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Caro colega, em nome da Direção da AAFDL deixa-me dar-te as boas-vindas à 

melhor Faculdade do Direito do País, a Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa. Hoje inicias uma nova etapa que vai definir, em larga escala, o teu 

futuro. Não será um caminho fácil, mas será, certamente, recompensador, 

pois quando olhares para trás, dirás que foram os melhores anos da tua vida.

Nesta que vai ser a tua segunda casa, encontrarás os teus maiores desafios, 

mas também as tuas maiores conquistas. Serão quatros anos repletos de 

novas experiências e crescimento pessoal, desde ganhares o hábito a 

novos métodos de ensino e avaliação até conheceres novas pessoas que te 

acompanharão neste percurso.

A mudança traz medos e receios, por isso, podes contar com a Associação 

Académica da Faculdade de Direito de Lisboa para te ajudar nesta nova 

jornada. Aproveita as oportunidades que te são apresentadas, envolve-te na 

vida académica e desafia-te.

A AAFDL estará cá para te acompanhar em tudo desde o primeiro dia. Vamos 

garantir que te sentes integrado e que tens as melhores condições e o apoio 

necessário para estudares e desenvolveres as tuas competências, sejam elas 

académicas, artísticas ou desportivas. E para que cries as melhores memórias, 

terás à tua espera as melhores festas universitárias de Lisboa.

Que estes sejam os melhores anos da tua vida e que a Associação Académica 

contribua para isso.

Conta connosco, estaremos sempre ao teu lado.

A TUA SEGUNDA CASA 
MENSAGEM DO PRESIDENTE AAFDL

Filipe Gomes

Presidente Direção AAFDL
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Criada em 1914, a AAFDL é um símbolo vivo do associativismo universitário 

em

Portugal, tendo estado presente nos diversos marcos da contestação 

estudantil, desde

a crise académica da década de 60 à contestação ao novo Regime Jurídico 

das

Instituições de Ensino Superior em 2007, passando pela luta contra as 

propinas e ao

financiamento do Ensino Superior nos anos 90. Atualmente a AAFDL assenta 

numa

estrutura organizativa complexa, independente e ambiciosa.

Já conheces a orgânica? A AAFDL divide-se em três órgãos:

- Direção
- Mesa de Assembleia Geral de Alunos
- Conselho Fiscal

Direção – A direção é o órgão executivo que concretiza e direciona a 

vida académica. É constituído por doze departamentos, 6 por cada vice-

presidência. Cada departamento tem como coordenador um vogal, contando 

este com uma equipa de colaboradores. Cada vogalidade possui uma área 

de atuação especifica, desenvolvendo eventos e projetos na vertente na qual 

se enquadra.

Contactos:
Presidente – filipe.gomes@aafdl.pt

Tesoureiro - tome.cardoso@aafdl.pt

Secretária- mariabeatriz.tacao@aafdl.pt

Vice-Presidente da Intervenção - joao.ms@aafdl.pt

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA 
FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA
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Vice-Presidente das Atividades - ricardo.vicente@aafdl.pt

Departamento da Acção Social - simao.ribeiropovoa@aafdl.pt

Departamento da Produção Jurídica e Apoio Editorial - ines.almeida@aafdl.

pt Departamento do Acompanhamento Académico - nadia.zatic@aafdl.pt

Departamento do Pedagógico - gustavo.almeidaneves@aafdl.pt

Departamento do Pós Laboral e Trabalhador Estudante - diogo.vieiraborges@

aafdl.pt Departamento de Mestrados e Saídas Profissionais - eduardo.nazari@

aafdl.pt Departamento de Marketing e Comunicação Académica - raquel.

morais@aafdl.pt Departamento do Recreativo - luis.reto@aafdl.pt

Departamento do Cultural e Núcleos Autónomos - francisco.carvalho@aafdl.

pt Departamento de Apoio ao Primeiro Ano – polina.popovych@aafdl.pt 

Departamento de Erasmus e Relações Internacionais - filipa.costa@aafdl.pt 

Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar - miguel.maximo@aafdl.pt
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ORGANOGRAMA DIREÇÃO AAFDL

Tesouraria
Tomé Cardoso

Presidência
Filipe Gomes

Secretaria
Beatriz Tacão

Vice Presidência da Intervenção
João Moreira da Silva

Vice Presidência das Atividades
Ricardo Vicente

Ação Social
Simão Póvoa

Acompanhamento 
Académico
Nádia Zatic

Pós Laboral e 
Trabalhador Estudante

Diogo Borges

Produção Jurídica e 
Apoio Editorial
Inês Almeida

Pedagógico
Gustavo Santos

Mestrados e Saídas 
Profissionas

Eduardo Nazari

Marketing e 
Comunicação 

Académica
Raquel Morais

Cultural e Núcleos 
Autónomos

Francisco Carvalho

Erasmus e Relações 
Internacionais
Filipa Costa

Recreativo
Luís Reto

Departamento de 
Apoio ao 1ºano 
Polina Popovych

Desporto, Saúde e 
Bem-Estar

Miguel Máximo
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Suplência – Cada suplente é suscetível de assumir um lugar, caso exista vacância 

do cargo. Se tal não acontecer têm um trabalho auxiliar, desempenhando 

tarefas específicas de cada departamento, sendo braços direitos constante.

SUPLÊNCIA DIREÇÃO AAFDL

Jorge Costa
jorge.costa@aafdl.pt

João Vitorino
joao.vitorino@aafdl.pt

Catarina Preto
catarina.preto@aafdl.pt

Pedro Barreto
pedro.barreto@aafdl.pt

Maria Beatriz da Cunha
mariabeatriz.cunha@aafdl.pt
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Agora é a altura de conheceres cada departamento da tua Direção, algumas 

das suas competências e o papel de cada um.

DEPARTAMENTOS DIREÇÃO AAFDL

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

se como o meio primordial para a defesa e ajuda ao enriquecimento curricular dos 

estudantes. É composta por 6 departamentos, sendo eles:

Acão Social
Um número elevado de estudantes necessita de apoios a vários níveis, daí a inegável 

importância e impacto deste departamento para os estudantes. Assim, a sua missão 

será a de apaziguar as necessidades sentidas pelos alunos, colmatando insuficiências 

económicas e prestando outro tipo de apoios, tais como o alojamento acessível para 

os estudantes ou a maior abertura da comunidade estudantil em relação aos apoios 

sociais. Assim, recheado de novas ideias, com o intuito de fortalecer a nossa política 

interna e de desenvolver o nosso impacto fora da Faculdade, a vertente externa não 

pode ser descurada, tais como as ações de voluntariado, procurando o enriquecimento 

pessoal de cada aluno e deixar uma marca na sociedade.

• Biblioteca Jurídica –  a AAFDL dispõe de uma Biblioteca Jurídica que pode ser 

consultada a custo zero pelos alunos bolseiros e demais sócios da AAFDL. 

• Fundo de Emergência Social – tem como objetivo amparar os alunos em situações 

socioeconómicas imprevisíveis e de emergência extrema, de forma a combater o 

abandono escolar.

• Apoios Indiretos –os alunos podem candidatar-se a receber:

  • Senhas de almoço

  • Material escolar 

  • Cartão de fotocópias

  • Manuais

VICE PRESIDÊNCIA DA INTERVENÇÃO
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• Passe

• Fundo Go Home with AAFDL  

Algumas das suas concretizações também passam por:
• Guia da Ação Social, no qual estarão presentes diversas informações, nomeadamente, 

sobre apoios indiretos, candidaturas a bolsas de estudo e

alojamento (Disponível aqui);

• Desenvolver diversos projetos de voluntariado;

• Organizar as “Jornadas Sociais”, conferências relativas a temáticas de foro social, 

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

os direitos humanos e a solidariedade;

Produção Jurídica e Apoio Editorial
Caracteriza-se pela sua capacidade de promoção da investigação e produção 

científica, bem como o seu papel ativo na relação entre os alunos e aquelas que são as 

exigências do mercado de trabalho. O objetivo é aproveitar e desenvolver as melhores 

qualidades dos membros desta segunda casa, para que saiam da nossa faculdade 

com muito mais do que lhes é ensinado nas áreas curriculares base.

Algumas das suas concretizações passam por:
• Publicação de trabalhos jurídico-científicos na Revista Jurídica AAFDL;
• Realizar diversos Moot courts e Workshops;
• Realizar o II Congresso AAFDL, onde se reunirão diferentes oradores com

competências especializadas, bem como moderadores, para debater sobre temas 

jurídicos atuais e de relevo no quotidiano jurídico;

Acompanhamento Académico
Pretende 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.

Algumas das suas concretizações passam por:
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• Realizar o Open Day e as Inscrições;
• Responsável pelo Programa Embaixadores
• Realização de Workshops e Debates de vários temáticas e moldes;

Pedagógico
O Departamento do Pedagógico apresenta-se como um departamento de enorme 

transversalidade, na medida em que não se confina a questões no âmbito da 

licenciatura. A sua pedra basilar será assegurar que todos os alunos têm uma palavra a 

dizer e um papel ativo na resolução de todas questões com a Faculdade relacionadas, 

lado a lado com o Conselho Pedagógico.

Algumas das suas concretizações passam por:
• Propor alterações ao regulamento de Avaliação;
• Receber as queixas Pedagógicas;
• Estabelecer o diálogo e o contacto entre os alunos e o Conselho Académico;

Pós Laboral e Trabalhador estudante
Não sei se sabias, mas a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa é a única 

faculdade de direito do país que tem o regime de pós-laboral. O regime de pós- laboral 

tem como horário de aulas o período entre as 18:30 e as 22:20, sendo apenas está a 

diferenciação entre os regimes, todo o currículo, todas as cadeiras são exatamente os 

mesmo.

O Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador Estudante tem como principal

função apoiar e acompanhar os alunos do regime noturno e trabalhadores estudantes

no seu percurso académico. Sem tornar diferente o que é igual, tentaremos assegurar

a qualidade dos regimes, atendendo às especificidades dos mesmos.

Deste modo, o Departamento assegurar-se-á de que, tanto o regime de pós-laboral,

como o estatuto trabalhador estudante terão a melhor visibilidade e transparência

possíveis.

Algumas das suas concretizações passam por:
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• Promover a participação dos alunos de Pós-Laboral nas atividades desportivas 
da faculdade;
• Fortalecer a posição do Trabalhador-Estudante
• Lutar pelo alargamento do horário dos Serviços;

Mestrados e Saídas Profissionais
Constitui 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. Deve 

ser encarado numa linha dinâmica e dinamizadora através da divulgação de estágios, 

ofertas de emprego e todo o tipo de informações que ajudem os alunos a ingressar 

no mercado de trabalho. Cabe também a este departamento a  promoção dos 

Mestrados FDUL e o respetivo esclarecimento, através da sua divulgação e articulação 

com as necessidades que se vão impondo no mercado de trabalho.

Algumas das suas concretizações passam por:
• Elaborar o Guia dos Mestrados, de forma a fomentar a divulgação das informações 

dos cursos da Faculdade, com as informações essenciais sobre os Mestrados para 

estudantes internacionais e nacionais;

• Criação de uma Revista Jurídica própria para os mestrados e doutoramentos para 

a publicação de artigos científicos, teses e outros trabalhos, em colaboração com o 

Departamento da Produção Jurídica;

• Garantir a continuidade da Feira da Empregabilidade, de forma a dinamizar 

as oportunidades oferecidas aos alunos, através de parcerias com escritórios de 

advogados, tribunais, órgãos públicos nacionais e estrangeiros, entre outros;

AAFDL | MANUAL DO CALOIRO 201914
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A Vice-Presidência das Atividades e Valorização Extracurricular assume-se como 

crucial no desenvolvimento pessoal, académico e até mesmo profissional dos nossos 

alunos. Composto igualmente por 6 departamentos, sendo eles:

Marketing e Comunicação Académica
O objetivo deste departamento é estar lado a lado com cada aluno desta faculdade, 

fazendo com que estejas sempre a par de toda a informação. Mereces, assim, que 

esta seja sempre transparente, atempada e contínua.

Algumas das suas concretizações passam por:
• Tratamento do site da AAFDL;

• Responsabilidade pela linha de merchandising AAFDL;

• Realização de Conferências e Jornadas ligadas às temáticas do departamento;

Recreativo
Tem como principal missão a realização de eventos com vista ao entretenimento

académico. Tendo como mote o melhor aproveitamento das noites universitárias, este

departamento pretende inovar e dinamizar as festas alargando as mesmas aos vários

espaços e momentos académicos, pretendendo que todos os estudantes usufruam 

de noites inesquecíveis e memoráveis na Faculdade de Direito de Lisboa.

Plano de festas:
• Porco no Espeto (20 Setembro)
• Chillout Sessions – 1ª edição (finais de Setembro)
• Festa da Cerveja  (inícios de Outubro)
• Chillout Sessions – 2ª edição (Meados de Outubro)
• Festa Brasileira (Finais de Outubro)
• Gala do Caloiro (Meados de Dezembro)

Cultural e Núcleos Autónomos

VICE PRESIDÊNCIA DAS ATIVIDADES 
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A Faculdade de Direito de Lisboa, apresenta-se como uma comunidade que não se 

cinge apenas àquilo que estudamos e que realizamos como estudantes desta casa, 

antes com uma diversidade imensa que acaba por se refletir nos variados núcleos que 

esta contém e na emergente cultura que estes caraterizam no nosso seio académico. 

Este departamento pretende então integrar os alunos da nossa instituição nas 

atividades culturais desenvolvidas pelos núcleos e pelos estudantes.

Importante não esquecer de mencionar a Rádio localizada no bar velho, à disposição 

para aligeirar as tardes.

Algumas das suas concretizações passam por:
• Realização do Festival de Tunas e do Sarau Cultural;
• Elaboração do Guia dos Núcleos;
• Promoção de visitas guiadas a locais de interesse;

Erasmus e Relações Internacionais
Num mundo cada vez mais transformado numa aldeia global, a experiência 

internacional académica é, mais do que nunca, reconhecida como uma mais-valia para 

qualquer estudante. Como tal, é imperativo que a Faculdade de Direito de Lisboa, e 

a Associação Académica, se demonstrem cada vez mais aptos e competentes para a 

projeção de fortes relações, dentro e fora de Portugal.

Acarreta a responsabilidade de garantir o melhor acolhimento dos estudantes 

Incoming, providenciar a informação e ajuda necessária aos estudantes Outgoing e 

um maior debate e esclarecimento acerca de questões com relevo internacional.   

Algumas das suas concretizações passam por:
• Organização da “Semana de Erasmus” de forma a integrar os alunos Incoming;

• Organização e promoção de debates sobre diversos temas de relevo internacional;

• Proporcionar uma melhor publicitação e esclarecimento de todo o procedimento 
e requisitos no âmbito dos Programas Erasmus, Erasmus+ e Almeida Garret;
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Apoio ao Primeiro Ano
Cada percurso da nossa vida é feito de desafios, principalmente o ingressar no Ensino 

Superior, caminho feito de obstáculos e crescimento. O Departamento de Apoio ao 

Primeiro Ano, conjugando medidas de maior lazer e de maior seriedade, é expressão 

da integração e da entreajuda, pautando-se, assim, por uma lógica de proximidade, de 

modo a que todos os novos alunos tenham a melhor adaptação a esta nova realidade, 

garantindo que toda a informação e ajuda estejam sempre a seu lado.

Algumas das suas concretizações passam por:
• Garantir a existência de Sessões de Esclarecimento após as inscrições, tal como a 
realização de Workshops de diversas temáticas;
• Realização da VII Gala do Caloiro tal como os Jantares do Caloiro;
• Realização do Fim de Semana do Caloiro;

Desporto, Saúdo e Bem Estar
Com o intuito de manter um estilo de vida saudável e ativo, este departamento,

possibilitando a existência de várias equipas e iniciativas, tem como objetivo, a

aproximação entre todas as equipas por forma a criar uma maior união entre os

estudantes-atletas da nossa casa e uma maior ligação entre todos os estudantes, os

atletas e a prática desportiva.

A vida desportiva encerra uma convergência de práticas que potencia a integração

dos estudantes, acarreta valores como o companheirismo, fraternidade, amizade e

espírito de equipa, inalcançáveis em qualquer outra atividade.

Algumas das suas concretizações passam por:
• Realização das Jornadas de Direito do Desporto;
• Promoção de cursos tais como: primeiros socorros; defesa pessoal; rastreio de 
doenças e colheitas de sangue, etc;
• Criação de meses temáticos do Desporto;
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Várias modalidades existentes nas quais te podes inscrever, tais como: Futebol 
(masculino), Futsal (feminino e masculino), Voleibol (feminino), Basquetebol 
(feminino e masculino) e Andebol (feminino e masculino).

Todas estas equipas e outras possíveis de serem criadas estão sempre

dependentes do número de atletas e das condições que existam para a sua construção 

e aposta. Tens também outras modalidades possíveis, com destaque para as seguintes

modalidades individuais: Esgrima, Judo, Natação ou Equitação, entre outras.
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O Conselho Fiscal faz parte da Associação académica da 

faculdade de direito de Lisboa (AAFDL), assumindo-se como 

o Órgão fiscalizador da atividade financeira da AAFDL. A sua 

eleição é feita por método de Hondt, permitindo afirmar-se 

como o Órgão mais representativo da AAFDL. Tem como 

A Mesa da Assembleia Geral de Alunos – A Reunião

Geral de Alunos ( RGA ) é o órgão deliberativo máximo da

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 

onde

todos os Estudantes se podem fazer ouvir e esclarecer sobre 

MESA E CONSELHO FISCAL

as mais variadas matérias. Aqui trata-se de questões relacionadas com a 

vida da AAFDL, com a vida da Faculdade/Universidade e mesmo da nossa 

Sociedade.

A moderar 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 com que as RGA’s se realizem de forma plena, 

harmoniosa e que se pautem pela produtividade. Além disto, a Mesa deve 

ainda velar pelo funcionamento da AAFDL no seu todo.

Presidência da Mesa - André Carujo
email: andre.carujo@aafdl.pt

principais atribuições a elaboração de pareceres, no início do mandato, 

sobre o orçamento e, no fim do mandato, sobre o relatório de contas. Para 

além disto, deve desenvolver um trabalho contínuo e próximo da Direção 

da AAFDL, de forma a garantir o rigor e a boa gestão financeira da mesma.

Neste sentido, apresentamo-nos como um Conselho Fiscal que está ao teu 
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lado, enquanto aluno, desde o teu primeiro dia, garantindo uma AAFDL 

coesa, independente e transparente.

Presidência do Conselho Fiscal - Rúben Caio
Email: ruben.caio@aafdl.pt
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A AAFDL Editora é uma Editora de alunos, para alunos. Não se pode pensar 

na AAFDL Editora sem pensarmos nesta frase, porque toda a história da 

mesma corrobora a ideia elencada.

O nosso slogan, “Há mais de 100 anos a editar o futuro”: é característico 

daquilo que somos e representamos. Sabemos de onde vimos, onde estamos 

e para onde vamos!

  

Atualmente, a AAFDL tem em mãos um projecto de cooperação editorial 

com os países de língua portuguesa, produzindo diversas obras, bem como 

compondo bibliotecas jurídicas. Este ano Editorial será cheio de conquistas 

e inovações. Somos,  atualmente, a 2ª Maior Editora Jurídica do País, 

mas não nos resignamos com isto. É sempre possível fazer mais, melhor 

e diferente, apenas precisamos que pessoas como tu vistam a camisola e 

percebam que esta Editora não é só de alguns, é de todos e deve ser sempre 

assim. 

Esta área, ainda que sob a supervisão e orientação da Direcção, possui uma

 gestão profissionalizada, contando, para além da livraria, com uma área de 

contabilidade e de fotocomposição e impressão. Consequentemente não 

podemos falar da AAFDL Editora sem falarmos daqueles que lhe dão rosto, 

que trabalham diariamente para a sua manutenção e crescimento e, por isso, 

um reconhecimento:

- Anabela, Antónia, Bruno, Fátima, Hélia, Ilda, Isabel, Lina, Miguel, Norberto 

e Pedro.

É com grande orgulho que afirmamos que a AAFDL Editora já esteve 

presente, pelo terceiro ano consecutivo, na Feira do Livro de Lisboa. São 

de realçar os descontos de 50% que colocamos nos livros com mais de 18 

EDITORA AAFDL
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meses de publicação e, ainda, em todos os livros presentes na Feira. Para o 

ano, visitem-nos!

Vem conhecer a tua Editora e fica atento às próximas novidades!

Tomé Baptista Cardoso

Tesoureiro AAFDL
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Diretor da Faculdade – é, por excelência, o órgão de representação e 

direção da Faculdade de Direito.

Competências: 
Representar a Faculdade interna e exteriormente; designar os Subdiretores; 

presidir ao Conselho Académico e ao Conselho de Gestão; designar os júris 

de provas académicas; exercer poder de direção sobre os funcionários e 

dirigir os serviços administrativos; executar as deliberações do Conselho de 

Escola, do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico; celebrar, ouvido 

o Conselho Científico e o Conselho Académico, convénios ou acordos de 

cooperação com outras entidades; instituir prémios escolares e ainda exercer 

as funções que lhe sejam delegadas pelo Reitor.

Conselho de Escola - órgão representativo da comunidade de docentes e 

investigadores, estudantes e funcionários não docentes e não investigadores. 

É o órgão de fiscalização dos atos do Diretor e do Conselho Académico. 

Competências:

• Eleger, suspender ou destituir o Diretor; designar os membros do Conselho 

Académico;

• Aprovar o plano estratégico da Faculdade;

• Aprovar o orçamento; apreciar o relatório e as contas do ano anterior

Conselho Académico – órgão consultivo e de apoio à atividade do Diretor

Competências: 

• Pronuncia-se sobre as propinas;

• Início e termo do ano letivo;

• Calendário dos exames e das tarefas letivas.

Conselho Científico - órgão deliberativo da Faculdade em vários planos 

ORGÃOS DA FACULDADE
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do ensino, da carreira docente e da investigação. Do Conselho fazem 

parte professores dos quatro grupos de disciplinas da Faculdade: Ciências 

Histórico-Jurídicas; Ciências Jurídicas; Ciências Jurídico-Económicas e 

Jurídico-Políticas.

Competências:

• Aprovar ou propor cursos de mestrado e de doutoramento, pós-graduação 

e quaisquer outros e os respetivos regulamentos;

• Elaborar propostas e pronunciar-se sobre propostas do regulamento de 

avaliação de estudantes;

• Impulsionar, orientar e coordenar todas as atividades de investigação 

científica no âmbito da Faculdade.

Conselho Pedagógico - órgão de decisão pedagógica da Faculdade. 

Compõem o Conselho Pedagógico docentes e estudantes, eleitos pelos três 

ciclos de estudos (licenciatura, mestrado e doutoramento).

Competências:

• Orientações pedagógicas e os métodos de ensino e de avaliação;

• Apreciar as queixas pedagógicas;

• Aprovar o regulamento de avaliação dos estudantes

Conselho Consultivo – órgão que promove a abertura da Faculdade à 

comunidade. 

Competências: 

• Emitir parecer sobre o plano estratégico; 

• Pronunciar-se sobre o orçamento;

• Apreciar o plano trienal de oferta letiva da Faculdade de Direito;

Conselho de Gestão – órgão de gestão administrativa, patrimonial e 

financeira da Faculdade.
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Competências:
• Propor as propinas correspondentes aos diferentes ciclos de estudos; 

• Fixar as taxas e os emolumentos de quaisquer serviços prestados pela 

Faculdade de Direito;

• Autorizar nos termos da lei, a realização de despesas.

Para mais informações, regimentos e atas consultar:
 http://www.fd.ulisboa.pt/faculdade/orgaos/

As queixas podem ser enviadas para:
Gustavo.almeidaneves@aafdl.pt

Formulário de queixas pedagógicas:
por link

 MANUAL DO CALOIRO 2019 | AAFDL 25

GUIA_manual caloiro_2019_2.indd   25 4/9/19   10:19 am



A Divisão Académica integra os serviços de apoio a docentes e discentes 

no âmbito da formação científica. É na Divisão Académica que os alunos 

se devem inscrever nos vários ciclos de estudo, proceder ao pagamento de 

propinas e às inscrições nas épocas de exame.

Os serviços da Faculdade são coordenados pelo Diretor Executivo, cargo 

atualmente desempenhado pela Professora Doutora Cláudio Madaleno.

CENTRO DE APOIO AO ESTUDANTE
Localização: Piso 0, Sala 10.08

Contactos: 21 798 46 00 

Sites: cae@fd.ul.pt / www.facebook.com/CAE.FDUL

Horário de atendimento: Todos os dias, das 10h às 12:30h e das 14h às 

16:30h

O Centro de Apoio ao Estudante, CAE, constitui um serviço da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, de apoio ao estudante durante todo o seu 

percurso académico. Ao CAE compete o apoio nas seguintes fases:

1. Gabinete de Saídas Profissionais

2. Gabinete de Responsabilidade Social

3. Tutoria

4. Apoio a Alunos com Necessidades Especiais

  1. GABINETE DE SAÍDAS PROFISSIONAIS
Localização: Piso 0, Sala 10.08

Contactos: 21 798 40 00

Sites: saidasprofissionais@fd.ul.pt  https://www.facebook.com/CAE.FDUL

Horário de atendimento: Dias úteis: das 10h às 12:30h e das 14h às 16:30h

O Gabinete de Saídas Profissionais da FDUL, GSP, tem como principal 

DIVISÃO ACADÉMICA: SERVIÇOS
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objetivo apoiar os atuais e antigos alunos da FDUL a entrar no mercado de 

trabalho. O Gabinete está de olhos postos no mercado laboral para perceber 

onde os nossos alunos são necessários.

A missão do GSP é desenvolvida através da realização de jornadas e mostras 

de várias opções de trabalho na área do Direito; busca e divulgação de 

oportunidades de trabalho na área do Direito; do apoio à elaboração de 

currículos e aconselhamento aos candidatos; e da celebração de acordos e 

parcerias com entidades empregadoras. GSP realiza a divulgação de ofertas 

de emprego e de candidatos à empregabilidade

quer através do site da FDUL, quer de uma página no Facebook.     

  
2. GABINETE DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Localização: Piso 0, Sala 10.08

Contactos: 21 798 40 00

Site: responsabilidadesocial@fd.ul.pt

Horário de atendimento: Dias úteis: das 10h às 12:30h e das 14h às 16:30h

O Gabinete de Responsabilidade Social, GRS, apoia os estudantes da FDUL 

com dificuldades económico-financeiras, sociais e de integração, prestando 

neste âmbito, ainda, apoio à comunidade através da divulgação e criação 

de apoios sociais aos estudantes. Estes apoios permitem dar respostas 

a necessidades como a alimentação, transporte, alojamento, propinas, 

materiais didáticos, etc, de estudantes que se encontram em situação de 

comprovada insuficiência económica ou com necessidades especiais.

O GRS utiliza canais de comunicação diversos (mailing, site, afixação de

informação no espaço físico da FDUL), e realiza sessões de informação 

e esclarecimento. O GRS organiza ainda a prestação de trabalho de 

voluntariado de acompanhamento social e ambiental, dando ainda apoio 

à institucionalização de clínicas legais em parceria com a Pro Bono e a 

Comunidade Vida e Paz e de Clínicas de Rua especializadas em educação 

jurídica. 
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3. TUTORIA
Localização: Piso 0, Sala 10.08

Contactos: 21 798 40 00

Site: tutoria@fd.ul.pt

O Serviço de Tutoria da FDUL visa proporcionar um apoio complementar e

personalizado aos estudantes do 1o ciclo. A Rede de Tutores da FDUL é 

composta por alunos de Licenciatura ou recém-licenciados, que são, no 

exercício destas funções, acompanhados por membros das equipas docentes 

das respetivas unidades curriculares. Os tutores são selecionados mediante 

currículo e entrevista por um júri composto por docentes da disciplina e 

acompanhados pela coordenação da Tutoria e do GAE.

As sessões de tutoria são de livre acesso para qualquer aluno de Licenciatura 

da FDUL, mediante inscrição. Existem sessões de tutoria ao longo do 

semestre, geralmente com uma regularidade semanal, e sessões especiais 

para preparação de exames. As sessões são realizadas com 1 a 3 alunos e 

podem ser feitas sessões

individualizadas. 

4. APOIO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Localização: Piso 0, Sala 10.08

Contactos: 21 798 40 00

Horário de atendimento: Dias úteis: das 10h às 12:30h e das 14h às 16h

O Apoio a Alunos com Necessidades Especiais é diversificado e, de uma 

forma constante, são disponibilizados os seguintes apoios:

• Atendimento personalizado e prioritário nos vários serviços da FDUL;

• Acessos de elevador e rampas para estudantes com dificuldades de 

locomoção;

• Disponibilização de recursos informáticos (computador portátil, computador 

com teclado braile, entre outros), mediante solicitação; 

• Digitalização de manuais essenciais e empréstimo de livros da Biblioteca 

da FDUL;
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• Flexibilização dos métodos de avaliação em função das caraterísticas e 

necessidades especiais dos estudantes.

    

GABINETE DE APOIO PSICOLÓGICO 
Localização: Piso 2, sala 12.28

Horário de atendimento: Mediante marcação

Mais informações – contactos: Nádia.zatic@aafdl.pt / Joao.ms@aafdl.pt

Foram inauguradas, no dia 30 de abril de 2019, as instalações do Gabinete 

de Apoio Psicológico (GAP). A criação deste Gabinete tem por base uma 

iniciativa da AAFDL, liderada pela aluna Flávia Cabaço, que mereceu o apoio 

da Direção da Faculdade, designadamente, na disponibilização das referidas 

instalações.

Trata-se de uma estrutura de acompanhamento e apoio ao dispor de todos 

os alunos da FDUL, num quando de reserva e confidencialidade. Ao longo da 

vida académica podem por vezes surgir crises de ansiedade, esgotamentos 

nervosos e, nos casos mais graves, depressão e abandono dos estudos. 

Agora existe um mecanismo de resposta e apoio sempre quando necessário.

As consultas são gratuitas para alunos da faculdade.
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Não és da zona de Lisboa? Vais viver sozinho pela primeira vez? Enfrentar 

uma nova aventura? Então estas dicas são para ti!

Comecemos então pelo mais importante: arranjar um teto se ainda não o 

tens, não queremos que vás viver para debaixo da ponte Vasco da Gama, 

apesar da boa vista grátis. Nós sabemos que é difícil encontrar uma casa aqui 

e que os quartos e apartamentos estão ao preço do ouro. Mas além da lista 

de sites que vamos deixar em baixo para te ajudar, aqui vão algumas dicas:

1- Cuidado com os anúncios falsos! Há muita gente que se tenta aproveitar 

de pessoas que tal como tu andam à procura de casa pela primeira vez em 

Lisboa, por isso jamais transfiras dinheiro para os senhorios/as antes de visitar 

a casa ou o quarto.;

2- É sempre melhor ir viver com amigos que já conheças, para te ambientares 

melhor à cidade em conjunto... Mas caso isso não aconteça tenta sempre 

saber com quem vais morar: o que fazem? Que idade tem?... Para estares 

mais à vontade e conheceres as pessoas com as quais irá partilhar vários 

momentos fora das portas da faculdade;

3- Existem residências para estudantes e dão prioridade a bolseiros, por isso 

se é o teu caso tenta ir para uma delas pois irá ter um custo significativamente 

menor;

4- A faculdade tem um placard em frente à sala de estudo com vários 

anúncios de casas e quartos para estudantes, pode ser um ponto de partida 

para procurares;

5- Além dos sites, existem vários grupos de Facebook onde há imensos 

anúncios, mas remetendo para a dica nº 1, cuidado! 

Sites para procurar Alojamento
Apresentamos-te uma lista de sites que te podem ajudar a encontrar 

alojamento:

NÃO SOU DE LISBOA... E AGORA?
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• Uniplaces

• Bquarto

• Olx

• Custo justo

• Idealista

• Imovirtual

• Casa. Sapo.pt

• Roomgo

• Spotahome

Também há grupos no Facebook onde podes procurar:

“Casas e Quartos para Alugar até 350€ em Lisboa e Grande Lisboa”;

“Casas e Quartos para Alugar até 450€ em Lisboa e Grande Lisboa”;

“Casas/quartos para alugar em Lisboa”;

Trefas domésticas?
    Agora passemos para a parte do desafio que será viver sozinho numa nova 

cidade: sei que deves estar confuso de como gerir o tempo entre ser uma 

“dona de casa desesperada”, um aspirante a “Harvey Specter” e a jola no 

velho, mas calma nós ajudamos!

I. Se vais viver sozinho provavelmente vais ter de cozinhar, no início há uma 

possibilidade grande de: ou deixares queimar o jantar; fazeres esparguete a 

mais; que os bifes saiam sem sabor... Tudo isso é normal, acredita! Prepara 

umas receitas antes de partires, faz umas chamadas à pessoa que costumava 

fazer isso por ti ou procura umas receitas no youtube... Mas acima de tudo 

volta com 30 tupperwares quando fores a casa!!!

II.  No tocante a lavar a roupa: uma coisa a reter é o separar a roupa escura/ 

roupa branca/ roupa de cor;  qual o programa da máquina que se deve utilizar 

para cada tipo, o detergente, como tirar aquela nódoa de sangria ou de gin 

da tua camisola com que saíste à noite... O conselho também passa por 
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ligares à pessoa que fazia isso e ela te explicar. Uma grande ajuda caso não 

tenhas máquina de lavar roupa na tua nova casa é as lavandarias self-service, 

algumas não têm um preço muito elevado e já tem o detergente incluído no 

preço; ou então a outra solução é mesmo lavar a roupa à mão.

III.  Limpeza da casa: isto é sempre um pouco complicado, porque ou tens 

um calendário muito organizado com quem faz o quê, ou então é capaz de 

dar confusão. Um conselho para não teres de te chatear é arranjares uma 

casa com preço razoável onde haja alguém que limpe pelo menos as áreas 

comuns e a limpeza de cada quarto fica a cargo de quem dorme nesse quarto. 

Assim evitas confusões por causa de limpezas. Se não, toca a organizar!!

Lisboa: localização e transportes: 
Nos primeiros tempos a adaptação a uma cidade nova pode custar mais do 

aquilo que previste, mas não te esqueças que é também uma nova aventura 

e um desafio que te fará crescer imenso.

Um bom ponto de partida é começar por perceber o sistema de transportes 

públicos de Lisboa. De um modo rápido, há quatro meios principais de 

deslocação dentro da cidade: metro, comboio, autocarro e elétrico.

Perceber o sistema de transportes e conseguires orientar-te irá ser muito 

útil sempre que te quiseres aventurar pelas sete colinas. No entanto, é 

muito importante saberes o horário de funcionamento dos transportes, 

especialmente quando fores sair à noite:

- O metro e o comboio CP funcionam entre as 6h e a 1h. (Contudo, tens 

sempre alternativas como o taxi, uber, taxify, etc)

- O autocarro e o elétrico os horários são variados, tens de ver o específico 

que te interessa

AAFDL | MANUAL DO CALOIRO 201932

GUIA_manual caloiro_2019_2.indd   32 4/9/19   10:19 am



Viver em Lisboa possibilita-te uma panóplia de oportunidades que permitirão 

fazer o que sempre desejaste, mas claro, sempre no tempo livre que o curso 

dispensa. Lisboa é uma cidade que respira vida e, com certeza, vais adorar o 

tempo que aqui vais passar.

Contactos de variadas empresas de transporte:

- CP: Caminhos de Ferro: 707 210 220 / www.cp.pt

- Fertagus: 211 066 300 / www.fertagus.pt

- TST: Transporte Sul do Tejo: 707 508 509 / www.tsuldotejo.pt 

- Rede:  Expressos: 707 223 344 / www.rede-expressos.pt

- Transtejo e Softlusa: 213 500 115 / www.transtejo.pt
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Olá colega, sê muito bem-vindo a uma nova etapa da tua vida, a um mundo 

de desafios por descobrir e ambições por alcançar, tudo isto na melhor 

Faculdade de Direito do País!

 

Neste curso vais viajar até à antiguidade, trazendo profundidade e completude 

de todas as temáticas abordadas, estando mais preparado para o avançar do 

tempo, pois o estudo é sempre orientado para a atualidade

 

Além de saber o “como”, irás compreender o “porquê” das questões 

abordadas. Esta tarefa nem sempre é simples porque, como irás descobrir 

no universo do Direito, as questões nunca são pacíficas e as divergências 

doutrinárias são mais que muitas. Perante isto, percebemos que não 

existe uma verdade absoluta, existem vários caminhos e é a partir da tua 

argumentação que justificarás o caminho por ti escolhido. A Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa é conhecida por formar os juristas de maior 

reconhecimento no nosso país, previsivelmente, porque nesta casa lecionam 

os melhores professores e os maiores peritos dos vários ramos do Direito e, 

invariavelmente, os melhores alunos também aqui se formam.

Assim, se ambicionas revolucionar o teu pensamento, almejar a novas 

realidades, formar novas amizades e, talvez, moldar o futuro, então escolheste 

a faculdade certa.

No entanto, é importante salientar que o ensino universitário não se limita 

a transmitir conhecimento. Além do estudo, a faculdade é rica em eventos 

Desportivos, Institucionais, Festivos, Culturais... tudo a teu dispor, basta 

agarra-lo e tornar este primeiro ano inesquecível!

UM MUNDO DE DESAFIOS: 
MENSAGEM DO DAPA
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O papel do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano será acompanhar-te 

nos momentos mais difíceis, mas também mais animados, estando sempre 

disponível para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir ao longo deste 

ano letivo ou simplesmente beber uma cerveja fresca na Happy Hour do Bar 

Velho.

Existirão vários eventos especialmente para ti, desde Mootcourts a Jantares, 

esperamos ver-te lá!

Só nos resta desejar-te um ano em grande! 
Bem-vindo à tua nova casa!
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Agora que já estás inscrito, tens uma semana pela frente para conheceres 

os teus colegas, a faculdade e te contaminares com o espírito académico. 

Faremos uma breve descrição abaixo da semana que te espera. Mais perto 
da data será disponibilizado um calendário online, que poderás consultar 
com mais pormenor, por isso está atento!

Semana do Azeite
Decorre sempre na semana a seguir às inscrições, este ano de 16 a 20 de 

Setembro, semana na qual te vais divertir imenso e conhecer muitas das 

pessoas que te irão acompanhar até ao fim e que estarão sempre lá quando 

precisares.

A agenda será, em traços gerais esta:
 - O primeiro dia – dia 16 – é é o dia da chamada Praxe, no qual 

veteranos (alunos a partir do 3o ano, isto pois o termo “Caloiro” só se 

separa do aluno quando ao fim de dois Natais na nossa Casa, se realiza 

uma cerimónia em que o Padrinho traça a capa do seu afilhado e o enterra 

na qualidade de Caloiro.) e caloiros convivem e se relacionam. Será função 

dos primeiros garantir que nenhuma parte da tradição académica fique 

por conhecer, e será neste processo de introdução à melhor Faculdade de 

Direito do país que normalmente, mas não obrigatoriamente, os alunos 

de primeiro ano escolhem o Padrinho e a Madrinha do curso. Serão das 

figuras mais importantes da experiência universitária, considerando que, 

aos seus afilhados, ajudarão a encontrar estadia, fornecerão os melhores 

apontamentos e livros, introduzirão da melhor maneira a vida noturna da 

Capital e serão como melhores amigos, ou até irmãos, que comedirão o 

choque que é a Universidade.

 - Na terça-feira, dia 17 – Haverá a primeira aula do curso, aula 

importante e desafiante à qual não convém mesmo faltar.

O QUE TE ESPERA NA PRIMEIRA 
SEMANA
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À tarde haverá uma junção entre um Peddy Papper e um Rally Tascas pela 

faculdade e as suas redondezas. Irás conhecer tudo... mas vê lá se não te 

esqueces de nada!!!

 - Na quarta-feira, dia 18 – Será a Desgarrada contra o curso de 

Farmácia. Tradição que acompanha muitas faculdades, a Desgarrada consiste 

no cantar de músicas por parte dos dois cursos, em estilo competição, onde 

apenas um deles leva a vitória.

O resto da tarde será composto por jogos e atividades.

 - Na quinta-feira, dia 19 – De manhã é feito voluntariado no Banco 

Alimentar. Estes dias não são usados apenas para descontrair e conheceres 

pessoas novas, mas também para teres oportunidade de poder ajudar quem 

mais precisa. Se se consegue reunir tanta gente para o lazer, também se 

consegue mobilizar para uma boa causa externa.

Acontece também a cerimónia que damos o nome de Batismo: os Padrinhos 

que os alunos de primeiro ano escolheram os batizam-nos numa fonte 

como verdadeiros estudantes de Direito. A faculdade é um aglomerado de 

experiências inesquecíveis, mas o laço criado no apadrinhamento é mais do 

que uma experiência, é um marco e um ensinamento.

À noite terás uma festa da abertura do ano académico realizada pela 

Universidade de Lisboa em frente à Reitoria.

 - Sexta-feira, dia 20 – Para terminar a semana terás o clássico Sunset 

do Porco no Espeto, com boa música, boa companhia e boa comida. A tarde 

será acompanhada por jogos e algumas surpresas do DAPA para ti.

O Apadrinhamento
Os alunos do 1o ano escolhem um (ou vários) Padrinho e/ou Madrinha do curso. 

Serão das figuras mais importantes da experiência universitária, considerando 

que, aos seus afilhados, ajudarão a encontrar estadia, fornecerão os melhores 
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apontamentos e livros, introduzirão da melhor maneira a vida noturna da 

Capital e serão como melhores amigos, ou até irmãos, que comedirão o 

choque que é a Universidade. Mais se acrescenta que, uma vez escolhidos, 

os Padrinhos serão os alicerces que não permitirão que os seus afilhados 

desistam perante as frustrações, inseguranças e cansaço que o curso, por 

vezes, provoca.

Posto isto, a semana de Praxe termina com uma cerimónia a que damos 

nome de Batismo, uma vez que os Padrinhos que os alunos de primeiro ano 

escolheram os batizam numa fonte.

Traje na Faculdade
O Traje Académico tem como simbologia principal, a igualdade entre todos 

os estudantes universitários. Sendo assim, estando de Traje Académico, o 

estudante tem a possibilidade de evidenciar e fortalecer a sua personalidade, 

valendo não pelo que tem, mas sim pelo que é.

A tradição quanto ao início do uso do traje varia muito de faculdade para 

faculdade. No nosso caso, apenas no final do segundo ano é que o aluno 

veste pela primeira vez o traje académico. Daí ser comum ouvir-se que “para 

trajar, tens de passar dois natais na FDL”.
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ESTRUTURA DOS SEMESTRES
A licenciatura do nosso curso, na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, tem a duração de 4 anos curriculares (8 semestres), equivalente a 240 

créditos. Existem dois regimes possíveis para frequentar o nosso curso de 

Direito: o regime diurno (curso 9078) e o regime pós-laboral (curso 8358). 

Seja qual for o regime que escolhas, é importante teres já conhecimento da 

estrutura das épocas de avaliação, existem, assim, quatro oportunidades em 

que podes ser aprovado a uma unidade curricular:

 Frequência – Este corresponde ao teu primeiro momento de avaliação 

escrita ( se estiveres inscrito em avaliação contínua). Tem a duração entre 50 

a 130 minutos e é geralmente corrigida pelo teu professor assistente.

 Exame – Dependendo do método de avaliação que escolheste, 

este pode ser o teu primeiro ou segundo momento de avaliação escrito. A 

estrutura varia consoante a unidade curricular, tal como a frequência, mas são 

comuns: perguntas diretas, casos práticos e perguntas de desenvolvimento, 

em termos de estrutura da prova.

 Oral de passagem – Este é um momento onde as tuas respostas terão 

de ser orais perante um conjunto de professores, geralmente dois.

 Recurso – Última oportunidade de aprovação numa unidade curricular, 

este consiste também num momento de avaliação escrita. Não difere da 

estrutura nem da frequência nem do exame.     

 

É importante ter a noção de que, ao se passar no momento de avaliação 

anterior, não se passa ao momento seguinte, ficando o aluno aprovado.

Existe ainda a oportunidade de subida de nota, através da inscrição nas Orais 

de Melhoria, sob duas condições: só se pode fazer uma melhoria por unidade 

curricular e só se pode melhorar a nota do ano em que a unidade curricular 
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pertence ou no ano seguinte.

Os momentos de avaliação orais estão melhor desenvolvidos no “Guia 
de Desmistificação das Orais”
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Existem dois métodos de avaliação, disponíveis à escolha do aluno:

• Método A – Corresponde ao método de avaliação contínua e afere os 

conhecimentos do aluno tendo em conta o trabalho realizado ao longo do 

período letivo.

O trabalho do aluno é demonstrado e avaliado através de uma prova escrita 

(designada por frequência, que não pode assumir uma ponderação mais de 

50%), através da oralidade (participação durante as aulas práticas) e através 

de outros elementos fixados pela equipa de docentes de cada disciplina 

como simulações, comentários de jurisprudência, hipóteses práticas. entre 

outros, cuja ponderação assumida é determinada pelo Professor Regente.

No que toca às classificações, o esquema é o seguinte:
 - Nota igual ou superior a 12 valores: aprovado em frequência

 - Nota entre 11 e 8 valores: admitido a exame escrito

 - Para aprovar no exame escrito é necessária classificação de, pelo 

menos, 10 valores.

 - Média da avaliação contínua + nota do exame - 8 ou 9 valores: 

admitido a oral de passagem

 - Para aprovado na oral de passagem é necessária classificação de, 

pelo menos, 10 valores

 - Nota igual ou inferior a 7 valores: admitido diretamente a recurso

• Método B – Corresponde ao método de avaliação final e afere os 

conhecimentos do aluno com base nos resultados obtidos na época de 

exames, a realizar no fim do período letivo, sendo este o único e absoluto 

elemento de avaliação da unidade curricular.

No que toca às classificações, o esquema é o seguinte:
 - Nota igual ou superior a 12 valores: aprovado em exame escrito

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
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 - Nota entre 11 e 8 valores: admitido a oral de passagem

 - Nota igual ou inferir a 7 valores no exame: admitido diretamente a 

recurso

 - Para aprovar na oral de passagem é necessária classificação de, pelo 

menos, 10 valores.
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Como já tiveste oportunidade de perceber, a avaliação centra-se na avaliação 

escrita (prova escrita e exame escrito) e avaliação oral (oral de passagem e 

oral de melhoria). A atividade letiva da faculdade concretiza-se em dois tipos 

de aulas: aulas teóricas e aulas práticas.

Aulas Teóricas –Decorrem nos anfiteatros, pois são destinadas à totalidade 

da respetiva turma. São aulas onde o Professor Regente expõe a matéria. 

Apesar de não ser usual a participação por parte dos alunos nestas aulas (pelo 

menos não de forma a serem avaliados), estas aulas são muito aconselháveis 

para orientação das aulas práticas e para o conhecimento das posições do 

professor regente.

Aulas Práticas – SSão dadas pelo Professor Assistente e é no âmbito desta 

que são realizadas as avaliações tanto escritas, tanto orais.

AULAS TEÓRICAS E AULAS 
PRÁTICAS
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 Todos sabemos que Direito é um curso exigente e trabalhoso, estudar 

e ler vão se tornar tarefas habituais no teu dia a dia, onde o Afonso e o Bento 

passarão a maior parte do tempo contigo... Mas serão só livros e livros? Claro 

que não, a nossa faculdade tem uma diversidade de equipas, associações 

e núcleos dos quais podes fazer parte, por isso aproveita estes 4 anos ao 

máximo.   

A ELSA é a maior associação de estudantes de direito do mundo, estando 

presente em 44 países. Se queres desenvolver as tuas competências jurídicas, 

explorar a vertente internacional e dar um contributo na defesa dos direitos 

humanos, não percas as inúmeras oportunidades que a ELSA te oferece!

Contactos: Info@pt.elsa.org / President.ulisboa@pt.elsa.org 
Sede: Faculdade de Direito de Lisboa

E que tal integrar um dos vários núcleos da nossa faculdade? 

O Núcleo de Estudantes Africanos é um organismo representativo dos 

estudantes africanos e afrodescendentes da Faculdade de Direito de Lisboa, 

de natureza informativa, cultural e académica, sem fins lucrativos, políticos, 

nem religiosos. É um organismo que integra a AAFDL mas com autonomia 

administrativa (neafdl@gmail.com).

O Núcleo de Estudantes Católicos  tem por missão promover os valores 

e princípios da Igreja Católica Romana. Pretende promover a integração 

dos Estudantes da Faculdade através da vivência da Fé em Comunidade 

num espaço tão importante para cada um como a Faculdade. Possibilitando 

uma união a Cristo e à Igreja em Comunidade, não sendo algo individual e 

disperso (necfdl@gmail.com).
       

O Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas, é um núcleo autónomo 

NÚCLEOS E ATIVIDADES
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que pertence à AAFDL e que pretende integrar e acompanhar os estudantes 

das Regiões Autónomas nas dificuldades que irão sentir no período de 

adaptação a uma nova realidade, tal como divulgar a cultura e vivência das 

referidas regiões na Faculdade de Direito de Lisboa para toda a comunidade 

académica. (https://www.facebook.com/nera.fdul/).

O Núcleo de Estudos Humanitários criado em 2015, surge como uma 

resposta de um grupo de alunos à falta de visibilidade das questões 

humanitárias, cada vez mais prementes, e que, quando tratadas, tendem 

a sê-lo com alguma leviandade. Esta perceção levou a que se juntassem 

em Núcleo para, acima de tudo, dar visibilidade a cada um dos problemas 

que nos afetam enquanto seres humanos. (https://www.facebook.com/
nucleoestudoshumanitariosfdl/).

O Cénico de Direito é um grupo de teatro universitário aberto à entrada 

de estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa (FDL) e não só. O cénico 

conta com mais de meio século de existência e de trabalho para promover 

um teatro experimental onde se enquadram duas perspetivas - o gosto pela 

representação e a necessidade de satisfazer o público que os vê. (https://
www.facebook.com/cenico.dedireito).

Gostas de música? Gostavas de tocar algum instrumento músical ou 
catar? Contagiares-te por espírito de equipa e amizade? Então a tuna é 
ideal para ti!
      
 A VenusMonti é a tuna masculina da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. Em permanente clima de celebração báquica, tem 

levado a todos os cantos do país e arredores, em festas e em festivais, o 

seu espírito verdadeiramente díspar e o seu cunho musical único entre os 

demais. Contando com tunos vindos de todo o país, continente e ilhas, que 

estudam na nossa mui prestigiada faculdade, a VenusMonti tenta promover 

um pouco da cultura académica. (venusmontifdl@gmail.com).
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A Barítuna é a tuna feminina da Faculdade de Direito de Lisboa. Ao longo 

do ano, a Barítuna conta com inúmeras participações em festivais, encontros 

e outros. Ano após ano a tuna recebe membros da Faculdade que com a 

sua vocação ou espírito possam e queiram abraçar este projeto. Recebemos 

aspirantes que gostem de cantar, que saibam tocar algum instrumento, que 

queiram aprender a tocar algum instrumento ou que apenas queiram viver 

o verdadeiro espírito académico e tenham vontade de receber tudo o que 

academia lhe pode oferecer, constituindo duplamente um direito e um dever 

dentro da comunidade académica a participação de cada um neste tipo de 

projeto. (https://www.facebook.com/barituna/).
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CALENDÁRIO 2019 / 2020
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PLANO DE ESTUDOS
1º Semestre – Turma A, B, C e Pós-Laboral

 Unidade Curricular    Tipo

Direito Constitucional I 

Direito Romano 

Economia I         Obrigatórias

Introdução ao Estudo do Direito I 

Teoria Geral do Direito Civil I 

2º Semestre – Turma A, B, C e Pós-Laboral

 Unidade Curricular    Tipo

Direito Constitucional II 

História do Direito Português 

Introdução ao Estudo do Direito II 

Teoria Geral do Direito Civil II 

Uma Unidade Curricular Opcional 

das seguintes:

Economia II

Filosofia do Direito

História das Ideias Políticas

Sociologia do Direito 

Agora vamos passar a explicar melhor cada unidade curricular optativa:

História das Ideias Políticas
Esta unidade curricular prende-se com a compreensão, em termos gerais, da 

evolução do pensamento político-ocidental desde a Antiguidade Clássica 

até época Contemporânea e em particular a relação entre governantes e 

Obrigatórias

Optativas
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governados na sua evolução ao longo do tempo, as diferentes modelações 

do poder político onde se destacam matizes ideológicas diferenciadas. 

“Qual é a origem do Estado?” “E a do Poder?” “Qual é a melhor forma de 

regime?” São apenas algumas das questões que serão tratadas e examinadas, 

consoante os diferentes modelos político-jurídico- ideológicos.

 

Esta unidade curricular faz os alunos solidificar a consciência do quão fulcral é 

o complementar a leitura da fonte em questão, não só com o conhecimento 

da biografia do autor, mas também com o contexto histórico em que viveu.

É essencial a participação nas aulas práticas para fomento e estímulo do 

debate, sendo que é com base nestas que as aulas ocorrem e se desenvolvem.

       
Método de Avaliação:
 Turma A - Consiste na realização de trabalhos escritos individuais, 

exposições orais, participação nas aulas e teste escrito. A percentagem dos 

elementos de avaliação pode variar.

 Turma B - 50% nota da frequência e os restantes 50% são divididos 

entre participação oral e um trabalho escrito individual relativo a um autor. 

 Turma C - Realização de frequência e uma recensão crítica acerca de 

um livro.

 TAN - Mini-teste e realização de um trabalho. 

Filosofia do Direito 

Filosofia do Direito é uma unidade curricular cujo conteúdo se centra na 

evolução do pensamento sobre o Direito, debruçando-se sobre a análise do 

conceito de filosofia, a especificidade da filosofia do direito e por fim sobre 

o conceito e natureza de direito, na visão positivista como antipositivista do 

ordenamento jurídico. Ao longo do semestre estudam-se vários autores como 

Sopper, Dworkin, Steiner, Hart, Finnis, Rad Bruch, Alexy, Kelson, Strasser. 

É fomentado o espírito crítico e a escolha por uma posição jus filosófica 
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relativamente a cada problema do direito que é apresentado.

A cadeira circunscreve na leitura e interpretação de certas normas jurídicas, 

através de um viés crítico e filosófico. Além disso, induz o aluno a explorar 

outras perspetivas de abordagem, conduzindo a linha argumentativa através 

de facetas diversas como o direito, moral social, ética e condutas sociais. É 

uma cadeira, portanto, provocativa, que tira o aluno da sua própria zona de 

conforto, fazendo com que ele seja constantemente confrontado com temas 

polémicos, ensinando-o a entender e perceber o outro lado do espectro.

Método de Avaliação:
 Turma A - Mini-teste e trabalho.

 Turma B - Prova oral e participação em aula.

 Turma C - Trabalho e peça de teatro. 

 TAN - 50% realização de um ensaio e restantes 50% realização de 

uma peça de teatro

Economia II
 cadeira de Economia II trata a Macroeconomia. Esta cadeira é principalmente 

teórica, estudam-se os grandes indicadores macroeconómicos – inflação, 

desemprego, crescimento e contabilidade nacional – e a maneira como estes 

se relacionam.

Esta secção da ciência económica dedica-se ao estudo de uma economia 

regional ou nacional como um todo. A cadeira aborda igualmente alguns 

tópicos microeconómicos antes de transitar para a macroeconomia, temas 

esses relacionados com os problemas ambientais, o controlo das empresas, 

a pobreza e a intervenção do Estado.

Os temas que são lecionados nas aulas desta cadeira são muito interessantes 

e dão ao aluno uma perceção de como funciona a economia como um todo 

atualmente. Estudam-se trabalhos de diversos autores, destacando John 

Maynard Keynes. O manual de estudo continua a ser o manual para a cadeira 

de Economia I do Professor Fernando Araújo, “Introdução à Economia”.
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Método de Avaliação:
 Todas as turmas -  Realização de um teste e de um trabalho escrito. 

Sociologia do Direito
A disciplina optativa de Sociologia do Direito visa incutir na nossa formação 

jurídica a consciência da interdependência entre o social e o jurídico.

A disciplina de Sociologia do Direito prende-se, essencialmente, com a relação 

que existe entre o direito e a sociedade. Os seus conteúdos programáticos 

distribuem- se por diferentes épocas, entre as quais: a sua origem, que 

incide nos principais percursores e clássicos da sociologia; a sociologia 

do direito contemporâneo; o panorama geral, que será uma constante na 

nossa vida profissional, sobre o tema “os juristas e a sociologia do direito”; 

abordamos ainda temas como o direito alternativo, o pluralismo jurídico e o 

monismo jurídico; e, por fim, é-nos apresentado o tema “Direito e Violência”, 

incorporado num dos ramos da Sociologia do Direito, a Sociologia do Crime, 

em que abordamos diferentes perspetivas sobre o crime e, em especial, as 

teorias explicativas do mesmo.

  

A disciplina em questão visa desenvolver certas competências, como a 

apreciação crítica de temas e o domínio na área da investigação, de forma a 

contribuir para uma maior compreensão das várias vertentes do direito e da 

sociedade.

Método de Avaliação:
 Todas as turmas - Realização de um trabalho. 

É, portanto, uma cadeira que aborda a Economia apenas do ponto de 

vista teórico, discutindo-se modelos e a conceção das grandes variáveis 

macroeconómicas ao longo do tempo, por vários autores.
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Para facilitar o acesso de docentes e discentes aos serviços académicos, a 

Divisão Académica possui um portal virtual que disponibiliza os principais 

serviços e valências, para os alunos e docentes, proporcionando facilidade 

de uso e alta acessibilidade em qualquer altura e em qualquer local. O 

acesso ao Fenix depende apenas do registo no próprio portal, mediante 

escolha de um nome de utilizador e de uma password de acesso, assim como 

a aceitação dos termos de uso e política de privacidade.

Nesta plataforma poderás realizar as seguintes ações:
• Envio de Requerimento

• Consulta de Notas

• Inscrição Anual na FDUL

• Inscrição em provas escritas

• Inscrição em provas orais

• Pedidos de Revisão de Nota

• Requisição de Documentos

• Inscrição em Cursos Intensivos

• Consulta de Dívidas

• Pagamento de Propinas e consulta de referências multibanco

Para aceder ao Portal Fénix: https://fenix.fd.ulisboa.pt/login

FÉNIX

 MANUAL DO CALOIRO 2019 | AAFDL 53

GUIA_manual caloiro_2019_2.indd   53 4/9/19   10:19 am



Por todo o país, há faculdades de Direito que aplicam regimes de 

bonificações que alteram as médias finais dos alunos. Assim, mediante o 

percurso académico dos estudantes, são acrescentados valores à média real 

com que o aluno termina a licenciatura. Tanto o valor do acréscimo como a 

forma de o calcular variam entre faculdades, estando presente no Artigo 42o 

do Regulamento de avaliação da FDUL.

No que toca à nossa faculdade, o funcionamento é o seguinte:

 - A classificação anual obtida pelo aluno que concluiu a totalidade das 

unidades curriculares de um ano letivo com aproveitamento nesse mesmo 

ano é acrescida de 0,6 valores.

 - A esta bonificação acresce uma bonificação final, também de 0,6 

valores caso o aluno conclua os quatro anos de licenciatura tendo, em todos 

os anos, aproveitamento em todas as unidades curriculares.

 - No total, a soma das bonificações não poderá acrescer na média 

mais de um valor.

Ou seja: 
 • [(Média aritmética do 1o Ano + 0,6) + (Média aritmética do 2o Ano 

+ 0,6) + (Média

aritmética do 3o Ano + 0,6) + (Média aritmética do 4o Ano + 0,6) ] + 0,6 = 

Média final

 •No total as bonificações acresceriam 1,2 valores à média do aluno, 

contudo, se tal média for de 13,3 (por exemplo), somando-se o valor das 

bonificações acabar-se-ia com uma média de 14,5 valores, ou seja 15. Tal, 

não será admitido com base no regulamento de avaliação que impede uma 

valoração superior a um valor, pelo que a nota do aluno ficaria 14.

BONIFICAÇÕES
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Caloiro, esta nova etapa que inicias exige esforço e disciplina. O método de 

estudo que utilizavas no secundário, e que até te podia levar a alcançar boas 

notas, agora, em princípio, já não é suficiente. Para teres boas notas no curso 

de Direito, ou mesmo para passares, tens de despender uma boa parte do 

teu tempo ao estudo.

Aqui ficam algumas dicas para te ajudar a rentabilizar esse tempo:

  - Algo que pode parecer óbvio: vai a todas as aulas, sejam elas 
teóricas, sejam elas práticas! É uma grande ajuda para te guiares na matéria, 

pois é lá que ela é dada, tal é também exposta a posição do teu professor. 

Quantas mais vezes a ouves e passas os olhos por ela, mais fica consolidada 

e menos dificuldades terás quando chegar o momento de avaliação

 - O estudo apenas de  véspera não resulta. Os manuais de Direito 

são densos e extensos, por isso cria o hábito de estudar um bocado quase 

todos os dias. Vais ver que com uma boa organização terás tempo para tudo.

 - O método de estudo adequado varia consoante a pessoa: para 

alguns basta ler, outros sublinham, uns escrevem notas nas margens das 

páginas e ainda há quem recorra a post-its e separadores. Em relação ao 

método indicado para ti, é algo que irás descobrir ao longo deste primeiro 

ano.

 - Sabemos que no início é fácil perderes-te na matéria que estás a 

dar porque não há um manual igual para todos em cada cadeira com tudo 

aquilo que é dado no programa, e por isso não te dás conta da quantidade 

de coisas que já foram lecionadas. O conselho que te damos é imprime ou 
põe no computador os programas das cadeiras e vai dando check nos 
capítulos que o professor já deu. Assim facilitas o teu estudo e não andas a 

perder tempo a estudar capítulos que nem sequer são dados.

 - A lista de manuais de consulta para cada disciplina é, como vais 

verificar, bastante extensa. Procura perceber quais os manuais mais 
importantes (normalmente é o manual do regente, se tiver um) e dedica-

METODOLOGIA E DICAS DE 
ESTUDO
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lhes mais atenção. Os outros, consulta esporadicamente, possivelmente 

quanto a questões em que houver maior divergência entre os autores ou 

naqueles pontos da matéria que não estiveres a entender tão bem.

 - Em Direito, grande parte das matérias é alvo de discussão por parte 

dos diferentes docentes/autores. Às diferentes opiniões chamamos doutrina. 

É importante estudares as várias posições doutrinárias existentes em 
relação aos aspetos mais importantes da matéria  (com especial relevo 

para a do teu docente), não só para teres as melhores notas possíveis, mas 

também para o teu futuro enquanto jurista, visto que a maior parte das 

questões admite mais do que uma solução.

  - Para aquele meme de “ter mais matéria acumulada do que louça” 

não passar a ser uma realidade, faz um horário de estudo e nesse horário dá 
sempre prioridade aos casos práticos enviados pelo professor assistente, 

porque a participação é muito valorizada nesta faculdade e essa participação 

na grande parte das cadeiras consiste em levares os casos preparados para 

as aulas práticas para poderes participar. Quantos mais casos práticos 
resolveres melhor percebes as diversas situações e melhor perceberás 
os diversos problemas e as diversas soluções.
 - Nunca te esqueças de que há tempo para tudo, por isso, se te 

organizares bem consegues, além do estudo, envolver-te em outras 
atividades da faculdade como desporto, tuna, associação... Nunca te 

esqueças que a vida académica não é só estudar por isso quando tiveres 
tempo livre vai com os teus amigos sair e distrair-te, aproveita o melhor 
que estes 4 anos têm para te oferecer.
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Agora que és aluno da melhor Faculdade de Direito do país, prepara-te para 

aproveitar bem as 24 horas do teu dia! E, como o tempo vai ser escasso, és 

capaz de passar algumas das tuas noites em claro, acompanhado do teu café, 

dos teus inúmeros livros, códigos e, talvez, dos teus novos colegas! Uma vez 

que, para além da Sala de Estudo e da Biblioteca da nossa faculdade, 
existem vários locais onde te podes agarrar aos livros – tanto durante o dia 

como noite – deixamos-te algumas sugestões:

 Biblioteca da Faculdade de Letras – A biblioteca dos nossos vizinhos 

é um local bastante procurado, especialmente durante a época de exames, 

visto que tem muito espaço, boa iluminação e wifi gratuito. No entanto, além 

da Biblioteca da FLUL, temos bibliotecas de outras faculdades que também 

constituem uma excelente alternativa, destacando por exemplo a biblioteca 

do ISCTE, do Técnico, Psicologia, Farmácia. 

 Caleidoscópio - Localizado em pleno Jardim do Campo Grande, é 

um bom local para estudar apesar do barulho esganiçado das cadeiras. Para 

além de estar localizado perto da nossa faculdade, está aberto 24H por dia e 

tem um McDonald’s por baixo.

 Biblioteca Nacional de Portugal –  É um local único onde encontrarás 

todo o tipo de livros úteis tanto para estudar como para trabalhos e pesquisas. 

Para isso terás de aderir ao cartão de leitor que tem uma tarifa de acesso 

(disponível nas modalidades anual e mensal). 

      Para além de uma sala ampla, com internet wi-fi gratuita e pontos de 

luz que te permitem recarregar a bateria dos teus dispositivos eletrónicos, 

tens ainda, na Biblioteca Nacional, o serviço de reprografia e, também, 

uma pequena varanda onde podes fazer umas agradáveis pausas durante o 

estudo. 

Para chegar até à biblioteca tens os autocarros (Carris) 207, 701, 727, 736, 

738, 744, 749 e 783, ficando ainda a 200 metros da estação de metro de 

Entrecampos. 

 Fundação Calouste Gulbenkian - A Fundação é outra opção onde 

LOCAIS PARA ESTUDO
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podes optar entre a Biblioteca ou os jardins. Sendo que tens ao teu dispor 

internet gratuita. Como qualquer bom jardim, tens imensas sombras onde te 

podes sentar, assim como um enorme relvado. Um local de estudo obrigatório 

para qualquer estudante que goste do contacto com a natureza! Perto da 

Praça de Espanha, tens vários transportes à tua disposição!  Localizada na 

Avenida de Berna, 45A, 167-001, Lisboa

 CCB – Neste espaço, podes optar por ter como pano de fundo o 

Tejo ou, em alternativa, a Sala de Leitura, um local bem mais silencioso. O 

acesso implica a emissão de um cartão na primeira visita ao CCB, no entanto 

é completamente gratuito e o processo é bastante simples! Para aqui chegar, 

tens um conjunto de transportes públicos à disposição, nomeadamente, os 

autocarros (carris) 714, 727, 728, 729, 751; o comboio (linha de Cascais) e o 

elétrico (15E). Loalizado na Praça do Império, Belém.

 “Ler Devagar” - Em Lx Factory, um dos espaços mais cosmopolitas e 

criativos de Lisboa, podes encontrar o espaço Ler Devagar, uma combinação 

inesperada entre galeria, livraria e café. Um local mais descontraído e 

movimentado, rodeado de livros, cafés e amigos, ideal para estudar e  fazer 

trabalhos de grupo.

Como chegar: autocarros: 56, 60, 714, 720, 727, 732, 738, 751| 15E, 18E | 

201, 203. Localizado em Lx Factory em Alcântara – Rua Rodrigues Faria. n.º 

103.
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Com a entrada na FDL, vem acompanhada a grande (in)decisão sobre quais 

os livros que devem adotar como manuais de estudo. Deixamos-te aqui 

algumas sugestões acerca de quais serão os livros mais completos e de fácil 

compreensão para que o estudo seja facilitado.

É importante realçar que a AAFDL Editora tem excelentes manuais (sejam 

eles de casos práticos para te auxiliarem no estudo ou de leitura essencial).

O DAPA, bem como os alunos mais velhos, também são uma ótima ajuda 

nesta etapa. *Abaixo encontra-se uma lista dos manuais recomendados que 

podes adotar:

Turma A
1º Semestre

Direito Constitucional I:
Regente: Professor Doutor Paulo Otero 

 • Paulo, Instituições Políticas e Constitucionais, I, Reimp., Almedina, 

Coimbra, 2009;

 • MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, I, 1º tomo, 10ª 

ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2014; I, 2º tomo, 10ª ed., Coimbra Editora, 

Coimbra, 2014; II, 7ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2013; III, 6ª ed., Coimbra 

Editora, Coimbra, 2010; 

 • ALEXANDRINO, José de Melo, Lições de Direito Constitucional, 2 

vols., AAFDL, Lisboa, 2015;

Teoria Geral do Direito Civil I:
Regente: Professor Doutor António Menezes Cordeiro/Professora Doutora 

Maria Raquel Rei

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil I (Introdução, 

Fontes do Direito, Interpretação da Lei, Aplicação das Leis no Tempo, 

MANUAIS DE ESTUDO
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Doutrina Geral), 4ª ed., 2017;

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil II (Negócio 

Jurídico- formação ; conteúdo e interpretação ; vícios da vontade ; ineficácia 

e invalidades), 4ª ed., 2017; 

 • VASCONCELOS, Pedro Pais, Teoria Geral do Direito Civil, 8ª ed., 

2015, Almedina, Coimbra. 

Introdução ao Estudo do Direito I: 
Regente: Professor Doutor Pedro Romano Martinez

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil I (Introdução, 

Fontes do Direito, Interpretação da Lei, Aplicação das Leis no Tempo, 

Doutrina Geral), 4ª ed., 2017;

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil V (Exercício 

Jurídico), 4ªed. , 2017;

 • Sousa, Miguel Teixeira de – Introdução ao Estudo do Direito, 

Almedina, Coimbra, 2017.

Direito Romano:
Regente: Professor Doutor Eduardo Vera-Cruz Pinto

 • Eduardo Vera-Cruz Pinto, Curso de Direito Romano- Volume I;

 • Eduardo Vera-Cruz Pinto, Lições de História do Direito Romano

Economia:
Regente: Professora Doutora Paula Vaz Freire 

 • ARAÚJO, Fernando (2009), Introdução à Economia, 3ª ed., Coimbra, 

Almedina 

AAFDL | MANUAL DO CALOIRO 201960

GUIA_manual caloiro_2019_2.indd   60 4/9/19   10:19 am



2º Semestre:

Direito Constitucional II: 
 • OTERO, Paulo, Direito Constitucional Português, 2 vols., Almedina, 

Coimbra, 2010: 

 • MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional V, 4ª ed., 

Coimbra Editora, Coimbra, 2010. 

Teoria Geral do Direito Civil II:
Regente: Professor Doutor António Menezes Cordeiro/Professora Doutora 

Maria Raquel Rei

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo V Exercício Jurídico,4ª ed.,  2005, Almedina, Coimbra;

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo IV Parte Geral- Pessoas, 4ª ed., 2016;

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo III -  Coisas, 4ª ed, 2016;

 • VASCONCELOS, Pedro Pais, Teoria Geral do Direito Civil, 7ª ed., 

2012, Almedina, Coimbra.

 

Introdução ao estudo do Direito II:
Regente: Professor Doutor Pedro Romano Martinez

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil I (Introdução, 

Fontes do Direito, Interpretação da Lei, Aplicação das Leis no Tempo, 

Doutrina Geral), 4ª ed., 2017;

 • ASCENSÃO, José de Oliveira, O Direito- Introdução e Teoria Geral, 

ed. 13ª , 2005.

História do Direito Português:
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Regente: Professor Doutor Pedro Caridade de Freitas

 • BARBAS HOMEM, António Pedro, A Lei da Liberdade. I. Introdução 

Histórica ao Filosofia Jurídica e Política. Épocas Medieval e Moderna, Cascais, 

Principia, 2001;

 • Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, História do direito 

português, 12 ª ed. Sintra 2005, Volumes I e II;

 • ALMEIDA COSTA, Mário Júlio de, História do Direito Português, 5ª 

ed. Revista e actualizada com a colaboração de Rui Manuel de Figueiredo 

Marcos, Coimbra 2010; 

 • António Barbas Homem, Movimento de Codificação em Portugal. 

Disciplinas optativas:  
Economia II:
Regente: Professor Doutor Fernando Araújo 

 • ARAÚJO, Fernando (2009), Introdução à Economia, 3ª ed., Coimbra, 

Almedina 

Filosofia do Direito: 
Regente: Professor Doutor Fernando Araújo

 

História das Ideias Políticas: 
Regente: Professora Doutora Susana Videira 

 • Videira, Susana Antas, Liberalismo e Questão Social, Lisboa, AAFDL, 

2016;

 • Banond, Isabel, História das Ideias Políticas, Principia, 2014

Sociologia do Direito:
Regente: Professora Doutora Sílvia Caetano Alves Sabadell
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 • Alves, Sílvia. Lições preliminares de sociologia do direito. Lisboa: 

AAFDL, 2018;

 • Soriano, Ramón. Sociología del derecho. Barcelona: Ariel, 2011.

Turma B
1º Semestre

Teoria Geral do Direito Civil I : 
Regente:  Professora Doutora Maria do Rosário Palma Ramalho

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo V Exercício Jurídico,4ª ed.,  2005, Almedina, Coimbra;

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo IV Parte Geral- Pessoas, 4ª ed., 2016;

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo III -  Coisas, 4ª ed, 2016;

 • VASCONCELOS, Pedro Pais, Teoria Geral do Direito Civil, 7ª ed., 

2012, Almedina, Coimbra.

Direito Constitucional I :
Regente: Professor Doutor Carlos Blanco de Morais

 • MORAIS, Carlos Blanco, O Sistema Político- Em tempos de erosão 

da democracia representativa, 2017, Almedina;

 • MORAIS, Carlos Blanco, Curso de Direito Constitucional ,Tomo II, 

Volume 2-  Teoria da Constituição em tempo de crise do estado social. 

Nota- em ambos os semestres o senhor professor aconselha o livro de 

Sumários Desenvolvidos da AAFDL Editora. 

Economia I: 
Regente: Professora Doutora Paula Vaz Freire
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 • ARAÚJO, Fernando (2009), Introdução à Economia, 3ª ed., Coimbra, 

Almedina 

Introdução ao Estudo do Direito I:
Regente: Professor Doutor Luis Lima Pinheiro

 • Amaral, Diogo Freitas do – Manual de Introdução ao Direito, Volume 

I, Almedina, Coimbra, 2004 (reimpressão 2017);

 • Ascensão, José de Oliveira – O Direito. Introdução e Teoria Geral, 

13.ª edição, Almedina, Coimbra, 2005 (reimpressão 2017)

 • Sousa, Miguel Teixeira de – Introdução ao Estudo do Direito, 

Almedina, Coimbra, 2017

Direito Romano: 
Regente: Professor Doutor Pedro Caridade Freitas

 • Eduardo Vera-Cruz Pinto -Curso de Direito Romano, volume I.

 • Eduardo Vera-Cruz Pinto- Lições de História do Direito Romano I. 

Síntese Geral.

2º Semestre

Teoria Geral do Direito Civil II
Regente: Professora Doutora Maria do Rosário Palma Ramalho

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo V     Exercício Jurídico,4ª ed.,  2005, Almedina, Coimbra; 

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil II (Negócio 

Jurídico- formação ; conteúdo e interpretação ; vícios da vontade ; ineficácia 

e invalidades), 4ª ed., 2017; 

 • VASCONCELOS, Pedro Pais, Teoria Geral do Direito Civil, 7ª ed., 

2012, Almedina, Coimbra.
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Direito Constitucional II
Regente: Professor Doutor Carlos Blanco de Morais. 

 • MORAIS, Carlos Blanco, Curso de Direito Constitucional-Teoria 

da Constituição em tempo de crise do estado social – Tomo II, volume II, 

COIMBRA EDITORA, 2014;

 • MORAIS, Carlos Blanco, Curso de Direito Constitucional- Funções do 

Estado e o Poder Legislativo no Ordenamento Português- Tomo I, COIMBRA 

EDITORA, 2015.

Para a matéria da fiscalização da constitucionalidade o senhor professor 

recomenda diversos manuais:

 • NOVAIS, Jorge Reis, Sistema Português de Fiscalização da 

Constitucionalidade- avaliação crítica, AAFDL EDITORA, 2017;

 • MIRANDA, Jorge, Fiscalização da Constitucionalidade, ALMEDINA, 

2017.

Introdução ao Estudo do Direito II
Regente: Professor Doutor Luis Lima Pinheiro

 • Amaral, Diogo Freitas do – Manual de Introdução ao Direito, Volume 

I, Almedina, Coimbra, 2004 (reimpressão 2017);

 • Ascensão, José de Oliveira – O Direito. Introdução e Teoria Geral, 

13.ª edição, Almedina, Coimbra, 2005 (reimpressão 2017);

 • Sousa, Miguel Teixeira de – Introdução ao Estudo do Direito, 

Almedina, Coimbra, 2017.

História do Direito Português:
Regente: Professora Doutora Susana Videira

 • BARBAS HOMEM, António Pedro, A Lei da Liberdade. I. Introdução 

Histórica ao Filosofia Jurídica e Política. Épocas Medieval e Moderna, Cascais, 

Principia, 2001;

 • Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, História do direito 
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português, 12ª ed Sintra 2005, Volumes I e II;

 • ALMEIDA COSTA, Mário Júlio de, História do Direito Português, 

5ª ed. Revista e atualizada com a colaboração de Rui Manuel de Figueiredo 

Marcos, Coimbra 2010; 

 • António Barbas Homem, Movimento de Codificação em Portugal.

Disciplinas optativas
Economia II
Regente: Professora Doutora Paula Vaz Freire 

 • Fernando Araújo (2009), Introdução à Economia, 3ª ed., Coimbra, 

Almedina. 

História das Ideias Políticas
Regente: Professor Doutor Filipe de Arede Nunes.

 • António Pedro Barbas Homem, A Lei da Liberdade, Cascais, 

Principia, 2001;

 • Isabel Banond, História das Ideias Políticas, Cascais, Principia, 2014.

Sociologia do Direito
Regente: Professora Doutora Míriam Afonso Brigas

 • Alves, Sílvia. Lições preliminares de sociologia do direito. Lisboa: 

AAFDL, 2018;

 • Soriano, Ramón. Sociología del derecho. Barcelona: Ariel, 2011.

Filosofia do Direito
Regente: Professor Doutor José Lamego
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Turma C
1º Semestre

Teoria Geral do Direito Civil I
Regente: Professor Doutor José Alberto Vieira

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo IV Parte Geral- Pessoas, 4ª ed., 2016;

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo III -  Coisas, 4ª ed, 2016;

 • VASCONCELOS, Pedro Pais, Teoria Geral do Direito Civil, 8ª ed., 

2015, Almedina, Coimbra.

Direito Constitucional I
Regente: Professor Doutor Jorge Reis Novais

 • NOVAIS, Jorge Reis – Contributo para uma teoria do Estado de 

Direito, ALMEDINA, 2013;

 • NOVAIS, Jorge Reis- O Sistema Semipresidencial Português- 

Semipresidencialismo , volume II , ALMEDINA, 2010;

 • MIRANDA, Jorge - Manual de Direito Constitucional , tomo I, 

volumes I e III.

Introdução ao Estudo do Direito I
Regente: Professor Doutor José Lamego

 • Lamego, José – Elementos da Metodologia, Almedina, Coimbra, 

2016;

 • Ascensão, José de Oliveira – O Direito. Introdução e Teoria Geral, 

13.ª edição, Almedina,Coimbra, 2005 (reimpressão 2017);

 • Sousa, Miguel Teixeira de – Introdução ao Estudo do Direito, 

Almedina, Coimbra, 2017.
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Direito Romano
Regente: Professors Doutors Susana Videira 

 • Eduardo Vera-Cruz Pinto -Curso de Direito Romano, volume I.

 • Eduardo Vera-Cruz Pinto- Lições de História do Direito Romano - 

Síntese Geral.

Economia I
Regente: Professora Doutora Rute Saraiva

 • Fernando Araújo (2009), Introdução à Economia, 3ª ed., Coimbra, 

Almedina.

2º Semestre

Teoria Geral do Direito Civil II
Regente: Professor Doutor José Alberto Vieira

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português 

II - Parte Geral – Negócio Jurídico, 4.ª ed., 2014;

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português 

V – Parte Geral – Exercício Jurídico, 2018;

 • VASCONCELOS, Pedro Pais, Teoria Geral do Direito Civil, 8ª ed., 

2015, Almedina, Coimbra.

Direito Constitucional II
Regente: Professor Doutor Jorge Reis Novais

 • Jorge Miranda e Rui Medeiros – Constituição anotada;

 • J. J Gomes Canotilho e Vital Moreira – Constituição anotada.

Introdução ao Estudo do Direito II
Regente: Professor Doutor José Lamego
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 • Lamego, José – Elementos da Metodologia, Almedina, Coimbra, 

2016;

 • Ascensão, José de Oliveira – O Direito. Introdução e Teoria Geral, 

13.ª edição, Almedina,Coimbra, 2005 (reimpressão 2017);

 • Sousa, Miguel Teixeira de – Introdução ao Estudo do Direito, 

Almedina, Coimbra, 2017.

História do Direito Português
Regente: Professora Doutora Miriam Afonso Brigas

 • BARBAS HOMEM, António Pedro, A Lei da Liberdade. I. Introdução 

Histórica ao Filosofia Jurídica e Política. Épocas Medieval e Moderna, Cascais, 

Principia, 2001;

 • Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, História do direito 

português, 12ª ed Sintra 2005, Volumes I e II;

 • ALMEIDA COSTA, Mário Júlio de, História do Direito Português, 

5ª ed. Revista e atualizada com a colaboração de Rui Manuel de Figueiredo 

Marcos, Coimbra 2010; 

 • António Barbas Homem, Movimento de Codificação em Portugal.

Disciplinas optativas
Economia II
Regente: Professora Doutora Paula Vaz Freire 

 • Fernando Araújo (2009), Introdução à Economia, 3ª ed., Coimbra, 

Almedina.

Filosofia do Direito
Regente: Professor Eduardo Vera-Cruz Pinto
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História das Ideias Políticas
Regente: Professora Doutora Ana Caldeira Fouto

 • António Pedro Barbas Homem, A Lei da Liberdade, Cascais, 

Principia, 2001;

 • Isabel Banond, História das Ideias Políticas, Cascais, Principia, 2014.

Sociologia do Direito
Regente: Professor Doutor Jorge Silva Santos

 • Alves, Sílvia. Lições preliminares de sociologia do direito. Lisboa: 

AAFDL, 2018;

 • Soriano, Ramón. Sociología del derecho. Barcelona: Ariel, 2011.

Turma TAN (pós-laboral)
1ºSemestre

Introdução ao Estudo do Direito I
Regente: Professor Doutor Miguel Nogueira de Brito

 • Miguel Nogueira de Brito, Introdução ao Estudo do Direito, 2.ª ed. 

revista, Lisboa, 2018;

 • Miguel Teixeira de Sousa, Introdução ao Direito, Coimbra, 2012;

 • José de Oliveira Ascensão, O Direito: Introdução e Teoria Geral, 

13.ª ed., Coimbra, 2005

Direito Constitucional I
Regente: Professor Doutor Luís Pereira Coutinho

 • ALEXANDRINO, José Melo, Lições de Direito Constitucional, vol. I, 

3.ª ed., Lisboa, AAFDL, 2017;

 • MIRANDA, Jorge, Curso de Direito de Direito Constitucional, vols. 

1 e 2, Lisboa Universidade Católica Editora, 2016;
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 • MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, tomo I-2, 10.ª 

ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2014.

Teoria Geral do Direito Civil I
Regente: Professor Doutor António Barreto Menezes Cordeiro

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo V Exercício Jurídico,4ª ed.,  2005, Almedina, Coimbra;

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo IV Parte Geral- Pessoas, 4ª ed., 2016;

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português, 

Tomo III -  Coisas, 4ª ed, 2016;

 • VASCONCELOS, Pedro Pais, Teoria Geral do Direito Civil, 7ª ed., 

2012, Almedina, Coimbra.

Direito Romano
Regente: Professor Doutor Jorge Silva Santos 

 • Eduardo Vera-Cruz Pinto -Curso de Direito Romano, volume I.

 • Eduardo Vera-Cruz Pinto- Lições de História do Direito Romano - 

Síntese Geral.

Economia I
Regente: Professor Doutor Miguel Patrício. 

 • Fernando Araújo (2009), Introdução à Economia, 3ª ed., Coimbra, 

Almedina.

2º Semestre

História do Direito Português
Regente: Professora Doutora Isabel Graes

 • BARBAS HOMEM, António Pedro, A Lei da Liberdade. I. Introdução 

Histórica ao Filosofia Jurídica e Política. Épocas Medieval e Moderna, Cascais, 
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Principia, 2001;

 • Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerque, História do direito 

português, 12ª ed Sintra 2005, Volumes I e II;

 • ALMEIDA COSTA, Mário Júlio de, História do Direito Português, 5ª 

ed. Revista e actualizada com a colaboração de Rui Manuel de Figueiredo 

Marcos, Coimbra 2010; 

 • António Barbas Homem, Movimento de Codificação em Portugal.

Teoria Geral do Direito Civil II:
Regente: Professor Doutor António Barreto Menezes Cordeiro

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português 

II - Parte Geral – Negócio Jurídico, 4.ª ed., 2014;

 • CORDEIRO, António Menezes, Tratado de Direito Civil Português 

V – Parte Geral – Exercício Jurídico, 2018

 • VASCONCELOS, Pedro Pais, Teoria Geral do Direito Civil, 8ª 

ed., 2015, Almedina, Coimbra.

Direito Constitucional II:
Regente: Professor Doutor Luís Pereira Coutinho

 • ALEXANDRINO, José Melo, Lições de Direito Constitucional, vol. II, 

3.ª ed., Lisboa, AAFDL, 2018.

 • ALEXANDRINO, José Melo, Direitos Fundamentais – Introdução 

Geral, 2.ª ed., Cascais, Princípia, 2011;

 • MIRANDA, Jorge, Curso de Direito Constitucional, vols. 1 e 2, 

Lisboa, Universidade Católica Editora, 2016.

 • MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, tomo I-2, 10.ª 

ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2014.

Introdução ao Estudo do Direito II:
Regente: Professor Doutor Miguel Nogueira de Brito
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 • Miguel Nogueira de Brito, Introdução ao Estudo do Direito, 2.ª ed. 

revista, Lisboa, 2018;

 • Miguel Teixeira de Sousa, Introdução ao Direito, Coimbra, 2012;

 • José de Oliveira Ascensão, O Direito: Introdução e Teoria Geral, 

13.ª ed., Coimbra, 2005

Disciplinas optativas
Economia II
Regente: Professor Doutor Miguel Patrício

 • Fernando Araújo (2009), Introdução à Economia, 3ª ed., Coimbra, 

Almedina.

História das Ideias Políticas:
Regente: Professor Doutor Filipe de Arede Nunes

 • Isabel Banond, História das Ideias Políticas, Cascais, Principia, 2014;

Sociologia do Direito:
Regente: Professor Doutor Jorge Silva Santos

 • Alves, Sílvia. Lições preliminares de sociologia do direito. Lisboa: 

AAFDL, 2018;

 • Soriano, Ramón. Sociología del derecho. Barcelona: Ariel, 2011.

Filosofia do Direito:
Regente: Professor Doutor David Duarte

*A listagem de professores exposta foi retirada dos Programas e Regentes 

2019/2020 publicados no site da faculdade, sujeitos a alteração.
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Para facilitar a compra dos livros, há a possibilidade de os obter a um preço 

mais acessível através da adesão a vários grupos de venda e compra de livros 

em 2ª mão em ótimo estado! Eis alguns grupos que se encontram disponíveis 

para te juntares no Facebook: Classificados de Direito; Troca , Compra & 

Venda – Livros de Direito
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