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A Reunião Geral de Alunos ( RGA ) é o órgão deliberativo máximo da Associação 
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa ( AAFDL ), onde todos os Estudantes 
se podem fazer ouvir e esclarecer sobre as mais variadas matérias. Aqui tratam-
se de questões relacionadas com a vida da AAFDL, com a vida da Faculdade/

Universidade e mesmo da nossa Sociedade.

A coadjuvar este órgão tão importante, encontra-se a Mesa que é composta por: um 
Presidente, um Vice-Presidente, dois Secretários e dois Suplentes. A função desta é 
garantir que as RGA’s se realizem de forma plena. Além disto, a Mesa deve também 
velar pelo funcionamento da AAFDL no seu todo, actuando como um diplomata que 

garante que os Estatutos são sempre cumpridos. 

Após uma breve apresentação orgânica, passamos agora a algumas questões 
frequentes sobre a dinâmica das RGA’s em si:

PONTOS DE ANÚNCIO – as RGA’s são anunciadas nos placares espalhados pela 
Faculdade e também pelas redes sociais Facebook e Instagram (art. 18º dos Estatutos);

CONVOCAÇÃO DE RGA’S – além das RGA’s Ordinárias, que são obrigatórias 
pelos Estatutos, existem também as Extraordinárias que podem ser convocadas por 
iniciativa/requerimento dos Órgãos, ou também a requerimento de pelo menos 50 

estudantes (artgs. 16º e 17º dos Estatutos e art. 7º nº1 alínea i.);

QUÓRUM – as RGA’s dão início à hora marcada, se estiverem pelo menos 100 
estudantes presentes; se assim não for, após 30 minutos, dar-se-á início com pelo 
menos 25 estudantes, sendo este o quórum mínimo de reunião e deliberação (art. 19º 
dos Estatutos e artgs. 7º nº1 alínea a. e 14º do Regimento);

VOTAÇÕES – as deliberações da RGA são tomadas por maioria simples dos votos dos 
estudantes presentes, sem prejuízo das disposições especiais previstas nos Estatutos, tendo 
para o efeito, cada estudante, um voto. O voto é exercido pessoalmente e de forma 
pública, de braço no ar, não havendo possibilidade do aluno fazer-se representar. Os 
estudantes não podem sair ou entrar do espaço físico onde a RGA se realiza, durante 
o período de votação, à excepção dos estudantes do pós-laboral e os trabalhadores 
estudantes que podem votar de forma antecipada, atendendo aos trâmites específicos. 
Os estudantes podem ainda justificar o seu sentido de voto, por escrito ou por declaração 
oral (art. 20º dos Estatutos e art. 7º nº1 alínea a., 22º, 23º, 24º e 25º do Regimento);
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REQUERIMENTOS E INTERPELAÇÕES – os estudantes podem sempre fazer chegar 
à Mesa algum requerimento, oral ou escrito, ou até mesmo interpelar esta, podendo: 
introduzir/alterar algum ponto na ordem de trabalhos, pedir para que seja tido em 
conta algum tipo de procedimento ao longo da RGA, questionar alguma decisão da 
Mesa (artgs. 7º nº1 alíneas c., d., g., 18º e 19º do Regimento);

INTERVENÇÃO – os estudantes podem intervir em RGA, seja para apresentar projectos, 
moções, propostas, recomendações ou sugestões, sobre os mais variados assuntos 
que se vão discutindo, a nível interno e externo da Faculdade, tendo 3 minutos para 
o fazer, sendo que a Mesa pode sempre atribuir mais 2, caso o interveniente peça 
no final, ou até mesmo prolongar mais ainda, caso se justifique para um melhor 

esclarecimento da RGA ( artgs. 7º nº1 alínea b. e 16º do Regimento);

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – os estudantes podem questionar o orador anterior, 
inscrevendo-se para o efeito até ao fim da intervenção deste último, de forma a verem 
esclarecida alguma matéria que não tenha ficado clara. O pedido esclarecimento 
terá então a duração de 1 minuto e a resposta ao mesmo 2 minutos (artgs. 7º nº1 

alínea e. e 17º do Regimento);

ACTAS – é sempre elaborada uma acta da RGA para que haja uma fiel reprodução 
de tudo o que nela se processou, em termos de debate e votação. Esta fica 
disponível nos 10 dias úteis seguintes, sendo depois sujeita a aprovação na próxima 

RGA (art. 26º do Regimento);

DEVERES DOS MEMBROS DA RGA – cabe a todos os Estudantes comparecerem e 
participarem naquilo que é uma parte essencial da vida da AAFDL, pautando-se por 
uma postura de boa fé, lealdade, imparcialidade e ordem, para que a RGA possa 
prosseguir os seus trabalhos bem e de forma célere, prestigiando-se sempre (art. 8º 
do Regimento).

Qualquer dúvida que surja, pode sempre ser colocada a qualquer membro da 
AAFDL. Este Guia não dispensa, de maneira nenhuma, a consulta dos Estatutos e do 
Regimento de forma integral, os quais se encontram no site da AAFDL, sendo isto 
apenas uma mera iniciação.
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