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Mensagem do Presidente 

Filipe Gomes 

 

A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, tal como a sua história 

centenária o indica, é o elo de ligação entre todos os Alunos, tendo como fim a defesa 

dos nossos direitos, honrando aquelas que foram as nossas conquistas. É com este 

legado que hoje apresentamos o Plano de Atividades e Orçamento para o mandato 

2019/2020, com uma visão inovadora que garante uma aposta efectiva nos nossos 

associados.  

Cientes da responsabilidade que nos pesa sobre os ombros lutaremos, ao lado dos 

Alunos, por uma Associação que seja plural e de todos, construindo um futuro à altura 

daquele que foi o nosso glorioso passado.  

A actual bipolarização do Movimento Estudantil Nacional não será um obstáculo às nossas 

conquistas, pois temos em nós a capacidade de alcançar todos os horizontes que 

almejamos. Não obstante, uma política de diálogo e cooperação será encetada para que 

possamos batalhar em conjunto nas lutas em que não estamos sós.   

A mesma lógica deverá ser aplicada aos Órgãos da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, sendo interesse comum o de elevar o nome da nossa Instituição 

proporcionando, cada vez mais, melhores condições aos seus Estudantes. Num ano em 

que se discute a eleição do próximo Diretor e a possível anualização de unidades 

curriculares, a AAFDL encarrega-se não só de ser a voz dos Alunos, mas de que esta voz 

será ouvida.  

No que toca à vertente editorial, pretendemos liderar o futuro com a inclusão de obras 

sobre as matérias mais atuais no mundo jurídico, mas é também nosso objectivo o de 

editar os principais manuais de Direito. Apostando numa visão jovem e responsável da 

AAFDL Editora, consolidaremos a nossa posição no mercado nacional, procurando novas 

oportunidades além-fronteiras, continuando a garantir o melhor serviço aos nossos 

Autores.  
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A Vice-Presidência da Intervenção e Política Educativa terá como objectivo principal a 

defesa intransigente dos interesses dos alunos e ajuda ao enriquecimento curricular dos 

mesmos. Assim,  

Relativamente ao Departamento da Ação Social pretendemos instaurar uma visão dual – 

focada, primariamente, nos nossos alunos, promovendo todos os apoios que a 

Associação tem para dar através do Guia da Ação Social, procurando por esta via 

combater o abandono escolar, tal como procuraremos abordar e combater questões como 

a da habitação  e saúde mental universitária; a segunda parte desta visão relaciona-se 

com o impacto que o nosso trabalho pode ter lá fora e como os alunos de hoje modelam 

o dia de amanhã, por exemplo, com a criação de rede de voluntários da AAFDL e o “Meu 

1.º Livro de Justiça”. 

A nível do Departamento do Pedagógico, face aos desafios que enfrentaremos este ano, 

transparência será a palavra de ordem, defendendo sempre os direitos dos alunos e os 

seus interesses, sendo que, para tal, realizaremos as IV Jornadas Pedagógicas e Sessões 

de Esclarecimento periódicas. Bem sabendo dos vários conflitos de interesse que se 

podem impor, adotaremos sempre uma postura diplomática, mas não passiva junto dos 

Conselhos e junto do Diretivo da Faculdade. 

O Departamento do Acompanhamento Académico assume, atualmente, um papel de 

relevo não só na representação externa e interna da Faculdade, mas também a nível de 

acompanhamento psicológico dos nossos alunos, com o Gabinete de Apoio Psicológico. 

Ao receber os nossos novos alunos, pretendemos integrá-los e informá-los da melhor 

forma, através da organização da semana das inscrições com atividades dinâmicas e com 

um Guia das Cadeiras Optativas. A nível da representação externa desta nossa segunda 

casa, revitalizaremos o programa Embaixadores permitindo que os alunos continuem a 

visitar as suas escolas secundárias, mas garantindo que a AAFDL estará presente nas 

escolas em que não existirem inscrições de Embaixadores. 
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Quanto ao Departamento da Produção Jurídica, pretendemos estimular todo o 

desenvolvimento e valorização do percurso académico através de atividades como Moot 

Courts e Simulações das Nações Unidas. Além disso, é necessário reconhecer o mérito 

aos nossos alunos, proporcionando plataformas de explanação do seu trabalho de 

investigação científica - a Revista Jurídica e Prémios como o Jovem Talento 

Administrativo. Retomaremos ainda Conferências temáticas sobre as áreas do Direito 

menos exploradas no atual Plano de Estudos. 

Em relação ao Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador estudante, será nossa missão 

assegurar iguais condições para os alunos de regime diurno e noturno, levando em 

consideração as especificidades de cada regime, como por exemplo o funcionamento de 

serviços administrativos da Faculdade em horário pós-laboral pelo menos uma vez por 

semana. Realizaremos ainda atividades em duplo horário para que possam participar os 

Alunos de regime pós-laboral e procuraremos efetivar os direitos que advêm do Estatuto 

Trabalhador-Estudante. 

Finalmente, quanto ao Departamento dos Mestrados e Saídas Profissionais, cabe incluir 

os alunos de Mestrados em todos os assuntos discutidos, para que estes possam 

expressar as suas preocupações quanto a alterações que afetem o seu percurso 

académico e para que estes possam, igualmente, publicar através de uma Revista Jurídica 

própria. Urge ainda uma efetiva sensibilização daquilo que é o mercado de trabalho, 

preparando os nossos alunos para o mesmo, realizando Feira dos Estágios de Verão, 

Feiras da Empregabilidade e conferências sobre Currículos e Entrevistas de emprego. 

A nível da Vice-Presidência das Atividades e Valorização Extracurricular, 

O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano estará encarregue de integração completa dos 

novos alunos numa dupla vertente – em primeiro lugar, de um prisma mais lúdico, 

realizaremos o “Fim de Semana do Caloiro”, implementaremos o Programa Buddies a fim 

de incluir os alunos, independentemente da fase em que entraram para a Faculdade e, em  
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conjunto com o Departamento do Recreativo, organizaremos uma “Chillout Session”; em 

segundo lugar, realizaremos sessões de esclarecimentos de dúvidas sobre os métodos 

de avaliação e o seu regulamento, Workshops sobre métodos de resolução de casos 

práticos e a primeira edição de um Mootcourt para alunos de primeiro ano. 

O Departamento do Desporto, Saúde e Bem-estar será divido num plano de ação triplo, 

como o próprio nome o indica. Apostaremos nos nossos atletas e nos seus treinadores, 

procurando formação para os mesmos e cobrindo fotograficamente todos os seus jogos. 

Criaremos os primeiros cursos de primeiros socorros e de defesa pessoal da AAFDL e 

continuaremos as campanhas de colheitas de sangue e rastreio de doenças. 

Realizaremos, pela primeira vez, um “Mundialito AAFDL” demonstrando, mais uma vez, 

como o desporto tem impacto enquanto atividade de integração. A nível da saúde e bem-

estar, procuraremos a realização de Palestras sobre Alimentação Saudável e a inclusão 

de opções mais variadas nas máquinas de “vending”. 

A nível do Departamento do Recreativo, dada a dimensão que as nossas festas atingem é 

necessária uma equipa organizada para que o serviço prestado seja sempre o melhor. 

Quanto às festas de maior dimensão, repensaremos a logística e organização do espaço, 

sendo o nosso foco os alunos da Faculdade. Procuraremos criar momentos lúdicos de 

menor dimensão (“Chillout Sessions by AAFDL”) a fim de estimular o convívio e a 

integração de alunos de primeiro ano. Em relação ao Traçar da Capa, procuraremos 

dinamizar os moldes em que a festa é atualmente realizada de forma a que seja possível 

garantir o simbolismo do evento. 

O Departamento de Erasmus e Relações Internacionais procurará, a nível dos alunos 

incoming, facilitar a sua integração com versões do site da AAFDL Editora e dos menus 

dos bares concessionados em língua inglesa, a dinamização do Programa Buddies e a 

organização da “Semana de Erasmus”. Aos alunos outgoing será dado maior apoio 

reformulando o Guia de Erasmus e realizando Sessões de Esclarecimento sobre o 

Programa. Quanto às Relações Internacionais, cabe informar os alunos quanto às saídas  
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profissionais a nível internacional, promover programas de estágios além-fronteiras e 

organizar debates sobre temas de relevo mundial.  

No que ao Departamento do Cultural e Núcleos Autónomos diz respeito, é necessário 

aproximar os Núcleos Autónomos da AAFDL dos alunos através da semana das 

inscrições, mas ainda através da elaboração de um Guia dos Núcleos Autónomos. É 

também nossa missão a de proporcionar momentos de exposição e manifestação 

artística, daí a realização de um “Sarau Cultural”, o desenvolvimento da Rádio AAFDL, o 

acolhimento de um evento oficial TedEx e a organização de concursos de desenho e 

fotografia. Quanto à vertente institucional, pugnaremos por promover o alargamento do 

período de inscrição na Faculdade aos estudantes internacionais e das Regiões 

Autónomas. 

Por fim, o Departamento do Marketing e da Comunicação Académica estará encarregue 

de remodelar as atuas vias de comunicação da AAFDL, nomeadamente o seu site, de 

utilizar os meios de comunicação direcionados e eficazes como os e-mails de subturma 

para divulgar eventos como Mootcourts e Jornadas, de alargar a cobertura fotográfica 

dos eventos da AAFDL e cumprir com os timings de publicação e de renovar a linha de 

merchandising, incluindo uma vertente ambiental nesta. 

São estas as traves-mestres sobre as quais atuaremos. Teremos sempre em mente um 

único fim, comum ao de todos os alunos: elevar o nome da Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa. 
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Vice-Presidente da Intervenção e da Política Educativa 

João Moreira da Silva 

A Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política Educativa apresenta-se 

como o meio primordial para defesa e ajuda ao enriquecimento curricular dos estudantes. 

O Plano de Atividades da Vice-Presidência da Intervenção apresenta-se, através de 6 

Departamentos, com objetivos ambiciosos, mas concretizáveis. O nosso foco principal 

será sempre a defesa intransigente dos estudantes da nossa faculdade, nunca 

esquecendo os alunos de Pós-Laboral, de Mestrado e Doutoramento. Ambicionamos 

garantir o acompanhamento a nível académico e pessoal, assim como contribuir para o 

enriquecimento intelectual e curricular dos estudantes.  

A vertente da Política Externa não deverá ser esquecida. A AAFDL deve ter uma palavra a 

dar no plano do associativismo nacional através da participação ativa em ENDAs, ENEDs 

e outros eventos relevantes, através da apresentação de moções no âmbito de problemas 

recorrentes na vida dos nossos estudantes, assim como através da cooperação com 

outras Associações de Estudantes, sem nunca pôr em causa a soberania e independência 

da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.   

 Assim, apresentamos um projeto focado numa dupla vertente da Ação Social. Em 

primeiro lugar, apostamos na vertente interna, com o apoio aos nossos alunos através da 

dinamização dos apoios indiretos, da biblioteca jurídica, da Feira do Livro Sublinhado, do 

Fundo Go Home With AAFDL, do sorteio de trajes académicos, do Guia da Ação Social, 

do Cartão Ás e das I Jornadas Sociais. 

Não esquecendo, porém, o “mundo” lá fora, apostamos também numa vertente externa 

da Ação Social, com a mobilização da massa estudantil para a prática do voluntariado, 

através da criação de uma autêntica rede de voluntários AAFDL. Neste âmbito, apostamos 

nos Projetos “Boa Companhia”, “Manhã 24”, “Sou teu amigo sim”, “A Clássica mudou a 

casa”, “Artigo 65”, “I’m Ready” e “Projeta-te”, assim como na edição de “O meu primeiro 

livro de Justiça” destinado a jovens e crianças. Assim, ambicionamos ter recolhas e ações  
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de voluntariado periódicas de forma a incentivar ao espírito solidário nos alunos da 

Faculdade de Direito de Lisboa. 

 A nível do Pedagógico, defendemos a transparência e informação, sendo que a 

AAFDL deve ter uma função informadora relativamente aos alunos sobre questões dos 

Conselhos Pedagógico e de Escola, assim como uma função de defesa dos seus 

interesses. De forma a assegurar esta mesma transparência, planeamos ter reuniões 

periódicas com os conselheiros discentes com o intuito de informar os alunos sobre os 

temas em discussão no Conselho Pedagógico e no Conselho de Escola, como a 

Anualização das cadeiras e a eleição do Diretor da Faculdade de Direito de Lisboa.  

De forma a permitir o máximo conhecimento da comunidade académica dos seus Direitos 

e garantias a nível do Regulamento de Avaliação e a discutir temas atuais a nível 

pedagógico, propomo-nos a realizar as IV Jornadas Pedagógicas e a realização de sessões 

de esclarecimento periódicas,  

Através do Acompanhamento Académico, a receção aos novos alunos deve ser 

dinamizada, através de, por exemplo, um Guia das Cadeiras Optativas, assim como o 

Programa Embaixadores, através da sua reorganização com a criação da Comitiva de 

Embaixadores. Esta tem como objetivo não só dar a conhecer a nossa Faculdade a escolas 

secundárias, mas também a sensibilizar para a entrada no Ensino Superior, numa vertente 

ligada à ação social.  

Pretendemos, no entanto, não nos cingir ao que tem sido feito de forma rotineira nos 

mandatos anteriores. Para tal, a dinamização do GAP – Gabinete de Apoio Psicológico 

revela-se uma prioridade, de forma a dar enfâse ao que tem será uma das nossas grandes 

bandeiras: a sensibilização para os problemas do foro mental nos estudantes 

universitários.  

A Produção Jurídica deve a ter o seu foco nos Moot Courts, abrangendo estes a 

todos os anos curriculares e introduzindo novos temas para além das matérias lecionadas 

na licenciatura, não esquecendo, no entanto, a sua função de suporte à AAFDL Editora. 
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A publicação da Revista Jurídica revela-se como uma prioridade no âmbito deste 

Departamento, dada a sua dupla vertente de proporcionar aos alunos a oportunidade de 

verem um artigo seu publicado na mesma, incentivando à investigação e estudo da 

respetiva área de Direito, assim como a de proporcionar a toda a comunidade académica 

a oportunidade de terem acesso a artigos das mais variadas áreas do Direito. 

Posteriormente, será também importante proceder a uma revisão dos estatutos da Revista 

Jurídica de forma a aperfeiçoá-los e evitar a existência de lacunas e interpretações 

duvidosas antes verificadas. Para o sucesso da publicação da Revista Jurídica a 

coordenação com a AAFDL Editora revela-se vital, a par de outras medidas tais como o 

Prémio Jovem Talento Administrativo e as III Jornadas de Direito do Desporto. 

O Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador Estudante terá como função 

assegurar a inclusão dos seus estudantes nas atividades realizadas pela AAFDL, assim 

como a resposta eficiente às preocupações constantes dos mesmos. 

Através de uma intervenção forte a nível pedagógico, serão feitos esforços e tomadas 

medidas de forma a articular a comunicação com a Direção da FDUL para atingir os 

objetivos propostos neste plano de atividades, desde a extensão dos horários dos  

serviços da Faculdade e AAFDL, tais como a Secretaria, Tesouraria e Biblioteca, a adaptar 

os preços do parque de estacionamento para os alunos do regime de pós-laboral e a 

garantir a proteção do Estatuto Trabalhador-Estudante na nossa Faculdade.  

Será também uma prioridade deste Departamento garantir a articulação de todas as 

atividades da AAFDL de forma a permitir o acesso a estas por parte dos alunos do pós-

laboral, tal como as atividades desportivas ou as visitas guiadas do Departamento do 

Cultural.  

Por fim, o Departamento dos Mestrados e Saídas Profissionais surge como um 

departamento fulcral no nosso projeto, que visará incluir os estudantes de mestrados no 

movimento associativo da nossa faculdade, assim como proporcionar a entrada no 

mercado de trabalho a todos os alunos. 
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Apresentamos um plano de atividades ambicioso para este Departamento, que se 

concretizará em vários aspetos. Em primeiro lugar, a criação de uma Revista Jurídica para 

direcionada para os alunos de Mestrado e Doutoramento, permitindo que estes tenham 

um espaço próprio para publicação e, por outro lado, abrindo espaço aos alunos da 

Licenciatura para publicarem na Revista Jurídica original. Por outro lado, o Open Day dos 

Mestrados, a par do Guia dos Mestrados, do modelo de currículo, da Feira da 

Empregabilidade e da Feira dos Estágios de Verão, serão realizados com o intuito de 

permitir aos nossos alunos um grande leque de escolhas, desde continuar a estudar na 

nossa Faculdade após a Licenciatura ou entrarem diretamente no mercado de trabalho.  

Os alunos internacionais não são esquecidos. Através de contactos com a Direção da 

Faculdade e órgãos do Estado, ambicionamos ter, à semelhança da Universidade de 

Coimbra, um posto do SEF na própria Faculdade. No entanto, a curto prazo a prioridade 

será garantir aos alunos internacionais da nossa faculdade um atendimento mais eficiente 

nos postos já existentes do SEF, através de acordos. 
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Acompanhamento Académico 
 

O Departamento do Acompanhamento Académico e Apoio ao Estudante tem 

desempenhado um papel cada vez mais fulcral no seio da comunidade estudantil e na 

integração dos novos estudantes. 

O nosso foco passa por, numa vertente interna, um acompanhamento contínuo e assíduo 

dos alunos, desde o seu primeiro momento na faculdade até ao último, pautando-se pela 

integração e aproximação aos alunos desta casa. No entanto, queremos igualmente 

preparar os estudantes não só para a vida profissional, mas também para o quotidiano, 

visando uma maior obtenção de soft e hard skills, ferramentas essas cada vez mais 

necessárias num mercado de trabalho extremamente competitivo. 

Pretendemos acolher e acompanhar os alunos desde o seu primeiro momento na 

faculdade até ao último, dando-lhes ferramentas e preparando-os não só para a sua vida 

profissional, mas também para o quotidiano.  

Já numa vertente externa, visamos a reestruturação do Programa Embaixadores, tendo 

como intuito uma maior divulgação da faculdade e do curso e, consequentemente, o 

incentivo ao ingresso no ensino superior. 

 

2º Semestre – 2018/2019 

 Realizar o Open Day da Licenciatura, tornando-o mais completo, interativo e 

dinâmico através de uma maior presença e representação dos Núcleos e demais 

departamentos da AAFDL.  

 Criar uma Comitiva de Embaixadores para dinamizar e publicitar a rede do 

Programa Embaixadores, tornando-a mais eficiente ao longo dos vários 

semestres, para que haja uma maior e mais esclarecida visibilidade da nossa 

Faculdade junto dos Estudantes de diferentes zonas do país; 

 Dar continuidade à dinamização do “Gabinete de Apoio Psicológico”. 

 

1º Semestre – 2019/2020 

 Criação do Guia das Cadeiras Optativas, para uma decisão mais ponderada e 

consciente, por parte dos alunos.  
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 Realizar as inscrições dos novos alunos da Faculdade, garantindo a igualdade das 

várias fases de acesso, dando continuidade à cooperação estabelecida com a 

Faculdade.  

 Continuar a promover a atribuição das tutorias, restruturando o Pack Tutor, e 

pugnar por uma maior acessibilidade às mesmas pelos alunos do Pós-laboral.  

 Organizar a “Soft Skills Week” através de palestras, workshops e atividades onde 

serão abordados temas como capacidade de adaptação, gestão do tempo, 

persuasão, public speaking, comunicação, postura e mensagem corporal, técnicas 

de debate, negociação, apresentação, pensamento crítico, inteligência emocional, 

gestão de conflitos. 

 Dinamizar um curso certificado em Microsoft Office como o Excel, Word e 

PowerPoint para ir de encontro às competências, cada vez mais valorizadas, pelos 

empregadores. 

 Aprimorar a oferta dos Cursos de Línguas Certificados acrescentando um curso 

de Linguagem Gestual e inclusive, no final do curso, visitar uma associação de 

surdos mudos de modo a que os alunos coloquem o seu conhecimento em 

prática. 

 Criação de uma página de perguntas mais frequentes dos alunos, respondendo 

devidamente a cada uma. 

 Continuar a publicitar e expandir o Programa Embaixadores. 

 

 

2º Semestre – 2019/2020 

 Organizar as III Jornadas Pedagógicas e Académicas, em coordenação com o 

Departamento do Pedagógico. 

 Atribuir o “Pack Tutores”. 

 Continuar a publicitar e expandir o Programa Embaixadores. 

 Fomentar debates periódicos sobre assuntos fraturantes de modo a estimular o 

espírito crítico dos alunos da FDL e promover sessões onde se abordam temas 

não lecionados, mas importantes no quotidiano. 
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Ação Social 
A justiça é um conceito que não se esgota na vertente jurídico-científica do Direito. 

Assim, todos deverão ter igual oportunidade de estudar num ambiente digno e de bem-

estar, sendo importante que a nossa Associação contribua para que os estudantes saiam 

da Faculdade tanto com uma formação para serem excelentes juristas, como, igualmente, 

com uma preparação para se apresentarem sempre como excelentes cidadãos. 

O Departamento da Ação Social pretende colocar tais objetivos em prática através de uma 

atuação bipartida, desenvolvendo a vertente interna e inovando na vertente externa desta 

mesma área da nossa Associação. 

Assim, a um nível interno, apresentamo-nos com as típicas bandeiras deste 

departamento, de que é exemplo a restruturação do programa de apoios indiretos, 

publicitando-o, mas, simultaneamente, trabalhando para a maior privacidade dos alunos 

envolvidos. Pretendemos garantir que todas as necessidades dos alunos da nossa 

Faculdade, independentemente das suas características pessoais, são satisfeitas, sendo 

estes mesmos a nossa prioridade. 

Já a um nível externo, desejamos inovar e rejuvenescer o impacto da nossa comunidade 

estudantil fora das quatro portas da Faculdade. Exemplo prático são os diversos projetos 

de voluntariado que pretendemos criar, concedendo aos nossos alunos a possibilidade 

de causar um impacto positivo no seio da Faculdade. Desta forma, iremos aproveitar o 

espírito solidário da nossa Faculdade para auxiliar quem mais necessita, nomeadamente, 

através de atividades dinâmicas, organizadas e inovadoras. 

Após esta breve síntese, apresentamos o plano de atividades para o nosso mandato. 

 

2º Semestre – 2018/2019 

 Aposta na maior divulgação, nomeadamente a nível da plataforma online da 

AAFDL, da Biblioteca Jurídica; 

 Dinamização, em colaboração com o Departamento do Recreativo, do “Bengaleiro 

Solidário”, cujos fundos reverterão para o Fundo de Emergência Social; 

 Dinamização de recolhas – de roupa, produtos higiénicos ou bens alimentares – 

com vista a enviar para instituições de solidariedade social;  
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 Organização de atividades de solidariedade, nomeadamente, em colaboração com 

lares de terceira idade, instituições de crianças e jovens e no âmbito da 

distribuição de alimentos por cidadãos em situação de sem-abrigo na zona de 

Lisboa, entre outros; 

 

1º Semestre – 2019/2020 

 Reorganização, divulgação e maior privacidade relativamente ao programa de 

apoios indiretos, tornando mais célere e dinâmica a sua atribuição; 

 Continuação da dinamização da comissão para a atribuição do FGHWA – Fundo 

“Go Home With AAFDL”, através da nomeação de novos membros para a mesma; 

 Dinamização, em colaboração com o Departamento do Recreativo, do “Bengaleiro 

Solidário”, cujos fundos reverterão para o Fundo de Emergência Social; 

 Realização da Feira do Livro Sublinhado, cujos fundos reverterão para o Fundo de 

Emergência Social; 

 Organização de atividades de solidariedade, nomeadamente, em colaboração com 

lares de terceira idade, instituições de crianças e jovens e no âmbito da 

distribuição de alimentos por cidadãos em situação de sem-abrigo na zona de 

Lisboa, entre outros; 

 Continuação da campanha de doação de sangue; 

 Continuação do sorteio de trajes académicos para alunos bolseiros; 

 Desenvolvimento e oferta, aquando do dia de inscrições na Faculdade, do Guia da 

Ação Social, no qual estarão presentes diversas informações, nomeadamente, 

sobre o programa de apoios indiretos, candidaturas a bolsas de estudo e 

alojamento; 

 Introdução da modalidade “Cartão Ás”, símbolo facultativo presente nos cartões 

de sócio da AAFDL pertencentes a alunos bolseiros; 
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 Organização das I Jornadas Sociais, conferências relativas a temáticas do foro 

social, como a habitação, as bolsas sociais e o voluntariado, mas também sobre 

temas como os direitos humanos e a solidariedade, em colaboração com o 

Departamento da Produção Jurídica; 

 Criação do projeto “Boa Companhia”, em que os alunos que estejam deslocados 

e vão passar o Natal sozinhos, o possam celebrar com outros colegas disponíveis 

para os acolher; 

 Criação do projeto “Manhã 24”, em que os estudantes poderão fazer companhia 

aos doentes internados em unidades hospitalares de Lisboa durante a manhã do 

dia 24 de dezembro; 

 Criação do projeto “Sou Teu Amigo Sim”, com o objetivo de desenvolvimento de 

amizade e acompanhamento entre um aluno e uma pessoa internada nos serviços 

hospitalares da mesma região; 

 Criação do projeto “A Clássica Mudou a Casa”, em que os estudantes voluntários 

serão mobilizados para a reabilitação de casas de pessoas carenciadas na zona de 

Lisboa. 

 

2º Semestre – 2019/2020 

 Dinamização, em colaboração com o Departamento do Recreativo, do “Bengaleiro 

Solidário”, cujos fundos reverterão para o Fundo de Emergência Social; 

 Dinamização de recolhas – de roupa, produtos higiénicos ou bens alimentares – 

com vista a enviar para instituições de solidariedade social; 

 Organização de atividades de solidariedade, nomeadamente, em colaboração com 

lares de terceira idade, instituições de crianças e jovens e no âmbito da 

distribuição de alimentos por cidadãos em situação de sem-abrigo na zona de 

Lisboa, entre outros; 
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 Publicação da obra “O Meu Primeiro Livro de Justiça” – nome não definitivo – 

através da AAFDL Editora, um livro de leitura acessível sobre temas cívicos, 

jurídicos e humanitários, para ser futuramente oferecido a instituições de crianças 

e jovens; 

 Elaboração da plataforma online “Artigo 65”, compilação com todos os anúncios 

de arrendamento acessível disponível na zona de Lisboa, e da “I’m Ready”, 

compilação com todos os anúncios de postos de trabalho disponíveis, em part-

time, na mesma região; 

 Fundação do programa “Projeta-te!”, onde os alunos poderão apresentar os seus 

projetos sociais, recebendo auxílio da AAFDL, mediante avaliação por um júri. 

 

  



 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Página | 18 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019/ 2020 

 

 

Pedagógico 
 

O Departamento do Pedagógico da AAFDL assume um papel de especial 

preponderância no seio da faculdade, abrangendo as mais diversas incumbências. 

Tendo plena consciência das constantes mutações do Regulamento de Avaliação e as 

suas reiteradas violações torna-se premente tomar posição e garantir que a vontade de 

todos os alunos chega às instâncias decisórias.  

Propomo-nos a incidir o nosso foco em todas as questões de relevo no âmbito 

pedagógico como a sobrelotação de turmas, a avaliação, o incumprimento de prazos bem 

como a anualização de cadeiras, atualmente em discussão. 

Deste modo, pretendemos fazer frente aos inúmeros obstáculos e desafios, garantindo a 

todos os estudantes os meios necessários para que usufruam dos seus direitos enquanto 

tal e encontrem na AAFDL todo o suporte que procuram.   

 

2º Semestre – 2018/ 2019 

 Disponibilizar um modelo de pedido de revisão de nota, bem como um documento 

com orientações ao nível do processo de feitura, no site da AAFDL;  

 Realizar reuniões periódicas com os conselheiros discentes e com os delegados 

de turma. 

 

 

1º Semestre – 2019/ 2020 

 Realizar sessões de esclarecimento, de modo a esclarecer todos os alunos acerca 

do regulamento de Avaliação ou qualquer outra questão pedagógica; 

 Promover a discussão e implementação dos inquéritos pedagógicos, tendo como 

objetivo garantir um ensino de excelência e o alcance do sucesso académico; 

 Criar uma plataforma informática, presente no site da AAFDL, para a facilitação do 

processo de permuta de turma/Subturma; 
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 Propor, em sede de Conselho Pedagógico, a alteração do regime de faltas 

presente no atual regulamento, bem como a reinserção dos dias de permeio entre 

as frequências; 

 Promover um direto e real acompanhamento dos alunos ao nível das queixas 

pedagógicas através da disponibilização de um modelo. 

 Intervir pela criação de um método de requerimento para alteração do júri, em 

provas orais, no caso de ter sido apresentada queixa pedagógica contra o 

professor avaliador.   

 

2º Semestre – 2019/ 2020 

 Realizar as IV Jornadas pedagógicas. 
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Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante 
 

A produtividade de um grupo de trabalho não depende do valor de cada um dos 

indivíduos que o constituem, mas sim do valor que representam enquanto equipa. O 

Departamento Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante é um dos membros da equipa 

associativa da nossa faculdade e tem demonstrado algumas dificuldades na solução dos 

problemas com que se tem deparado, isto porque não há uma ligação estabelecida com 

o resto do grupo de trabalho que seja tão forte quanto o necessário para que o 

Departamento se possa desenvolver naturalmente.  

Assim, só através de um prisma de lucidez e determinação se fortalecerão os laços que 

ligam, por um lado, este Departamento aos restantes, e pelo outro, aos próprios serviços 

da faculdade. 

Pretendemos, portanto, dar um passo em frente na procura da atribuição das condições 

adequadas aos nossos estudantes, sempre com a consciência de que esta terá de ser 

conseguida gradualmente e através de um processo contínuo de evolução.  

 

2º Semestre – 2018/2019 

 A nossa faculdade oferece-nos a possibilidade de acedermos a um sem-número 

de festas que nos proporcionam um equilíbrio entre o trabalho/estudo e o 

descanso. No entanto, há determinadas situações, naturalmente provocadas pela 

realização destes eventos, que pontualmente afetam o normal funcionamento das 

aulas dos alunos de Pós-Laboral. Assim, através de uma colaboração com o 

Departamento do Recreativo, trabalharemos em função de assegurar a redução 

ao mínimo possível dos incómodos e perturbações causados por estas ocasiões. 

 Ainda em função das nossas tão queridas festas, pretendemos que os alunos de 

Pós-Laboral se sintam confortáveis na transição entre o final das aulas e o início 

destes momentos recreativos. Assim, optaremos por consolidá-la através da 

criação do Bengaleiro do Pós-Laboral. Deste modo, ofereceremos uma 

oportunidade aos nossos estudantes de, gratuitamente, reservarem os seus 

pertences em espaço disponibilizado pela AAFDL, de forma a que consigam  
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desfrutar efetivamente destes eventos, sem que, sobre eles, paire a preocupação 

relacionada com os seus materiais escolares. 

 Através de uma colaboração com o Departamento do Cultural e dos Núcleos 

Autónomos, pugnaremos pela adaptação dos eventos organizados aos horários 

dos alunos de Pós-Laboral, de forma a que também estes tenham direito a 

participar e desfrutar das inúmeras oportunidades de lazer que este departamento 

tem para oferecer aos nossos alunos.  

 

1º Semestre – 2019/2020 

 Umas das maiores e mais complexas medidas que nos propomos a executar será 

a extensão dos horários de funcionamento de alguns dos serviços da faculdade e 

da AAFDL, designadamente: 

− da Secretaria, propondo que, pelo menos uma vez por semana, o horário de 

funcionamento desta se estenda até que se iniciem as aulas práticas do regime 

noturno, ou seja, até às 20h30. 

− da Tesouraria, propondo que, pelo menos uma vez por semana, o horário de 

funcionamento desta se estenda até que se iniciem as aulas práticas do regime 

noturno, ou seja, até às 20h30. 

− da Biblioteca, propondo que, com vista a proporcionar as condições de estudo 

adequadas àqueles que, por exemplo, pretendem preparar orais de melhoria ou 

passagem, o horário de funcionamento desta se estenda, aos sábados, até às 17h  

− da Nova Livraria Jurídica da AAFDL, propondo que, pelo menos nas fases iniciais dos 

semestres, quando a procura pelos diversos manuais é maior, esta se mantenha 

aberta até ao início das aulas práticas do regime noturno, ou seja, até às 20h30. 

 

 Partindo de uma proposta realizada no mandato anterior, pretendemos abordar 

novamente os alunos que frequentam o regime noturno de modo a que se 

compreenda qual a vontade destes quanto à possibilidade de se antecipar o início 

das aulas teóricas em 10 minutos (passando a ter início às 18h20). O intuito é  
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 fazer com que entre a segunda aula teórica e a primeira aula prática (onde, 

atualmente, existe um intervalo de 10 minutos) passe a haver um intervalo de 20 

minutos, dirigido a oferecer uma oportunidade aos nossos estudantes para 

jantarem e recolherem energias que fomentem uma frequência em condições das 

aulas práticas. 

 Tendo em conta que a maioria dos alunos do regime noturno comparece na nossa 

faculdade a partir das 18h, e que a cancela do parque de estacionamento exterior 

se levanta a partir das 19h, não faz sentido que os alunos de Pós-Laboral tenham 

que se sujeitar a uma tabela de preços tão elevada. Assim, pretendemos adaptar 

esta tabela de preços, de um ponto de vista proporcional, às circunstâncias dos 

nossos estudantes.  

 Num prisma ligado exclusivamente aos trabalhadores-estudantes, e através de 

reuniões com o nosso Conselho de Representantes, atenderemos às 

necessidades de fortalecimento da sua posição e do Estatuto, designadamente no 

que toca ao regime de faltas destes - sugerindo um atenuar deste - e quanto ao 

acesso à época especial de setembro, ainda que comparecendo na época de 

recurso e reprovando nessa mesma época. 

 Relativamente aos workshops e visitas de estudo promovidas e organizadas pela 

AAFDL, trabalharemos em função de assegurar que a disponibilidade dos alunos 

de Pós-Laboral será sempre tida em conta, optando-se, portanto, por exemplo, 

pela constituição de turnos em horários compatíveis com os das aulas dos nossos 

estudantes. 

 

2º Semestre – 2019/2020 

 Em função da oferta alimentar que existe atualmente, há que dar relevância às máquinas 

de venda automática espalhadas pela nossa faculdade, que servem de suporte ao estudo 

intensivo. Assim, e em colaboração com o Departamento do Desporto, Saúde e Bem-

Estar: 
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− Durante a semana, a verdade é que a oferta, a partir do momento em que 

começam as aulas do regime noturno, não é a mesma que aquela a que os 

alunos do regime diurno têm direito, naturalmente porque o stock vai 

esgotando. Assim, pretende-se uma reorganização dos horários de atualização 

dos produtos disponíveis nestas máquinas, de forma a que a que os alunos, 

quando em necessidade, não se deparem com produtos esgotados. 

− Ao fim-de-semana, a verdade é que a composição destas máquinas não se atualiza 

durante o fim-de-semana e os alunos, que dependem destes produtos para se 

alimentar e recolher energias para o estudo, deparam-se com diversos produtos em 

falta.  

− A nível de qualidade, pretendemos variar a oferta disponível, incluindo produtos mais 

saudáveis.  

 Ainda num panorama de colaboração com o Departamento do Desporto, Saúde e 

Bem-Estar, relativamente às atividades desportivas, pretendemos uma análise 

mais profunda de quais as condições que podem ser oferecidas aos alunos de 

Pós-Laboral, de forma a que também estes se possam sentir livres para participar 

nestas atividades.  

 Considerando que existe a possibilidade de os alunos de Pós-Laboral requererem 

a transferência para o regime diurno, existe também a necessidade de esclarecer 

quais os pressupostos deste processo, nomeadamente do ponto 7.2 do Despacho 

n.º 64/2018. 
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Departamento da Produção e Formação Jurídica e Apoio Editorial 
 

O departamento da Produção Jurídica e Apoio Editorial da AAFDL pretende ver-se 

valorizado e destacado no âmbito da nossa Associação. Tendo um papel de relevo ao nível 

da formação e enriquecimento curricular dos alunos da nossa faculdade, importa 

aproximar o departamento da comunidade académica. 

Tendo presente que o trabalho desenvolvido até aqui deve ser continuado e solidificado, 

deve, no entanto, ser dada uma nova visão ao departamento. Para tal, inovação será a 

palavra de ordem, pois num mundo que está em constante mudança, é importante manter 

os alunos em contacto com novas áreas do Direito e aproximá-los daquilo que será o seu 

futuro, nomeadamente no mercado de trabalho. 

Pretendemos ainda, numa outra vertente, incentivar a contribuição dos alunos para o 

desenvolvimento científico do Direito, dando-lhes um papel ativo, quer seja através da sua 

investigação e produção científica ou da participação nos mootcourts.  

Cabe à Associação Académica, sobretudo ao Departamento da Produção Jurídica e Apoio 

Editorial, contribuir para que os alunos da nossa faculdade terminem o curso com muito 

mais do que lhes é ensinado nos livros, adquirindo outro tipo de experiências e 

competências que os valorizarão enquanto futuros juristas. 

 

2º Semestre – 2018/2019 

 Publicação da Revista Jurídica AAFDL, iniciada no mandato anterior; 

 Revisão do Regulamento da Revista Jurídica AAFDL; 

 Estabelecer contactos tendo em vista a preparação e realização de diferentes 

conferências e jornadas. 

 

1º Semestre – 2019/2020 

 Atualização da Dropbox da AAFDL, tornando-a numa plataforma útil e atualizada 

com enunciados de exames, critérios de correção e outro tipo de elementos de 

estudo; 

 “Call for papers” para a Revista Jurídica da AAFDL, incentivando a investigação 

científica e tendo em vista a sua publicação posterior; 
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 Realização de workshops e conferências sobre temáticas atuais e de grande 

importância no mundo jurídico; 

 Promover a realização da III Edição do Prémio Miguel Galvão Teles, dando o 

merecido reconhecimento a um dos maiores prémios do Direito português, 

incidindo sobre as áreas versadas pelo Professor; 

 Realização dos mootcourts AAFDL, abrangendo diferentes áreas e disciplinas 

jurídicas, em todos os anos da licenciatura; 

 Realizar o II Congresso AAFDL, com diferentes oradores e moderadores, para 

debater temas atuais e de relevo no quotidiano jurídico; 

 Realização das jornadas sociais, em colaboração com o departamento da Ação 

Social; 

 Atribuição do Prémio Jovem Talento Direito Administrativo, na cerimónia de 

abertura do ano editorial. 

 

2º Semestre – 2019/2020 

 Realização dos mootcourts AAFDL, abrangendo diferentes áreas e disciplinas 

jurídicas, em todos os anos da licenciatura; 

 Publicação da Revista Jurídica da AAFDL; 

 Realizar as III Jornadas de Direito do Desporto, em colaboração com o 

Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar; 

 Promover a realização de conferências temáticas. 
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Departamento dos Mestrados e Saídas Profissionais 
 

Os mestrados e saídas profissionais são uma parte essencial da AAFDL porque 

constituem a ligação entre os alunos e o mercado de trabalho. Neste cenário, a AAFDL 

tem a função de auxiliar os alunos mediante o estreitamento das relações entre os 

mesmos e a os órgãos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desenvolvendo 

projetos que facilitem a vida dos alunos e engrandeçam o currículo dos mesmos.  

Neste sentido, teremos uma vertente interna que é a luta para o cumprimento dos prazos 

nos moldes do regulamento estabelecido pela FDUL, bem como estabelecer meios para 

que os trabalhos realizados pelos mestrados e doutoramentos sejam aproveitados e 

publicitados na FDUL. 

Por outro lado, no seio das saídas profissionais, o nosso objetivo é capacitar os alunos 

para a vida pós-licenciatura, trazendo depoimento de profissionais nos workshops, 

dinamizando os mesmos e ainda, intensificando a preparação dos alunos para o mercado 

de trabalho ou para o ingresso nos cursos de mestrados. 

 

2º Semestre – 2018/2019 

 Organizar o Open Day dos mestrados.  

 Reivindicar junto à faculdade a necessidade de termos um posto do SEF dentro 

da faculdade. Em alternativa, como medida de curto prazo, requerer a prioridade 

de atendimento aos alunos num posto do SEF já existente, ou ainda consultar a 

disponibilidade dos órgãos competentes para a presença de uma banca do SEF 

no início do semestre de 2019/2020 e outro em fevereiro para as inscrições dos 

alunos internacionais. 

 Reivindicar junto da Direção da FDUL que os alunos de que as novas turmas de 

2019/2020 sejam compatíveis com o regulamento, com o máximo de 20 alunos 

por turma dos mestrados, conforme consta do regulamento. 

 Elaborar o guia dos mestrados para a divulgação no início do semestre de 

2019/2020, com o intuito de divulgar todas as informações necessárias aos alunos 

recém-chegados aos Mestrados e Doutoramentos 
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 Colocar a hipótese da abertura de novas vertentes de mestrado, principalmente 

focada no direito do desporto, proteção de dados e direito da tecnologia, em 

cooperação com a direção da FDUL 

 Debater formas de cumprimento dos regulamentos da FDUL com a direção, de 

forma a garantir a calendarização existente nos mestrados e doutoramentos, 

adequando os prazos ao que é publicitado nos regulamentos. 

 

 

1º Semestre – 2019/2020 

 Garantir o desenvolvimento da revista jurídica dos mestrados e doutoramentos. 

 Desenvolvimento de um currículo modelo da FDUL para os alunos da licenciatura. 

 Realizar os Workshops em parceria com o departamento do Acompanhamento 

Académico para trazer o máximo de experiências profissionais aos alunos da 

FDUL, bem como preparar os alunos para as feiras da empregabilidade e para os 

estágios de verão. 

 

 

 

2º Semestre – 2019/2020 

 Realizar a feira da empregabilidade para os alunos da licenciatura e mestrados. 

 Preparar a feira dos estágios de verão com o a presença de escritórios de 

advogados nacionais e internacionais, assim como outras organizações 

interessadas. 

 Publicar a primeira edição da revista jurídica dos mestrados e doutoramentos. 
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Vice-Presidente das Atividades e Valorização Extracurricular 

Ricardo Vicente  

 

A Vice-presidência das Atividades e Valorização Extracurricular assumirá, no 

mandato 2019/2020, um papel crucial em vários sectores da vida dos nossos estudantes 

e do movimento associativo. As características e âmbitos de cada um dos seis 

departamentos que compõem esta vice-presidência conferem-lhe uma enorme 

abrangência e potencialidade. Assim, o mote para este mandato será um – aproximar. 

Aproximar os alunos, combatendo o distanciamento entre a AAFDL e a comunidade 

estudantil, bem como entre os próprios alunos e ciclos de estudo. 

Aproximar da vice-presidência da intervenção e política educativa, uma vez que, por vezes, 

a linha que separa as duas vice-presidências é ténue. Apenas cooperando será possível 

desempenhar um papel de excelência em todas estas atividades, aproveitando, de forma 

eficiente, as mais-valias de cada uma das áreas.  

Aproximar da Direção e órgãos da FDUL, garantindo que, de forma diplomática, existirá 

sempre um equilíbrio entre as várias opções em jogo. 

Aproximar do movimento associativo e de outras associações de estudantes, de forma a 

que se abram horizontes e a garantir que a voz dos nossos estudantes se torna mais forte 

na política associativa a nível nacional. 

 Para que tal seja possível, apresentamos um departamento do Recreativo com uma 

estrutura tripartida, existindo assim uma estratégia definida para os eventos de maiores 

dimensões, de menores dimensões e para a projeção externa dos mesmos.  

A prioridade são os nossos estudantes e será essa a nossa postura, do início ao fim do 

mandato. Como tal, o departamento do Recreativo proporcionará aos nossos alunos 

pequenos momentos de descontração e convívio, de forma a fomentar o bom ambiente 

e relacionamento entre alunos, garantindo sempre uma adequação entre as datas de 

realização dos mesmos e o calendário de estudos.  

Nas festas de maior dimensão, será feito um equilíbrio entre a projeção e impacto 

financeiro das mesmas e o bem-estar dos nossos alunos nestes eventos. Será esta a 

premissa-base a partir da qual serão tomadas as decisões logísticas, o que se refletirá 

num aumento do conforto e do sentimento de “estar em casa” para os nossos alunos. 

 

 



 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Página | 29 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019/ 2020 

 

 

Ao longo do mandato, serão bastantes as preocupações ambientais. Assim, os 

departamentos do Recreativo e do Cultural e Núcleos Autónomos trabalharão também 

para minimizar o impacto ambiental de cada um destes eventos de cariz recreativo, 

garantindo que a AAFDL assume um papel ativo no desenvolvimento e prossecução de 

políticas ambientais. 

Ao nível do departamento do Cultural e Núcleos Autónomos, e, para além desta 

vertente ambiental, será desenvolvida uma forte aposta na formação cultural dos nossos 

alunos, garantindo uma postura de abertura e de incentivo a quaisquer eventos de cariz 

artístico ou cultural.  

E, como fator diferenciador daquela que têm sido a prática, este departamento pretende 

desenvolver um conjunto de medidas que visam o estabelecimento de uma voz mais ativa 

e sólida por parte dos núcleos autónomos, garantindo que todas as especificidades dos 

nossos alunos têm a atenção que merecem e são tidas em conta. 

No que diz respeito ao departamento do Marketing e Comunicação, partimos da 

premissa de o sucesso de todas as atividades desenvolvidas pela AAFDL dependem deste 

departamento. Assim, será criada uma ponte sólida entre os alunos e a AAFDL, de forma 

a que todo o tipo de informação relevante (desde questões relacionadas com a licenciatura 

a questões com uma vertente extracurricular) circula de forma fluída. Com isto, serão 

desenvolvidos também todos os esforços para que a informação chegue aos nossos 

alunos da forma mais atempada possível. 

Para além disto, teremos também um departamento do Marketing e Comunicação que 

potenciará o conhecimento de áreas do Direito menos abordadas no plano de estudos, 

comprometendo-se assim a realizar, por exemplo, umas Jornadas de Direito Propriedade 

da Propriedade Intelectual. 

No Desporto, Saúde e Bem-estar apresentamos também uma visão tripartida, 

onde assumirão particular importância: a prática desportiva, através das equipas e das 

modalidades individuais; o Direito do Desporto; as questões relacionadas com a saúde e 

bem-estar. 

Assim, desenvolveremos um plano estruturado ao nível da prática desportiva, que assenta 

nas ideias da integração no meio universitário, bem como da profissionalização do 

desporto universitário, acompanhando assim os esforços desenvolvimentos por parte de 

outras estruturas sociais neste sentido. 

Ao nível do Direito do Desporto, a AAFDL não ignorará o crescimento exponencial da área 

nos últimos anos e assumirá uma postura de liderança nesta área, designadamente 

através de eventos como as Jornadas e Congresso de Direito do Desporto, de parcerias 

com entidades jurídico-desportivas e do desenvolvimento de esforços para que este tipo 

de áreas do Direito passe a ter uma relevância mais significativa no plano de estudos. 
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Quanto à saúde e bem-estar, a AAFDL desenvolverá um papel ativo ao nível da saúde 

psicológica, da alimentação e da promoção de práticas e estilos de vida saudáveis. 

No Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, a estrutura será bipartida, entre 

atividades de cariz de apoio académico e eventos recreativos e que potenciam o contacto 

entre alunos de primeiro ano.  

Por isso, a AAFDL garantirá que todas as informações relevantes ao nível da licenciatura 

chegarão até aos nossos estudantes de forma atempada e esclarecedora, de modo a 

minimizar o impacto da transição entre o ensino secundário e o ensino universitário. 

Ao longo daquele que é um dos anos mais importantes da nossa vida académica, o ano 

de caloiro, serão também proporcionados inúmeros momentos de convívio entre alunos 

de primeiro ano, facilitando assim aquela que é a sua integração na Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa 

Por fim, o departamento de Erasmus e Relações Internacionais apresentará 

também uma visão um pouco diferente da habitual. Neste departamento, a AAFDL visa 

garantir que, todos os estudantes que vêm, são recebidos da melhor forma possível, com 

toda a informação de que necessitam e que lhes é proporcionada a oportunidade de 

conhecer aquele que é o ambiente que verdadeiramente se sente na Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa.  

Para além disso, cabe também a este departamento garantir que os nossos estudantes 

têm todas as informações relevantes para embarcar rumo a novas aventuras, ao abrigo 

do programa Erasmus, designadamente.  

Por fim, será desenvolvida uma especial aposta no âmbito das relações internacionais, 

através, por exemplo, da promoção e divulgação das saídas profissionais ao nível 

internacional e da oferta de uma sólida formação ao nível das áreas diretamente 

relacionadas com o Direito Internacional. 

Assim, procurando um mandato onde a aposta em cada um dos departamentos é 

feita de forma homogénea e eficiente, a equipa das atividades e valorização extracurricular 

visa desafiar os limites desta área, quebrando barreiras e paradigmas pré-estabelecidos 

e elevando o nome da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. 
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Recreativo 
O Departamento do Recreativo da AAFDL é o departamento responsável pela organização 

de eventos festivos com vista ao melhor aproveitamento das noites universitárias por 

parte dos alunos. 

Sendo um departamento em constante crescimento, torna se necessário acompanhar 

esse crescimento, seja através da manutenção dos níveis de qualidade apresentados, ou 

através de inovações que proporcionem um aumento da satisfação dos alunos. 

Os objetivos para o mandato de 2019/2020 passam, por isso, por pequenas alterações 

logísticas nos eventos de pequena dimensão e nos eventos de grande dimensão, passam 

por uma melhoria na qualidade dos serviços prestados aos alunos e, acima de tudo, por, 

sempre em conformidade com o exigente calendário académico, permitir aos alunos da 

Faculdade de Direito de Lisboa que estes disfrutem de noites memoráveis e das melhores 

festas universitárias de Lisboa. 

 

2º Semestre – 2018/2019 

 Realização da Mítica Festa da Cerveja 

 

1º Semestre – 2019/2020  

 Realização do Rally Tascas FDL, no âmbito da Semana do Caloiro 

 Realização do “Porco No Espeto”, com pequenas alterações logísticas 

 Realização da Mítica Festa da Cerveja  

 Criação da 1ªEdição da Chillout Sessions by AAFDL 

 Reformulação da Festa Brasileira, com uma maior conformidade com a temática 

 Realização da Gala de Natal, com uma melhoria da logística inerente 

2º Semestre – 2019/2020 

 Dinamização do Traçar da Capa, inovando desde a cerimónia até ao evento festivo 

 Realização da Festa Joker, permitindo que todos os alunos da FDL participem no 

processo de decisão da temática da mesma. 
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Cultural e Núcleos Autónomos 
 

O Departamento do Cultural e Núcleos Autónomos é um departamento que, ao longo dos 

anos, tem sido subaproveitado e muitas vezes deixado para segundo plano na AAFDL. 

Este subaproveitamento é fruto de uma falta de regularidade nas suas atividades.  

Desta forma, é importante dar a mão aos Núcleos Autónomos, de modo a que estes 

tenham todas as condições para realizar as suas atividades, abrir e devolver a Rádio 

AAFDL aos estudantes e ainda criar e desenvolver atividades e noites temáticas que 

aproximem a Arte e a Cultura dos nossos estudantes. 

 

2º Semestre – 2018/2019 

 Remodelação da Rádio  

 Crowdfunding Cénico 

 

1º Semestre – 2019/2020  

 Guia dos Núcleos 

 AAFDL Sessions (Showcase)  

 Visitas Guiadas  

 Desenvolver rúbricas da Rádio  

 VII Instância  

2º Semestre – 2019/2020 

 AAFDL Sessions (Showcase)  

 Ciclo de palestras  

 Noite Temática 

 XI Xácara das Bruxas 

 Concurso de Desenho  

 Reativação de um jornal cultural 
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Departamento de Apoio ao Primeiro Ano 
 

 O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano tem um papel de essencial importância para 

os estudantes recém-chegados. Em resposta à entrada num ambiente novo e desafiante, 

os pilares deste departamento têm de ser a integração e a informação, onde o objetivo 

será sempre lutar por garantir que os alunos recebem as ferramentas necessárias para 

melhorar aquele que é o seu primeiro contacto com o Ensino Superior na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa. 

Tencionamos ser uma linha guia neste percurso, um mecanismo de entreajuda, orientação 

e esclarecimento de cada aluno: desde os alunos provenientes de todos os lugares de 

Portugal Continental, como dos Açores e da Madeira. Imperativa também é uma maior 

atenção para com os alunos internacionais, que ainda mais dificuldades enfrentam. 

Estudantes de 1ª, 2ª e 3ª fases têm de sentir a mão amiga desde o momento da inscrição, 

que os acompanhará tanto de dia como de noite  

Sabendo conjugar o lazer e a seriedade, iremos preservar o que se encontra em bom 

funcionamento, mas ambicionamos inovar e evoluir. Teremos sempre a disponibilidade e 

a abertura para a resolução de problemas e a entrada de novas ideias durante a execução 

deste mandato. 

 

2º Semestre – 2018/2019 

 Realização do Open Day em conjunto com o Departamento do AA 

 Organizar e dinamizar o Jantar do Caloiro 

 Realizar um workshop de “Desmistificação das orais 

 

1º Semestre – 2019/2020  

 Realização das Inscrições dos novos alunos em conjunto com o AA 

 Reformular o Manual do Caloiro e Kit do Caloiro em colaboração com o 

Departamento do Marketing e Comunicação Académica 

 Adaptar o Programa Buddies aos alunos que não foram à praxe em 1ª fase e aos 

alunos de 2ª e 3ª fases 
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 Realizar sessões de esclarecimento para os alunos de 1ª, 2ª e 3ª fases 

 Realizar um workshop de “Desmistificação das orais” 

 Realizar um workshop de “Como resolver um caso prático” 

 Revitalizar e dinamizar a VII Gala do Caloiro 

 Recalendarizar e organizar o Fim-de-semana do Caloiro em colaboração com o 

Departamento do Desporto Saúde e Bem Estar 

 Realizar o jantar do Caloiro 

 

2º Semestre – 2019/2020 

 Fazer uma sessão de explicação sobre o que é um MootCourt 

 Realização de um Mootcourt dirigido a alunos do 1° ano em conjunto com o 

Departamento de Produção Jurídica e Apoio Editorial 
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Desporto, Saúde e Bem-Estar 
 

A prática desportiva é extremamente importante na vida de qualquer estudante. O 

mesmo deve-se não só à capacidade de libertação dos estudantes do stress académico, 

como a prática em si revela-se saudável para um “corpo são, mente sã” e obtenção de 

melhores resultados académicos. É nesta linha que se enquadra a temática da Saúde e 

Bem-Estar e que deve ser levada muito a sério. O curso de Direito é dos cursos onde se 

verifica uma taxa mais elevada de desistências e a saúde mental dos nossos estudantes 

é, por vezes, desprezada. A preocupação ambiental também é uma tónica e deve ser a 

AAFDL a romper com a atualidade e dar um passo no sentido da proteção do ambiente e 

de um estilo de vida mais saudável e equilibrado para os estudantes e toda a sociedade. 

Para além disto, no desporto são desenvolvidos valores como o compromisso, a 

entreajuda e a integração, valores basilares na definição da personalidade de um indivíduo. 

A vertente integrativa do Desporto é fulcral para se garantir que todos os estudantes 

(caloiros, estudantes internacionais, entre outros…) se sintam em casa, criem amizades 

duradouras e que a sua experiência académica seja mais realizada.  

Com efeito, a AAFDL pretende elevar o seu nome no Desporto Universitário, ao estar 

representada nos mais diversos campeonatos e desportos individuais, almejando criar 

uma ligação estreita entre as mais variadas modalidades e estudantes e ainda garantir que 

aos desportistas são dadas as melhores condições para a prática desportiva e que todos 

os estudantes possam acompanhar as equipas, tendo acesso a toda a informação. 

 

2º Semestre – 2018/2019 

 Dinamização da página de Facebook do Desporto, Saúde e Bem-Estar 

 Organização do Jantar/Gala do Desporto 

 Preparação da nova época 

 Negociar com ginásios, patrocínios, equipamentos 
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1º Semestre – 2019/2020  

 Forte presença na semana de inscrições  

 Inscrição de equipas  

 Organizar estágio de equipas  

 Inclusão de atividade desportiva no fim-de-semana do caloiro 

 Organização de torneio de futsal 

 Organizar “Mundialito” de Erasmus 

 

2º Semestre – 2019/2020 

 Organização de dias temáticos do Desporto (aula de surf, bounce, paintball) 

 Jornadas de Direito de Desporto 

 Curso de Primeiros Socorros 
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Erasmus e Relações Internacionais 
 

Vivemos numa realidade onde as fronteiras se esbatem com o passar do tempo. 

Cada vez mais, um estudante deve acompanhar o fenómeno internacional, tornando-se 

crucial conhecer a realidade envolvente que cada vez mais lhe é próxima. O Departamento 

de Erasmus e Relações Internacionais surge inserido neste âmbito, acarretando a 

responsabilidade de garantir o melhor acolhimento dos estudantes Incoming, de 

providenciar a informação e ajuda necessária aos estudantes Outgoing e um maior debate 

e esclarecimento acerca de questões com relevo internacional. 

Iremos desenvolver o seguinte conjunto de atividades no âmbito da integração dos 

estudantes de Erasmus e internacionais, bem como na informação de toda a comunidade 

estudantil do que se sucede numa escala internacional. 

 

2º Semestre – 2018/2019 

 Promoção das eleições europeias em conjunto com o Departamento de 

Marketing; 

 Realização do Erasmus Dinner em coordenação com o Departamento Recreativo; 

 

1º Semestre – 2019/2020  

 Realização da “Semana Erasmus”, onde desenvolver-se-ão atividades 

direcionadas para os estudantes de Erasmus Incoming, sendo realizado um Sunset 

Erasmus em cooperação com o departamento Recreativo. Será ainda realizada 

uma saída Erasmus, contando com a colaboração do Departamento de Desporto 

Saúde e Bem-estar para a realização de um torneio “Mundialito” 

 Menus nos bares disponíveis em inglês; 

 Continuação do Guia Erasmus outgoing; 

 Jornadas de Direito Internacional, onde serão abordadas várias temáticas numa 

escala internacional; 

 

 



 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Página | 38 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2019/ 2020 

 

 

2º Semestre – 2019/2020 

 Evento com a temática “Ambiente”. 

 Realização da “Semana Erasmus”, desenvolver-se-ão atividades direcionadas para 

os estudantes de Erasmus Incoming, à semelhança do que se desenvolveu no 1º 

semestre 2019/2020; 

 Organização de sessões de esclarecimento sobre os programas Erasmus, 

Erasmus + e Almeida Garrett; 

 Em parceria com o departamento de Ação Social e Mestrados disponibilizar online 

informação sobre possíveis mestrados no estrangeiro bem como programas de 

voluntariado. 
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Marketing e Comunicação Académica 
 

O Departamento do Marketing, assume um papel crucial na comunicação entre a 

Associação e o Alunos. Importa sermos de todos para todos. Acreditamos que os nossos 

alunos merecem uma informação transparente, atempada e contínua. Assim, 

comprometemo-nos a divulgar não só, atividades mais festivas, mas, também, atividades 

didáticas, chegando assim ao maior número de pessoas. Não obstante, acreditamos que 

este departamento é muito mais do que isto e por isso, vamos investir na vertente jurídica 

do mesmo, procurando aprofundar outras áreas do direito.  Do mesmo modo, 

comprometemo-nos a dispor informação “à distância de um clique”, portanto um dos 

nossos objetivos será lançar um novo site, para facilitar a vida dos nossos alunos. 

 

 

2º Semestre – 2018/2019 

 Publicitação dos eventos a realizar pela AAFDL 

 Iniciar a renovação do Mershadising com o objetivo de ser lançado em setembro 

 Publicar informação importante nas páginas da AAFDL 

 Cobertura fotográfica e videográfica dos eventos a realizar pela AAFDL 

 Promover a credenciação dos vários eventos da associação 

 Utilização dos e-mails de subturma para publicitar atividades extracurriculares 

organizadas pela Associação 

 Publicação das fotos e vídeos dos eventos realizados pela Associação 

 

1º Semestre – 2019/2020  

 Lançamento do novo site AAFDL 

 Vídeo “Bem-vindo à FDL” com legendas em inglês (para os caloiros e alunos de 

Erasmus), em parceira com os Departamentos de Erasmus e Relações 

Internacionais e Apoio ao Primeiro Ano 

 Publicitação dos eventos a realizar pela Associação 

 Realização da Conferência “Perigos da comunicação” 
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 Publicação do Fiel da Balança 

 Apresentação de novos elementos do Mershadising AAFDL 

 Lançar Flash News dos Departamentos  

 Utilização dos e-mails de subturma para publicitar atividades extracurriculares 

organizadas pela Associação 

 Criação de um modelo base de currículo, em parceria com o Departamentos 

Mestrados e Saídas Profissionais 

 Cobertura fotográfica e videográfica dos eventos a realizar pela AAFDL 

 Publicação das fotos e vídeos dos eventos realizados pela Associação 

 

 

2º Semestre – 2019/2020 

 Realização das I Jornadas de Direito da Propriedade Intelectual, em parceria com 

o Departamento Produção Jurídica e Apoio Editorial 

 Publicitação dos eventos a realizar pela AAFDL 

 Lançar Flash News dos Departamentos 

 Cobertura fotográfica e videográfica dos eventos a realizar pela AAFDL 

 Atualização do Site 

 Publicação do Fiel da Balança 
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Mensagem do Tesoureiro 

Tomé Baptista Cardoso 

 

A área financeira e empresarial da AAFDL é fundamental para o seu 

desenvolvimento sustentável e para a modernização dos seus serviços, como prova a 

livraria online AAFDL. Outra aposta da Direção continuará a ser incentivar a formação dos 

funcionários, nas áreas específicas do seu trabalho.  

Outro aspeto fulcral centra-se no aproveitamento da enorme massa crítica e científica e 

de produção jurídica existente na nossa Faculdade. Aliando os nossos interesses aos da 

nossa Instituição-mãe, iremos explorar opções de colaboração reforçada com a Faculdade 

de Direito de Lisboa, nomeadamente na edição de manuais e obras dos professores da 

Casa e na edição da Revista Jurídica da Faculdade, o que será financeiramente proveitoso 

para ambas as partes, trazendo benefícios, acima de tudo, para a Comunidade Académica 

considerada no seu todo. Assim, continuaremos na senda das publicações conjuntas, o 

que trará ainda mais prestígio e credibilidade também à Editora AAFDL.  

No que se refere à política editorial da AAFDL, é de notar que ao longo dos últimos anos 

se tem caminhado a passos largos no sentido da sua afirmação no mercado, tornando-se 

uma editora jurídica nacional de referência. Tal premissa, impõe que a editora continue a 

servir os seus estudantes, prosseguindo os preços mais competitivos, continuando a 

facultar as melhores obras.  

Em nosso entender, é importante consolidar a posição financeira da Associação 

Académica através de uma aposta cada vez mais rentável para a Editora AAFDL. 

Consideramos necessário apostar numa política de proximidade com os estudantes de 

Direito, que cabe à Direção, sem prejuízo das competências do Conselho Editorial.  

A nossa política editorial terá como prioridade as publicações sendo, contudo, dada 

primazia aos autores ligados à nossa Faculdade, privilegiando os que já editam connosco 

há vários anos, mas dando também relevo a novos autores AAFDL.  

Entendemos que é necessário assumir o compromisso, junto dos estudantes, de 

enaltecer e desenvolver a marca da AAFDL através de várias iniciativas, sendo 

fundamental primar por uma comunicação dinâmica com os diversos públicos-alvo. Assim 

sendo, teremos um longo trabalho pela frente de modo a satisfazer, da melhor forma, as 

necessidades dos alunos em comunhão com a Associação. Esse passo será dado sem 

dúvida com a implementação das newsletters e da AAFDLTV, transformando deste modo 

uma maior articulação entre os demais departamentos  
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No nosso entender é urgente uma revisão das parcerias e protocolos, no que toca à parte 

financeira e visual da Marca AAFDL, passando a apostar nos meios tecnológicos de forma 

a interagir com os estudantes, para que estes possam usufruir conscientemente das 

vantagens inerentes à qualidade de sócio, assim como devem ser revitalizados os 

protocolos existentes e atrair entidades externas para que com a AAFDL possam conjugar 

interesses, coadjuvando-se mutuamente na prossecução do interesse dos estudantes.  

Encetaremos as negociações com as demais entidades para aferir que protocolos foram 

e poderão ser benéficos para a AAFDL, tendo sempre em vista o superior interesse do 

Aluno.  

É no tempo em que se coadunam esforços com os parceiros da AAFDL para uma melhor 

distribuição, que se deve estender a uma nova rede de novos contactos com novas 

escolas e outras associações académicas e de estudantes de direito.  

A AAFDL na sua vertente empresarial irá sempre pautar-se pela transparência e 

credibilidade. É com este intuito que devemos atuar de forma criteriosa na fiscalização 

dos serviços, das atividades e das suas contas.  

Queremos publicitar ao máximo e fundamentar as opções de gestão que por nós sejam 

tomadas, estando sempre disponíveis para prestar esclarecimentos adicionais e a ser 

consultados acerca do funcionamento da AAFDL num todo – Associativo, Empresarial e 

Editorial – e para tal iremos publicar toda e qualquer decisão atempadamente de forma 

célebre.  

Uma das principais fragilidades da AAFDL Editora consiste no número elevado de abates 

que ocorrem por ano. Deste modo, pretendo apostar num mecanismo de embalamento 

de livros, que permitirá que os mesmos não se degradem e se tornem utilizáveis. Também 

pretendo apostar no aumento do cuidado em relação à quantidade de obras em stock e 

encomendas do mesmo, de forma a não reeditar livros com elevado número de existência 

em armazém e em consignação.  

O acompanhamento diário com o Conselho Fiscal é fundamental para uma Tesouraria 

mais atenta e cuidada. A aposta em reuniões mensais, dando a conhecer a este órgão 

todos os desenvolvimentos económicos da AAFDL, será uma das prioridades. Prezarei 

sempre pelo cumprimento do Regulamento de Boa Gestão. 
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