Muito obrigado a          

todos! 
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Palavras-chave: resistência e invulnerabilidade . 

 

 

V – Conquistas; Competições FADU; 

“ O sucesso passa por irmos de fracasso em fracasso sem perdermos o            

entusiasmo” 

Para além das provas cole�vas das compe�ções da ADESL, existem          

também as provas cole�vas e individuais da FADU. Uma sugestão que demos            

logo,  a priori,  passa pela divisão de tarefas, onde terá de exis�r alguém             

responsável, dentro do departamento, para se encarregar pela divulgação das          

diferentes modalidades, bem como pela inscrição de atletas.  

Nas provas de Andebol de Praia, Esgrima e Natação os/as nossos/as           

atletas elevaram as cores da nossa Associação, honrando a nossa história e o             

emblema que carregam ao peito. Parabéns a todos!  

Quanto aos Campeonatos Universitários organizados pela ADESL, o ponto         

nega�vo centrou-se na equipa de Basquetebol Feminino, que não conseguiu          

encontrar a estabilidade que precisava para prosseguir o campeonato, contando          

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA  

103 



01/04/2019 Relatorio de Actividades (Final) - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1uySZewadDDP_70maqBqCsJ4FWgkaxPbU2OYYfxHo1RY/edit?userstoinvite=mariaaxavier.98@gmai… 104/147

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2018/2019  

 

com alguns problemas funcionais e organizacionais. Os pontos posi�vos         

centram-se na subida de divisão da equipa de voleibol feminino; qualificação           

para as Fases Finais das nossas equipas de Andebol; Manutenção na primeira            

divisão da nossa equipa de Futebol 11.  

Palavras-chave: Sucesso e persistência. 
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VI – Torneio de Futsal Solidário  

“Deus quer, o Homem sonha, a obra nasce” 

Poderemos dizer, com convicção, que o Torneio de Futsal Solidário AAFDL           

foi um dos marcos do nosso mandato. Com o apoio total do Departamento da              

Ação Social, procurámos estabelecer uma parceria com a Academia de Johnson,           

tendo em vista a doação dos bens adquiridos        

com o torneio solidário, ajudando quem mais       

precisa, juntando o “ú�l ao agradável”.  

Urge a necessidade de promovermos,     

cada vez mais, este �po de a�vidades, não        

apenas para a prá�ca despor�va, como pela       

mentalização social, pelo gosto em pra�car o       

bem, pela vontade de mudar e melhorar o        

mundo que nos rodeia. 

Contando com 9 equipas e 66 par�cipantes, o torneio revelou-se um           

autên�co sucesso, onde encontrámos a fórmula mágica para a simbiose perfeita           

entre a prá�ca despor�va e a solidariedade social.  

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA  

105 



01/04/2019 Relatorio de Actividades (Final) - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1uySZewadDDP_70maqBqCsJ4FWgkaxPbU2OYYfxHo1RY/edit?userstoinvite=mariaaxavier.98@gmai… 106/147

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2018/2019  

 

Parabéns a todos os interessados e par�cipantes! 

 

 

Palavras-chave: mudança, crença.  

 

 

 

 

 

 

VII – Revista de Direito do Desporto; Jornadas de Direito do Desporto;            

Congresso Internacional de Direito do Desporto; 

“A educação é um progresso social, uma escada para o desenvolvimento.           

Não se trata da preparação para a vida, mas a própria vida.” 

Uma das nossas preocupações, nos tempos que correm, passou também          

por perceber quais os melhores mecanismos para promover juridicamente o          

desporto. Sabemos que se trata de algo pouco desenvolvido em Portugal, temos            

essa noção e, como tal, cabe-nos a nós, estudantes de Direito, procurar            

desenvolver e promover estas áreas jurídicas, tão dis�ntas e interessantes. 

Em conjunto com o vogal da Produção Jurídica, conseguimos estabelecer          

a parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, lançando para o mercado a             
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inovadora Revista de Direito do Desporto, que teve a sua apresentação em            

Caxias, na Federação Portuguesa de Futebol, contando com a presença de           

ilustres caras conhecidas, nomeadamente e entre outros, o Presidente da FPF,           

Dr. Fernando Gomes e Prof. Doutor José Manuel Meirim. Um enorme passo! Um             

passo de gigantes!  

De enaltecer o facto de estar a ser traçada uma parceria para a             

par�cipação da AAFDL no Congresso Internacional de Direito do Desporto, entre           

Setembro e Outubro, juntamente com a FPF. Mais um marco histórico, mais um             

passo, rumo ao sucesso! 

Iremos, igualmente, organizar as Jornadas de Direito do Desporto, com          

data a definir (dia 5 de abril ou dia 12 de abril, dependendo da disponibilidade               

dos oradores, dando seguimento ao trabalho das Direções anteriores. 

Palavras-chave: irreverência e progressão. 
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VIII – Agradecimentos  

Pessoalmente, enquanto vogal do Departamento do Desporto, Saúde e         

Bem-estar, cumpre-me tecer algumas palavras de agradecimento a toda a nossa           

Direção, desde o nosso Presidente, Francisco Sant´ana, a todos os suplentes de            

Direção que, de uma forma ou de outra, me apoiaram a a�ngir as metas e               

obje�vos delineados. Muito obrigado Filipe Rosa, Gonçalo Cordeiro, João         

Gasopo, Carolina Cravo, João Lino, Francisco Po�er, Ruben Caio, João Moreira da            

Silva, Madalena Xavier, Raquel Rolo, Beatriz Rosa, Nadia Za�c, Beatriz Coelho,           

Tomé Barcelos, Flavia Cabaço, Mariana Teles, Kenia Sampaio, Diogo Bordeira          

Neves e Ana Rolim. Foi um prazer poder trabalhar com cada um de vós!  

Agradeço, em especial, ao Vice-Presidente, Tiago Pacheco, por todos os          

ensinamentos e apoio, do início ao fim. A todos os membros da ADESL e da               

FADU pela ajuda prestada nos momentos mais “crí�cos”. A todos os elementos            

das equipas, quer jogadores, quer treinadores. À Leonor Pereira pela força de            

vontade que teve em formar a equipa de Basquetebol Feminino. Ao João Rabaça             

pelo apoio constante e próximo, em todos os momentos, bem como pela sua             

determinação em organizar e construir a equipa de Andebol Feminino. A todas            

as pessoas que ajudaram na questão cansa�va e problemá�ca da chegada dos            

equipamentos. À Rita Romeiro, ao Hugo Mar�nho, à Maria Inês, ao Pedro            

Azevedo, ao Daniel Trigo e Nuno Pássaro. Muito obrigado por tudo.  

A nossa missão foi concluída. Ainda há muito para fazer, muito para            

evoluir, muito para conquistar. Acreditamos que o legado começa aqui, legado           

esse que não queremos que tenha fim.  
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Pela AAFDL, pelos estudantes e pelo Futuro! 

Muito obrigado a todos. 

-Armando Reis Vieira  
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DEPARTAMENTO DE ERASMUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

 

O mandato do Departamento de Erasmus e Relações Internacionais teve          

como principal obje�vo renovar a concepção do que é este mesmo           

Departamento no âmbito da AAFDL. Para tal, foram dinamizados os programas           

de inclusão dos alunos  Incoming , através do Programa Buddies, dos Erasmus           

Dinners, da revisão do Guia Incoming, da con�nuação da parceria com a            

Erasmus Life Lisboa e da criação de novos meios de comunicação com estes             

mesmos alunos, assim como com a par�cipação da AAFDL nas Welcome           

Sessions dos 1º e 2º semestres.  

Ainda no âmbito desta mesma renovação do Departamento, foi feita uma           

forte aposta no acompanhamento dos alunos interessados em realizar         

programas de mobilidade e nos próprios alunos Outgoing, através da          

Conferência Erasmus+, da parceria com a Spotahome, da criação de novos meios            

de comunicação com os alunos Outgoing e da Feira da Empregabilidade           

Internacional. O culminar desta aposta deu-se na elaboração do Guia Erasmus,           

disponibilizado pela AAFDL a todos os alunos, com uma compilação das FAQ’s no             

processo de inscrição no Programa Erasmus+, assim como de todas as           

faculdades disponíveis.  

 

Programa IRIS 

O Programa IRIS �nha por obje�vo a criação de uma plataforma digital            

para que os alunos internacionais que viessem para a Faculdade de Direito de             

Lisboa, de forma a que �vessem um “buddy” da sua nacionalidade na faculdade             

à sua chegada. No entanto, devido ao novo Regime de Proteção de Dados,             
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tornou-se impossível criar esta plataforma com a devida antecedência, porque          

não foi permi�do à AAFDL o acesso aos contactos dos respe�vos alunos            

internacionais. Assim, o Programa Buddies foi u�lizado subsidiariamente com         

este mesmo intuito.  

 

Erasmus Dinner do 2º Semestre 2017/2018 

O primeiro Jantar Erasmus foi realizado em       

colaboração com os Departamentos do Recrea�vo e       

de Apoio ao Primeiro Ano. Este foi feito em conjunto          

com a Gala do Caloiro, seguido pela Festa da Cerveja,          

no dia 30 de Maio de 2018. O Jantar a�ngiu um           

número recorde de alunos Erasmus, com mais de 30         

alunos Incoming presentes. 

 

Erasmus Dinner do 1º Semestre 2018/2019 

O segundo Jantar Erasmus foi, à semelhança do        

primeiro jantar, realizado em colaboração os      

Departamentos do Recrea�vo e de Apoio ao       

Primeiro Ano, através de uma fusão com o Jantar         

do Caloiro da Festa Brasileira, no dia 18 de         

Outubro de 2018. 

À semelhança do jantar do semestre anterior, foi        

registada uma grande afluência em comparação      

com anos anteriores, jus�ficada pelo facto de       

terem sido criados mais meios de comunicação       
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entre a AAFDL e os alunos Incoming, como por exemplo grupos de WhatsApp. 

  

Revisão do Guia Incoming 

O Guia Incoming tem como obje�vo auxiliar os alunos recém chegados           

através do Programa Erasmus+. O Guia Incoming foi elaborado pelo          

Departamento de Erasmus e Relações Internacionais no mandato da AAFDL de           

2017/2018, sendo que este ano se procedeu a uma revisão de forma a filtrar a               

informação mais relevante para os alunos Incoming, incluindo uma introdução          

do que é a AAFDL e a explicação do regulamento de avaliação. 

Através da parceria com a Erasmus Life Lisboa, também foi incluído no             

“Kit Welcome” um guia com informações referentes à cidade de Lisboa, a sua             

vida noturna, entre outras informações. 

 

Elaboração do Guia Erasmus 

Aquando das inscrições para o Programa Erasmus+       

no ano le�vo 2019/2020, foi criado o Guia Erasmus para          

auxiliar os alunos interessados. O Guia inclui dados como         

requisitos para a candidatura, o processo de seleção,        

entre outros, assim como uma compilação de todas as         

faculdades internacionais com os quais a Faculdade de        

Direito de Lisboa te parcerias para programas de        

mobilidade. 

O Guia Erasmus está disponibilizado na receção        

da AAFDL, assim como em formato online no seu site. 
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Programa Buddies do 1º Semestre 2017/2018 

 

O Programa Buddies foi desenvolvido, à semelhança de anos anteriores,          

com o obje�vo de "apadrinhamento" de um aluno        

que vem para Lisboa através do programa Erasmus,        

por um aluno da Faculdade de Direito.  

Ao contrário dos anos anteriores, a estratégia       

adotada foi a de apresentar o Programa na Welcome         

Session aos alunos Erasmus, seguida por uma       

inscrição presencial no Programa, ao invés de ficar        

só pela inscrição online. Através desta estratégia,       

foram a�ngidos números recorde de Buddies, tanto       

de alunos Incoming como de alunos da faculdade,        

com mais de 100 inscrições no 1º semestre 
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Programa Buddies do 2º Semestre 2018/2019 

O Programa Buddies do 2º Semestre foi       

desenvolvido nos mesmo moldes que o Programa       

Buddies do 1º Semestre, com um formulário online        

mais inscrição presencial na Welcome Session.  

No Programa Buddies do 2º Semestre      

contabilizaram-se mais de 60 inscrições. A diminuição       

de inscrições jus�fica-se pelo facto de haver menos        

alunos Incoming a chegar a meio do ano. 

 

 

Cursos de Língua Portuguesa 

Após uma análise extensiva dos prós e contras de implementar um curso            

de língua portuguesa na nossa faculdade para os alunos Incoming, chegámos à            

conclusão que não traria bene�cios para nenhuma das partes, AAFDL e alunos            

Incoming. A grande razão para tal prendeu-se no facto da Faculdade de Letras da              

Universidade de Lisboa ter uma parceria com o Gabinete de Erasmus da nossa             

Faculdade que disponibiliza cursos de Língua Portuguesa aos estudantes com          

maior facilidade para estes. 

 

Conferência Erasmus+ 

Apesar do obje�vo inicial da Conferência Erasmus+ ser uma conferencia          

organizada pela AAFDL para auxiliar os alunos interessados em realizar o           

Programa Erasmus+, revelou-se mais vantajoso que esta fosse realizada em          

parceria com o Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais (GERI). Assim, foi            
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realizada uma sessão de esclarecimento de dúvidas para os alunos com a            

par�cipação da AAFDL e do GERI, de forma a conciliar as questões burocrá�cas             

do Programa Erasmus+ e os interesses dos alunos. 

 

Parceria com Spotahome 

Foi celebrada uma parceria com a empresa imobiliária Spotahome com o           

obje�vo de auxiliar os alunos interessados em par�cipar em programas de           

mobilidade (Erasmus+ e Almeida Garret) através da disponibilização de um          

desconto para arrendamento temporário de casas dentro e fora de Portugal. 

 

Criação de grupo de Facebook para alunos Outgoing 

Foi criado um grupo no Facebook com todos os alunos par�cipantes no            

Programa Erasmus+ de forma a facilitar a comunicação entre a AAFDL e os             

alunos Outgoing. O grupo também se revelou importante para que os alunos            

Outgoing pudessem discu�r entre si questões frequentes que surgiram durante          

o programa de mobilidade. 

 

Criação de grupo no Whatsapp para alunos Incoming 

De forma a dinamizar a comunicação entre a AAFDL e os alunos Incoming,             

foram criados grupos de Whatsapp no 1º e no 2º Semestre do ano le�vo              

dirigidos a estes. Graças a estes grupos foi criada uma ponte entre os alunos              

estrangeiros e os alunos portugueses, através da publicitação constante de          

eventos da AAFDL e da faculdade com o obje�vo de incluir todos os alunos ao               

máximo no espírito académico da Faculdade de Direito de Lisboa. 
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Colaboração com a Erasmus Life Lisboa 

À semelhança do ano anterior, manteve-se a       

colaboração com a Erasmus Life Lisboa. Através desta, os         

alunos Incoming da nossa Faculdade �veram acesso a        

a�vidades como viagens por Portugal, festas e visitas        

culturais a cidade de Lisboa, assim como ajuda na procura          

de casa em Lisboa. A parceria revelou-se importante para ambas as parte. 

 

Welcome Session 1º Semestre 2018/2019 

A AAFDL esteve presente na Welcome Session do 1º Semestre. Com o            

obje�vo de garan�r uma maior inclusão dos estudantes recém chegados, a           

AAFDL proporcionou a par�cipação dos núcleos autónomos ELSA e NELB na           

conferencia. 

A Welcome Session apresentou-se vital na apresentação dos projetos da          

AAFDL referentes aos alunos Incoming, tais como o Programa Buddies, o grupo            

de Whatsapp ou os Jantares Erasmus. 

 

Welcome Session 2º Semestre 2018/2019 

À semelhança do 1º semestre do ano le�vo, a AAFDL marcou também            

presença na Welcome Session do 2º semestre. 

A conferência foi organizada em moldes semelhantes à do 1º semestre,           

contado com uma apresentação do que é a AAFDL e com a presença dos núcleos               

autónomos ELSA e NELB, assim como com uma atuação da Barítuna. 

 

Feira da Empregabilidade Internacional 
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O Departamento de Erasmus e Relações Internacionais teve a         

oportunidade de estar presente na sessão de abertura da Feira da           

Empregabilidade Internacional, em colaboração com o Departamento de        

Mestrados e Saídas Profissionais.  

A colaboração do Departamento de Erasmus na Feira da Empregabilidade          

Internacional foi focada na importância da realização de programas de          

mobilidade internacional no mercado de trabalho, sendo estes um importante          

elemento de valorização curricular.  

 

 

Publicitação do Programa Almeida    

Garret  

 

De forma a garan�r o     

conhecimento da comunidade   

estudan�l de programas de    

mobilidade oferecidos pela   

Universidade de Lisboa, para além do      

Programa Erasmus+, será publicitado    

nos próximos dias, através das redes      

sociais e cartazes, o Programa     

Almeida Garret, que dá a     

possibilidade a um aluno da nossa faculdade de passar um semestre numa outra             

faculdade de Direito de Portugal.  
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BALANÇO DO MANDATO: 

 

O mandato do Departamento de Erasmus e Relações Internacionais         

revelou-se extremamente posi�vo a todos os níveis.  

Por um lado, alcançaram-se números recorde a nível da inclusão dos           

alunos  Incoming , através da par�cipação destes nas Welcome Sessions, Jantares          

Erasmus e Programa Buddies. Foi possível a�ngir estes números graças à criação            

de novos meios de comunicação entre a AAFDL e os alunos  Incoming , que             

permi�u também o rápido solucionamento de problemas a nível pedagógico e           

extracurricular no âmbito da Faculdade de Direito de Lisboa.  

Por outro lado, foi alcançado um acompanhamento eficiente dos alunos          

Outgoing  através da criação de meios de comunicação entre a AAFDL e os             

mesmos, assim como dos alunos interessados em realizar programas de          

mobilidade com a realização de conferências informa�vas e acompanhamento         

individual da parte da AAFDL.  

O Guia Erasmus revelou-se como a grande bandeira a nível do           

acompanhamento dos estudantes interessados nos programas de mobilidade,        

com feedback posi�vo da comunidade estudan�l. 

À semelhança da comunidade estudan�l, o corpo docente da Faculdade           

também manifestou o seu feedback posi�vo, com um voto de louvor à AAFDL             

em Conselho Cien�fico proposto pelo Presidente do GERI, o Senhor Professor           

Vasco Pereira da Silva, devido ao trabalho excecional desenvolvido no campo do            

Erasmus e Relações Internacionais. 

A grande impulsão que as a�vidades do Departamento de Erasmus e           

Relações Internacionais �veram neste mandato não se cingiu ao trabalho de           

uma só pessoa. Assim, agradeço profundamente a todos os colaboradores do           
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Departamento que tornaram este trabalho possível, assim como um         

agradecimento especial ao Francisco Sant’ana, à Raquel Rolo, ao Tiago Pacheco,           

à Beatriz Rosa, ao Armando Vieira e à Madalena Xavier, que sempre me             

acompanharam nesta caminhada.  

Por fim, desejo a maior das sortes a quem �ver a oportunidade de estar              

encarregue do Departamento de Erasmus e Relações Internacionais no próximo          

mandato. 

 

CONSIDERAÇÕES ESTRATÉGICAS : 

 

As recomendações para futuros mandatos passam pela con�nuação do         

acompanhamento dos alunos Incoming e dos alunos Outgoing da forma mais           

eficiente possível. 

O Departamento de Erasmus e Relações Internacionais é um departamento com           

possibilidades infinitas no que toca à cria�vidade de quem está encarregue           

deste. Assim, é possível e recomendável que sejam procuradas mais ideias "fora            

da caixa" para integrar os alunos internacionais recém-chegados a Portugal.  

Deverá ser prioritário para o próximo mandato uma reformulação do modelo do            

Programa Buddies para torná-lo mais eficiente e apela�vo para ambos os alunos            

Incoming e alunos Outgoing.  

Por outro lado, o Guia Erasmus deverá ser revisto e atualizado de forma a estar a                

par das novas parcerias celebradas pela FDUL com outras faculdades          

internacionais no âmbito do Programa Erasmus+. 

Será sempre necessária a comunicação constante com o GERI e, para tal, é             

altamente recomendável uma boa comunicação com este e a con�nuação da           

organização de projetos em conjunto com a AAFDL, tais como as Welcome            

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA  

119 



01/04/2019 Relatorio de Actividades (Final) - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1uySZewadDDP_70maqBqCsJ4FWgkaxPbU2OYYfxHo1RY/edit?userstoinvite=mariaaxavier.98@gmai… 120/147

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS – AAFDL 2018/2019  

 

Sessions e Conferencias Erasmus.  

Por fim, deve ser dado um ainda maior ênfase ao Programa Almeida Garret.             

Apesar do maior foco do departamento ser o Programa Erasmus+, os outros            

programas de mobilidade não devem ser deixados ao abandono. 

-João Moreira da Silva  
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DEPARTAMENTO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO ACADÉMICA 

 

No início deste mandato, o departamento de marke�ng e comunicação          

académica �nha dois obje�vos: o de dar a conhecer a marca da AAFDL em todas               

as suas vertentes, interna e externa; bem como o de ser um veículo de              

comunicação claro e sempre disponível, entre a AAFDL e os alunos da Faculdade             

de Direito de Lisboa. 

 

Credenciação 

Devido à dimensão dos eventos da AAFDL, houve necessidade de          

credenciar todas as pessoas que trabalhariam nos mesmos. Na primeira festa           

ainda tentámos adotar o sistema de uma pulseira para cada colaborador,           

contudo exis�u dificuldades a nível logís�co, passando a adotar uma credencial           

para cada pessoa nos eventos seguintes. 

 

Publicidade eventos AAFDL 

Durante este mandato optámos por engrandecer a publicidade dos         

eventos da AAFDL nas plataformas Facebook e Instagram, de modo a gerar            

diversas par�lhas. Também quisemos apostar nos vídeos publicitários das festas          

que se demonstraram um sucesso no meio social. Não obstante, con�nuámos a            

colocar cartazes dos eventos AAFDL, nos diversos placards entre o piso 1 e 0 da               

faculdade. 
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Cobertura fotográfica dos vários eventos da AAFDL 

No presente mandato, realizámos coberturas fotográficas de alguns dos         

eventos da AAFDL, nomeadamente da Semana das Inscrições, do Porco no           

Espeto, Gala de Natal e Jantar do Caloiro, de modo a aumentar as memórias              

fotográficas da AAFDL. 

 

Merchandising 

 

Neste mandato  

também criámos uma nova    

linha de merchandising. O    

intuito era inserir elementos    

nas camisolas de modo a que      

os estudantes se   

iden�ficassem com as   

mesmas e, simultaneamente,   

a publicitar a Faculdade de     

Direito de Lisboa a nível     

externo. Inserimos o símbolo    

da balança, que representa o     

curso de Direito, e escrevemos “Faculdade de Direito de Lisboa” (em português).            
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Rela�vamente às cores optámos pelo vermelho, cor do curso, e depois o            

cinzento e o azul escuro. Criámos ainda novos cadernos de variadas cores.  

 

 

Fiel da Balança 

Inicialmente estava previsto lançar uma edição do Fiel da Balança por           

semestre contudo não foi possível na medida em que não há conteúdo para             

lançar uma edição que seja interessante e apela�va para os alunos. Contudo            

esperamos conseguir lançar uma edição ainda este mandato. 

 

Aplicação AAFDL 

Rela�vamente à aplicação AAFDL, no início do mandato pedimos um          

orçamento de forma a decidir se iríamos inves�r, ou não.  

Contudo, percebemos que a nível informá�co não seria assim tão fácil           

concre�zar esta ideia. Apesar disto, deixamos para a próxima Direção um plano            

atuação nesta área, de modo a concre�zar-se no próximo mandato. 

 

Sócios AAFDL 

Neste mandato optámos por adquirir uma impressora de cartões, de          

modo a garan�r que todos os alunos que se faziam de sócios �nham de imediato               

o seu cartão. Também mudámos o layout do cartão, de forma a exibir o logo da                

AAFDL e a cor do curso: vermelho. 
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Linha Sacos de Pano AAFDL 

Rela�vamente à criação de uma linha de sacos de pano, esta não estava             

incluída no programa, contudo, ao longo do mandato e devido à           

sustentabilidade ambiental, achámos por bem começar a desenvolver esta ideia.  

Não foram lançados devido ao �ming do mandato, no entanto há           

disponibilidade e vontade de passar o projeto à próxima direção. Há que fazer             

um agradecimento especial à Nina Blakeway, que foi quem deu a ideia e me              

ajudou a tornar o design dos sacos possível. 

 

Balanço do Mandato 

Durante este mandato pautámo-nos pela aproximação da AAFDL aos         

estudantes, e pela publicidade da marca AAFDL a nível externo, apostando na            

divulgação de todas as inicia�vas da mesma. As grandes conquistas deste           

mandato, a meu ver, foram a criação de uma linha de merchandising mais             

próxima do curso e dos estudantes; a emissão dos cartões sócio rápida e             

eficiente e, por fim, as par�lhas dos vídeos publicitários das festas da AAFDL.             

Contudo, é preciso ter noção de que o departamento de Marke�ng e            

Comunicação não é só isto. Há muito mais. 

Neste mandato não foi possível criar uma aplicação ou revitalizar o site            

AAFDL, uma das grandes bandeiras do departamento pois trata-se de algo muito            

complexo a nível logís�co, informá�co e financeiro. Queríamos criar algo a longo            
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prazo, algo que não trouxesse complicações futuras, e portanto houve a           

necessidade, primeiramente, de criar um plano de atuação, que iremos passar à 

próxima direção. 

Considerações Finais 

O departamento de Comunicação e Marke�ng é um dos departamentos          

mais importantes e essenciais de uma Associação, e, portanto, quando nos           

candidatamos é preciso ter consciência daquilo que vem aí. É um departamento            

de certa forma “ingrato” porque está sempre a atuar no “backstage”, é um             

departamento mais burocrá�co do que pensamos.  

Deixo uma mensagem aos próximos vogais deste departamento que é a           

seguinte: não desistam, reúnam todo o esforço, dedicação, cria�vidade neste          

departamento. Façam aquilo a que se propuserem sempre com um cunho           

pessoal. Porque no final acreditem que irá ser gra�ficante terem contribuído           

com um trabalho com tanto valor para a Associação Académica da Faculdade de             

Direito de Lisboa. 

 

-Beatriz Coelho 
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DEPARTAMENTO DO RECREATIVO 

 

O Departamento do Recrea�vo é um dos departamentos que mais tem           

crescido ao longo dos úl�mos anos, acompanhando a AAFDL enquanto grande           

ins�tuição, no panorama académico nacional. 

Temos observado um aumento de presenças de alunos de fora nas nossas            

festas, nunca descurando os estudantes da nossa casa que, neste mandato,           

�veram festas proporcionadas e direcionadas para os mesmos, sendo eles a           

nossa principal e única mo�vação. 

 

Festa Tropical- NEA, 16 de Maio de 2018 

Juntamente com o Departamento do     

Cultural e o Núcleo de Estudantes Africanos, o        

primeiro evento Recrea�vo do mandato     

centrou-se na temá�ca africana do referido      

núcleo. Com um ambiente descontraído, a      

festa contou com o DJ MJ, sendo que o         

principal obje�vo foi cumprido: integração     

dos diversos alunos africanos e proporcionar      

momentos de lazer entre os mesmos e os        

restantes alunos da Faculdade, sendo uma      

festa aberta a todos e para todos. 
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Festa da Cerveja- Mítica, 30 de Maio de 2018 

 

Esta edição da   

sobejamente conhecida Festa da    

Cerveja contou com uma    

surpresa nunca antes vista no     

panorama recrea�vo da nossa    

Faculdade: alargou-se o espaço    

do recinto para as traseiras da      

Faculdade, criando desde logo mais conforto e espaço para os utentes da festa.             

A Mí�ca contou com 3 palcos: um neste novo recinto, o palco Eristoff Exterior,              

com nomes de renome como MC Zuka, John Goulart, Putzgrilla e uma presença             

habitual como Dj Big, reforçando a aposta no es�lo hip-hop e funk na Festa. No               

tradicional palco do Bar Velho, �vemos Dj Enigma, A-Gold, Reak�v e B-Now, e no              

Bar Novo, contámos com o mesmo Reak�v e B-Now. 

Esta Festa contou com um total de quatro mil pessoas, sendo, até ao             

momento, a maior Festa da Cerveja alguma vez realizada na Faculdade. A            

parceria com a Sagres e  Megahits foi man�da, sendo que ob�vemos novos            

patrocínios com a Lydia, Bandida do Pomar, Eristoff. A Mí�ca contou ainda com a              

manutenção do Bengaleiro Solidário, onde os proveitos financeiros reverteram         

directamente para o Fundo de Emergência Social. 

 

De realçar que, no âmbito desta Festa, a AAFDL propôs-se a realizar a             

“Festa dos Finalistas”, um dia depois, sendo a mesma dirigida expressamente           
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para os alunos de 4º ano, onde era, no entanto, possível levar acompanhante             

não finalista. Festa essa que se realizou no Bar Novo, onde o momento de              

convívio e boa disposição entre os alunos foi o mote principal. 

Sunset Porco no Espeto, 22 de      

Setembro de 2018 

 

Numa já quo�diana tarde de sol      

na Faculdade de Direito, realizou-se o      

conhecido “ Porco no Espeto”, sendo      

um sunset que se tem desenvolvido      

ano após ano, seja com mais adesão       

por parte dos estudantes da casa, seja como um evento recrea�vo de grande             

dimensão. As mais de mil pessoas ao longo da tarde/noite comprovam isso            

mesmo. Assume-se como o primeiro evento deste Departamento no ano lec�vo,           

sendo que acontece no final da semana de integração dos novos alunos na             

Faculdade. Tem exis�do um maior inves�mento no mesmo, o que, a meu ver, é              

correcto, dado que a notoriedade e a própria logís�ca exigida pelo  sunset assim             

o jus�fica.  
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Super Festa da Cerveja, 4 de Outubro de 2018 

 

Seguindo a linha daquela que foi a       

primeira Mí�ca deste mandato e corrigindo      

o que de menos bem correu, esta Festa da         

Cerveja foi a maior alguma vez realizada,       

quer a nível de infraestruturas, logís�ca,      

Staff, um cartaz de fes�val e marke�ng.       

Com 6 bares distribuídos estrategicamente     

ao longo do alargado recinto (5200 m2): 2        

no Palco Bar Velho, onde �vemos como       

ar�stas John Goulart, Funk You c/ Leozinho,       

o nosso aluno e dirigente, Ruben      

“Incêndio” Xtraga, o famoso rapper     

Phoenix RDC e Kalash; 2 no Palco Principal,        

onde a presença de André N, Jimmy P,        

Holly Hood, MC Zuka e Supa Squad       

dispensa qualquer �po de apresentações quanto à exímia qualidade do          

espectáculo; inovámos com um Bar secundário na parte lateral do Recinto           

Principal, o que permi�u uma maior rapidez e eficácia no atendimento ao            

público; criámos o chamado “Bar dos Alunos”, onde só os mesmos poderiam            

aceder. Acima de tudo, é uma festa da Faculdade de Direito e queremos que os               

nossos alunos usufruam das melhores condições possíveis. 
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Com os dois grandes palcos, foi possível que nesta Mí�ca pudessem estar            

presentes mais de 7000 pessoas, o que, há uns anos, seria inimaginável. A marca              

“Festa da Cerveja” a�ngiu níveis históricos, possível graças a um Staff de 160             

pessoas, incansável na edificação desta Festa. Duplicámos o número de casas de            

banho portáteis, para evitar constrangimentos na fila, vedámos o recinto todo,           

aumentámos o número de efec�vos da Mamasume, de modo a garan�r o bom             

funcionamento e segurança de todas as pessoas.  

 

Festa Brasileira, 18 de Outubro 

A segunda festa com mais impacto na noite académica lisboeta contou com uma             

nova enchente, desta feita, no Bar Velho e Bar Novo, onde mais de duas mil               

pessoas puderam estar presentes. Exis�u uma renovação do conceito brasileiro          

da festa, com a actuação     

de ar�stas conhecidos por    

esse mesmo es�lo de    

música, sendo que a noite     

foi animada por Funk You     

c/ DJ Leozinho, DJ Guga.     

Aliado aos ar�stas teve o     

inves�mento em efeitos especiais que completaram o espetáculo junto com          

duas bailarinas brasileiras. 
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Festa HalLAWeen, 31 de Outubro 

 

Introduzimos esta temá�ca, dado que é um �po de festa com           

implementação em diversas faculdades. Contudo, neste evento recrea�vo,        

procurámos, acima de tudo,    

direcionar o mesmo para os     

alunos da casa, sendo que o      

bar aberto de cerveja durante     

toda a noite foi nesse mesmo      

sen�do, assim como a    

possibilidade de usar   

máscaras durante a noite. Foi     

u�lizado um recinto coberto,    

de modo a precaver possíveis aguaceiros, dando o conforto necessário para os            

cerca de seiscentos estudantes poderem desfrutar da festa na totalidade.  

 

 

Gala de Natal, 19 de     

Dezembro de 2018 

 

Com a Gala de Natal,     

encerram-se os  

eventos recrea�vos do   
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1º semestre do ano lec�vo. Além da mesma ter voltado ao Átrio Principal,             

situação que importa sempre salientar, contou com diversas animações durante          

o jantar, realizado, como tem vindo a ser apanágio, na sala de estudo, com a               

entrada das pessoas a ser acompanhada por um músico  jazz , inserido no            

welcome drink, com as já tradicionais fotografias, e um espectáculo de  stand-up            

comedy  feito brilhantemente pelo aluno de 4º ano, Guilherme Ludovice. 

De seguida, na festa propriamente dita, a mesma foi animada pelos Dj´s John             

Goulart e Leozinho, contando ainda com diversas animações durante o decorrer           

da noite. 

Mais uma vez, exis�u o Bengaleiro Solidário e foi feita a concessão do Bar a uma                

empresa privada 

 

Enterro do Caloiro, 14 de Março de 2019 

Esta festa vem no seguimento do já tradicional Traçar da Capa, sendo que             

é o evento com maior espírito académico no decurso do ano lec�vo. Assim             

sendo, não  

queríamos fazer  

uma festa onde   

esse espírito  

esmorecesse. 

Deste modo,  

ar�stas como John   

Goulart e Burnout,   

juntamente com a   
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inerente tradição e relação de padrinhos e afilhados, gerou um enorme sucesso,            

sendo que foi possível estarem presentes cerca de mil e duzentas pessoas,            

naquela que foi uma das edições com maior sucesso. 

 

A “Clássica de Direito”, 28 de Março 

Pegando no efeito de    

Festa Surpresa o ano passado,     

este ano decidimos inovar,    

com o tema A Clássica, e      

desse modo os três ar�stas     

presentes no evento são    

“clássicos” das duas maiores    

festas da Faculdade: Kamala,    

da Mí�ca, e Leozinho, da     

Brasileira. Toy entra neste    

grupo como efeito surpresa, sendo que o referido ar�stas é sobejamente           

conhecido em Portugal pelo bom espectáculo, animação e boa disposição que           

confere nos sí�os onde actua. 

Esta festa realizou-se na zona exterior da Faculdade, onde foram as Festas            

da Cerveja. U�lizaram-se casas de banho portáteis, e a entrada foi realizada pela             

Editora, o que diminuiu, em muito, alguns constrangimentos �picos nas entradas           

para as festas.  

Foi um evento marcante, com uma enorme adesão pelos alunos da nossa            

casa, sendo que es�veram presentes cerca de duas mil e quinhentas pessoas. Na             
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mesma, fizemos um resumo do que foram os es�los de música e magnitude das              

festas do nosso mandato. 

 

Balanço do mandato: 

Embora tenha sido constante o crescimento do Departamento do         

Recrea�vo ao longo dos anos, e penso que seja justo um cumprimento especial             

aos anteriores Vogais do Recrea�vo, este ano foi um ano de viragem: viragem no              

peso que as nossas festas têm no panorama académico de Lisboa, viragem nos             

ar�stas que, durante o corrente mandato, nos brindaram com actuações          

incríveis e, por fim, viragem na logís�ca e na enorme melhoria das            

infra-estruturas. Fomos ousados e decidimos arriscar com Festas da Cerveja em           

locais nunca antes u�lizados e, de mão dada com a nossa ousadia, veio o              

sucesso das mesmas, não esquecendo as melhorias e enorme crescimento da           

Festa Brasileira, introdução do tema Halloween, incremento do Enterro do          

Caloiro e da Gala, e com uma junção de temá�cas numa festa épica como foi a                

Clássica de Direito.  

Tal trabalho não seria possível sem a ajuda das diversas pessoas que me             

acompanharam ao longo deste trabalhoso mas incrível ano. Um cumprimento          

especial aos meus colaboradores, que me acompanharam nesta jornada         

fantás�ca: a todos vocês, um sen�do obrigado. 

Como não podia deixar de ser, à minha Direcção, à equipa que me             

acompanha desde o início do projecto, um obrigado por tudo e pelas enormes             

festas que fizemos.  
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Não seria justo não tecer um agradecimento especial ao meu          

Vice-Presidente, ao Tiago Pacheco, que foi a pessoa que de mais perto trabalhou             

comigo. A �, um obrigado por toda a ajuda e um grande orgulho pelas muitas               

horas que despendemos no planeamento e edificação de festas da nossa           

Faculdade.  

-João Lino Correia 
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DEPARTAMENTO DE APOIO AO PRIMEIRO ANO 

 

O ingresso no Ensino Superior é um desafio tanto a nível pessoal como a              

nível académico visto que somos confrontados com realidades que nos são           

estranhas e com uma exigência muito maior. O Departamento de Apoio ao            

Primeiro Ano teve como obje�vo ter uma voz a�va na defesa dos interesses dos              

alunos de primeiro ano para que saibam que podem sempre contar com a             

Associação. É necessário trabalhar no sen�do de facilitar a integração dos novos            

alunos, para que estes sintam que não estão sós. 

 

Open Day da Licenciatura 

A realização do Open Day da Licenciatura da Faculdade de          

Direito de Lisboa, apesar de ser competência do Departamento         

do Acompanhamento Académico, contou com a par�cipação do        

Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, uma vez que este é,           

muitas vezes, o primeiro contacto que um estudante do ensino          

secundário tem com a Academia. Em suma, no geral o Open Day            

correu bem, tendo em conta o  timing e as questões logís�cas de            

ter uma festa da cerveja e um jantar do caloiro a ocorrer no             

mesmo dia. 

 

Jantar do Caloiro 
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O 1º Jantar do Caloiro, sendo já tradição, realizou-se         

no dia da Festa da Cerveja (30 de maio de 2018),           

traduzindo-se numa a�vidade de interesse, dado que       

permite aos alunos relacionarem-se num ambiente      

diferente do normal na Faculdade. O obje�vo do jantar é          

criar uma maior ligação entre os alunos e proporcionar         

momentos mais lúdicos, com diversos jogos e música.        

Pensamos que este jantar foi um sucesso devido ao         

feedback posi�vo que teve, mas também tentámos       

melhorar todas as crí�cas no Jantar do Caloiro seguinte. 

 

Guia Do Caloiro & Manual de Sobrevivência 

 

O Guia do Caloiro & Manual de Sobrevivência        

é uma ferramenta para os novos alunos, com o         

intuito de possibilitar uma melhor e mais rápida        

integração e compreensão do mundo académico,      

respondendo também a muitas dúvidas habituais do       

1º ano. 

Tentámos tornar o Guia do Caloiro & Manual de         

Sobrevivência menos exaus�vo para os alunos,      

contendo apenas as informações que achámos mais       
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relevantes e acrescentando outras, especialmente informações rela�vas à Turma         

C, de forma a ter um Guia mais completo. 

 

Semana das Inscrições 

A semana das Inscrições é muito importante para os novos alunos, pois é o              

primeiro passo de uma longa jornada. Além da habitual inscrição, visitas guiadas            

à faculdade e aquisição do Kit do Caloiro, tentámos ao máximo resolver as             

dúvidas e inquietações dos alunos recém-chegados, com o obje�vo de facilitar a            

sua adaptação ao meio académico. A semana das Inscrições conta com a ajuda e              

apoio dos vários departamentos da AAFDL, e demais interessados.  

Semana do Direito ao Caloiro 

O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano colaborou com outros          

departamentos para a realização de um “ RallyTascas ” para conhecer o espaço           

da Cidade Universitária e as várias faculdades em seu redor e a tradicional festa              

do “Porco no Espeto”. No geral, as duas a�vidades correram bem, os alunos de              

1º ano �veram dois momentos de convívio muito bons que serviram para            

for�ficar a ligação com demais alunos e momentos de descontração.          

Logis�camente o RallyTascas pode ser melhorado nas próximas edições. 

 

Integração dos alunos de 2ª fase 

Em 2018, pela primeira vez, conseguimos reservar uma sala para a realização            

das inscrições dos alunos que foram colocados na 2ª fase do ensino superior,             

tendo registado um aumento circunstancial no Programa Buddies (cerca de 50           
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inscrições). Deste modo, sen�mos que �vemos um papel importante na          

integração dos novos alunos, tentando ao máximo atenuar algumas dificuldades          

que sentem aquando a entrada no ensino superior. 

Programa Buddies 

O Programa Buddies foi uma ideia que surgiu, inicialmente no          

Departamento de Erasmus e foi adaptado pelo Departamento de Apoio ao           

Primeiro Ano em mandatos anteriores. Orgulhamo-nos do trabalho realizado no          

âmbito do programa buddies uma vez que o obje�vo é assegurar uma melhor             

integração dos alunos de 2ª e 3ª fase. Este ano �vemos recordes quanto à              

adesão de alunos de 1º ano ao programa, face a anos anteriores: cerca de 50               

alunos recém-chegados foram “mentorados” por alunos mais velhos. 

 “WorkShop Para Caloiros” 

O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, indo mais uma vez de            

encontro às necessidades e aos pedidos de todos        

aqueles que estão no 1º ano, desenvolveu uma        

a�vidade onde professores e alunos, em ambiente       

descontraído, esclareceram todas as dúvidas a tempo da        

primeira época de exames, de forma a que o aluno          

obtenha o maior sucesso possível, acerca da resolução        

de casos prá�cos, por exemplo, de Teoria Geral do         

Direito Civil, Introdução ao Estudo do Direito e Direito         

Cons�tucional, para além das explicações acerca da       

importância da valorização da a�vidade extracurricular!      
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Por fim, os métodos de estudo também foram abrangidos neste  workshop e,            

igualmente, uma explicação aprofundada sobre as cadeiras opta�vas! 

Consideramos que esta a�vidade foi um sucesso, tendo uma grande          

adesão por parte dos alunos e um feedback posi�vo por parte dos professores             

igualmente. 

 

Jantar do Caloiro 

O 2º Jantar do Caloiro teve os mesmos propósitos e obje�vos do            

primeiro, realizado em maio. Neste 2º jantar, a equipa do          

DAPA pretendeu melhorar a organização e a qualidade        

das a�vidades desenvolvidas durante o jantar. 

Tivemos muito mais inscrições neste jantar, tendo       

inclusive ba�do o record com mais de 150 alunos         

presentes. Temos a certeza que o evento foi um sucesso          

pelo feedback posi�vo dos alunos de 1º ano, achamos         

que lhes proporcioná-mos um momento de diversão e        

descontração e consequentemente for�ficou as relações entre os alunos. 
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Gala & Jantar do Caloiro 

Na sua 6ª edição, a Gala tentou recuperar o êxito de edições anteriores,             

sendo que, pela primeira vez a Gala do Caloiro contou com um jantar do caloiro,               

mais um momento de    

convívio para os alunos de     

1º ano, para que a gala seja       

mais intera�va e agradável    

para todos. A gala em si      

contou com atuações   

musicais, jogos e um vídeo     

realizado pela equipa do    

DAPA. Contámos também   

com a habitual entrega de prémios, onde acrescentámos algumas categorias. 

O jantar e a gala correram bem pois os alunos diver�ram-se, no entanto             

chamo a atenção para alguns problemas logís�cos que a equipa teve durante o             

Jantar e o local da gala, sendo algo a melhorar em edições futuras.   

 

Balanço do Mandato 

Para começar, gostava de agradecer, mais uma vez, a todos os           

colaboradores do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano neste mandato de           

2018/2019 e a todas as pessoas que não começaram esta caminhada connosco,            

mas que nos ajudaram e acompanharam até ao fim: o meu mais sincero             

obrigada a todos, sem o vosso contributo e todo o trabalho de equipa não seria               

possível. Integrámos todos este desafio com um único propósito: tentar diminuir           
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e atenuar as dificuldades que os alunos de 1º ano sentem, pois nós também já               

es�vemos no lugar deles e sabemos quão importante é ter uma mão amiga. 

Acreditamos ter �do um mandato posi�vo; no entanto, como nada é           

perfeito, gostaríamos de deixar algumas considerações para futuros membros         

do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano: em relação ao Fim-de-Semana do            

Caloiro e à sua falta de realização: tentámos realizá-lo numa altura mais            

oportuna para os alunos, como se falou em anos anteriores. O nosso obje�vo             

era realizar o fim-de-semana do caloiro entre os dias 26 e 28 de outubro de 2018                

e, para uma maior adesão, seria em conjunto com o Estágio de Desporto e o               

Fim-de-semana de Erasmus. Mais uma vez, não foi possível realizar este           

fim-de-semana AAFDL uma vez que não �vemos adesão suficiente. 

Em jeito de balanço geral, o esforço de parte dos membros do            

Departamento de Apoio ao Primeiro Ano foi recompensado, tentámos conciliar          

ao máximo a parte lúdica e intera�va com uma parte mais pedagógica para um              

apoio mais eficaz aos alunos do 1º ano. Acreditamos que o mandato registou um              

balanço muito posi�vo, desde o grande sucesso do programa buddies que           

facilitou a integração dos alunos de 2ª e 3ª fase, o workshop realizado para ir de                

encontro às maiores dificuldades sen�das pelos nossos alunos até aos jantares           

do caloiro, com imensa diversão. 

Resta-me agradecer mais uma vez todo o esforço e dedicação por parte            

do DAPA e apoio da Direção e desejar aos futuros membros que con�nuem o              

bom trabalho do departamento, registando melhorias e inovação, pois há          

sempre espaço para melhorar. 

Considerações Estratégicas 
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À semelhança do que foi apontado em mandatos transatos, a cooperação           

e sinergia entre departamentos deve ser melhorada especialmente em         

a�vidades como o OpenDay e semana das inscrições, para o bem dos alunos e              

AAFDL pois isto resultaria em melhorias significa�vas a nível dos eventos           

realizados pelo Departamento. 

Rela�vamente aos alunos oriundos de 2ª e 3ª fases e a sua consequente             

integração, votos para uma con�nuação do trabalho que tem sido feito até            

agora, que consideramos bastante posi�vo, chamando a atenção também para          

uma maior integração dos alunos internacionais futuramente, tendo em conta          

que a inscrição destes é realizada online. 

Em relação ao fim-de-semana do caloiro, este deverá suges�vamente         

contar uma preparação atempada e mais detalhada, sendo que já percebemos           

que sendo realizado em abril ou em outubro, não houve a adesão desejada. 

Infelizmente não conseguimos realizar as Jornadas de Direito e a Inicia�va           

“Um dia como” por problemas logís�cos e alguma falta de coordenação, algo a             

ser melhorado em mandatos futuros. 

Como consideração final, não �vemos um mandato perfeito, no entanto,          

demos o nosso melhor para conseguir alcançar os nossos obje�vos iniciais.           

Acima de tudo, crescemos imenso enquanto pessoas e equipa, e é por isso que              

foi um orgulho ter um mandato ao lado de pessoas incríveis, mais uma vez, um               

obrigado não chega. A união faz a força!  

-Nadia Zatic  
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MENSAGEM DOS SUPLENTES DE DIREÇÃO 

Como já manda a tradição, coube aos membros suplentes da direção da            

AAFDL, a organização da cerimónia que comemora o Aniversário da AAFDL. 

Neste sen�do, aproveitámos para fazer coincidir a ocasião com a          

a�vidade de fecho da Cápsula do Tempo, cujos moldes se reconduziram a um             

ato solene no átrio principal da Faculdade, tendo contado com a presença, quer             

da Direção da FDUL, quer de an�gos presidentes da AAFDL. 

A Cápsula do Tempo consiste num invólucro que contém uma série de            

memórias de an�gos alunos, professores e funcionários da Faculdade, com o           

intuito de preservar, para uma ocasião posterior, aquela que é a imagem e as              

memórias associadas a esta nobre ins�tuição. Seguido o fecho desta, foram           

cantados os parabéns à AAFDL. 

À parte deste evento, que já há algum tempo tem sido responsabilidade            

dos membros suplentes da direção da AAFDL, coube-nos, ainda, ao longo do            

mandato, a constante interação, de forma interdisciplinar e não exclusiva, com           

as várias vogalidades que cons�tuem as vice-presidências da Direção da AAFDL,           

em espírito de cooperação e solidariedade entre os membros. 

Optámos por não nos inserirmos de forma individual numa vogalidade          

em específico, mas antes auxiliar nas mais variadas questões que se foram            

colocando ao longo do mandato, opção essa que pensamos ter sido bastante            

mais pro�cua em termos de  governance  da AAFDL. 

Neste sen�do, Diogo Bordeira Neves, Madalena Xavier e Tomé Barcelos, a           

�tulo de membros suplentes da direção da AAFDL, agradecem a todos os            
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restantes membros da direção, assim como a todas as pessoas com as quais nos              

relacionámos ao longo deste ano, tendo sempre em vista a sa�sfação dos            

interesses da comunidade estudan�l da Faculdade de Direito de Lisboa.  
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Relatório de Contas 
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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

2018 2017 Var %

Vendas e serviços prestados 5. 606 593,70 558 790,09 8,55%

Subsídios à exploração 20. 41 657,81 70 326,76 -40,77%

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. -353 430,30 -250 747,19 40,95%

Fornecimentos e serviços externos 7. -228 020,83 -184 518,25 23,58%

Gastos com o pessoal 8. -201 263,32 -195 658,12 2,86%

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

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. 180 135,87 180 684,33 -0,30%

Outros gastos e perdas 10. -5 988,32 -6 092,33 -1,71%

39 684,61 172 785,29 -77,03%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 11., 12. -5 413,06 -6 721,28 -19,46%

34 271,55 166 064,01 -79,36%

Juros e rendimentos similares obtidos 305,00

Juros e gastos similares suportados

34 576,55 166 064,01 -79,18%

Imposto sobre o rendimento do período

34 576,55 166 064,01 -79,18%

Direcção

Contabilista Certificado,

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

31/12/2018

EUR

Períodos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
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Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
NIPC: 500920869

Balanço

Notas

ACTIVO 2018 2017 Var %

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 11. 16 772,54 20 445,60 -17,97%

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 19 760,42 23 433,48 -15,67%

Activo Corrente

Inventários 6. 343 728,75 332 340,53 3,43%

Activos biológicos

Clientes 13. 140 185,99 157 806,12 -11,17%

Adiantamentos a fornecedores 16. 100 341,44

Estados e outros entes públicos 17. 2,26 2 958,85 -99,92%

Accionistas/sócios

Outras contas a receber 18. 271 555,97 317 988,14 -14,60%

Diferimentos 21. 92,88 150,00 -38,08%

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros 15. 400 000,00 400 000,00

Caixa e depósitos bancários 14. 122 668,57 174 494,28 -29,70%

Subtotal 1 378 575,86 1 385 737,92 -0,52%

1 398 336,28 1 409 171,40 -0,77%

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS 

Fundos

Resultados transitados 1 076 538,96 946 732,27 13,71%

Reservas 

Excedentes de revalorização

Outras variaçõesnos fundos patrimoniais -600,00 -600,00

Subtotal 1 075 938,96 946 132,27 13,72%

Resultado líquido do período 34 576,55 166 064,01 -79,18%

1 110 515,51 1 112 196,28 -0,15%

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. 159 450,63 151 547,69 5,21%

Adiantamentos de clientes 13. 20 113,24

Estado e outros entes públicos 17. 6 464,26 17 637,14 -63,35%

Accionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 19. 101 792,64 127 790,29 -20,34%

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Subtotal 287 820,77 296 975,12 -3,08%

287 820,77 296 975,12 -3,08%

1 398 336,28 1 409 171,40 -0,77%

Direcção

Contabilista Certificado,

Total do Passivo

Total do Fundos Patrimonais e do Passivo

31/12/2018

EUR

Períodos

Total do activo

Total do Fundos Patrimoniais 
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AAFDL - Associação Académica da Faculdade Direito de Lisboa
NIPC: 500920869

1. Identificação da entidade

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

3. Principais políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos relevantes

Activos fixos tangíveis

Edifícios e outras construções 10 a 50 Anos
Equipamento básico 2 a 15 Anos
Equipamento de transporte 2 a 10 Anos
Equipamento administrativo 2 a 10 Anos

Activos intangíveis

Inventários

Subsídios

Especialização de exercícios

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

5. Vendas e prestações de serviços

2018 2017

Vendas 591 861,14 €         524 026,94 €                 

Prestações Serviços 14 732,56 €           34 763,15 €                   

606 593,70 €         558 790,09 €                 

Não ocorreram durante o exercício alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a períodos anteriores.

Os subsídios são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe certeza que sejam recebidos e que a empresa irá cumprir com as condições exigidas para a

sua concessão.

Os subsídios à exploração são evidenciados passivo e reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional aos gastos incorridos.
Os subsídios ao investimento são evidenciados na conta de capital e reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional às depreciações do activo fixo e

intangível objecto deste financiamento.

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio de especialização dos exercícios, pelo qual estas são reconhecidas à medida em que são geradas,

independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são

registadas nas rubricas de “Outros activos correntes”, “Outros passivos correntes” e “Outros passivos não correntes”.

As mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao custo médio de aquisição, deduzido do valor dos descontos de quantidade concedidos

pelos fornecedores, o qual é inferior ao respectivo valor de mercado.
Os produtos acabados e semi-acabados, os subprodutos e os produtos e trabalhos em curso são valorizados ao custo de produção, que inclui o custo das matérias-

primas incorporadas, mão-de-obra e gastos gerais de fabrico, e que é inferior ao valor de mercado.

As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de

vida útil estimado de três anos. Não é considerada qualquer quantia residual.

Se existe algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um activo, é revista a amortização desse activo de forma

prospectiva para reflectir as novas expectativas.

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de 

vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos):

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um activo, é revista a depreciação desse activo de forma

prospectiva para reflectir as novas expectativas.
Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são

registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com inspecção e conservação dos activos são registados como gasto.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2018

A Assoc. Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, é uma Associação sem fins lucrativs com sede na Alameda da Universidade de Lisboa. 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 2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações

financeiras em 31 de Dezembro de 2018.

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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AAFDL - Associação Académica da Faculdade Direito de Lisboa
NIPC: 500920869

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2018

6. Variação nos inventários e custo das matérias consumidas

Mercadorias Total Mercadorias Total

Inventários finais 345 876,75 €         345 876,75 €            334 488,53 €          334 488,53 €          

Compras líquidas 364 818,52 €         364 818,52 €            317 451,02 €          317 451,02 €          

Inventários iniciais 334 488,53 €         334 488,53 €            267 784,70 €          267 784,70 €          

Custo das mercadorias vendidas e das 

matérias consumidas 353 430,30 €         353 430,30 €            250 747,19 €          250 747,19 €          

7. Fornecimentos e serviços externos

2018 2017

Subcontratos e trabalhos especializados 31 610,54 €           17 001,90 €                   

Publicidade 1 012,81 €             3 031,05 €                      

Honorários 34 588,49 €           36 465,91 €                   

Conservação e reparação 2 573,67 €             2 360,78 €                      

Secção recreativa 54 079,93 €           37 643,33 €                   

Nucleos 15 046,95 €           7 500,15 €                      

Actividades associativas 31 388,16 €           23 970,28 €                   

Secção desportiva 9 159,24 €             7 051,01 €                      

Outros fornecimentos 47,17 €                   200,00 €                         

Materiais 16 630,84 €           16 156,79 €                   

Energia 64,90 €                   -  €                               

Deslocações, Estadas e Transportes 1 925,87 €             4 793,81 €                      

Rendas 3 923,00 €             3 564,00 €                      

Comunicação 10 970,98 €           7 576,64 €                      

Seguros 117,44 €                 496,49 €                         

Despesas de Representação 40,00 €                   -  €                               

Limpeza, Higiene e Conforto 8 086,51 €             2 812,66 €                      

Serviços Diversos 6 754,33 €             13 893,45 €                   

228 020,83 €         184 518,25 €                 

8. Gastos com o Pessoal

2018 2017

Remunerações do pessoal 110 998,03 €         114 221,62 €                 

Diuturnidades 6 594,50 €             6 708,17 €                      

Sub. Alimentação 14 889,63 €           13 582,41 €                   

Subs Ferias 9 059,10 €             12 809,32 €                   

Subs. Natal 9 697,91 €             9 219,30 €                      

Subs Risco / Pontualidade 2 108,98 €             2 227,45 €                      

Subs. Doença 84,78 €                   -  €                               

Outros Abonos 3 747,60 €             1 205,19 €                      

Abonos por falhas 779,41 €                 655,14 €                         

Remunerações De vendas 3 898,30 €             -  €                               

Prémio Anual 3 660,00 €             

Horas Extraordinárias 3 275,21 €             -  €                               

Encargos sobre remunerações 30 762,40 €           33 158,84 €                   

Seguros de acidentes no trabalho 983,43 €                 1 099,39 €                      

Outros gastos 724,04 €                 771,29 €                         

201 263,32 €         195 658,12 €                 

2018 2017

Número médio de empregados 10 10

Número de empregados fim do período 10 10

9. Outros rendimentos e ganhos

2018 2017

Rendas 70 658,37 €           75 916,40 €                   

Rendimentos Associativo 47 427,15 €           49 467,39 €                   

Rendimentos Recreativo 62 038,84 €           54 933,61 €                   

Rendimentos desportivo -  €                       358,46 €                         

Outros 11,51 €                   8,47 €                             

180 135,87 €         180 684,33 €                 

2018 2017
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2018

Actividades Gastos Receitas Resultado

SECÇÃO RECREATIVA

Festa 30/5/2018 8 924,91 €             13 930,70 €              5 005,79 €                      

Festa cerveja (01/06/2017) -  €                       541,40 €                   541,40 €                         

Festa cerveja (04/10/2018) 14 392,15 €           30 795,12 €              16 402,97 €                   

Sunset Porco Espeto 21/09/2018 1 890,61 €             3 800,00 €                1 909,39 €                      

Gala de Natal 2018 8 044,79 €             579,25 €                   7 465,54 €-                      

Gala de Natal 2017 4 360,60 €             -  €                          4 360,60 €-                      

Pimbalhada 22/03/2018 6 822,30 €             1 126,17 €                5 696,13 €-                      

Festa Haloween 31/10/2018 2 150,11 €             1 811,00 €                339,11 €-                         

Festa Brasileira (18/10/2018) 4 282,55 €             8 495,00 €                4 212,45 €                      

Enterro Caloiro 2017 -  €                       959,21 €                   959,21 €                         

Enterro Caloiro 2018 2 636,39 €             -  €                          2 636,39 €-                      

Outros 35,52 €                   0,99 €                        34,53 €-                           

Semana Académica 540,00 €                 -  €                          540,00 €-                         

Sub-total 54 079,93 €           62 038,84 €              7 958,91 €                      

NÚCLEOS

Tunas 8 195,14 €             -  €                          8 195,14 €-                      

Cénico Direito 5 334,23 €             -  €                          5 334,23 €-                      

NEA 1 517,58 €             -  €                          1 517,58 €-                      

Sub-total 15 046,95 €           -  €                          15 046,95 €-                   

SECÇÃO ASSOCIATIVA

Enda/Fned 1 656,85 €             -  €                          1 656,85 €-                      

Curso Línguas 10 750,00 €           14 485,00 €              3 735,00 €                      

Alimentação e estadias Direção 1 684,50 €             -  €                          1 684,50 €-                      

Ação Social 11 655,86 €           222,41 €                   11 433,45 €-                   

Moot Court 3 031,60 €             2 000,00 €                1 031,60 €-                      

Outras Associativas 798,55 €                 -  €                          798,55 €-                         

Bolsa de Mérito 500,00 €                 -  €                          500,00 €-                         

Matraquilhos -  €                       196,59 €                   196,59 €                         

Sócios -  €                       17 385,50 €              17 385,50 €                   

Cacifo -  €                       1 730,00 €                1 730,00 €                      

Comparticipação Cafés/Chocolates -  €                       9 482,67 €                9 482,67 €                      

Feira do Livro Sublinhado -  €                       562,92 €                   562,92 €                         

Protocolo TMN -  €                       245,00 €                   245,00 €                         

Jornal Fiel da Balança 125,00 €                 84,71 €                      40,29 €-                           

Festival 1º artigo -  €                       211,35 €                   211,35 €                         

Bengaleiro -  €                       146,00 €                   146,00 €                         

Congresso de Desporto 685,80 €                 -  €                          685,80 €-                         

Campanha Eleitoral 500,00 €                 -  €                          500,00 €-                         

Outros cursos -  €                       675,00 €                   675,00 €                         

Sub-total 31 388,16 €           47 427,15 €              16 038,99 €                   

SECÇÃO DESPORTIVA

Equipamentos e Material Desportivo 621,69 €                 -  €                          621,69 €-                         

Quota/Inscrição ADESL 4 457,20 €             -  €                          4 457,20 €-                      

Open Day 291,00 €                 -  €                          291,00 €-                         

Outros Desportos 3 789,35 €             -  €                          3 789,35 €-                      

Sub-total 9 159,24 €             -  €                          9 159,24 €-                      

SERVIÇOS SOCIAIS

Aguarelas e Tagarelas -  €                       18 100,00 €              18 100,00 €                   

Estratosfera (Rep Vermelha) -  €                       11 500,00 €              11 500,00 €                   

Animarebeldes -  €                       24 383,37 €              24 383,37 €                   

Estratosfera (Rep Vermelha) 2 -  €                       16 675,00 €              16 675,00 €                   

Sub-total -  €                       70 658,37 €              70 658,37 €                   

Outros 47,17 €                   11,51 €                      35,66 €-                           

Total 109 674,28 €         180 135,87 €            70 414,42 €                   
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2018

10. Outros Gastos e Perdas

2018 2017

Impostos 248,10 €                 347,66 €                         

Correcções Exercicios Anteriores -  €                       1,08 €                             

Descontos de pronto pag concedidos 2 472,45 €             -  €                               

Outros 3 267,77 €             5 743,59 €                      

5 988,32 €             6 092,33 €                      

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 43 830,31 €-              24 479,13 €-                   -  €                        28 951,47 €-            11 710,62 €-            108 971,53 €-          

Quantia escriturada líquida inicial 14 006,29 €              4 069,27 €                      -  €                        -  €                        2 370,04 €               20 445,60 €            

Adições: -  €                        

Outras -  €                          -  €                        1 740,00 €               -  €                        1 740,00 €               

Total das adições -  €                          -  €                               -  €                        1 740,00 €               -  €                        1 740,00 €               

Diminuições: -  €                        

Depreciações 2 079,73 €                1 631,09 €                      348,00 €                  1 354,24 €               5 413,06 €               

Perdas por imparidade -  €                          -  €                               -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

Alienações -  €                          -  €                               -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

Abates/Outras -  €                          -  €                               -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

Total das diminuições 2 079,73 €                1 631,09 €                      -  €                        348,00 €                  1 354,24 €               5 413,06 €               

Quantia escriturada líquida final 11 926,56 €              2 438,18 €                      -  €                        1 392,00 €               1 015,80 €               16 772,54 €            

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

2018 2017

Clientes c/c 159 576,31 €         177 196,44 €                 

Clientes cobrança duvidosa 638,71 €                 638,71 €                         

Adiantamentos de clientes 20 113,24 €           

Perdas por imparidade acumuladas 20 029,03 €-           20 029,03 €-                   

120 072,75 €         157 806,12 €                 

O saldo da rubrica de Adiantamento de Clientes corresponde a valores que foram recebidos e que aguardam ordem de faturação.

14. Caixa e depósitos bancários

2018 2017

Caixa 219,42 €                 844,57 €                         

Depósitos Bancários 122 449,15 €         173 649,71 €                 

122 668,57 €         174 494,28 €                 

15. Outros Ativos Financeiros

2018 2017

Depósito a Prazo 400 000,00 €         Depósito a Prazo 400 000,00 €          

400 000,00 €         400 000,00 €          

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica de Clientes apresentava as seguintes valores:

2018

Goodwill
Projectos de 

Desenvolvimento

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial
Outros

Terrenos Edificios
Equipamento

Outros Total

2018

© TCAGest



Pág 7/8

AAFDL - Associação Académica da Faculdade Direito de Lisboa
NIPC: 500920869

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

31 de Dezembro de 2018

16. Fornecedores

2018 2017

Fornecedores c/c 159 450,63 €         95 257,47 €                   

Adiantamentos a fornecedores 100 341,44 €         -  €                               

Perdas por imparidade acumuladas -  €                       -  €                               

59 109,19 €           95 257,47 €                   

O saldo da rubrica de Adiantamento a fornecedores corresponde a valores que estão a aguardar a circularização de saldos entre as respectivas entidades.

17. Estado e outros entes públicos

2018 2017 2018 2017

Imposto sobre o Valor Acrescentado -  €                          19,14 €                           1 191,61 €               6 239,37 €               

Imposto sobre o Rend. P. Colectivas -  €                          2 007,50 €                      -  €                        2 676,67 €               

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Singulares -  €                          929,95 €                         1 656,94 €               2 300,00 €               

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Colectivas -  €                          -  €                               -  €                        -  €                        

Contribuições para a Segurança Social -  €                          -  €                               3 471,81 €               6 277,20 €               

Outros 2,26 €                        2,26 €                             143,90 €                  143,90 €                  

2,26 €                        2 958,85 €                      6 464,26 €               17 637,14 €            

18. Outras contas a receber

2018 2017

Devedores por acréscimos de rendimentos 1 284,89 €             211 049,61 €                 

Adiantamentos ao Pessoal 3 185,01 €             648,31 €                         

Adiantamentos aos Orgãos Sociais 15 745,86 €           548,31 €                         

Outros Devedores 251 340,21 €         105 741,91 €                 

271 555,97 €         317 988,14 €                 

O saldo da rubrica dos Outros devedores corresponde a valores pagos pela AAFDL e que aguardam a emissão dos respectivos documentos.

19. Outras contas a pagar

2018 2017

Remunerações a Liquidar 21 135,20 €           24 384,40 €                   

Acréscimos de Custos 2 762,84 €             103 405,89 €                 

Outros Credores 77 894,60 €           -  €                               

101 792,64 €         127 790,29 €                 

20. Subsídios

2018 2017

IPDJ 35 157,81 €           36 629,76 €                   

Faculdade Direito Lisboa -  €                       25 000,00 €                   

Reitoria da Universidade de Lisboa -  €                       8 697,00 €                      

Estratosfera Lda 6 500,00 €             -  €                               

41 657,81 € 70 326,76 €

21. Rédito e Diferimentos 

Activo:

Passivo:

2018 2017 2018 2017

Diferimentos -  €                       -  €                          92,88 €                    -  €                        

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.

PASSIVO ATIVO

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 2018 e 2017  da rubrica de Fornecedores apresentava as seguintes valores:

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 da rubrica Estado e outros entes públicos apresentava as seguintes quantias (passivo):
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22. Acontecimentos após a data do Balanço

23. Data de autorização para emissão

Direcção

Contabilista Certificado,

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2018 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em, Lisboa, 5 de Abril

de 2018.

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.
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Demonstração de Resultados por Naturezas

Rendimentos e Gastos Notas

28/02/2019 28/02/2018 Var %

Vendas e serviços prestados 5. 719 598,03 675 049,96 6,60%

Subsídios à exploração 20. 66 657,81 76 826,76 -13,24%

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. -383 569,76 -319 441,67 20,08%

Fornecimentos e serviços externos 7. -258 113,05 -213 982,87 20,62%

Gastos com o pessoal 8. -233 832,48 -223 984,17 4,40%

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

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. 203 471,81 198 130,41 2,70%

Outros gastos e perdas 10. -6 001,07 -6 568,51 -8,64%

108 211,29 186 029,91 -41,83%

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 11.,12. -5 413,06 -6 721,28 -19,46%

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

102 798,23 179 308,63 -42,67%

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

102 798,23 179 308,63 -42,67%

Imposto sobre o rendimento do período

102 798,23 179 308,63 -42,67%

Direcção

Contabilista Certificado,

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

28/02/2019

EUR

Períodos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

© TCAGest



Pág 2/8

Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
NIPC: 500920869

Balanço

Notas

ACTIVO 28/02/2019 28/02/2018 Var %

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 11. 16 772,54 20 445,60 -17,97%

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 19 760,42 23 433,48 -15,67%

Activo Corrente

Inventários 6. 352 240,18 372 837,83 -5,52%

Activos biológicos

Clientes 13. 150 141,75 157 981,06 -4,96%

Adiantamentos a fornecedores 16. 109 497,56

Estados e outros entes públicos 17. 6,45 7 173,88 -99,91%

Accionistas/sócios

Outras contas a receber 18. 280 954,80 269 398,72 4,29%

Diferimentos 21. 92,88 150,00 -38,08%

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros 15. 400 000,00 400 000,00

Caixa e depósitos bancários 14. 141 203,63 165 656,71 -14,76%

Subtotal 1 434 137,25 1 373 198,20 4,44%

1 453 897,67 1 396 631,68 4,10%

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS

     Fundos

Outras reservas

Resultados transitados 1 076 538,96 946 732,27 13,71%

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações nos fundos patrimoniais -600,00 -600,00

Subtotal 1 075 938,96 946 132,27 13,72%

Resultado líquido do período 102 798,23 179 308,63 -42,67%

1 178 737,19 1 125 440,90 4,74%

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. 140 612,29 131 597,01 6,85%

Adiantamentos de clientes 13. 21 600,09

Estado e outros entes públicos 17. 9 679,67 22 536,47 -57,05%

Accionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 19. 103 268,43 117 057,30 -11,78%

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Subtotal 275 160,48 271 190,78 1,46%

275 160,48 271 190,78 1,46%

1 453 897,67 1 396 631,68 4,10%

Direcção

Contabilista Certificado,

Total do Passivo

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo

28/02/2019

EUR

Períodos

Total do activo

Total dos Fundos Patrimoniais
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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

28/02/2019 29/02/2018

Vendas e Prestações Serviços 719 598,03 €         675 049,96 €                 

719 598,03 €        675 049,96 €                 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 

28 de Fevereiro de 2019

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 2019 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações

financeiras em 28 de Fevereiro de 2018.

Os activos fixos tangíveis em curso referem-se a activos em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de

imparidade. Estes activos são depreciados a partir do momento em que estão disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido

pelo órgão de gestão.

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do activo fixo tangível são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico

na data de alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas".

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.
As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida

útil estimado de três anos. Não é considerada qualquer quantia residual.

Se existe algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um activo, é revista a amortização desse activo de forma

prospectiva para reflectir as novas expectativas.

Os 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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6. Variação nos inventários e custo das matérias consumidas

Mercadorias Total Mercadorias Total

Inventários finais 352 240,18 €         352 240,18 €        372 837,83 €          319 264,11 €            

Compras 356 592,22 €         356 592,22 €        367 016,86 €          367 016,86 €            

Inventários iniciais 325 262,64 €         325 262,64 €        325 262,64 €          325 262,64 €            

Custo das mercadorias vendidas e das 

matérias consumidas 383 569,76 €        383 569,76 €        319 441,67 €          319 441,67 €            

7. Fornecimentos e serviços externos

28/02/2019 29/02/2018

Subcontratos e trabalhos especializados 33 778,28 €           18 373,00 €                   

Publicidade 1 012,81 €             3 360,05 €                     

Honorários 40 211,77 €           43 132,26 €                   

Conservação e reparação 2 573,67 €             2 360,78 €                     

Secção recreativa 59 560,97 €           41 948,33 €                   

Núcleos 15 040,95 €           8 217,84 €                     

Actividades associativas 33 635,11 €           30 243,54 €                   

Secção desportiva 9 665,24 €             7 998,99 €                     

Outros fornecimentos 47,17 €                  200,00 €                        

Materiais 20 515,78 €           22 042,81 €                   

Energia 64,90 €                  -  €                               

Deslocações, Estadas e Transportes 2 499,35 €             4 793,81 €                     

Rendas e Alugueres 4 278,71 €             3 564,00 €                     

Comunicação 12 040,92 €           7 576,64 €                     

Seguros 117,44 €                496,49 €                        

Limpeza, Higiene e Conforto 9 912,54 €             2 812,66 €                     

Serviços Diversos 13 117,44 €           16 861,67 €                   

Despesas representação 40,00 €                  -  €                               

258 113,05 €        213 982,87 €                 

8. Gastos com o Pessoal

28/02/2019 29/02/2018

Remunerações do pessoal 129 635,41 €         132 172,67 €                 

Diuturnidades 7 507,14 €             7 077,77 €                     

Sub. Alimentação 17 933,76 €           15 716,91 €                   

Subs Ferias 10 748,16 €           13 855,45 €                   

Subs. Natal 9 697,91 €             9 219,30 €                     

Subs Risco / Pontualidade 2 463,62 €             2 575,05 €                     

Subs. Doença 382,63 €                433,92 €                        

Outros Abonos 4 334,38 €             1 578,37 €                     

Abonos por falhas 910,91 €                784,02 €                        

Remunerações De vendas 7 227,92 €             -  €                               

Encargos sobre remunerações 34 152,42 €           37 769,27 €                   

Seguros de acidentes no trabalho 983,43 €                1 099,39 €                     

Outros Prémios 7 015,79 €             

Outros gastos 839,00 €                1 702,05 €                     

233 832,48 €        223 984,17 €                 

29/02/2019 29/02/2018

Número médio de empregados 10 10

Número de empregados no fim do período 10 10

9. Outros rendimentos e ganhos

29/02/2019 29/02/2018

Rendas 89 891,71 €           88 249,74 €                   

Rendimentos Associativo 50 842,15 €           54 038,73 €                   

Rendimentos Recreativo 62 624,84 €           55 475,01 €                   

Rendimentos desportivo -  €                       358,46 €                        

Outros 113,11 €                8,47 €                             

203 471,81 €        198 130,41 €                 

28/02/2019 28/02/2018
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Actividades Gastos Receitas Resultado

SECÇÃO RECREATIVA
Festa 30/5/2018 8 924,91 €             13 930,70 €          5 005,79 €                     

Festa cerveja (01/06/2017) 541,40 €                541,40 €                        

Festa cerveja (04/10/2018) 14 392,15 €           30 795,12 €          16 402,97 €                   

Sunset Porco Espeto 21/09/2018 1 890,61 €             3 800,00 €            1 909,39 €                     

Gala de Natal 2018 8 044,79 €             1 159,25 €            6 885,54 €-                     

Gala de Natal 2017 4 360,60 €             4 360,60 €-                     

Pimbalhada 22/03/2018 6 822,30 €             1 126,17 €            5 696,13 €-                     

Festa Haloween 31/10/2018 2 150,11 €             1 811,00 €            339,11 €-                        

Festa Brasileira (18/10/2018) 4 282,55 €             8 495,00 €            4 212,45 €                     

Enterro Caloiro 2017 959,21 €                959,21 €                        

Enterro Caloiro 2018 2 636,39 €             2 636,39 €-                     

Festas Várias 2 495,52 €             6,99 €                    2 488,53 €-                     

Semana Académica 540,00 540,00 €-                        

Gala do Caloiro 822,70 822,70 €-                        

Xacara das bruxas 1/3/2019 2 082,45 2 082,45 €-                     

Rádio Arranjo 115,89 115,89 €-                        

Sub-total 59 560,97 62 624,84 3 063,87 €                     

NÚCLEOS

Tunas 8 189,14 €             8 189,14 €-                     

Cénico Direito 5 334,23 €             5 334,23 €-                     

NEA 1 517,58 €             1 517,58 €-                     

Sub-total 15 040,95 € -  €                      15 040,95 €-                   

SECÇÃO ASSOCIATIVA

Enda/Fned 1 656,85 €             -  €                      1 656,85 €-                     

Curso Línguas 10 750,00 €           16 375,00 €          5 625,00 €                     

Alimentação e estadias Direção 1 684,50 €             -  €                      1 684,50 €-                     

Ação Social 13 880,86 €           222,41 €                13 658,45 €-                   

Moot Court 3 031,60 €             2 000,00 €            1 031,60 €-                     

Outras Associativas 820,50 €                -  €                      820,50 €-                        

Bolsa de Mérito 500,00 €                -  €                      500,00 €-                        

Matraquilhos -  €                       196,59 €                196,59 €                        

Sócios -  €                       17 695,50 €          17 695,50 €                   

Cacifo -  €                       1 730,00 €            1 730,00 €                     

Comparticipação Cafés/Chocolates -  €                       9 482,67 €            9 482,67 €                     

Feira do Livro Sublinhado -  €                       562,92 €                562,92 €                        

Protocolo TMN -  €                       245,00 €                245,00 €                        

Jornal Fiel da Balança 125,00 €                84,71 €                  40,29 €-                           

Festival 1º artigo -  €                       211,35 €                211,35 €                        

Bengaleiro -  €                       146,00 €                146,00 €                        

Congresso de Desporto 685,80 €                -  €                      685,80 €-                        

Campanha Eleitoral 500,00 €                -  €                      500,00 €-                        

Outros cursos -  €                       1 890,00 €            1 890,00 €                     

Sub-total 33 635,11 € 50 842,15 € 17 207,04 €

SECÇÃO DESPORTIVA

Equipamentos e Material Desportivo 621,69 € -  €                      621,69 €-                        

Quota/Inscrição ADESL 4 457,20 € -  €                      4 457,20 €-                     

Open Day 291,00 € -  €                      291,00 €-                        

Outros Desportos 4 295,35 € -  €                      4 295,35 €-                     

Sub-total 9 665,24 € -  €                      9 665,24 €-                     

SERVIÇOS SOCIAIS

Aguarelas e Tagarelas -  €                       21 500,00 € 21 500,00 €

Estratosfera (Rep Vermelha) -  €                       16 000,00 € 16 000,00 €

Animarebeldes -  €                       28 816,71 € 28 816,71 €

Estratosfera (Rep Vermelha) 2 -  €                       23 575,00 € 23 575,00 €

Sub-total -  €                       89 891,71 € 89 891,71 €

Outros 47,17 € 113,11 € 65,94 €

Sub-Total 47,17 € 113,11 € 113,11 €

Total 117 949,44 € 203 471,81 € 85 569,54 €
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10. Outros Gastos e Perdas

28/02/2019 29/02/2018

Impostos 252,83 €                347,84 €                        

Correcções Exercicios Anteriores -  €                       1,08 €                             

Quotizações -  €                       476,00 €                        

Descontos pronto pagamento 2 480,47 €             -  €                               

Outros 3 267,77 €             5 743,59 €                     

6 001,07 €             6 568,51 €                     

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 43 830,31 €-          24 479,13 €-                   -  €                        28 951,47 €-               11 710,62 €-            108 971,53 €-            

Quantia escriturada líquida inicial 14 006,29 €          4 069,27 €                     -  €                        -  €                           2 370,04 €              20 445,60 €              

Adições: -  €                          

Outras -  €                      -  €                        1 740,00 €                 -  €                        1 740,00 €                

Total das adições -  €                      -  €                               -  €                        1 740,00 €                 -  €                        1 740,00 €                

Diminuições: -  €                          

Depreciações 2 079,73 €            1 631,09 €                     348,00 €                    1 354,24 €              5 413,06 €                

Perdas por imparidade -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           -  €                        -  €                          

Alienações -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           -  €                        -  €                          

Abates/Outras -  €                      -  €                               -  €                        -  €                           -  €                        -  €                          

Total das diminuições 2 079,73 €            1 631,09 €                     -  €                        348,00 €                    1 354,24 €              5 413,06 €                

Quantia escriturada líquida final 11 926,56 €          2 438,18 €                     -  €                        1 392,00 €                 1 015,80 €              16 772,54 €              

 

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

28/02/2019 29/02/2018

Clientes c/c 169 532,07 €         178 010,09 €                 

Clientes cobrança duvidosa 638,71 €                

Adiantamentos de clientes 21 600,09 €           

Perdas por imparidade acumuladas 20 029,03 €-           20 029,03 €-                   

128 541,66 €        178 010,09 €                 

O saldo da rubrica de Adiantamento de Clientes corresponde a valores que foram recebidos e que aguardam ordem de faturação.

14. Caixa e depósitos bancários

28/02/2019 29/02/2018

Caixa 316,49 €                -  €                               

Depósitos Bancários 140 887,14 €         458 108,02 €                 

141 203,63 €        458 108,02 €                 

28/02/2019

Terrenos Edificios
Equipamento

Outros Total

Goodwill
Projectos de 

Desenvolvimento

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial
Outros

28/02/2019

Em 28/02/2019 e 28/02/2018 a rubrica de Clientes apresentava as seguintes valores:
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15. Outros Ativos Financeiros

28/02/2019 29/02/2018

Depósito a Prazo 400 000,00 €         Depósito a Prazo 400 000,00 €          

400 000,00 €        400 000,00 €          

16. Fornecedores

28/02/2019 29/02/2018

Fornecedores c/c 140 612,29 €         63 971,92 €                   

Adiantamentos a fornecedores 109 497,56 €         -  €                               

Perdas por imparidade acumuladas -  €                       -  €                               

31 114,73 €           63 971,92 €                   

O saldo da rubrica de Adiantamento a fornecedores corresponde a valores que estão a aguardar a circularização de saldos entre as respectivas entidades.

17. Estado e outros entes públicos

28/02/2019 29/02/2018 28/02/2019 29/02/2018

Imposto sobre o Valor Acrescentado -  €                      4 296,05 €                     4 581,12 €                 10 687,65 €            

Imposto sobre o Rend. P. Colectivas -  €                      2 007,50 €                     -  €                           2 676,67 €              

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Singulares -  €                      868,07 €                        2 221,41 €                 2 403,00 €              

Retenções Imposto sobre o Rend. Pessoas Colectivas 4,19 €                    -  €                               -  €                           -  €                        

Contribuições para a Segurança Social -  €                      -  €                               2 733,24 €                 6 625,25 €              

Outros 2,26 €                    2,26 €                             143,90 €                    143,90 €                 

6,45 €                    7 173,88 €                     9 679,67 €                 22 536,47 €            

18. Outras contas a receber

28/02/2019 29/02/2018

Devedores por acréscimos de rendimentos 15 135,00 €           -  €                               

Adiantamentos ao Pessoal 3 271,01 €             -  €                               

Adiantamentos aos Orgãos Sociais 745,86 €                 548,31 €                        

Outros Devedores 261 802,93 €         268 841,41 €                 

280 954,80 €        269 389,72 €                 

O saldo da rubrica dos Outros devedores corresponde a valores pagos pela AAFDL e que aguardam a emissão dos respectivos documentos.

19. Outras contas a pagar

28/02/2019 29/02/2018

Remunerações a Liquidar 21 135,20 €           2 538,64 €                     

Acréscimos de Custos 2 762,84 €             114 518,66 €                 

Outros Credores 79 370,39 €           -  €                               

103 268,43 €        82 954,22 €                   

20. Subsídios

28/02/2019 29/02/2018

IPDJ 35 157,81 36 629,76

Faculdade Direito Lisboa 25 000,00 25 000,00

CGD -  €                       -  €                               

Reitoria da Universidade de Lisboa -  €                       8 697,00

Estratosfera Lda 6 500,00 6 500,00

66 657,81 76 826,76

21. Rédito e Diferimentos 

Activo:

Em 28/02/2019 a da rubrica de Fornecedores apresentava as seguintes valores:

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.

Em 28/02/2019 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,
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Passivo:

28/02/2019 29/02/2018 28/02/2019 29/02/2018

Diferimentos -  €                       -  €                      92,88 €                    -  €                           

22. Acontecimentos após a data do Balanço

23. Data de autorização para emissão

Direcção

Contabilista Certificado,

As demonstrações financeiras do período findo em 28 de fevereiro de 2019 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em, Lisboa, 10 de Abril de

2019.

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

Os diferimentos mensurados no período, englobam sessencialmente Rendimentos a reconhecer.

PASSIVO ATIVO
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