


2



3

Departamento da
Ação Social 2019/2020
Mensagem Inicial

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa assume-se enquanto um dos estabeleci-
mentos de ensino mais importantes, democráticos e ricos em história do nosso país. Por esta 
porta, já entraram milhares de alunos, todos eles diferentes entre si, mas com algo em comum: 
um sonho, escolhendo esta instituição para o realizar.

Assim, cabe à nossa Faculdade disponibilizar todas as condições para que cada um dos seus 
alunos possa alcançar os seus objetivos, independentemente do seu perfil, origem ou con-
dição social. É aqui, então, que ao trabalho é chamado o Departamento da Ação Social da 
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. 

Temos como missão assegurar que todos possuam igual oportunidade de estudar num am-
biente digno e de bem-estar, contribuindo para que os estudantes saiam da Faculdade com 
uma formação para serem excelentes juristas, mas também com uma preparação para se 
apresentarem sempre como excelentes cidadãos.

Tanto a nível interno, através da atribuição de apoios indiretos ou da disponibilização do aces-
so aos alunos a diversas obras literárias pela Biblioteca Jurídica, como a nível externo, com 
os nossos diversos projetos de voluntariado junto da sociedade, a tua Associação coloca em 
prática esses mesmos valores.

Encontras, então, à tua disposição, o Guia da Ação Social, onde poderás consultar tudo isto e 
muito mais. Desde o acesso a bolsas e à Biblioteca Jurídica da AAFDL até às referidas ações 
de solidariedade, tudo isto estará explicado neste documento, de forma a que possas passar 
pela melhor experiência académica possível.

Boa sorte para esta tua nova aventura. A Associação Académica da Faculdade de Direito de 
Lisboa estará sempre cá para assegurar que seja a maior da tua vida!

Simão Ribeiro Póvoa

Vogal da Ação Social da AAFDL - 2019/2020
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Departamento da Ação Social

Orgânica da Associação

O Departamento da Ação Social corresponde a um dos doze departamentos da AAFDL, ten-
do como missão assegurar que todos os alunos possam ter acesso a um ensino e a uma 
qualidade de vida harmoniosos, independentemente das suas características sociais ou pes-
soais, sendo-lhes também possibilitado o acesso aos mais diversos projetos de voluntariado 
da Associação.

Face à conjuntura socioeconómica global, um número elevado de estudantes necessita de 
apoios a vários níveis, sendo a missão deste departamento a de apaziguar as necessidades 
sentidas pelos alunos, colmatando insuficiências económicas e prestando demais auxílio. A 
Ação Social assume, então, cada vez mais uma importância fundamental a todos os níveis.
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Serviços de Ação Social da
Universidade de Lisboa
(SASUL)
Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa (SASUL)

O que são?
A Ação Social no Ensino Superior desenvolve-se num modelo de intervenção direcionado 
para atender aos desafios que o contexto socioeconómico coloca ao estudante, sendo que 
os Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa estão vocacionados para assegurar a 
missão e as funções da Ação Social na Universidade de Lisboa.

Estes possuem a missão de proporcionar apoios sociais de forma a favorecer a igualdade de 
oportunidades no acesso e na frequência bem-sucedida da Universidade de Lisboa, contri-
buindo para a formação integral dos seus estudantes, em contexto académico de cidadania 
ativa.

Em conformidade com as políticas públicas de Ação Social no Ensino Superior, os SASUL 
desenvolvem a sua atividade no âmbito da concessão das seguintes modalidades de apoio 
ao estudante:

• Apoios Sociais Diretos: dos quais se destacam as Bolsas de Estudo;

• Apoios Sociais Indiretos: como o acesso à alimentação e ao alojamento, e, em articulação 
com serviços específicos da Universidade de Lisboa, aos serviços de saúde e às atividades 
desportivas e socioculturais.

Os serviços, no que toca ao contacto com os estudantes, estão divididos da seguinte forma: 

• Unidade de Apoios Sociais e Serviços Alimentares: desenvolve a sua ação no âmbito dos 
apoios sociais diretos e indiretos aos estudantes. Esta Unidade agrega a Área de Alojamento 
e Apoio à Infância, Núcleo de Alimentação e Núcleo de Bolsas:

• Área de Alojamento e Apoio à Infância: desenvolve a sua ação em dois âmbitos distintos, 
designadamente: o Alojamento e o Apoio à Infância. | alojamento@sas.ulisboa.pt

• Núcleo de Alimentação: desenvolve a sua atuação no âmbito da prestação de serviços de 
restauração, nas vertentes de nutrição e segurança alimentar. | alimentacao@sas.ulisboa.pt

• Núcleo de Bolsas: compete-lhe propor a atribuição de apoios sociais diretos aos estudantes 
da Universidade de Lisboa. | bolsas@sas.ulisboa.pt
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1. Apoios Diretos

1.1. Bolsas de Estudo

1.1.1. Informações Gerais

A bolsa de estudo é uma prestação pecuniária atribuída, por ano letivo, para a comparticipa-
ção nos encargos com a frequência de um curso ou com a realização de um estágio profissio-
nal de caráter obrigatório, sempre que o agregado familiar em que o estudante se integra não 
disponha de um nível mínimo adequado de recursos financeiros.

A bolsa de estudo é paga diretamente pela DGES - Direção-Geral de Ensino Superior - a cada 
estudante bolseiro, através de transferência bancária em dez prestações mensais, salvo as 
exceções previstas na legislação em vigor.

As condições de atribuição desta modalidade de apoio ao estudante encontram-se definidas 
na legislação atualmente em vigor, nomeadamente no Regulamento de Atribuição de Bolsas 
de Estudo a Estudantes do Ensino Superior.

1.1.2. Prazos

A candidatura à bolsa de estudo pode ser submetida nos seguintes prazos:

• Entre o dia 25 de junho e 30 de setembro;

• Nos vinte dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após 30 de setembro;

• Nos vinte dias úteis subsequentes à emissão de comprovativo de início de estágio, por parte 
da entidade promotora.

Ocorrendo a inscrição antes de 30 de setembro, o estudante dispõe sempre de um prazo de 
vinte dias úteis para submeter o requerimento, mesmo que esse prazo ultrapasse aquela data.

O requerimento pode ainda ser submetido entre as datas de 1 de outubro e 31 de maio, 
sendo, nesse caso, o valor da bolsa de estudo a atribuir proporcional ao valor calculado nos 
termos do presente regulamento, considerando o período que medeia entre o mês seguinte 
ao da submissão do requerimento e o fim do período letivo ou do estágio.

1.1.3. Candidatura

A candidatura à bolsa de estudo é preenchida e submetida via online, na área reservada do 
estudante, na Plataforma da Direção-Geral do Ensino Superior em: 

   https://www.dges.gov.pt/wwwBeOn/
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Para obtenção das credenciais de acesso, preencha o formulário no site dos Serviços de Ação 
Social da Universidade de Lisboa, seguindo as etapas:

1. Na página inicial, aceder ao Menu “Bolsas de Estudo” e clicar em “Pedido de Creden-
ciais”;

2. Ler atentamente a informação e assinalar o seu consentimento no campo indicado;

3. Clicar em “Seguinte”;

4. Preencher os campos com os dados solicitados;

5. Clicar em “Submeter”.

No caso do candidato à matrícula e inscrição num curso através do Concurso Nacional de 
Acesso e Ingresso no Ensino Superior Público (CNAES), a solicitação do código das creden-
ciais de acesso é feita no ato da candidatura ao CNAES.

1.1.4. Horário | Contactos  

• Localização: Edifício Cantina Velha, Cidade Universitária, Avenida Professor Gama Pinto, 
1600-192 LISBOA.

• Contacto telefónico: (+351) 213 611 700 

• E-mail: bolsas@sas.ulisboa.pt

• Horário: todos os dias úteis, entre as 09:00h e as 17:00h.

1.2. Outros Apoios Diretos

Além das bolsas de estudo concedidas pela DGES, existem outros tipos de apoios diretos 
atribuídos através dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa.

1.2.1. Auxílios de Emergência

O Auxílio de Emergência é uma prestação pecuniária, de natureza excecional, atribuída face 
a situações económicas especialmente graves que ocorram durante o ano letivo e que não 
sejam enquadráveis no âmbito do processo normal de atribuição de Bolsas de Estudo.

1.2.2. Benefício Anual de Transporte

Quando os cursos em que se encontrem inscritos não sejam, à data de ingresso, congéneres 
de cursos existentes no respetivo local de residência, têm direito à atribuição do benefício 
anual de transporte, os estudantes bolseiros:

• Residentes numa Região Autónoma e que estejam matriculados e inscritos em curso minis-
trado em instituição de ensino superior do continente, da outra Região Autónoma ou em ilha 
diferente da sua residência;

• Residentes no continente e que estejam matriculados e inscritos em curso ministrado em 
instituição de ensino superior das Regiões Autónomas.
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O benefício anual de transporte consubstancia-se no pagamento de uma passagem aérea ou 
marítima de ida e volta entre o local de estudo e o local da sua residência habitual, em cada 
ano letivo.

O pagamento referido suporta o valor comercial mais baixo da respetiva passagem, descontado o valor do subsídio 
social de mobilidade atribuído aos cidadãos beneficiários, no âmbito dos serviços aéreos entre o Continente e a Região 
Autónoma dos Açores e a Região Autónoma da Madeira, previsto, respetivamente, no Decreto-Lei n.º 41/2015, de 24 de 
março, e no Decreto-Lei n.º 134/2015, de 24 de junho.

1.2.3. Complemento de Alojamento

1. Os estudantes bolseiros do ensino superior público, que se encontrem deslocados da 
sua residência de origem e a quem tenha sido concedido alojamento em residência dos 
serviços de Ação Social, beneficiam, no período letivo de atribuição da bolsa de estudo, 
de um complemento mensal igual ao valor base mensal a pagar pelos bolseiros nas resi-
dências, até ao limite de 17,5% do IAS.

2. Os estudantes bolseiros do ensino superior público que se encontrem deslocados, e que 
tendo requerido a atribuição de alojamento em residência dos serviços de Ação Social, 
não o tenham obtido, beneficiam, no período letivo de atribuição da bolsa de estudo, de 
um complemento mensal igual ao valor do encargo efetivamente pago pelo alojamento 
e comprovado por recibo, até ao limite de 30% do IAS.

3. O disposto no número anterior aplica-se igualmente aos estudantes bolseiros deslocados 
do ensino superior público que se encontrem a frequentar atividades letivas, nomeada-
mente estágios curriculares, em localidades onde a respetiva instituição de ensino supe-
rior não disponha de residências próprias ou possibilidade de os fazer alojar em residên-
cias de outras instituições de ensino superior.

4. Os estudantes bolseiros deslocados do ensino superior público que recusem o alojamen-
to que lhes foi concedido em residência dos serviços de Ação Social não podem benefi-
ciar do complemento de alojamento.

5. Aos estudantes bolseiros deslocados do ensino superior público é dada prioridade abso-
luta na concessão de alojamento em residência dos serviços de Ação Social.

6. Os estudantes bolseiros deslocados a que se referem os n.os 1 e 2 beneficiam de um mês 
adicional do complemento que se encontram a auferir quando, através de comprovativo 
emitido pelos serviços competentes da instituição em que se encontram matriculados e 
inscritos, façam prova de terem realizado ou estarem a realizar atos académicos, desig-
nadamente provas de avaliação e estágios, bem como a elaboração de dissertação de 
natureza científica, trabalho de projeto ou estágio de natureza profissional, objeto de 
relatório final, que envolvam a manutenção da sua situação de deslocados.
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1.2.4. Complemento para Mobilidade

Os estudantes bolseiros a quem seja atribuída, de acordo com regulamentação própria, bolsa 
no âmbito do Programa Erasmus+, beneficiam, para o período de mobilidade aprovado, de 
um complemento mensal no valor de:

• €100,00, se o valor da bolsa base anual calculado nos termos do Regulamento for inferior a 
sete vezes o indexante dos apoios sociais;

• € 150,00, se o valor da bolsa base anual calculado nos termos do Regulamento for igual ou 
superior a sete vezes o indexante dos apoios sociais.

1.2.5. Bolsas de Mérito Social

A bolsa de mérito social é uma iniciativa no âmbito da responsabilidade social da Universi-
dade de Lisboa para apoiar os estudantes que se encontram em situação de comprovada 
insuficiência económica. Tem como objetivo o combate ao abandono e insucesso escolar e a 
contribuição para a aquisição de competências transversais socialmente úteis.

Este apoio pode configurar-se em duas modalidades de bolsas, nomeadamente, a bolsa de 
apoio e a bolsa de colaboração:

 • Bolsa de apoio: tem por objetivo incentivar os estudantes a participar na vida ativa 
em condições apropriadas ao desenvolvimento simultâneo da atividade académica, enco-
rajando a sua participação em ações ou atividades de formação na área académica e social, 

promovidas por qualquer unidade orgânica ou serviço autónomo da Universidade.

Entendem-se por ações de formação a colaboração pontual do estudante em eventos desportivos, culturais, 
académicos, sociais, entre outros, e ainda, o acompanhamento de estudantes com necessidades especiais. A 
sua duração não pode ser superior a cinco dias úteis e cada aluno não pode participar em mais de três ações 

de formação por semestre.

• Bolsa de colaboração: tem por objetivo incentivar a participação dos estudantes em 
atividades, projetos e ações de carácter socialmente útil e formativo, concretizando-se 
através da colaboração entre estes e as unidades orgânicas e serviços autónomos da 
Universidade.

Estas atividades estendem-se por um período relativamente longo, não podendo a sua duração exceder dois 
semestres por ciclo de estudo, nem se constituir como necessidades permanentes dos serviços. A sua realização 
deve ser devidamente acordada com a entidade de acolhimento.

Podem candidatar-se a estas bolsas todos os estudantes matriculados e inscritos num curso 
conducente ao grau de licenciado ou mestre na Universidade de Lisboa, que não beneficiem 
de outro tipo de bolsa destinado a estudantes do ensino superior.

A prova da condição de recursos é realizada com base na nota de liquidação de IRS do ano 
transato e o rendimento anual do agregado familiar não pode ser superior a quinze vezes o 
Indexante de Apoios Sociais (IAS).

São documentos relevantes nesta área: Regulamento de Bolsas de Mérito Social e Declaração de Retificação 
n.º 222/2014.

Contacto: merito.social.2017@sas.ulisboa.pt
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1.2.6. Bolsas de Consciência Social

A bolsa de consciência social é uma iniciativa no âmbito da responsabilidade social da Uni-
versidade de Lisboa, destinada aos estudantes matriculados e inscritos em cursos de 1º ciclo, 
2º ciclo e Mestrado Integrado da Universidade de Lisboa que, no decurso do ano letivo, se 
encontrem em situação de comprovada insuficiência económica, com prioridade para os não 
bolseiros.

Com este apoio pretende-se combater o abandono e insucesso escolar e, também, contribuir 
para a aquisição de competências transversais socialmente úteis, através da atribuição de 
apoios extraordinários com vista à supressão de necessidades de alimentação, alojamento, 
propinas, entre outros.

São documentos relevantes nesta área: Regulamento de Bolsas de Consciência Social (27 de janeiro de 2014).

Contacto: consciencia.social.2017@sas.ulisboa.pt

2. Apoios Indiretos

2.1. Alojamento

2.1.1. Introdução

A Unidade de Alojamento, integrada na Área de Alojamento e Apoio à Infância, desenvolve a 
sua atuação junto da comunidade estudantil e tem como missão providenciar aos estudantes 
condições propícias ao estudo, bem-estar e integração no meio social e académico, tendo 
como competências:

• Promover o processo de candidaturas e propor a atribuição de alojamento nas residências 
universitárias afetas;

• Assegurar o atendimento e o acompanhamento dos estudantes no sentido de identificar si-
tuações supervenientes de carência económica, desadaptação ao ambiente escolar, ou outras 
que possam influenciar o seu sucesso escolar e inserção social;

• Garantir a aplicação de regulamentos, normas e orientações relativas à utilização e funcio-
namento das residências;

• Proceder ao levantamento das necessidades, de forma a otimizar o funcionamento das re-
sidências;

• Proceder ao controlo da manutenção das estruturas físicas e equipamentos das residências;

• Controlar a qualidade dos serviços de limpeza de instalações e serviços de lavandaria; 

• Coordenar as entradas e saídas dos utentes, mantendo a respetiva base de dados atualizada.

S ã o  
documentos relevantes acerca da atribuição de alojamento universitário: Normas Gerais, Condições de 
Acesso e Utilização das Residências para Docentes, Investigadores, Colaboradores e Convidados da Uni-
versidade de Lisboa (23 de setembro de 2016) e Regulamento Geral para as Residências Universitárias dos 
SASULisboa (30 de maio de 2016).
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Existem cerca de quinze Residências Universitárias, destinadas ao alojamento de estudantes 
da Universidade de Lisboa, dos graus de Licenciatura e Mestrado, que necessitem de estar 
deslocados do seu agregado familiar para frequência das atividades académicas.

A capacidade total do alojamento é de 833 camas, sendo 502 para estudantes do sexo femini-
no e 331 para estudantes do sexo masculino. Estas camas distribuem-se por 437 quartos, dos 
quais 308 são duplos, 44 são triplos e 85 são individuais.

2.1.2. Candidaturas

Para estudantes, o processo de candidatura ou de recandidatura é realizado online.

O processo de recandidatura a alojamento aplica-se apenas aos alunos alojados no ano letivo 
anterior, que não se encontrem ao abrigo de protocolo, e decorre durante o mês de julho.

A candidatura a alojamento, aplicável aos restantes alunos, tem início no dia 2 de setembro, 
não tendo fim previsto pois se encontra condicionada à existência de vagas nas residências.

E-mail: alojamento@sas.ulisboa.pt

Do pedido de alojamento universitário deve constar:

Identificação do ocupante;

Período de estadia pretendido;

Tipo de quarto;

Indicação sobre quem recai a responsabilidade do pagamento.

2.1.3. Preços

A tabela de preços em vigor, mediante proposta para homologação ao Conselho de Gestão 
dos SASULisboa, é a seguinte (valores mensais):

Bolseiros:
(SASULisboa e de Outros 
Serviços de Ação Social)

Não Bolseiros:

Rendimento Per Capita 
Anual até 20 x IAS:

Rendimento Per Capita 
Anual superior a 20 x IAS:

75,06€ 140,00€* 160,00€*
Fundação Calouste Gulbenkian

*Valor do rendimento per capita anual deve ser comprovado através da entrega da Nota de Liquidação de IRS ou docu-
mento similar (no caso dos estudantes estrangeiros). A inexistência de entrega deste documento implica o pagamento 
da mensalidade correspondente a € 160,00.

Alojamento Eventual:

250,00€ (mensalidade) 10,00€ (diário)
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2.1.4. Unidades de Alojamento

António Aleixo Artilharia Um Campo Grande

Benfica Egas Moniz Erasmus

F.M.H. I F.M.H. II Filipe Folque

Leite Vasconcelos Luís de Camões Lumiar

Monte Olivete Ribeiro Santos Tomás Ribeiro

Para mais informações: https://www.sas.ulisboa.pt/index.php

2.2. Alimentação

2.2.1. Introdução

Os SASUL dispõem de nove Unidades Alimentares com capacidade para cerca de três mil e 
duzentos lugares. Para além do serviço de refeições, as Unidades Alimentares proporcionam 
espaços de estudo com acesso a pontos de rede elétrica e ligações Wi-Fi.

A refeição completa inclui:

• Pão;

• Sopa;

• Prato principal:

• Sobremesa (doce, fruta ou iogurte);

• Bebida (água, sumo de máquina ou chá).

O prato principal pode ser escolhido entre prato de carne ou peixe e vegetariano, havendo 
cantinas com opção vegetariana e macrobiótica. 

Para obter informação mais detalhada, poderá consultar a página dedicada a cada uma das 
Unidades Alimentares.

Têm direito de acesso a estas unidades alimentares:

• Toda a Comunidade Académica da Universidade de Lisboa, desde que devidamente com-
provado o seu vínculo à Universidade: estudantes, funcionários, docentes, investigadores, bol-
seiros de investigação, visitantes e colaboradores convidados;

Outros, desde que devidamente autorizados.
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2.2.2. Pagamento

O pagamento das refeições nas Unidades Alimentares dos SASULisboa é efetuado através 
do Cartão de Identificação da Universidade de Lisboa (Cartão Caixa IU), senha de refeição ou 
numerário.

Cumprindo o estipulado no “Regulamento Geral de Proteção de Dados”, para iniciar a utiliza-
ção do Cartão de Identificação da Universidade de Lisboa para pagamentos nos serviços dos 
SAS, os utentes deverão solicitar o seu registo de utilizador no site dos SASULisboa, seguindo 
as etapas:

• Na página inicial, no Menu “Apoio ao Utilizador”, clicar em "Pedido de Registo";

• Assinalar nos campos disponíveis as suas opções de consentimento e clicar em “Seguinte”;

• Preencher os campos disponibilizados com os seus dados e “Submeter”.

2.2.3. Preço da Refeição Social (ano letivo 2018/2019)

Pago através do Cartão Caixa IU, para 
estudantes matriculados e/ou inscritos 

na Universidade de Lisboa:

Para estudantes e outros utilizadores 
autorizados, pago em numerário:

2,70€ 4,10€*

2.1.4. Unidades de Alimentação 

Belas Artes FMH ISA

ISEG IST (Alameda) Pólo da Ajuda

Tagus Park Cantina Velha Espaço - 3IS

Para mais informações: https://www.sas.ulisboa.pt/index.php

3. Perguntas Frequentes (FAQ's)
Para encontrar resposta às questões que surgem, frequentemente, antes, durante e após as 
candidaturas aos apoios dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa: https://www.
sas.ulisboa.pt/index.php > "Bolsas" > "Outros Apoios" > "Perguntas Frequentes"

4. Localização | Contactos

4.1. Sede
• NIF: 510762980

• Edifício Cantina Velha, Cidade Universitária, Avenida Professor Gama Pinto, 1600-192 
LISBOA

• Telefone: +351 213611700 | Fax: +351 210493361

• Mail: info@sas.ulisboa.pt
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4.2. Área de Apoio
• Edifício Cantina Velha, Cidade Universitária, Avenida Professor Gama Pinto, 1600-192 

LISBOA

• Telefone: +351 213611700 | Fax: +351 210493361

• Mail: area.apoio@sas.ulisboa.pt

4.3. Unidade de Tecnologias de Informação
• Edifício Cantina Velha, Cidade Universitária, Avenida Professor Gama Pinto, 1600-192 

LISBOA

• Telefone: +351 213611700 | Fax: +351 210493360

• Mail: uti@sas.ulisboa.pt

4.4. Unidade de Apoios Sociais e Serviços Alimentares
• Edifício Cantina Velha, Cidade Universitária, Avenida Professor Gama Pinto, 1600-192 

LISBOA

• Telefone: +351 213611700 | Fax: +351 210493360

4.5. Núcleo de Bolsas
• Edifício Cantina Velha, Cidade Universitária, Avenida Professor Gama Pinto, 1600-192 

LISBOA

• Telefone: +351 213611700 | Fax: +351 210493360

• Mail: bolsas@sas.ulisboa.pt

4.6. Núcleo de Bolsas
• Edifício Cantina Velha, Cidade Universitária, Avenida Professor Gama Pinto, 1600-192 

LISBOA

• Telefone: +351 213611713

• Mail: alimentacao@sas.ulisboa.pt

4.7. Núcleo de Bolsas
• Edifício Cantina Velha, Cidade Universitária, Avenida Professor Gama Pinto, 1600-192 

LISBOA

• Telefone: +351 213611700 | Fax: +351 210493361

• Mail: alojamento@sas.ulisboa.pt
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Associação Académica da
Faculdade de Direito de
Lisboa(AAFDL)
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL)

O que é?
A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL), com mais de cem anos 
de existência, é a associação representativa dos estudantes da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Lisboa, fundada no dia 15 de Novembro de 1914. Sendo uma das mais antigas 
associações de estudantes em Portugal, a mesma, atualmente, representa perto de quatro mil 
alunos.

Esta promove e apoia ainda as mais variadas atividades que compõem a vida universitária, 
tendo assento em praticamente todos os órgãos de gestão da Faculdade, numa participação 
estudantil sem paralelo a nível nacional. 

Autonomamente, apoia atividades de alunos organizados em núcleos, desenvolve uma inten-
sa atividade, promove o desporto universitário, organiza atividades de lazer, apoia alunos com 
carências socioeconómicas, entre muitas outras das suas funções que a tornam na tua "mão 
amiga" nesta Faculdade.

É, então, nesta realidade que surge o Departamento da Ação Social, ao lado dos outros onze 
departamentos que compõem a orgânica da Direção da AAFDL, sendo a sua missão primor-

dial assegurar a harmonia e a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes.

Ação Social: Vertente Interna
O Departamento da Ação Social da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lis-
boa, tal como referido anteriormente, subdivide-se em duas vertentes: na vertente interna e 
na vertente externa.

Ao nível da vertente interna, esta resulta nos apoios e no impacto direto que o trabalho desta 
equipa terá na vida de todos os estudantes da Faculdade, ou seja, no que a Associação Aca-
démica tem para oferecer aos alunos.

Dentro desta área, poderemos encontrar tantos os apoios indiretos concedidos pela Associa-
ção, como todas as outras formas de auxílio à tua vida académica, como o Fundo de Emergên-
cia Social, os projetos que temos para que vivencies de forma mais harmoniosa o teu percurso 
académico ou, entre outros, as inúmeras atividades que organizaremos para que 
os valores de respeito e solidariedade nunca saiam do pensamento de todos nós.

Vejamos, então, as modalidades desta mesma vertente interna.
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1. Apoios Indiretos

1.1. Que apoios existem?
Os apoios indiretos referem-se a apoios, concedidos pela Associação Académica da Faculda-
de de Direito de Lisboa, aos alunos a quem se considere justificada a atribuição dos mesmos, 
traduzindo-se num auxílio não monetário facilitador de aquisição de bens necessário ao posi-
tivo aproveitamento académico dos mesmos.

Assim, existem as seguintes modalidades de apoios indiretos:

• Senhas de alimentação;

• Senhas para material escolar;

• Fotocópias na Biblioteca;

• Fotocópias nas Reprografias;

• Senhas de lazer e diversão.

Estes mesmos apoios são conferidos, em quantidade e qualidade, de acordo com a decisão 
do júri de atribuição de apoios, esta baseada e tomada tendo em conta a Capitação Média 
Mensal (CMM) do agregado familiar e a existência de outros apoios socias.

1.2. Candidatura
São elegíveis para atribuição de apoios indiretos os estudantes matriculados no primeiro ou 
segundo ciclo de estudos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, devendo os 
mesmos encontrar-se numa situação de elevada carência económica, nos termos do Regula-
mento de Atribuição de Apoios Indiretos.

A candidatura é entregue nas instalações da AAFDL, devendo o estudante preencher a Ficha 
de Candidatura e juntar os seguintes documentos:

• Fotocópia do Cartão de Estudante ou comprovativo de matrícula do ano letivo em  
que se encontra;

• Comprovativo de aproveitamento escolar;

• Fotocópia do Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou Passaporte;

• Fotocópia da declaração de IRS dos responsáveis parentais ou equiparados, do próprio 
ou declaração negativa da repartição das Finanças.

O estudante que beneficie de algum tipo de apoio social deverá apresentar a declaração da 
respetiva entidade competente que comprove a atribuição desse mesmo apoio no respetivo 
ano letivo.
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O estudante que não beneficie de qualquer outro tipo de apoio social deverá preencher a 
Declaração sob Compromisso de Honra.

Para efeitos do previsto no número anterior, as falsas declarações originam a exclusão imedia-
ta da candidatura do processo de atribuição.

Todos os documentos apresentados pelo candidato são abrangidos pelo dever de sigilo e os 
seus dados serão utilizados apenas para efeitos da presente candidatura. 

1.3. Prazos
O prazo de apresentação de candidatura para obtenção de apoios indiretos é decidido, anual-
mente, pela Direção da AAFDL.

No ano letivo de 2019/2020, o prazo de candidatura será de 30 de setembro a 25 de outubro 
de 2019.

1.4. Seleção
A análise das candidaturas é feita pelo Júri, dividindo-se em duas fases eliminatórias, sendo a 
primeira uma fase documental e a segunda uma fase de entrevista. 

Na fase documental será excluído o estudante que:

• Não tenha apresentado todos os documentos previstos nos n.os 1, 3 e 4 do artigo 4.º do 
presente regulamento;

• Tendo apresentado todos os documentos, não se encontre em situação comprovada de 
carência financeira.

No final deste processo, o Júri dará a conhecer, aos candidatos, os resultados através de cor-
reio eletrónico. 

Para mais informações, consultar o Regulamento de Atribuição de Apoios Indiretos, presente no site da Associação 
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.

2. Fundo Go Home With AAFDL (FGHWA)

Este fundo trata-se de uma modalidade diferente de apoio indireto, correspondendo à atri-
buição, por parte da AAFDL, de uma percentagem do valor do passe a alunos deslocados 
beneficiários de outros apoios indiretos, relativamente às deslocações que os mesmos façam 
entre a Faculdade e a sua residência.

A atribuição do mesmo aos alunos, elaborada por uma comissão especializada, é executada 
nos mesmos moldes que os restantes apoios indiretos.
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3. Fundo de Emergência Social

3.1. O que é?
O Fundo de Emergência Social visa combater o abandono escolar, ajudando financeiramente 
os alunos que atravessem situações de carência económica imprevistas e de extrema urgên-
cia. Por situações imprevistas e de extrema urgência entende-se as situações em que o aluno 
não tem possibilidade de recorrer a outros meios legais de apoio, estando por isso compro-
metida a sua permanência no ensino superior.

Este fundo pode subsidiar o pagamento de propinas, passe de transportes públicos, renda, 
senhas de alimentação, fotocópias ou material escolar que surjam numa situação anormal, 
salvaguardando assim os estudantes.

Refira-se ainda que, de forma semelhante aos restantes apoios da Associação, o processo será 
sempre executado com o maior sigilo.

Para mais informações, consultar o Regulamento do Fundo de Emergência Social, presente no 
site da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.

3.2. Candidatura
A candidatura faz-se através do envio de e-mail para o Vogal da Ação Social, este, que no ano 
letivo 2019/2020 é o seguinte: simao.ribeiropovoa@aafdl.pt

No e-mail, deverão ser apresentadas as razões pelas quais o aluno se candidata, devendo, 
no mesmo, o aluno anexar todos os documentos que julgue necessários para comprovar a 
veracidade dos factos que apresenta.

Caso o aluno cumpra os requisitos referidos anteriormente, o aluno será sujeito a entrevista. A 
entrevista é dirigida pelo Vogal da Ação Social.

3.3. Seleção
O procedimento encerra com a tomada de decisão por parte do Vogal da Ação Social, em 
conjunto com o Vice-Presidente da Intervenção Académica e Política Educativa e o Presidente 
da Direção da AAFDL. Para a tomada de decisão, poderá ser pedida toda a informação consi-
derada necessária para além daquela que tenha sido fornecida nas fases anteriores.

A utilização do subsídio é pessoal e intransmissível. Depois de cedido o apoio financeiro, cabe 
ao aluno fazer prova da utilização devida do mesmo.
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4. Cartão Ás

O Cartão Ás é uma modalidade de cartão de sócio da AAFDL que tem como objetivo pro-
teger a privacidade dos alunos, em especial, daqueles beneficiários de apoios da mesma 
Associação.

Tal se refere a um cartão em tudo idêntico ao atual cartão de sócio, possuindo apenas um 
traço distintivo, apenas visível através de uma observação de perto, sendo esse traço de visi-
bilidade reduzida.

A adoção de tal cartão é facultativa, sendo que só os alunos que expressamente o pedirem 
terão esta modalidade. Pretende-se, com isto, dar ao estudante a possibilidade de escolher 
se pretende ou não esta modalidade de cartão, consoante a sua vontade.

Tal cartão facilita o processo de obtenção de descontos nos mais variados serviços da Facul-
dade, evitando que a pessoa que não queira expor que é beneficiária de apoios, por motivos 
de privacidade, o tenha de fazer contra a sua vontade.

Importante ainda é referir que esta medida faz parte de um conjunto de ações que a AAFDL 
pretende apresentar para acabar com o estigma e a violação da privacidade daqueles que 
possuem apoios, visto considerarmos que se trata de uma situação a que todos aqueles que 
de tal necessitem, possam ter acesso de forma livre e protegida.

A requisição do cartão é efetuada no balcão da Associação Académica.

5. Programa Arredonda

O Programa Arredonda tem por o objetivo a recolha máxima de quantias monetárias para o 
Fundo de Emergência Social. Assim, em qualquer compra que se efetue numa das livrarias da 
AAFDL, é possível arredondar o valor da compra para uma quantia superior, revertendo esse 
excedente para o fundo referido.

6. Bengaleiro Solidário

O Bengaleiro Solidário trata-se de um bengaleiro, localizado na entrada das festas organiza-
das pela AAFDL, em que, mediante o pagamento de 1.00€, se poderá deixar a roupa durante 
a mesma festa, podendo, mais tarde, o seu proprietário levantá-la de novo. O valor pago pelo 
proprietário reverterá para o Departamento da Ação Social e para a dinamização das suas 
mais variadas atividades.
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7. Projetos

7.1. "Projeta-te!"
Trata-se de um programa onde os alunos poderão apresentar os seus projetos sociais, rece-
bendo auxílio da AAFDL, mediante avaliação por um júri.

Os alunos que pretendam organizar projetos de cariz solidário, com vista a ter impacto posi-
tivo no seio da sociedade, poderão concorrer ao mesmo, de forma a facilitar a sua execução.

Para tal, deverão enviar, por e-mail, a sua candidatura, explicando todo o projeto em questão 
e as formas de auxílio que gostariam de receber, podendo estas ser ou não monetárias. O 
mesmo deverá ser enviado para o endereço de correio eletrónico do Vogal da Ação Social, 
este que no ano letivo 2019/2020 é o seguinte: simao.ribeiropovoa@aafdl.pt

Posteriormente, um júri selecionará o vencedor, que verá o seu pedido ser correspondido, 
recebendo todo o apoio da Associação Académica para a organização da sua ideia.

7.2. "Boa Companhia!"
Neste projeto, o foco vai para os alunos que estejam deslocados e que vão passar o Natal so-
zinhos. Assim, apresentamos uma solução para que os mesmos o possam celebrar com outros 
colegas disponíveis para os acolher.

Tal projeto surge depois da apresentação, por parte de vários estudantes, de situações em 
que alunos deslocados se veem impossibilitados de passar a época natalícia em família.

Assim, através do envio de um e-mail para o endereço do Vogal da Ação Social - tratando-se, 
atualmente, do atrás referido - os alunos deslocados poder-se-ão candidatar ao programa, de-
vendo os voluntários que acolherão os colegas executar o mesmo procedimento, remetendo 
por e-mail a sua disponibilidade.

8. Jornadas Sociais

As Jornadas Sociais, organizadas pelo Departamento da Ação Social em colaboração com o 
Departamento da Produção Jurídica, correspondem a um conjunto de 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.

Estas, realizadas no primeiro semestre cada ano letivo, pretendem desenvolver uma com-
ponente de maior solidariedade e consciência cívica na comunidade académica, através da 
discussão dos mais variados temas, contando com a presença de diversas entidades e perso-
nalidades da área.

Pretende, assim, a atual Direção da AAFDL iniciar um projeto para o futuro, expec-
tando que o mesmo seja de realização anual.
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9. Feira do Livro Sublinhado

A Feira do Livro Sublinhado visa a facilitação da troca de manuais entre estudantes da Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, mantendo sempre um propósito social. Pretende-
-se ainda ajudar diversas causas e instituições de cariz social através da venda dos livros em 
causa, realçando a componente solidária da atividade.

Qualquer pessoa pode vender os seus manuais na Feira do Livro Sublinhado, devendo entre-
gá-los no prazo partilhado pela AAFDL em data futura. O proprietário do livro pode optar pelo 
preço a que o livro será vendido, mas a Associação Académica tem direito a 20% do produto 
dessa venda. O lucro da AAFDL será exclusivamente afeto às doações acima referidas.

A AAFDL não se responsabiliza pelo insucesso da venda, mas devolverá todos os manuais que não sejam vendidos 
durante a semana seguinte à Feira. Na entrega do manual, deve ficar expresso o valor a que este será vendido e preen-
chidos os restantes dados do registo. 

Qualquer pessoa pode comprar os manuais disponíveis na Feira do Livro Sublinhado na data 
e local futuramente designados, devendo o comprador compreender que o livro que adquire 
foi já usado, com as decorrentes implicações de desgaste físico do mesmo. 

10. Sorteio de Trajes Académicos

Todos os anos, a AAFDL sorteia trajes académicos para os alunos bolseiros ou para os benefi-
ciários dos apoios indiretos da Associação. Tal ação tem como objetivo o combate à exclusão 
daqueles que pretendam realizar atividades relacionadas com a praxe, mas que não possuem 
rendimentos suficientes para a aquisição do traje.

Para se participar no sorteio, dever-se-á enviar um e-mail para o Vogal da Ação Social com:

• Nome;

• Número de aluno;

• Comprovativo de bolsa;

• Comprovativo de que o aluno se encontra na segunda matrícula.

O endereço de correio eletrónico do atual Vogal da Ação Social é: simao.ribeiropovoa@aafdl.pt

11. Plataformas Online

11.1. "Art. 65.º"
Trata-se de uma compilação, presente no site da Associação Académica da Faculdade de Di-
reito de Lisboa, com todos os anúncios de alojamento acessível disponível na zona de Lisboa.

Tal medida surge num momento em que se torna cada vez mais importante ajudar 
os alunos, em especial, aqueles que se encontram na situação de deslocados, a 
obter o acesso a habitação, esta cada vez mais difícil fruto do aumento dos preços 
imobiliários na região.
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11.2. "I'm Ready!"
Trata-se de uma compilação, presente no site da Associação Académica da Faculdade de 
Direito de Lisboa, com todos os anúncios de postos de trabalho disponíveis, em part-time, na 
zona de Lisboa.

Tal medida surge como outra opção para que os alunos com carências socioeconómicas pos-
sam as possam combater, através do rendimento recebido em função do trabalho nestes 
mesmos postos, compatível com o horário académico. 

12. Biblioteca Jurídica da AAFDL 

12.1. O que é?
A nossa Biblioteca Jurídica, localizada nas instalações da Associação Académica, pretende 
proporcionar aos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa o acesso e 
empréstimo dos mais variados elementos de estudo, sem que estes tenham de despender 
monetariamente.

São objetivos gerais da Biblioteca Jurídica proporcionar aos utilizadores os materiais diversos 
e adequados ao seu desenvolvimento académico, contribuir para a diminuição do abandono 
escolar e também para a satisfação das necessidades de informação dos utilizadores que a 
solicitem.

Para se aceder à mesma, dever-se-á dirigir ao balcão da AAFDL.

12.2. Utilizadores
São utilizadores da Biblioteca Jurídica da AAFDL:

• Os estudantes sócios da AAFDL;

• Os estudantes bolseiros;

• Os estudantes que doarem um ou mais livros, durante cinco meses a partir da data da doa-
ção.

12.3. Prazos e Condições
O prazo de empréstimo dos livros é de quatro dias, podendo os utilizadores deter, em simul-
tâneo, até três obras.

O utilizador é sempre responsável pela publicação que requisitou, não devendo em nenhum 
caso cedê-la a terceiros, tendo de a repor em caso de dano ou perda.

Para mais informações, consultar o Regulamento da Biblioteca Jurídica AAFDL, presente no site da Associação Acadé-
mica da Faculdade de Direito de Lisboa.



25

Ação Social: Vertente Externa
Ao nível da vertente externa, esta resulta nas ações de solidariedade e no impacto direto que 
os estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa poderão ter na sociedade, 
através de programas organizados pela Associação Académica.

Dentro desta área, poderemos encontrar as mais diversas atividades de voluntariado, organi-
zadas pelo Departamento da Ação Social, em colaboração com diversas entidades exteriores, 
como lares, academias e outras instituições de solidariedade social, e, igualmente, diversas 
formas possibilitadoras de um impacto positivo na comunidade.

Vejamos, então, as modalidades desta mesma vertente externa.

1. Projetos

1.1. "Manhã 24"
Trata-se de uma atividade em que os estudantes poderão fazer companhia aos doentes inter-
nados em unidades hospitalares de Lisboa durante a manhã do dia 24 de dezembro, de forma 
a que estes possam ter companhia numa data em período natalício.

Tal atividade em nada afeta o aluno em questão, visto que o seu horário não abarca o usual 
horário natalício de cada um, permitindo-lhe conciliar o tempo em família com uma ação 
solidária.

Para se participar na atividade, dever-se-á enviar um e-mail para o Vogal da Ação Social, sen-
do o atual: simao.ribeiropovoa@aafdl.pt

1.2. "STAS - Sou Teu Amigo Sim"
Trata-se de uma atividade em que os estudantes poderão desenvolver uma relação de ami-
zade e acompanhamento com uma pessoa internada nos serviços hospitalares da região de 
Lisboa. A sua diferença em relação ao projeto "Manhã 24" centra-se no facto do “STAS” 
pretender criar uma ligação constante, contínua ao longo de todo o ano - e não só - não se 
tratando de uma ação balizada temporalmente.

Para se participar na atividade, dever-se-á enviar um e-mail para o Vogal da Ação Social, sen-
do o atual: simao.ribeiropovoa@aafdl.pt

1.3. "A Clássica Mudou a Casa"
Trata-se de uma atividade em que os estudantes voluntários serão mobilizados para a reabi-
litação de habitações de cidadãos carenciados na zona de Lisboa, nomeadamente, nas áreas 
mais degradadas.

Tal atividade pretende, através do espírito solidário e participativo dos alunos, prezar pela me-
lhoria da qualidade de vida daqueles com maiores dificuldades socioeconómicas.

Para se participar na atividade, dever-se-á enviar um e-mail para o Vogal da Ação 
Social, sendo o atual: simao.ribeiropovoa@aafdl.pt
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2. Outras Ações de Voluntariado

Além destes projetos de cariz social, a AAFDL apresenta, regularmente, outras ações de soli-
dariedade, nomeadamente:

Em colaboração com lares de terceira idade;

• Em colaboração com instituições de crianças e jovens;

• Distribuição de alimentos por cidadãos em situação de sem-abrigo na zona de Lisboa;

• Entre outros.

Ao logo do ano letivo, tais atividades serão organizadas e publicitadas, tendo a comunidade 
académica todas as informações disponíveis num futuro próximo.

3. Recolhas 

A Associação Académica, ocasionalmente, organiza várias ações de recolha, dentro das mais 
diversas áreas, de que são exemplo as recolhas de:

• Alimentos;

• Roupa;

• Material escolar;

• Produtos de higiene;

• Sangue;

• Medula óssea;

• Entre outros.

Ao logo do ano letivo, tais atividades serão organizadas e publicitadas, tendo a comunidade 
académica todas as informações disponíveis num futuro próximo.

4. "O Meu Primeiro Livro de Justiça"

A publicação da obra “O Meu Primeiro Livro de Justiça” – nome não definitivo – através da 
AAFDL Editora, representa um passo em frente no que toca à influência positiva que a Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa e a sua comunidade académica têm na sociedade.

A obra em questão refere-se a um livro de leitura acessível sobre temas cívicos, jurídicos e 
humanitários, para ser futuramente oferecido a instituições de crianças e jovens, com vista a 
que estes possam desenvolver o seu conhecimento na área, mas também uma vertente social 

e de consciência cívica nos mesmos.
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Além disto, a elaboração do livro teria também como missão a consciencialização do espírito 
solidário dos estudantes da nossa Faculdade, visto que o mesmo livro será composto por ex-
certos enviados pelos mesmos estudantes, numa ação de ligação entre os alunos e o "mundo 
exterior".

Assim, esta obra, composta por excertos textuais relativos a temas sociais como o respeito, a 
tolerância e a não discriminação, sempre com uma vertente pedagógica como leme, apresen-
ta-se como mais uma de muitas formas existentes de tornar a nossa Faculdade num bastião 
da justiça e da formação cívica.

Considerações Finais
Vistas todas as informações mais importantes acerca do Departamento da Ação Social da 
Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, esperamos que 
estejas agora mais informado(a) acerca de tudo aquilo que poderemos fazer por ti, sem es-
quecer, igualmente, todas as possibilidades que tens de poder criar um impacto positivo na 
comunidade através das nossas atividades no exterior.

Resta-nos, então, desejar-te o maior sucesso nesta grande aventura que é estudar na melhor 
Faculdade de Direito do País, sublinhando que poderás contar connosco sempre que preci-
sares e bem perto de ti!

Boa sorte!

Contactos
joao.ms@aafdl.pt | João Moreira da Silva - Vice-presidente da Intervenção Académica e Polí-
tica Educativa

simao.ribeiropovoa@aafdl.pt | Simão Ribeiro Póvoa - Vogal da Ação Social

Para mais informações, visita o site da AAFDL.
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