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Mensagem do Presidente
Ricardo Vicente
A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa apresenta-se como um marco
histórico do associativo e movimento estudantil, personalizando aqueles que são os valores que
caracterizam o associativismo e representando todas as causas pelas quais os estudantes sempre
lutaram.
Hoje, mais do que nunca, é hora de fazermos jus àquilo que a história diz acerca daquilo que somos!
É, sobretudo, nas alturas mais difíceis que devemos dizer presente!
É hora de nos reinventarmos, de nos adaptarmos às circunstâncias em que vivermos e de aprendermos
com o passado.
Ambicionamos uma AAFDL próxima dos alunos e das suas causas, dos órgãos de gestão da
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do movimento associativo e da sociedade em geral.
Tal só é possível se existir proatividade, dinamismo, humildade e ambição. Assim, pretendemos
desenvolver uma estrutura que nos permita agir e fazer mais e melhor!
É com base no passado e com os olhos postos no futuro que apresentamos o nosso plano de atividades
– um plano de atividades ambicioso e adaptado às circunstâncias que vivemos.
No que diz respeito à AAFDL Editora, não basta querer crescer, exigindo-se uma introspeção,
no sentido de perceber quais são os pontos positivos e negativos, melhorando tudo aquilo que nos
pode condicionar. Só assim teremos condições para ambicionar fazer mais e chegar mais longe!
Pretendemos crescer com a excelência do serviço que prestamos, tendo sempre presente o que nos
move: os nossos alunos!
A internacionalização é uma janela aberta, uma oportunidade que não devemos desperdiçar.
Mais do que nunca, é crucial desenvolver uma política estruturada tendo em vista chegar a outros
mercados e desenvolver a marca AAFDL neste âmbito.
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Traçamos também grandes planos de atuação em áreas que consideramos fulcrais para o
desenvolvimento da nossa Associação, garantindo assim a adaptabilidade e a transversais pelas quais
queremos que a Associação seja caracterizada.
No que diz respeito ao Plano Ambiental, pretendemos ser um exemplo para a sociedade,
instituindo boas práticas e práticas sustentáveis ao nível da AAFDL, da AAFDL Editora e da
Faculdade de Direito em geral. Pretendemos que a responsabilidade social seja um tema bem patente
no dia-a-dia da Associação e da Faculdade, procurando melhorar aquela que é a realidade que nos
rodeia e podermos chegar mais longe.
Num mundo cada vez mais individualista, cabe à Associação primar pela coletividade,
interligando a responsabilidade social à cultura e expressão artística dos alunos.
É desta forma que perspetivamos um conjunto de medidas neste âmbito, ao abrigo daquele que será
o nosso Plano Sociocultural.
Ambicionamos também crescer ao nível da Política Educativa e Política Externa, criando
uma estrutura que possa acompanhar todo o processo das questões que se coloquem a este nível, que
dê a possibilidade a todos os alunos de participarem ativamente neste processo e que marque pela
diferença!
Já no que diz respeito à Saúde Mental, desenhámos um programa estruturado, constituído
por várias fases, procurando disponibilizar todos os meios para fazer face a este que é um problema
de todos! Será sempre uma das nossas prioridades.
É com base nestas bandeiras gerais que construímos todo o nosso projeto, que apresentamos
cada uma das nossas medidas e que pretendemos mudar aquele que é o paradigma do movimento
associativo. Para isso, precisamos de todos!
Crescemos dos alunos, para os alunos e com os alunos. É isto que nos dá força, é esta a nossa
virtude e é esta a chave do nosso futuro!
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Vice-Presidente das Atividades e Valorização Extracurricular
Diogo Lopes
A Vice-presidência das Atividades e Valorização Extracurricular primará, no mandato de
2020/2021 e sendo este um ano tão atípico, por fazer face aos novos e exigentes desafios e
responsabilidades que nos são impostos pela incerteza e instabilidade desta nova realidade. Aliada a
estes desafios, surge a necessidade de uma reinvenção transversal dos seis departamentos da vicepresidência, procurando potencializar diversos planos de atuação que até aqui não têm tido tanto
destaque, sendo estes os nossos maiores centros de atividade, devido à situação que atravessamos.
Para além disso, assumirá um papel fundamental no que diz respeito à aproximação e cooperação
entre departamentos, que mais do que nunca necessitam de trabalhar em conjunto, de modo a fazer
face a todas as dificuldades que nos são colocadas e, ainda que se apresente como um grande desafio,
cumprir um programa ambicioso que em muito beneficiará todos os alunos.
Assumirá também uma grande interligação com a Vice-presidência da Intervenção e Política
Educativa, no que toca à prossecução dos grandes planos traçados para este mandato, tendo sempre
como linhas orientadoras os planos ambiental, sociocultural, saúde mental e da Política Educativa e
Política Externa.
É também em conjunto com a Vice-presidência da Intervenção e Política Educativa, que
continuaremos a apostar na promoção da política educativa e política externa, para que a AAFDL
continue a assumir um papel de destaque na defesa dos interesses dos nossos alunos, reforçando as
boas relações existentes com todas as entidades e associações a nível nacional.
Para fazer cumprir tudo isto, contamos com o Desporto, Saúde e Bem-estar, que pretende
acompanhar a crescente importância que a prática desportiva tem na vida estudantil, fomentando a
adoção de estilos de vida saudável e apostando em iniciativas inovadoras como o Conselho Semanal,
o Desafio Mensal e as AAFDL workout sessions.
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Para além disso, pretendemos ainda continuar a aposta que tem vindo a ser feita na profissionalização
do desporto universitário, assim como no acompanhamento constante de todas as nossas equipas e
atletas de modalidades individuais.
No que toca à parte jurídica, apresentamos várias alternativas inovadoras tais como as I Jornadas de
Direito da Saúde e a I Revista de Direito da Saúde, fortes apostas nesta que é uma área ainda pouco
desenvolvida, mas com grande potencial.
No que diz respeito aos Erasmus e Relações Internacionais, e na sequência do sucesso dos
variados programas de intercâmbio, o departamento fará por garantir um maior apoio no que diz
respeito à nova realidade internacional, para que tanto os alunos que vêm estudar para a nossa
faculdade como os que vão para fora, se sintam seguros e bem acompanhados neste período de
transição. Para além disso, pretendemos ainda proporcionar uma maior interação entre alunos
nacionais e internacionais de forma a garantir uma melhor adaptação, organizando para isso o
convívio “Get to Know”.
No âmbito do Marketing e Comunicação Académica, assumimos a responsabilidade de,
numa altura marcada pelo distanciamento físico, continuar a ser uma AAFDL presente e próxima de
todos os alunos. Assim, e para que haja sempre uma comunicação atempada e precisa,
desenvolveremos plataformas físicas e digitais como são exemplo o Habeas Data e a Agenda
AAFDL, respetivamente.
Ainda no Marketing, temos como objetivo introduzir a parte jurídica do Direito da Comunicação
Social, área que está ainda em crescimento e que não é abordada no curso, organizando as I Jornadas
de Direito e Comunicação Social.
Ao nível do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, desempenharemos um papel crucial
no que toca à integração dos alunos recém-chegados, através de várias iniciativas como workshops e
palestras para que, mesmo com novas circunstâncias que tornam a adaptação mais difícil, possam ter
na AAFDL o apoio que necessitam para iniciar o seu percurso no ensino universitário.
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Por outro lado e numa vertente mais académica, o DAPA criará várias plataformas de auxílio
ao estudo e ao esclarecimento de dúvidas, tais como o “Sou Caloiro, e agora?” e o “DAPAjudar”, que
servirão como apoio no primeiro contacto com o Direito.
No Cultural e Núcleos Autónomos, apostaremos numa estimulação das expressões artísticas
dos alunos da nossa faculdade realizando diversas atividades e concursos para que a difusão da
Cultura no seio da faculdade seja uma realidade. Também numa perspetiva ambiental e cultural, o
departamento apresentará uma proposta de revitalização do jardim interior junto da Direção da
faculdade que assentará numa tripla vertente: paisagística, utilitária e cultural. No que toca à primeira,
pretendemos tornar um espaço mais limpo e acolhedor para que, mesmo no da dia-a-dia da faculdade
haja sempre um espaço para um momento mais tranquilo. Quanto à vertente utilitária, apostaremos
na construção de um pequeno palco que poderá servir para diversas exposições, atuações ou
apresentações tanto dos núcleos como da AAFDL Editora. Por último, apresentaremos uma biblioteca
comunitária de forma a dinamizar a cultura e a literatura não jurídica.
No Recreativo, e ainda que os tempos não sejam favoráveis à realização de festas e convívios,
queremos adaptar à atual circunstância os conceitos até aqui utilizados, realizando novos eventos
como o Drive-In AAFDL e o Comedy Club AAFDL, proporcionando a todos os nossos alunos
momentos de lazer e descontração respeitando todas as normas de segurança necessárias. Por fim, se
assim for possível, ambicionamos retomar a realização das tradicionais festas e convívios
proporcionando a todos momentos memoráveis.
É com tudo isto em mente e sabendo que se avizinham tempos difíceis, que a Vice-Presidência
das Atividades e Valorização Extracurricular, apresenta propostas ambiciosas e diferentes e que, entre
todos os departamentos, fará o possível para quebrar as expetativas, reinventando-se diariamente,
sempre com o objetivo de servir os alunos e elevar o nome da AAFDL.
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Desporto, Saúde e Bem-Estar
A prática desportiva é cada vez mais uma constante na vida da comunidade estudantil, sendo
importante que assim se mantenha.
Este departamento pretende promover um estilo de vida saudável, efetuando uma grande aposta em
iniciativas como o Conselho Semanal, o Desafio Mensal e as AAFDL workout sessions.
Para além disto, procuramos um acompanhamento constante de todas as equipas, bem como de todos
os atletas de modalidades individuais, procurando ao máximo a profissionalização do desporto
universitário no seio da nossa Faculdade.
No que toca à parte jurídica queremos inovar ao máximo, elaborando as I Jornadas de Direito da
Saúde e publicando a I Revista de Direito da Saúde pela AAFDL Editora, de modo a explorar esta
área que é bastante interessante e que, contudo, nem sempre é muito abordada. Iremos ainda organizar
e dinamizar o II Curso de Direito do Desporto, visando alargar o leque de conhecimentos dos alunos
nesta área.
1º Semestre – 2020/2021
•

Dinamização das redes sociais do Desporto, saúde e bem-estar da AAFDL, nomeadamente
divulgando os calendários de jogos e resultados de forma atempada, bem como fotos dos
atletas.

•

Premiar o atleta do mês, através do seu reconhecimento quer nas redes sociais do
Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar, quer na newsletter mensal.

•

Entrega de prémios referentes à época anterior que, por motivos derivados da pandemia de
Covid-19, não foram entregues;

•

Implementação do Conselho Semanal de modo a possibilitar os nossos alunos a terem opções
e estilos de vida mais saudáveis.

•

Lançamento do podcast “Conversas de Balneário” como forma de dar a conhecer os nossos
atletas à restante comunidade estudantil;

•

Divulgação do desafio mensal, contendo planos de treino inovadores.

•

Elaborar a newsletter mensal do Desporto, Saúde e Bem-Estar.
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2º Semestre – 2020/2021
•

Lançamento do Kit Atleta, fomentando uma imagem de marca em todas as nossas equipas;

•

Produção do memorial do desporto da AAFDL, enaltecendo as conquistas já alcançadas;

•

Promover as AAFDL workout sessions de forma a que todos os nossos estudantes possam ter
uma prática física regular e segura;

•

Realização das I Jornadas de Direito da Saúde em colaboração com o Departamento da
Produção Jurídica e Apoio Editorial;

•

Organização do Curso de Direito do Desporto dinamizando esta temática;

•

Curso de Suporte Básico de Vida;

•

Introdução dos meses temáticos do desporto, saúde e bem-estar;

•

Lançamento da I Revista Jurídica de Direito da Saúde da AAFDL em colaboração com o
Departamento da Produção Jurídica e Apoio Editorial;

•

Concretizar um workshop de defesa pessoal.

1º Semestre – 2021/2022
•

Promoção da Semana do Desporto, Saúde e Bem-Estar;

•

Forte presença na semana das inscrições dos caloiros e dos alunos Erasmus para que se possam
juntar às nossas equipas;

•

Inscrição das equipas nos Campeonatos Universitários de Lisboa e inscrição dos atletas de
modalidades individuais junto da FADU.

•

Conferências no âmbito da saúde e bem-estar;

•

Vídeos de apresentação das equipas desportivas da AAFDL;

•

Cerimónia de abertura do ano desportivo e respetiva entrega de prémios referente à época
passada.
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Erasmus e Relações Internacionais
A vivência num mundo globalizado e conectado trouxe desafios e, simultaneamente, abriu um enorme
leque de opções aos alunos de Direito. É hoje inegável o sucesso de Programas de intercâmbio de
estudantes como, claro, o Erasmus +, e o relevo do Direito Internacional. Neste mandato atípico, o
Departamento de Erasmus e relações Internacionais continua a assumir a responsabilidade de, numa
vertente, acolher os alunos Incoming de forma integrada e, na outra vertente, assegurar que os alunos
internos estão na posse de toda a informação necessária na sua jornada para alunos Outgoing. Nesse
sentido, faremos o que estiver ao nosso alcance para mitigar e ajudar a navegar a nova realidade
internacional, com mais barreiras, mas ainda assim, com diversas oportunidades. O Departamento
pugnará também por assegurar um maior foco geral nas questões de relevo internacional.
1º Semestre – 2020/2021
•

Concurso de recolha de testemunhos Erasmus + e divulgação num documento online;

•

Promover o Programa Almeida Garret.

2º Semestre- 2020/2021
•

Criação do “Erasmus Safety Guide” de forma a informar os alunos Incoming das medidas
epidemiológicas em vigor ao momento da sua chegada a Lisboa;

•

Novo Guia Erasmus Outgoing, nomeadamente com informações relativas à língua em que as
disciplinas são lecionadas nas faculdades de acolhimento e remissões para testemunhos
passados;

•

Renovação do Programa Buddies;

•

Realização da “Semana Erasmus”, onde se desenvolverão atividades direcionadas para os
estudantes de Erasmus Incoming;

•

II Jornadas de Direito Internacional Público;
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1º Semestre- 2021/ 2022
•

Realização da “Semana Erasmus”, onde se desenvolverão atividades direcionadas para os
estudantes de Erasmus Incoming, à semelhança do que se desenvolveu no 1º semestre
2019/2020;

•

Organizar uma “Cultural Food and Drinks Party”;

•

Organizar o “Get to know” em parceria com o Departamento do Recreativo, um evento
destinado ao convívio e aproximação entre os estudantes internacionais e os estudantes
nacionais
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Marketing e Comunicação Académica
O Departamento do Marketing e Comunicação Académica assume um papel fundamental no
quotidiano de todos os alunos. Não há como, em plena era digital e globalizada, deixar que a falta de
informação tome conta do que se passa no dia-a-dia da vida académica. Exerce um papel fulcral no
que diz respeito a assumir a responsabilidade de ser a ponte entre a AAFDL e os alunos. Vivemos
uma época de muitas incertezas e fragilidades, o que faz com que ganhemos consciência do problema
que é a falta de comunicação. Além disto, o Marketing assume a obrigação de proporcionar a todos
os estudantes as mais variadas e interdisciplinares atividades, relativas ao Direito. Trata-se, portanto,
de um departamento versátil e acessível a todos os alunos, que irá trabalhar em função das
necessidades da comunidade estudantil.
1º Semestre 2020/2021:
•

Inovar a linha de merchandising da AAFDL, comprometendo-se a inserir e renovar os
produtos disponíveis.

•

Disponibilizar os documentos da AAFDL através de um QR Code, relativos à AAFDL e à
atividade desta online, de modo a que todos os estudantes tenham acesso à mesma e para que
haja uma maior transparência e proximidade com os alunos.

•

Divulgar e cobrir os eventos académicos, física e digitalmente.

•

Potenciar o site da AAFDL como meio informativo para os alunos sobre a atividade da FDUL
e da AAFDL, divulgando todos os eventos académicos.

•

Produzir uma Mascote Digital para as equipas da AAFDL, em conjunto com o Departamento
do Desporto, Saúde e Bem-Estar, de modo a dinamizar o apoio às equipas.

•

Desenvolver a rede de parcerias do Cartão Sócio AAFDL, criando relações com entidades
externas à Faculdade.

•

Apresentar uma versão em inglês de toda a comunicação da AAFDL, em colaboração com o
Departamento de Erasmus.

2º Semestre 2020/2021:
•

Criar uma newsletter digital, de modo a que todos os alunos tenham acesso às informações da
Faculdade, assim como às publicações da AAFDL Editora.
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•

Realizar as I Jornadas de Direito e Comunicação Social, sendo esta uma área do Direito não
lecionada na Licenciatura e bastante promissora, estando ainda em crescimento.

•

Criar o Habeas Data, o ponto físico de informação da AAFDL, estando sempre uma pessoa
disponível numa sala da Faculdade para tirar todas as dúvidas que os alunos possam ter
relativas às atividades e a todo o funcionamento da AAFDL.

•

Desenvolver a Agenda AAFDL como forma de notificar os alunos sobre o quotidiano
académico, através de uma plataforma digital.

•

Apresentar uma versão em inglês de toda a comunicação da AAFDL, em colaboração do
Departamento de Erasmus.

•

Regulamentar o Cartão de Sócio AAFDL, com o intuito de esclarecer e aumentar a rede de
benefícios proporcionados aos alunos.

•

Disponibilizar os documentos da AAFDL através de um QR Code, relativos à AAFDL e à
atividade desta online, de modo a que todos os estudantes tenham a ela acesso e para que haja
uma maior transparência e proximidade com os alunos.

1º Semestre 2021/2022:
•

Apresentar uma versão em inglês de toda a comunicação da AAFDL, em colaboração do
Departamento de Erasmus.

•

Divulgar e cobrir os eventos académicos, física e digitalmente.

•

Disponibilizar os documentos da AAFDL através de um QR Code, relativos à AAFDL e à
atividade desta online, de modo a que todos os estudantes tenham acesso à mesma e para que
haja uma maior transparência e proximidade com os alunos.

•

Flash News dos Departamentos.

•

Fiel da Balança.
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Departamento de Apoio ao Primeiro Ano
O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano desempenha um papel crucial aquando da integração e
motivação dos alunos recém-chegados à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Ciente dos receios inerentes à mudança, o DAPA quer dotar os alunos dos meios e ferramentas
necessárias para que a entrada no Ensino Superior constitua um desafio. O desafio de fazer mais e
melhor a cada dia que passa.
Assim, ainda que à distância e adaptados às novas circunstâncias, ambicionamos estar sempre perto,
amenizando o choque inicial que todos sentem, promovendo prontamente um leque de informação e
um acompanhamento personalizado.
Agora, mais do que nunca, é o momento para nos reinventarmos, de modo a que todos aqueles que
chegam tenham um sentimento de pertença.
Comprometidos desde o primeiro passo, teremos sempre a recetividade para a resolução de problemas
e a entrada de novas ideias durante a execução deste mandato.

1º semestre – 2020/2021
•

Realizar a VIII Gala do Caloiro e organizar o Jantar de Gala que antecede a mesma;

•

Disponibilizar uma coletânea oficial de perguntas de orais de 1º ano e outros materiais de
apoio;

•

Criar o “Sou Caloiro, e agora?”, um prontuário de conceitos jurídicos destinado a auxiliar os
alunos recém-chegados no seu primeiro contacto com o Direito;

2º semestre – 2020/2021
•

Garantir a existência de workshops/palestras, nomeadamente:
- como desmistificar o Fénix;
- como ler livros jurídicos e respetivos métodos de estudo;
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•

Criar o DAPAjudar – plataforma on-line de esclarecimento de dúvidas exclusivas para o 1º ano;

•

Organizar uma visita guiada por Lisboa;

•

Organizar a II edição do Fim-de-semana do Caloiro;

•

Realizar a I edição de “O meu primeiro Mootcourt. Quid iuris?”

•

Dinamizar o Jantar do Caloiro em colaboração com o Departamento do Recreativo;

1º semestre – 2021/2022
•

Acompanhar os alunos no processo de inscrições, nomeadamente ao facilitar o modo de
escolha da cadeira optativa;

•

Reformular o Guia do Caloiro e disponibilizá-lo, no âmbito do plano ambiental, numa plataforma
on-line, tornando o seu acesso mais rápido, fácil e permanente ao longo do ano letivo;

•

Dinamizar pub quizzes e rally tascas após a entrada dos alunos da 2ª fase, de modo a que todos
possam participar;

•

Garantir a existência de workshops/palestras, nomeadamente:
- resolução de casos práticos e estratégias para as orais;
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Departamento do Cultural e Núcleos Autónomos
O Departamento do Cultural e Núcleos Autônomos é aquele que pode ser considerado o mais
importante departamento relativamente à tradição acadêmica, representatividade e diversidade.
Dentro desse contexto, é fundamental um cultural presente, atuante e que dialogue e apoie ao máximo
possível todos os Núcleos Autônomos da AAFDL.
Desta mesmo forma, a atuação do Departamento deve pugnar sempre por uma aproximação dos
alunos com as mais diversas formas de expressão cultural, de forma a estimular que os próprios alunos
desenvolvam aquelas que são as suas habilidades artísticas, bem como usar o espaço físico de nossa
faculdade para atividades e trocas que vão além do Direito. A cultura é tão presente no nosso dia a
dia quanto o Direito e não faz sentido que a realidade dentro de nossa faculdade seja diferente disso.
1º Semestre – 2020/2021
•

Reestruturar a rádio AAFDL

2º Semestre – 2020/2021
•

Apresentar um projeto de revitalização do jardim interior

•

Celebrar o dia da cultura lusófona

•

Implementar a biblioteca comunitária literária

•

Realizar concursos de artes periódicos

•

Reestruturar a rádio AAFDL

•

Criar o projeto Mesas redondas AAFDL

•

Desenvolver a Agenda cultural AAFDL

•

Criar o projeto de volta a casa AAFDL
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1º Semestre – 2021/2022
•

Realizar o sarau cultural AAFDL

•

Realizar concursos de artes periódicos
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Recreativo
O Departamento do Recreativo da AAFDL é o departamento responsável pela organização dos
eventos festivos e recreativos com vista a dar aos alunos bons momentos extracurriculares e valorizar
o tempo livre.
Com o cenário de pandemia atual o Departamento do Recreativo optou por uma abordagem inovadora
apostando na realização de eventos seguros em termos epidemiológicos e que proporcionem aos
alunos momentos enriquecedores fora das salas de aula.
É ainda objetivo do Departamento do Recreativo realizar as festas tradicionais do início do ano letivo,
tentando melhorar aspetos logísticos e mantendo o foco em propiciar aos alunos noites memoráveis.

2º Semestre – 2020/2021
•

Realização do Comedy Club AAFDL.

•

Realização do Drive-In AAFDL.

1º Semestre – 2021/2022
•

Realização do “Porco no Espeto”.

•

Realização da Mítica Festa da Cerveja.

•

Realização da Festa Brasileira.
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Vice-Presidente da Intervenção e Política Educativa
Inês Almeida
Num panorama adverso como o que vivemos atualmente, importa assumir o papel crucial da
Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política Educativa no seio da comunidade
estudantil.Do primeiro ao último dia, cabe à AAFDL acompanhar de perto todos os alunos,
acompanhamento este que deve ser próximo, atento e interessado. Composta por seis departamentos,
a Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política Educativa deve ter como objetivo principal
a representação dos interesses dos seus estudantes, dentro e fora da Faculdade. No que respeita a esta
Vice-Presidência, apresentamos um Plano de Atividades exigente e com objetivos bastante elevados,
mas acima de tudo, apresentamos um conjunto de atividades, projetos e objetivos exequíveis. Num
mandato tão atípico quanto o que temos em mãos, sabemos que o caminho não será fácil e, por isso,
comprometemo-nos a desempenhar rigorosamente o papel a que nos propomos, cumprindo todas as
medidas que constam do presente plano e indo, sempre que possível, mais além.
Realizaremos uma forte aposta na vertente da Política Externa, razão pela qual um dos
principais focos desta Vice-Presidência será, precisamente, a Comissão para a Política Educativa e
Política Externa, que reunirá mensalmente de modo a poder preparar toda a atuação e representação
externa da AAFDL. Queremos ter uma postura proativa nestas matérias, atender ao panorama
nacional e dizer presente sempre que for preciso: tal só será possível através de uma estrutura
organizada para o efeito, cujo único objetivo será precisamente este. A AAFDL deve ser a voz ativa
dos seus estudantes dentro e fora da Faculdade, representando os seus principais problemas e
procurando soluções para os mesmos e acreditamos que isso só será possível através de um intenso
trabalho diário neste sentido, que culminará com a apresentação de moções e propostas junto das
estruturas e eventos para o efeito. Por tudo isto, entendemos que estes objetivos só serão cumpridos
através de uma postura presente, assim como de uma estreita cooperação com as outras Associações
de Estudantes.
Concretizando mais detalhadamente o trabalho a desenvolver em cada um dos departamentos
desta Vice-Presidência, contaremos com um Pedagógico que defenda ativamente a voz dos
19

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020/2021
estudantes e que seja, simultaneamente, conciliador e presente em todos os momentos. Defendemos
um Pedagógico moderno e que seja próximo da comunidade académica, que esteja ao lado dos alunos
na defesa dos seus interesses e que os auxilie sempre que necessário. Assim, vamos renovar e atualizar
o Guia do Pedagógico, tornando-o numa ferramenta útil para todos e divulgar vídeos explicativos
sobre diversas questões pedagógicas. Pretendemos ainda a criação da Comissão de Revisão de Notas
e do Gabinete de Orientação Pedagógica, de forma a auxiliar os alunos nos seus pedidos de revisão e
a agilizar a resolução dos problemas nas alturas mais conturbadas do semestre.
Além disso, depositamos na Ação Social a enorme responsabilidade de fazer com que
situações de carência sejam tratadas com a seriedade que merecem, impedindo que o abandono do
Ensino Superior seja uma realidade. Desta forma, planeamos realizar uma forte aposta neste
departamento, tanto na sua vertente interna como externa. Internamente, pretendemos aprimorar o
sistema de atribuição de apoios indiretos, regulamentando-o e contratando um técnico externo que
realize as entrevistas no caso de estas serem necessárias. Para além disso, pretendemos ainda
revitalizar a Biblioteca Jurídica, de modo a que esta passe a ser utilizada por todos aqueles que dela
precisem, através de um sistema de requisição semestral para alunos bolseiros, a par do já praticado
sistema de requisição por mais breves períodos de tempo pela generalidade dos alunos. Finalmente,
ainda internamente e por entendermos que este é um dos grandes problemas com que os alunos do
Ensino Superior são confrontados, pretendemos divulgar de forma mais ágil e eficiente oportunidades
de alojamento na cidade de Lisboa.
Externamente, queremos essencialmente despertar para a consciência cívica dos nossos
estudantes. Assentamos esta vertente externa em dois pilares essenciais: por um lado, um projeto de
combate à iliteracia jurídica, através, por exemplo, do projeto Direito Vai à Escola; por outro, um
grande incentivo ao voluntariado, através da criação de uma Bolsa de Voluntariado, possibilitando o
estabelecimento de uma ponte entre entidades promotoras de voluntariado e os alunos da Faculdade.
Também a estabilidade, saúde e bem-estar dos nossos alunos estão no topo das nossas preocupações,
razão pela qual contaremos com um Acompanhamento Académico que seja capaz de acompanhar
cada aluno em todas as suas vertentes e cuja palavra-chave é a desmistificação, ao tratar do importante
tema da saúde mental. Por um lado, apostaremos nas questões de saúde mental, através da criação do
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projeto Free Your Mind, segundo o qual levaremos a cabo um projeto de desmistificação e awareness
para este tipo de questões. Por outro lado, pretendemos incidir a nossa atuação no âmbito deste
departamento no desenvolvimento das soft skills dos nossos alunos, através da realização da
Academia de Soft Skills, a realizar em formato online, para além de diversos workshops a incidir sobre
variadas questões e a realizar em colaboração com outros departamentos.
Quanto ao departamento de Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, este deve pugnar pela
aproximação do regime noturno ao diurno e por uma igualdade de oportunidades entre ambos,
garantindo que todos os estudantes têm a oportunidade de ter uma experiência transversal e igual.
Assim, defenderemos a realização das diversas atividades da AAFDL também em regime de PósLaboral, de forma a incluir nestas todos os alunos da Faculdade e apostando também na integração
na Faculdade dos alunos de 1º ano deste regime. Ademais, através de uma estreita cooperação com o
departamento do Pedagógico, com os órgãos de gestão da Faculdade e com a Divisão Académica,
pretendemos levar a cabo o cumprimento de diversas medidas que constam do presente plano de
atividades, designadamente a questão do agendamento para o atendimento na Divisão Académica,
entre outras.
Finalmente, pretendemos encetar uma aposta forte na valorização curricular dos nossos
alunos, através de uma Produção Jurídica inovadora e proativa, para que todos tenham as
ferramentas necessárias para ingressar no mercado de trabalho. Pretendemos realizar, no âmbito deste
departamento, Moot Courts para todos os anos da licenciatura, promovendo a sua dinamização e
apelando à participação dos alunos neste tipo de atividades. Ainda neste sentido, olhamos para este
departamento de uma forma inovadora e adaptada à realidade e às exigências do mercado de trabalho,
razão pela qual apostaremos no tratamento de temas que estão na ordem do dia, como o Direito e
Tecnologia, o Direito do Desporto e o Direito da Saúde. Neste sentido, serão ainda promovidas
tertúlias e debates temáticos sobre questões que estejam em discussão na sociedade civil,
aproximando os estudantes da realidade do mundo em que vivem. Finalmente, continuaremos a
aposta que tem vindo a ser feita nos Prémios e na Revista Jurídica da AAFDL, de forma a incentivar
a criação científica de todos os alunos.
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No seguimento da aposta na valorização curricular dos alunos, tendo em vista a sua entrada
no mercado de trabalho, contaremos também com um Departamento de Mestrados e Saídas
Profissionais atual e constante, apostando numa vertente de formação e preparação dos nossos
alunos. Assim, pretendemos a realização de diversos cursos e seminários, em áreas fulcrais da
formação de todos os alunos que pretendam, futuramente, ingressar no mercado de trabalho, assim
como a promoção da melhor integração possível dos alunos que ingressam em ciclos de estudo tão
exigentes como os Mestrados e os Doutoramentos. Desta forma, desenvolveremos o Programa de
Apadrinhamento, estendendo o seu âmbito de atuação a todos os núcleos autónomos que visem
diretamente a integração de estudantes na nossa Faculdade e sempre em cooperação com estes. Além
disso, queremos ainda aproximar os estudantes desta Casa dos nossos Mestrados, pelo que nos
propomos a elaborar e aprimorar o Guia de Mestrados, desenvolveremos palestras e conferências de
explicação sobre as diferentes opções de Mestrado que aqui existem, assim como apostaremos na
realização de diversos workshops que se revelem úteis aos estudantes destes ciclos de estudo. Por
fim, e porque nunca devemos esquecer que o principal objetivo da Faculdade é formar bons juristas
e futuros profissionais, queremos divulgar as imensas e variadas oportunidades profissionais que este
curso nos oferece, quer através de feiras de empregabilidade e de estágios de verão, quer através de
open days junto de escritórios de advocacia, órgãos e outras entidades profissionais relacionadas.
Cumprir um Plano de Atividades tão ambicioso quanto o que aqui apresentamos só será possível com
uma estrutura bem organizada desde o primeiro dia e é tendo isso em mente que trabalharemos
diariamente.
Ambicionamos uma Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política Educativa
presente, atenta e próxima. Presente em todas as etapas da vida académica dos nossos alunos e em
todas as suas vertentes, não descurando o lado pessoal de cada um que compõe a vasta comunidade
académica. Atenta a todos os problemas que surgem no quotidiano da Faculdade e com a consciência
de que muitos deles afetam a estabilidade e bem-estar dos alunos. Próxima de todos, transmitindo
confiança e segurança aos alunos desta Casa e próxima da Vice-Presidência das Atividades e
Valorização Extracurricular, de forma a que, juntas, possam proporcionar as melhores experiências
aos nossos alunos.
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Pedagógico
Perante um ano letivo tão atípico como o que vivemos, e considerando a incógnita sobre o futuro e
os problemas que se avizinham, o Departamento do Pedagógico surge como um de especial
importância para o mandato de 2020/2021.
Considerando todos os aspetos com que nos confrontaremos, o Departamento do Pedagógico terá
neste mandato como principal objetivo ouvir e fazer ouvida a voz dos estudantes, sendo a “voz
ativa” dos mesmos, tomando a postura de um verdadeiro “bastião dos estudantes”.
Urge por isso ter um departamento: dinâmico como forma a tomar medidas inéditas para auxiliar
os estudantes neste ano tão atípico e como forma a obterem as melhores ferramentas para se
sentirem informados e capacitados nos assuntos da temática pedagógica; proativo, pois o trabalho
do pedagógico deverá ser um intérmino, devendo estar sempre presente para que os alunos tenham
a ajuda de que necessita para ultrapassar os obstáculos que lhes surjam; por fim, conciliador,
procurando a melhor política educativa para todos, nunca descurando aquele que deve ser o
principal foco da AAFDL, os interesses dos Estudantes.
1º Semestre 2020/2021
• Disponibilizar vídeos explicativos aos estudantes, relativamente aos órgãos de gestão, método de
avaliação e regime das bonificações;
• Realização de reuniões periódicas com os conselheiros discentes e delegados de turma;
• Criação e realização da Comissão de Revisão de Notas, desde a época de exames, assim como a
aprimoração e disponibilização do documento para realização das mesmas e o fornecimento de
ferramentas de auxílio aos alunos sobre estas;
• Criação e disponibilização das “sínteses pedagógicas” nos emails de subturma, na plataforma
CampBook e no site da AAFDL.
2º Semestre 2020/2021
• Disponibilização do Novo Guia do Pedagógico;
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• Realizar as IV Jornadas Pedagógicas;
• Criação e realização do GOP (Gabinete de Orientação Pedagógica), no período inicial do semestre,
cuja realização presencial ou via zoom dependerá da evolução da situação de pandemia do país;
• Realização de uma sessão de esclarecimento sobre o Método de Avaliação, cuja realização online
ou presencial dependerá da evolução da situação pandémica do país, e a realização de uma outra
sessão do mesmo caráter para os alunos de Erasmus;
• Continuação da realização da Comissão de Revisão de Notas, desde a época de exames do 2º
semestre, melhorando também os documentos das mesmas revisões entre outros aspetos;
• Realização de outros vídeos explicativos da temática pedagógica, cujos temas poderão abranger,
por exemplo, o regime de faltas e as queixas pedagógicas, entre outros;
• Realização de reuniões mensais com os delegados das respetivas subturmas;
• Aprimoração da secção dedicada às queixas pedagógicas no site da Faculdade, assim como o
documento das mesmas
• Auxiliar na criação de uma “Dropbox de Provas Orais”, com ferramentas para os alunos sobre as
questões pedagógicas que envolvem as mesmas.
1º Semestre 2021/2022
• Realização de uma campanha informativa sobre as queixas pedagógicas, destinada à
sensibilização para as mesmas, de modo a promover o conhecimento sobre estas, tal como a sua
utilidade e feitura;
• Realização de uma sessão de esclarecimento sobre o Método de Avaliação, cuja realização online
ou presencial dependerá da evolução da situação pandémica no país, e a realização de uma outra
sessão do mesmo caráter para os alunos de Erasmus;
• Realização de reuniões mensais com os delegados das respetivas subturmas;
• Realização de outros vídeos informativos, sobre temáticas pedagógicas ainda não abordadas;
• Proceder à criação de uma plataforma informática para a permuta de subturmas, de forma a facilitar
o procedimento de transição entre subturmas pelos alunos;
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• Continuação da realização do GOP (Gabinete de Orientação Pedagógica), no período inicial do
semestre, cuja realização presencial ou via zoom dependerá da evolução da situação pandémica do
país, assim como a aprimoração dos aspetos que tenham falhado no semestre anterior.
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Produção e Formação Jurídica e Apoio Editorial
Aproveitando a dinamização do departamento no mandato anterior, devemos agora incentivar ainda
mais a valorização curricular com projetos que alarguem os horizontes dos alunos e estimulem um
pensamento out of the box. Longe vai o tempo em que as soluções jurídicas se prendiam apenas pelas
áreas mais clássicas do Direito. Hoje em dia os problemas surgem sem aparente resolução, levando
ao catapultar de áreas emergentes e inovadoras, nas quais devemos apostar.
Cumpre à AAFDL um acompanhamento mais próximo e conectado aos alunos, tomando em
consideração as suas necessidades e preferências, de forma a incentivar os mesmos a usufruir de um
meio que pretende chegar ao seu fim: todos os Estudantes!
Tendo em conta a situação pandémica, importa alcançar os alunos de uma forma acessível, que não
comprometa a sua saúde e bem-estar. Como tal, pretendemos adotar soluções seguras e que não
deixem de lado atividades que os auxiliem ao ingressar no mercado de trabalho.

1º Semestre 2020/2021:
•

Publicar a Revista Jurídica da AAFDL em formato online, iniciada no mandato anterior;

•

Comunicar os resultados do Prémio Jovem Talento em Direito Administrativo, iniciado no
mandato anterior;

•

Continuar a organização e preparação do Congresso de Direito da Tecnologia, na sequência
do que já havia sido preparado no ano transato, adaptando-o à realidade atual;

•

Abertura de inscrições para a I Edição do Prémio em homenagem a Augusto Silva Dias, na
área do Direito Penal e Filosofia do Direito;

•

Alteração do regulamento do Prémio Miguel Galvão Teles, de forma a preparar a IV Edição;

•

Abertura de inscrições para a IV Edição do Prémio Miguel Galvão Teles na área do Direito
Constitucional e Direito Internacional;
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•

Estabelecer contactos de forma a organizar e preparar conferências e atividades a executar
noutros semestres.

2º Semestre 2020/2021:
•

Realização do Congresso de Direito da Tecnologia, a realizar em vários módulos, em formato
webinar;

•

Organizar tertúlias e debates temáticos sobre temas em discussão na sociedade civil, numa
perspetiva jurídica;

•

Executar o workshop de prática jurídica com vista a preparar os alunos para o mundo
profissional;

•

Call for Papers para a Revista Jurídica da AAFDL, incentivando a investigação científica por
parte da comunidade académica;

•

Realizar as I Jornadas de Saúde e Bem-Estar em colaboração com o Departamento de
Desporto, Saúde e Bem-Estar;

•

Organização do Curso de Direito do Desporto, em colaboração com o Departamento de
Desporto, Saúde e Bem-Estar;

•

Lançamento da I Revista de Direito da Saúde AAFDL, em colaboração com o Departamento
de Desporto, Saúde e Bem-Estar;

•

Dinamização de moot courts transversais a todos os anos da licenciatura;

•

Abertura das inscrições para a nova edição do Prémio Jovem Talento Direito Administrativo;

•

Entrega dos prémios correspondentes ao Prémio Miguel Galvão Teles e Augusto Silva Dias.
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1º Semestre 2021/2022:
•

Entrega do Prémio Jovem Talento Direito Administrativo, na abertura do ano editorial;

•

Organizar open days em empresas e sociedades de advogados, incentivando a ligação dos
alunos ao mercado de trabalho em colaboração com o Departamento de Mestrados e Saídas
Profissionais;

•

Organizar uma conferência que envolva a maior diversidade de saídas profissionais e áreas
em destaque no mercado de trabalho, com vertente teórico-prática em parceria com o
Departamento de Mestrados e Saídas Profissionais.
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Pós-laboral e Trabalhador Estudante
Os alunos de Pós-Laboral e Trabalhador Estudante, têm sido, ao longo dos anos, distanciados
da nossa Academia. Por isso, o Departamento pretende criar uma rotura com esse distanciamento de
forma a que todos os alunos se sintam partes integrantes na vida estudantil.
Assim, o Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador Estudante terá como foco essencial
assegurar a integração e inclusão dos seus estudantes na vida académica no seu todo, bem como
promover a aproximação, ligação e cooperação com os restantes departamentos que compõem a
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa de modo a que as suas preocupações sejam
eficientemente resolvidas.
Pretendemos, portanto, reafirmar uma proximidade de forma a que todos consigam ter acesso
às mesmas oportunidades que a Associação Académica e a própria Faculdade como instituição
disponibilizam.
1ª semestre 2020/2021
•

Partindo de um trabalho elaborado pelo mandato anterior, pretendemos recolher os
inquéritos elaborados aos alunos que frequentam o regime noturno de modo a que se
compreenda a vontade destes quanto à possibilidade de antecipar o início das aulas
teóricas em 10 minutos (passando a ter início às 18h20). Se o número de inquéritos
respondidos não corresponder a uma maioria dos alunos, elaborá-lo novamente.

•

Reforçar a quantidade e variedade de alimentos disponíveis em horário de Pós-Laboral,
em parceria com o Bar Novo. Ainda nesse te tópico, incentivar a colaboração com o
Departamento de Ação Social no que concerne ao reaproveitamento da comida dos bares.

•

Em função da realização das provas orais, efetivar a marcação e realização das mesmas
exclusivamente durante o horário de pós-laboral, em colaboração com o Departamento
Pedagógico.

2º semestre 2020/2021
•

Publicação do Guia do Trabalhador-Estudante, de forma a simplificar o processo de
obtenção do Estatuto de Trabalhador-Estudante.
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•

Pugnar pela possibilidade de um aluno de Pós-Laboral concluir uma cadeira em atraso
em regime diurno, através da inclusão desta possibilidade no Portal Fénix.

•

Organizar, em colaboração do Departamento da Ação Social, um sistema de reaproveitamento
da comida em bom estado sobrante dos bares da faculdade.

•

Promover a possibilidade de reservar refeições, pagas atempadamente,

•

em parceria com os bares, presencialmente ou através de uma plataforma online.

•

Promover a criação de um agendamento prévio na Divisão Académica para os alunos
Trabalhadores-Estudantes, de modo a que tenham a oportunidade de recorrer aos seus
serviços.

•

Efetivar a marcação e realização das orais exclusivamente durante o horário de póslaboral, em colaboração com o Departamento Pedagógico.

1º semestre 2021/2022
•

Pugnar pela adaptação da exigência da tabela de preços do parque de estacionamento
exterior às circunstâncias dos alunos que frequentam as aulas em regime noturno, através
da criação de um cartão exclusivo para alunos de Pós-Laboral que permita o pagamento
de um preço parcial e proporcional à utilização do parque.

•

Em parceria com o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, promover a integração dos
alunos de Pós-Laboral e Trabalhador Estudante nas atividades de receção ao caloiro.
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Ação Social
O Departamento de Ação Social tem duas principais missões no seio da comunidade académica: por
um lado, apoiar os alunos com algum tipo de carência económica através de vários apoios concedidos
e, por outro lado, fomentar a cidadania ativa por parte dos alunos da nossa faculdade, promovendo a
intervenção social na faculdade e no mundo.
É prioritário para este departamento de Ação Social que todos os alunos tenham todas as condições
necessárias para poderem completar os seus estudos em plenitude e que nenhum estudante deixe de
prosseguir os seus estudos por falta de recursos para assegurar a renda, as proprinas, a alimentação,
meios de estudo digitais ou os próprios livros. A todos os estudantes deve ser dada a oportunidade de
uma vivência académica condigna e na qual os alunos podem tornar-se juristas de excelência e
virtuosos cidadãos.
Conscientes da conjuntura atual e dos desafios que esta colocará ao Departamento da Ação Social,
apresentamos o plano de atividades para o nosso mandato.

1º Semestre – 2020/2021
•

Rever o Regulamento de Atribuição de Apoios Indiretos, definindo a contratação de um
técnico externo para efetuar as entrevistas aos candidatos a este tipo de apoios, garantindo
assim o anonimato dos mesmos e ainda reestruturar o sistema de atribuição dos apoios.

•

Revitalizar a Biblioteca Jurídica da AAFDL, através da criação de um sistema efetivo e
divulgado de requisição de livros, consagrando a possibilidade de requisição semestral a
alunos bolseiros e a requisição semanal para todos os sócios.

•

Instituir a Recolha do Mês, anunciada no início de cada mês, de modo a fomentar o espírito
solidário e facilitar a participação social dos alunos da faculdade.
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•

Criação do projeto “Natal em todo lado”, que possibilite que os alunos que estejam deslocados
e vão passar o Natal sozinhos, o possam celebrar com outros colegas disponíveis para os
acolher;

•

Divulgar oportunidades de alojamento em Lisboa em diferentes plataformas atualizadas (quer
físicas quer digitais).

•

Criar uma Bolsa do Voluntariado da AAFDL, que possibilite o estabelecimento de uma ponte
entre entidades promotoras de voluntariado e os alunos da faculdade.

2º Semestre – 2020/2021
•

Organizar a Semana Solidária, com uma feira do voluntariado, apresentações de projetos de
voluntariado internacional e conferências temáticas.

•

Organizar o Dia do Refugiado com várias atividades de sensibilização para a crise de
migrantes do Mediterrâneo, nomeadamente uma conferência online para debate das questões
jurídicas e sociais atinentes ao tema.

•

Organizar as II Jornadas Socias em formato online, dinamizando conferências relativas a
temáticas do foro social.

•

Organizar as I Jornadas da Proteção da Infância em formato online, apresentando painéis
variados onde se discutam diversas questões da atualidade atinentes aos direitos das crianças.

•

Realizar a feira do livro sublinhado no início do semestre, quando o fluxo de trocas e vendas
de livros em segunda mão é superior.

•

Organizar um sistema de reaproveitamento da comida em bom estado sobrante dos bares da
faculdade.

•

Implementar um Projeto de Formação e Literacia Jurídica, assente, por um lado, numa
vertente informativa - sessões de informação abertas a comunidades vulneráveis - e, por outro,
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numa vertente pessoal – permitindo que os estudantes esclareçam dúvidas específicas sobre
casos concretos.
•

Criar o Projeto Direito Vai à Escola, promovendo sessões de esclarecimento em escolas,
levadas a cabo por alunos da faculdade, em colaboração com o Departamento do
Acompanhamento Académico e Apoio à Política Externa.

•

Continuar do sorteio de trajes académicos para alunos bolseiros;

•

Continuar o Bengaleiro Solidário a reverter para o fundo de emergência social.

1º Semestre – 2021/2022
•

Renovar o Guia da Ação Social, introduzindo novas e mais relevantes informações para os
alunos.

•

Criar o BOOKIT, que visa promover a venda de códigos e manuais de cada ano e semestre na
livraria da AAFDL como um KIT, a um valor inferior ao preço individual de cada livro
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Acompanhamento Académica e Apoio à Política Educativa
O Departamento do Acompanhamento Académico e Apoio à Política Educativa encara este mandato
como um desafio a responder às necessidades dos alunos, desde a sua integração e ao longo do seu
percurso nesta Faculdade.
Em primeiro lugar, e transversal a toda a gente, temos a realidade pandémica que nos assola. O
distanciamento social será contrariado pela proximidade que o departamento manterá com os alunos,
não negligenciando nenhuma das vertentes nas quais os estudantes da nossa Faculdade precisam de
ser acompanhados.
Queremos dar aos nossos alunos mais do que a formação jurídica cingida às unidades curriculares
lecionadas ao longo do curso. Apostar numa preparação que abranja tanto soft como hard skills, que
garanta aos alunos uma aprendizagem transversal e apta ao mundo do trabalho
Depois, temos o desafio acrescido de enveredar pelo âmbito da Saúde Mental. Cientes da
sensibilidade e pessoalidade do tema, queremos dar as ferramentas para que cada um as consiga usar
e adaptar da melhor forma à sua situação.

1º Semestre 2020/2021
• Aprimorar o Pack Tutor- conceder, a cada um dos tutores, durante o semestre em que estão

encarregues de certa tutoria, um dos E-Books recomendados para essa cadeira
• Criar a Coletânea de Frequências AAFDL

• Free Your Mind
a. Desmistificação e Awareness – Realização de um Podcast com vídeo com o Guilherme
Geirinhas, de modo a prosseguir a primeira etapa do programa
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b. Época de Frequências – Partilha no Instagram, em várias semanas, de publicações no
sentido de facilitar esta época para os alunos – gestão de tempo e stress nesta altura de
maior pressão

• Webinar para o primeiro ano sobre a transição do Ensino Secundário para o Superior e como ser
um estudante universitário em tempos de pandemia

2º Semestre 2020/2021
• Manutenção do Pack Tutor nos mesmos moldes do 1.º semestre
• Atualização da Coletânea de Frequências AAFDL

• Realização dos Rastreios de Saúde Mental, facultando uma primeira consulta de carácter
confidencial e gratuito para estabelecer um primeiro contacto com a psicoterapia
• Realização do Open Day
a. Investir em Visitas Guiadas em formato vídeo, de modo a que fiquem disponíveis para
quem não a pode fazer presencialmente, sem prejuízo de as realizar presencialmente se
assim for possível
b. Adaptar o Guia do Open Day a formato digital, para que fique disponível no Site da
AAFDL para ser consultado a todo o tempo, e atendendo à consciência ambiental que
guiará este mandato
c. Apostar em Palestras mais dinâmicas, que realcem as vantagens de optar pela FDUL e
mostrem as várias saídas profissionais proporcionadas pelo curso de Direito
• Garantir a realização do Programa Embaixadores
a. Caso seja necessária a realização deste programa em formato digital, realizar uma
apresentação PowerPoint/ Folheto com as informações que tradicionalmente facultadas
neste tipo de eventos, e entrar em contacto com as Associações de Estudantes das escolas
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visadas, de modo a que seja assegurada a divulgação dos mesmos nas plataformas
adequadas

• Organizar a Academia de Soft Skills, onde durante um fim de semana haverá palestras e workshops
para consolidar vertentes necessárias para um futuro profissional, como persuasão, gestão de tempo,
inteligência emocional, entre outros
• Organizar um curso certificado em Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint), para inovar na

formação extrajurídica fornecida pela AAFDL
• Gabinete de Apoio Psicológica

a. Apostar em parcerias com Gabinetes de Apoio Psicológico fora da FDUL, nomeadamente
com o da UL e da Faculdade de Psicologia, contando com a colaboração de estagiários
deste último instituto, que tenham formação para o efeito
b. Reforço das horas de trabalho da Psicóloga do GAP, para passar de 36 horas quinzenais
para no mínimo 42h, segundo a regra do aumento gradual de 6 horas quinzenais que tem
sido seguida
c. Atribuição de um espaço físico para o GAP para além do já existente, para responder ao
eventual reforço profissional que está a ser almejado
• Realização de Workshops sobre várias temáticas, e sempre que possível e faça sentido, adereçar a
questão de Saúde Mental associada

1º Semestre 2021/2022
• Manutenção do Pack Tutor nos mesmos moldes do Ano Letivo transato
• Gabinete de Apoio Psicológico

a. Reforçar o GAP modo a garantir 60 horas quinzenais, ao invés das 36 horas quinzenais
do início do mandato
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Mestrados, Doutoramentos e Saídas Profissionais
O departamento tem a função de auxílio e acompanhamento no percurso imediatamente
anterior, durante e posterior à conclusão do curso. Por um lado, em relação aos Mestrados e
Doutoramentos, é preciso ter especial atenção aos novos desafios que se apresentam nestes ciclos de
estudo, captando o interesse dos alunos de licenciatura nos Mestrados da nossa Faculdade. Por outro
lado, o departamento deve apostar na facilitação da ponte entre os alunos e o mercado de trabalho. A
chave para tudo isto é a informação: a Melhor forma de auxiliar e preparar os nossos alunos para o
que será a vida profissional e académica.
Urge, para além do trabalho realizado com e para aqueles que já cá se encontram, dar especial
atenção àqueles que estão para chegar, para que tenham uma fácil adaptação e regularização da sua
situação para que, desta forma, possam conseguir dar Maior atenção à finalidade da mudança para
Lisboa, que é o estudo e posterior entrada no mercado de trabalho.
Cabe, por último, fazer referência aos estudantes internacionais, sublinhando a necessidade
de Maior simplicidade e aceitação das diferenças linguísticas existentes entre as diferentes realidades
da CPLP, criando uma verdadeira integração e interligação entre todos os estudantes da FDUL,
1.º Semestre – 2020/2021
•

Criar uma comissão dos Mestrados e Doutoramentos, com representante de cada turma ou, se
não for possível, cada especialidade, para estudar sobre uma possível e viável reestruturação
dos referidos ciclos para garantir a sua qualidade e aumentar a sua acreditação e
reconhecimento no mercado, a ser realizado juntamente com o Departamento do Pedagógico

•

Debater sobre cumprir e fazer cumprir os regulamentos da FDUL com a direção, de forma a
garantir uma segurança da calendarização divulgada aos alunos

•

Realizar a Semana das Profissões Jurídicas, dando a conhecer aos alunos sobre as possíveis e
diversas saídas profissionais do licenciado em direito em Portugal

•

Elaborar o “Guia das Saídas Profissionais” para ajudar e orientar os alunos com relação às
carreiras correlacionadas ao universo jurídico

•

Análise da taxa de empregabilidade dos alunos da FDL nos últimos 5 anos
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•

Aproximar a AAFDL a com o intuito de colaborar e auxiliar os alunos com o início da vida
profissional

•

Organizar uma comissão de alunos do 2.º e 3.º ciclos em conjunto com o conselho pedagógico
e o presente departamento para avaliação de aquisição de novas obras para a biblioteca, com
o intuito de atualizar às necessidades dos alunos

•

Welcome Flag / Mural da Nacionalidade / Várias Nações / Wall Flags

2.º Semestre – 2020/2021
•

Atualizar o guia dos Mestrados e Doutoramentos

•

Auxiliar o GSP no que tange à reestruturação e disponibilização da plataforma de emprego
online, para garantir que os alunos tenham acesso à uma base ampla e atualizada de empregos
e estágios que se encontram disponíveis

•

Expandir e aprimorar a feira da empregabilidade em parceria com o GSP

•

Elaborar uma feira da empregabilidade internacional em parceria com o GSP e o departamento
de Erasmus e Relações Internacionais

•

Career partners - Aumentar o número de convénios e protocolos entre a FDUL e as
sociedades de advogados, órgãos, organismos e outras áreas de saídas profissionais, para
possibilitar aos alunos uma maior oferta de oportunidades de inserção no mercado de trabalho

•

Criar o programa de “Mentoring” com o auxílio dos Alumni

•

Realizar conferências, workshops, cursos, seminários e palestras, juntamente com os núcleos
autónomos que compõe a Faculdade e os departamentos do Acompanhamento Académico e
da Produção Jurídica

•

Apelar à disponibilização dos programas das disciplinas, pelos docentes, na página da
faculdade, em momento anterior às inscrições nas respetivas disciplinas

•

Discutir e propor revisão do Regulamento de Mestrados em Direito e Prática Jurídica, no que
tange à avaliação

•

Apoiar e expandir o Programa de Apadrinhamento do NELB, de forma a agregar também os
demais núcleos autónomos que se destinam à integração de alunos, como o NEA e o NERA
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•

Open day/week junto à escritórios de advocacia, órgãos, organismos e outras áreas de saídas
profissionais à possibilitar conhecer o dia a dia, organização e desafios da realidade do
emprego

•

Organizar o Open Day dos Mestrados e Doutoramentos

•

Organizar a conferência “Mestrado prático ou científico, e agora?”

•

Aproximar a AAFDL a AAAFDL com o intuito de colaborar e auxiliar os alunos com o início
da vida profissional

1.º Semestre – 2021/2022
•

Organizar o Welcome Session dos Mestrados e Doutoramentos

•

Realizar a Semana das Profissões Jurídicas, dando a conhecer aos alunos sobre as possíveis e
diversas saídas profissionais do licenciado em direito em Portugal

•

Realizar conferências, workshops, cursos, seminários e palestras, juntamente com os núcleos
autónomos que compõem a AAFDL e os departamentos do Acompanhamento Académico e
da Produção Jurídica – a título de exemplo, o workshop “Como escrever um relatório?”, em
parceria com o NELB, que hoje o realiza e cursos relativos a diversas temáticas relevantes
para o mercado de trabalho

•

Open day/week junto à escritórios de advocacia, órgãos, organismos e outras áreas de saídas
profissionais à possibilitar conhecer o dia a dia, organização e desafios da realidade do
emprego

•

Tour jurídico em conjunto com os diferentes núcleos autónomos (visita aos principais órgãos
e departamentos vinculados às atividades legais – ex. Campus de Justiça de Lisboa, Conselho
Distrital de Lisboa, Ordem dos Advogados, Assembleia da República e outros mais que
julguem ser de relevância)

•

Aproximar a AAFDL da AAAFDL (Associação Alumni) com o intuito de colaborar e auxiliar
os alunos com o início da vida profissional
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Mensagem do Tesoureiro
Miguel Cruz
Caros Colegas,
O plano orçamental que hoje apresentamos reveste-se de uma especial complexidade. No
contexto de uma crise pandémica, com repercussões económicas sem precedentes, a AAFDL e a sua
Editora são necessariamente afetadas. Esperamos, nesse contexto, e no pior dos cenários - aquele com
que temos de contar -, uma quebra de receita significativa, em linha com os dados, que começam a
chegar, relativos ao final deste ano de 2020.
Não obstante estas dificuldades e a especial sensibilidade que o momento exige, este Orçamento
não vira as costas aos Estudantes. Trata-se de um documento que investe mais do que o seu antecessor
nas áreas mais importantes da AAFDL, nomeadamente em tempos de crise:
➢ a Acção Social apresenta um reforço orçamental importante;
➢ o DAPA vê também alocados uma série de novos recursos para fazer face à deficitária
integração que a Pandemia proporcionou ao actual primeiro ano;
➢ o Acompanhamento Académico apresenta um particular reforço em termos de verbas, em
ordem à possibilidade de cumprirmos o nosso próprio repto de pormos em prática um Plano
para a Saúde Mental;
Mais exemplos poderia deixar. O que quero essencialmente realçar é o seguinte: em tempos de
especial contenção económica, a AAFDL estará cá para ajudar aqueles que são o seu primeiro e único
Motivo - os Estudantes. Não será a “Crise” a desculpa para que a AAFDL não se apresenta perante
as suas responsabilidades.
Perante este cenário precisaremos de desbravar novos caminhos para alcançar o sucesso
centenário a que nos habituamos. Esse é necessariamente um plano que, estando já em curso, não se
explana num Orçamento. Importa, porém, deixar duas notas sobre ele.
A primeira, é que estamos a construir na AAFDL Editora uma nova política Editorial, mais
competitiva e mais capaz de servir os Estudantes da nossa Casa. Uma linha de futuro, na esteira do
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brilhante trabalho que herdamos, de modo a que os nossos alicerces sejam de tal modo sólidos que
nenhuma (nova) conjuntura de instabilidade os possa sacolejar.
A segunda, é que para além da Editora, queremos dotar a marca AAFDL - nomeadamente através
do nosso cartão de sócio - de um novo patamar de atratividade para os alunos. Nesse âmbito, será
essencial uma nova política de comunicação, não só para estarmos todos mais próximos mas também
para que a Escola se possa orgulhar desta máquina centenária que ano após anos todos ajudamos a
erigir e que apresenta características únicas no cenário associativo português. O nosso sucesso, é o
sucesso de todos os alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
E apesar de todo o panorama aqui traçado, fizemos questão de apresentar um Orçamento
especialmente transparente. Existiam, face aos exercícios anteriores, um conjunto de rubricas
orçamentais que se encontram deflacionadas. O documento que hoje apresentamos tem igualmente
uma redução significativa do seu previsível excedente por causa deste facto: preferimos a
Transparência ao politicamente correcto; o Rigor ao pacifismo; a Lealdade ao show off. Este não foi,
é certo, um Documento preparado com peritos de contabilidade. Foi um Orçamento preparado com
quem de direito: com os colaboradores da AAFDL, em particular com a Antónia Bairinhas. É, nesse
sentido, dotado de valores reais e não presumidos. É um Orçamento verdadeiro, numa altura em que
a Lealdade entre a AAFDL e os alunos será determinante para continuarmos juntos.
A marca AAFDL só sai reforçada com a nossa União.
Acreditem em nós. Nós Acreditamos em Vocês.
Com Aquele Abraço,
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ORÇAMENTO
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GASTOS
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Mercadorias Vendidas
FSE - Fornecimentos e Serviços Externos
Direitos de Autor
Direitos de Autor
Honorários

270 000,00
270 000,00
112 350,00
30 000,00
30 000,00
29 800,00

TOC
Informática
Advogado
Encenador Cénico
Design
Paginador
Imagem
Outros Serviços
Fotocópias e Plastificações
Comissões Bancárias
Publicidade (cartazes)
Conservação e Reparação
Materiais (Escritório e Outros)
Limpeza, higiene e conforto
Feira do Livro de Lisboa
Comunicação (correio e telecomuniações)
Deslocações, Estadias e Transportes
Deslocações, Estadias e Transportes
Seguros

5 500,00
6 500,00
1 800,00
2 000,00
6 500,00
5 000,00
2 500,00
49 200,00
6 000,00
5 000,00
1 200,00
6 000,00
9 000,00
8 000,00
5 000,00
9 000,00
3 000,00
3 000,00
350,00

Equip. Eletrónico
Multi-Riscoatividade
Feira do Livro de Lisboa

145,00
105,00
100,00
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Custos com Pessoal
Salários
Diurnidades
Subsídios de Férias e Natal
Subsídio de Alimentação
Abonos
Encargos sociais (Segurança Social)
Encargos sociais ( Seg. Acidentes de Trabalho)
Formação Profissional
Outros Gastos e Perdas
Quotizações
Perdas de Stock
Equipamento Informático

Departamentos
D1- Desporto, Saúde e Bem-Estar

228 912,49
150 684,00
6 372,48
22 027,00
13 500,00
1 500,00
31 529,01
1 800,00
1 500,00
6 500,00
500,00
1 500,00
4 500,00

85 700,00
16 250,00

Treinadores
Inscrições ADESL
Equipamentos e Material Desportivo
Curso de Primeiros Socorros
Jornadas e Conferências
Curso Suporte Básico de Vida
Vídeo de Apresentação das Equipas
Kit Atleta
Memorial AAFDL
Workshop de Defesa Pessoal
Objetivos
Revista Jurídica de Direito da Saúde
AAFDL Workout Sessions
Troféus

6 500,00
4 700,00
2 000,00
100,00
500,00
100,00
200,00
500,00
300,00
200,00
400,00
150,00
400,00
200,00

D2- Erasmus e Relações Internacionais

1 080,00

Concurso de Recolha de Testemunhos Erasmus
II Jornadas de Direito Internaiconal Público
Get to know
Cultural Foods and Drinks Party

30,00
50,00
500,00
500,00
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D3- Marketing e Comunicação Académica

11 870,00

Merchandising
Site
Manutenção e meios de comunicação
Audiovisuais
I Jornadas de Direito e Comunicação Social
Fiel da Balança
Habeas Data

6 000,00
3 500,00
1 500,00
200,00
70,00
400,00
200,00

D4- Apoio ao Primeiro Ano

3 600,00

Gala do Caloiro
Fim de Semana do Caloiro
Guia do Caloiro
Jantar do Caloiro
Pub quizzes e Rally Tascas
Plataforma DAPAjudar
Visita guiada por Lisboa
Coletânea de perguntas de orais
Prontuário Jurídico
Sessão de Esclarecimento O meu Primeiro Mootcourt. Quid Iuris?

700,00
1 100,00
50,00
50,00
100,00
1 300,00
50,00
100,00
100,00
50,00

D5- Cultural e Núcleos Autónomos
Cénico
Barítuna
Venusmonti
NEA
NEC
NEH
NERA
NELB
NHD
Rádio AAFDL
Biblioteca Comunitária
Concurso de Artes
Guia dos Núcleos
Sarau Cultural
Agenda Cultural
Rollups Núcleos

11 150,00
600,00
1 500,00
2 200,00
600,00
200,00
350,00
300,00
1 600,00
500,00
500,00
1 100,00
650,00
50,00
250,00
50,00
700,00
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D6- Recreativo

2 000,00

Comedy Club AAFDL
Drive-In AAFDL

500,00
1 500,00

D7- Pedagógico
IV Jornadas Pedagógicas
Guia Pedagógico

100,00
50,00
50,00

D8- Produção Jurídica e Apoio Editorial

9 500,00

Moot Courts
Workshops e Tertúlias
Prémios ???
Jornadas e Conferências
Publicação da Revista Jurídica AAFDL

1 000,00
300,00
6 000,00
500,00
1 700,00

D9- Ação Social

26 250,00

Programa de atribuição de Apoios Indiretos
Bolsa de Mérito
II Jornadas Sociais
I Jornadas da Proteção da Infância
Trajes
Restruturação da Biblioteca Jurídica

23 000,00
500,00
25,00
25,00
1 200,00
1 500,00

D10- Acompanhamento Académico

3 900,00

GAP
Academia de Soft Skills
Rastreios de Saúde Mental
Curso de Microsoft Office

3 000,00
100,00
600,00
200,00

D11- Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante

0,00

D12- Mestrados e Saídas Profissionais

2 000,00

Semana das Profissões Jurídicas
Guia das Profissões Jurídicas
Conferências, workshops, curso, seminários e palestras
Jornadas da Empregabilidade
Jornadas da Empregabilidade Internacioal
Guia dos Mestrados

150,00
50,00
1 150,00
150,00
150,00
50,00
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Tour Jurídico
Welcome Session

200,00
100,00

D13- Plano Ambiental

1 000,00

D14- Orçamento Participativo

1 000,00

Gerais

761 500,00
Venda de Mercadorias
Prestação de Serviços
Cedência de Espaços aos Concessionários
Quotas dos Sócios
Alugueres de Cacifos
Sub. Comparticipação da Faculdade
Sub. IPDJ
Cursos de Línguas
Comp. Matraquilhos
Comp. Cafés
Comp. MEO

600 000,00
35 000,00
50 000,00
8 000,00
600,00
25 000,00
32 500,00
6 000,00
200,00
3 500,00
700,00

Total Rendimentos

761 500,00

Total
Gastos

703 462,49

Resultado Operacional

58 037,51

Amortizações/Depreciações

20 445,60

Resultado Líquido Estimado

37 591,91
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