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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Após aquele que foi o mandato mais longo da História da Associação Académica da Faculdade de
Direito de Lisboa, seria de assumir que este texto fosse fácil de escrever, mas não o é.
Quando assumi este desafio fiz dele a minha prioridade na esperança de que pudesse servir com
honra e distinção o cargo que me foi confiado. Quando assumi este desafio sabia qual a visão que
queria para a Associação Académica pois, como diz de Chartres, sou um anão aos ombros de
gigantes. Gigantes, enormes de altura e elevação que comigo abraçaram este desafio e sem os quais
nada seria possível. Nomes que não caberiam neste texto, mas que certamente cabem no meu
coração. A todos digo o que outrora disse: Servir sem ser convosco não serve para nada.
Nas eleições mais concorridas para os órgãos sociais da Associação, montámos um projeto ambicioso
que integrava pessoas de várias nacionalidades, culturas, personalidades e opiniões. Em conjunto
formámos o projeto Lista L – Lado a Lado.
O objetivo deste projeto era “(S)imples – (L)utar com (C)onsciência e (A)titude, todos, Lado a Lado”.
Com os membros deste projeto pude aprender e crescer mais do que alguma vez imaginaria. Poucos
são os que sabem o esforço e sacrifício que exigiu. Poucos se lembram da noite antes do início das
votações que reuniu uma centena de alunos com o propósito único de nos mostrarmos dignos da
confiança dos nossos colegas. Foi convosco que descobri o verdadeiro significado de dedicação. E é
por vocês que sempre me entreguei de corpo e alma para honrar o (nosso) lema.
Também muito aprendi com aqueles que contra nós se candidatavam. O confronto saudável e
constante de ideias permitiu um mandato mais rigoroso e completo. Os vossos conselhos e vontade
de servir não cessaram mesmo após as eleições o que representa, de forma muito clara, o motivo de
qualquer candidatura – o bem da nossa tão querida Associação.
Assim que tomámos posse começou o verdadeiro desafio e percebemos que havia chegado a hora
de justificar a confiança que em nós foi depositada. Foi assustador sentir o peso da responsabilidade
de estar sentado numa cadeira com um legado tão rico, mas tudo isso se tornou fácil pela incrível
equipa que me acompanhou.
Não estou certo se alguma vez terei palavras para agradecer a vossa entrega e amizade, mas
certamente que as levo para a vida.
Não foi um mandato perfeito, como nunca nenhum será, mas deixámos a nossa marca e que a
Associação se tornou melhor com a nossa não tão breve passagem pela mesma.
A nível externo, fiz-me acompanhar do meu grande amigo João Moreira da Silva e, juntos, formámos
a melhor dupla de política externa que alguma vez vi. Marcámos a nossa presença em todos os fóruns
de debate associativo, fazendo-nos ouvir, definindo temas que deviam constar da agenda,
aproximando a AAFDL de todas as outras Associações Académicas e de Estudantes da Universidade
de Lisboa, lutando, inter alia, por um justo e “garantístico” Estatuto Estudante-Atleta. Fomos ativos em
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todos os centros de decisão e demonstramos verdadeiramente que é possível cooperar com as várias
estruturas federativas, sem termos de preterir da nossa imparcialidade. Iluminámos o Campus.
Aos Presidentes das Associações da Universidade de Lisboa e aos representantes da Federação
Académica de Lisboa (em concreto à Sofia Escária, Teresa Valido e Viviana Ramalho), um muito
obrigado por tudo.
Nas várias reuniões organizadas pelo Conselho Nacional de Estudantes de Direito, fortalecemos as
ligações que tínhamos com as Associações (e Núcleo) de Estudantes de Direito, o que permitiu
organizarmos eventos em comum, participarmos da Feira do Livro do Porto e poder atuar enquanto
prestadores de serviços editoriais para a venda do Código Civil e Constituição da República
Portuguesa por parte dessas Associações. O CNED é hoje mais forte e dotado de melhores armas
para que possa ser a voz ativa de todos os Estudantes de Direito do País.
Aos meus queridos amigos dirigentes do Norte, ainda que tenha sido uma muito boa partida, espero
que na próxima Gala de Natal não me recebam com uma moção sobre a retirada do sistema das
bonificações!
A nível interno, tive o enorme prazer de trabalhar perto da Direção do Sr. Professor Pedro Romano
Martinez e da Sra. Professora Paula Vaz Freire. É devida também uma palavra de agradecimento a
todos os órgãos de gestão com os quais lidei – Conselho Pedagógico, Conselho Académico,
Conselho Científico, Conselho de Escola e Conselho de Gestão. Foi estabelecida uma relação de
comunicação e cooperação que nos permitiu encontrar as melhores soluções para os alunos.
Encontraremos sempre discordâncias, mas também sei que partilhamos o mesmo objetivo – elevar o
nome da melhor Faculdade de Direito do País. Foi por isso que contámos com o apoio financeiro da
Faculdade para disponibilizar material informático e ebooks gratuitos no tempo de pandemia. Foi
assim possível rever os Estatutos da Faculdade e, pela primeira vez na História, o Presidente da
Associação poder marcar presença nas reuniões do Conselho Científico em questões relacionadas
com os Alunos. Celebrámos protocolos para triplicar o horário de atendimento do Gabinete de Apoio
Psicológico e foram criados Grupos de Trabalho com a participação de alunos referentes à Saúde
Mental e ao Ambiente.
Também devo gratidão a todos os Conselheiros Discentes que me acompanharam nestas reuniões e
que de tudo fizeram pelo interesse dos Alunos, em especial ao Pedro Gonçalo Farmhouse.
A nível editorial, há que começar por dar o crédito a quem o merece – os nossos fantásticos
funcionários. Foram a minha segunda família e espero que assim continue, mesmo quando abandonar
este posto. Não havia melhor sensação de que a de entrar na Faculdade de manhã pela Porta da
AAFDL Editora e encontrar os vossos sorrisos. Ao Norberto, Isabel e Anabela, a nossa maravilhosa
equipa de vendas, não são apenas uma referência para mim, mas para todos os alunos que
diariamente se dirigem as nossas livrarias e sabem poder contar com o vosso douto conselho. Ao
Miguel, à Ilda, à Fátima e à Lina, uns verdadeiros heróis que me devem uma ida ao Plateau. Ao Pedro,
um verdadeiro amigo que me acompanha em todas as aventuras e que sei poder contar para tudo.
Rumores correm que partilhámos cama quando fomos ao Porto fazer a Feira do Livro com um
orçamento reduzido. A última palavra é para a Antónia. A nossa mãe, guardiã e a pessoa que melhor
conhecerá a Associação para sempre. Consigo dei gargalhadas e também agarrado a si lágrimas soltei.
Esteve sempre lá para nós, em todos os momentos. Um MUITO OBRIGADO “CHEFA”.
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Certamente que as nossas conquistas editoriais abalaram o mercado livreiro jurídico. Editámos
Autores de excelência, demonstrámos o nosso profissionalismo e competência, criámos publicações
periódicas como a Revista de Direito Angolano e a Revista Ius Dictum, criámos uma plataforma de
ebooks para que se possa investir num futuro digital, sem gastar papel e acessível em todo o mundo.
Apesar da nossa vertente empresarial, nunca nos esquecemos dos nossos Alunos que são a nossa
causa e, por isso, com muito esforço nosso, permitimos o acesso gratuito às nossas obras em formato
de leitura digital durante um semestre caracterizado pela pandemia que ainda atravessamos. Somos
a melhor Editora Jurídica do País e quem duvida disto certamente não trabalhou connosco ainda.
Estamos, como sempre, há mais de 100 anos a editar o futuro!
A nível de atividades, não pretendo repetir o que se poderá encontrar, certamente melhor escrito, no
texto de cada vogal. Não fomos perfeitos, falhámos em certos aspetos, mas diria com todo o orgulho
que foi um dos mandatos mais completos e ricos da Associação. Estivemos próximos dos Alunos
com um departamento de Marketing como nunca antes tinha sido visto, tendo dinamizado algo que
há séculos se prometia, mas não se conseguia concluir, o novo site da AAFDL (deixo a nota de que
não fui ameaçado pela Raquel Morais para tecer tais considerações). De forma igualmente espantosa
conseguimos organizar o primeiro fim de semana do caloiro de sempre, que contou com a
participação de 70 alunos de primeiro ano. Revitalizámos aquele que foi o primeiro fórum de discussão
associativa, o jornal “Quadrante”, ao fim de quase 60 anos. Criámos conferências sobre temas
absolutamente inovadores, apoiámos as iniciativas dos vários núcleos da Associação e
desenvolvemos um novo conceito de evento recreativo (“Chill Out”) no espaço do bar Novíssimo.
Muitas foram as vitórias que conseguimos neste campo e eu não poderia estar mais orgulhoso daquilo
que em conjunto alcançámos.
Tomé, Beatriz, João e Ricardo– os meus quatro companheiros desde o princípio. Não tenho como
expressar o quão importantes se tornaram, quer na Associação, quer na minha vida. Foram e são o
meu apoio, obrigado por estarem lá sempre do meu lado em todos os momentos que mais precisei.
Crescemos muito em conjunto e transbordo de felicidade das memórias que convosco levo.
Aos meus vogais, Gustavo, Inês, Eduardo, Diogo, Nádia, Simão, Raquel, Máximo, Chico, Filipa, Reto
e Polina, não podia ter pedido melhor equipa e só desejava termos tido oportunidade de celebrar em
conjunto os vossos sucessos numa festa da cerveja (desta vez com fogo de artifício).
Aos suplentes de Direção, Vito, Preto, Bé, JóJó e Barreto, foi a vossa polivalência e disponibilidade
que permitiu termos sempre apoio em todas as atividades que organizámos. Foram também um
contrapeso essencial às nossas, por vezes viciadas, ideias.
À Mesa e ao Conselho Fiscal, por demonstrarem o verdadeiro significado de independência e
imparcialidade, sem que tal nunca fosse um impedimento à nossa amizade. Guardo com muito
respeito e carinho o trabalhado que fizeram, em prol da Associação.
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Aos nossos colaboradores, o nosso verdadeiro motor, nunca se esqueçam de que a Associação não
funciona sem vocês. É incrível saber que há sempre pessoas disponíveis e com vontade a ajudar, seja
na organização de conferência ou na arte de servir cervejas em festas.
Ao meu amigo Rafael, escrevemos uma bonita página da História da AAFDL.
À minha tão querida AAFDL, que o teu legado seja eterna fonte de tua juventude e que aqueles que
vierem de seguida possam guardar o que de bem fizemos e aprender com o que ficou por fazer.

A todos, que continuemos sempre Lado a Lado!

Muito obrigado.

Filipe Gomes
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MENSAGEM DA SECRETÁRIA

Candidatei-me a este cargo, com a certeza de que iria olhar para o mesmo com uma visão díspar daquelas que
costumam ser as principais funções de uma Secretária de Direção. E assim o fiz.

Em primeiro lugar, tentei ao máximo ser o elo de ligação entre todos os membros da Direção, apoiando-os e
incentivando-os em todos os seus projetos, participando na organização de todos os eventos de cada
Departamento. Desde que me lembro, sempre me guiei pela necessidade do espírito de equipa, união,
harmonia e com a meta de que não existem problemas, mas sim soluções. E sinto, não só ter demonstrado
todos esses valores à minha equipa, como trabalhei sempre com eles no meu horizonte.

Comprometi-me, também, a apoiar o Presidente em todas as suas funções. Assim o fiz. Desde que pus o
primeiro pé no “meu gabinete”, que prometi a mim mesma que seria sempre o seu braço direito, a pessoa que
estaria sempre sentada ao seu lado, desde nas tomadas de decisões, até a uma simples opinião.

Mais importante de tudo, comprometi-me a auxiliar o Tesoureiro na gestão e imagem de marketing. Quando
aceitei ser Secretária de Direção, sempre disse ao Filipe e ao Tomé que só aceitava o cargo, se eles me
deixassem ser a Secretária que eu sabia que conseguia ser e se há pessoa que me deixou voar neste cargo,
foi o Tomé. Desde a atribuir-me tarefas e funções nunca antes atribuídas a uma Secretária, como a redação
dos Contratos de Edição, Contratos de Prestações de Serviços, Protocolos, a permitir a minha presença em
reuniões com autores e tomadas de decisões do núcleo da Editora.

Por outro lado, assumi a responsabilidade de elaborar as atas das Reuniões com a maior brevidade possível e,
apesar de ter tentado ao máximo, a rapidez é subjetiva, especialmente quando se está no cargo em si. E, por
isso, peço desculpa. Peço desculpa por não ter cumprido a minha promessa de disponibilizar todas as atas em
tempo razoável.

Por fim, despeço-me. Despeço-me de 4 anos de associativismo. 4 anos que fizeram de mim quem sou.
Ensinaram-me que devemos sempre pugnar por mais, melhor e diferente e, quem me conhece, sabe que todo
este mandato foi assim. Neste tom de despedida, não posso deixar de agradecer à minha Direção, mas em
especial, ao meu eterno Tesoureiro, Tomé Baptista Cardoso, que levo deste mandato como o meu melhor
amigo. Há pessoas que marcam a história da nossa vida e ele sem dúvida alguma que foi e é uma delas.

Vou embora como entrei, Lado a Lado com a melhor Direção que esta Associação alguma vez já viu.
Maria Beatriz Tacão
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VICE-PRESIDÊNCIA DA
INTERVENÇÃO E POLÍTICA
EDUCATIVA
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VICE PRESIDENTE DA
INTERVENÇÃO E POLÍTICA
EDUCATIVA

Venho fazer a ingrata tarefa de abreviar em alguns parágrafos o que foi um autêntico mandato
“infinito”, fruto das circunstâncias atípicas que todos conhecemos e sobre as quais não vale a pena
perder muito tempo a explicar – basta abrir um noticiário.
Não vou elaborar exaustivamente sobre o trabalho realizado por cada um dos seis
departamentos da vice-presidência da intervenção académica e política educativa – as próximas
páginas falam por si quanto às atividades realizadas, em concreto. No entanto, vou começar por tecer
algumas considerações gerais sobre cada um destes.
1. Acompanhamento Académico: entre a realização do open day da licenciatura, cursos de
línguas, organizações de inscrições e demais atividades que poderão ler adiante, não
posso deixar de realçar a importância do GAP – Gabinete de Apoio Psicológico. Se ainda
havia dúvidas sobre a saúde mental fazer parte da “agenda” da AAFDL, estas dissiparamse este ano. Iniciamos o mandato com um Gabinete acabado de inaugurar, pela Flávia
Cabaço e pelo Francisco Sant’ana, meus estimados ex-colegas de direção, com 6h de
consultas semanais. Neste momento, temos 18 horas de consultas por semana e o GAP
já recebeu mais de 200 alunos.
2. Ação Social: Quanto à ação social, a realização das Jornadas Sociais, a elaboração do
Guia da Ação Social e as várias recolhas e ações de voluntariado revelaram-se vitais para
o departamento. No entanto, as medidas prioritárias da ação social foram, e devem
continuar a ser, o apoio social aos estudantes da nossa Faculdade. Neste mandato, este
apoio traduziu-se na atribuição de apoios indiretos, da dinamização da biblioteca jurídica
e o próprio fundo de emergência social.
3. Mestrados e Saídas Profissionais: Acredito que este possa ter sido um dos departamentos
que teve o maior impulso, em comparação com anos anteriores. O Departamento dos
Mestrados revelou-se sempre pronto para responder aos problemas dos estudantes dos
ciclos de estudo de mestrados e doutoramentos da Faculdade, procurando
constantemente defender os interesses de estudantes que têm uma maior tendência para
estarem alheios à existência da AAFDL.
4. Pedagógico: Num ano que se revelou atípico, começando com eleições para o cargo de
Diretora da Faculdade e terminando com uma pandemia que levou à necessidade de
mudança do Regulamento de Avaliação, o departamento do pedagógico mostrou uma
importante capacidade de adaptação aos eventos e constante acompanhamento dos
mesmos, revelando a importância de os alunos terem uma voz em discussões como a
dos exames à distância.
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5. Pós-Laboral: O pós-laboral, à semelhança do departamento dos mestrados, procurou dar
a conhecer a AAFDL a um conjunto de estudantes que tendencialmente está abstraído da
sua realidade. A crescente inclusão destes estudantes é fundamental para saberem que
podem contar com uma associação que os representará em momentos de dificuldade –
e eventualmente poderão ir beber uma cerveja a um dos seus eventos.
6. Produção Jurídica: A produção jurídica viveu um ano de dinamização de várias atividades.
Cabe-me dar particular destaque às I Jornadas de Direito da Moda e da Propriedade
Intelectual e ao I Curso de Direito do Desporto, que lançaram a primeira pedra no que
esperamos que seja uma tradição para manter.
De seguida, não posso deixar de enumerar ‘meia dúzia’ de atividades realizadas pela vicepresidência, mas que não se encaixam em nenhum pelouro. Na secção No man’s land, incluem-se:
i.

Política Externa – A política externa pode facilmente ser das áreas mais
desvalorizadas da associação, por não ser algo tao visível aos olhos da comunidade
estudantil. No entanto, é através da política externa que se pratica o verdadeiro
associativismo. Viajámos pela estrada fora, em CNEDs (Conselhos Nacionais de
Estudantes de Direito) e ENDAs (Encontros Nacionais de Dirigentes Associativos),
para garantir que os nossos estudantes têm uma voz no panorama nacional do Ensino
Superior.
• Movimento Campus Seguro – Dentro do âmbito da Política Externa,
não posso deixar de dar particular enfoque à organização do MCS,
um momento em que a AAFDL, com ajuda de outras associações da
UL e da Federação Académica de Lisboa, teve a iniciativa de mobilizar
mais de 200 estudantes para iluminar a cidade universitária.

ii.

Cultura e Política Associativista – Acredito que é através do debate que se faz política
e associativismo. Assim, procurei dinamizar eventos como o Debate para as Eleições
Legislativas de 2019, que contou com representantes do PCP, BE, PS, PSD e CDS,
assim como participei, em cooperação com o departamento do cultural, na reativação
do Quadrante, um jornal universitário. Não posso deixar de recomendar a leitura do
mesmo, quando este for impresso.
Políticas para covid-19 – Todos conhecemos (ou devíamos conhecer) os impactos,
a nível geral, que a pandemia está a ter nos estudantes. Desde desigualdades
aprofundadas pela falta de acesso a computador e internet em casa, ao stress e
ansiedade provocadas pela adaptação a uma nova realidade, a AAFDL tem um papel
fundamental no acompanhamento destes estudantes. Assim, procedemos às
seguintes iniciativas:

iii.

•

Disponibilização das “Sebentas DNB” para acompanhar o estudo;
10
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•
•
•
•

•

Aumento de horas semanais de consulta do Gabinete de Apoio
Psicológico;
Criação do e-mail ‘covid@aafdl.pt’;
Dinamização de um sistema de partilha de computadores entre
estudantes;
Empréstimo de computadores e routers de internet a estudantes sem
acesso aos mesmos, em cooperação com o Gabinete de
Responsabilidade Social;
Abertura da Biblioteca Jurídica para empréstimos de livros a
estudantes;

Há uma frase que fiz questão de repetir várias vezes ao longo do ano: “o objetivo principal é
que ninguém deixe de estudar por motivos financeiros”. Esta frase ganha todo um novo significado
numa época em voltamos a ser assolados por uma crise económica de proporções surreais. Se,
quando iniciámos o mandato, ainda havia pessoas a bater-nos à porta todos os dias a pedir ajuda,
será fácil de compreender que nestas circunstâncias este número de pessoas multiplica-se
diariamente.
A curto prazo, penso que a solução passa pelo que temos tentado fazer, com medidas
pensadas para o momento, comissões criadas para tratar de exames à distância, disponibilização de
livros e sebentas gratuitos, empréstimos de computadores a estudantes que não os têm, por aí fora.
A longo prazo, parece-me insustentável e muito pouco realista que este sistema de políticas de “penso
rápido” seja a solução.
Não planeio elaborar aqui o que penso ser a solução, mas acredito que seja importante deixar
claro que os atuais moldes em que está estruturada a AAFDL não estão preparados para dar resposta
a este tipo de emergências, a longo prazo. Por enquanto, vamos dar tudo para apagar cada fogo que
apareça. A longo prazo, convém criar um autêntico corpo de bombeiros (e um Departamento para
lidar com questões ambientais, já agora).

Ainda assim, terei de terminar o texto com uma nota menos apocalíptica - ficaria mal visto
perante a comunidade académica se o terminasse com uma autêntica sentença.
Apesar desta parte final de mandato ter sido mais instável devido a um vírus menos simpático,
não posso deixar de reconhecer que foi um ano de muito trabalho pelos estudantes. Sei que eu e os
meus queridos colegas de direção, mesa e fiscal encarámos com o fatídico “enorme sentido de
responsabilidade” (inserir resto de texto de candidatura genérico) este desafio e que conseguimos
dinamizar a AAFDL como eu nunca tinha visto. Note-se que apenas estou aqui há 4 anos, mas já é
uma boa amostra para comparação.
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Quanto a estes meus queridos colegas associativos, não posso deixar de destacar aquele que me
acompanhou a bater o meu recorde de cidades portuguesas visitadas em um só ano. Desde Viseu, a
Coimbra ou ao Porto, foi com o Filipe que pratiquei verdadeiramente política associativa. Com a
companhia deste Dr. (já licenciado, merece o título), formamos uma dupla imbatível. Corre o rumor
de que quando entrávamos num plenário de um Encontro de Dirigentes Associativos, os nossos
opositores políticos tinham armas brancas preparadas para atacar. Felizmente nunca fomos vítimas de
qualquer ataque violento.
Devo também deixar um agradecimento especial ao Tomé. Não por ser um grande amigo
nem nada dessas lamechices. Mas sim porque nunca me deu um “não” quando lhe bati à porta para
pedir fundos para a ação social. Se existe alguém que deve ficar com créditos por garantir que nenhum
estudante fica para trás, ao viabilizar constantes aumentos de horas de consultas do GAP, pedidos de
emergência dos estudantes, ou outras situações de última hora, é o Tomé.
Não me vou estender nos agradecimentos, senão já parece que estou a escrever um
testamento e a deixar os meus bens a estas pessoas. A minha família não ia ficar muito contente, por
deixar tantos bens só a pessoas da AAFDL. Ainda assim, vou fazer uma menção especial à Beatriz, ao
Ricardo e ao Chico. Ah, claro, e aos meus vogais fantásticos – a Inês, a Nadia, o Simão, o Gustavo, o
Eduardo e o Diogo. Bem, já que cá estamos, agradeço à direção inteira. E à mesa, apesar do Carujo
me dar dores de cabeça. Ao Fiscal dou um agradecimento distante, pela questão da separação de
órgãos e da covid.

Por fim, deixo o que foi a minha espécie de lema ao longo do mandato:
Cada caso de um estudante que desiste do curso por não poder as suas propinas, os seus
livros, a sua alimentação, a sua habitação, ou qualquer outro bem necessário para frequentar a
Faculdade, deve ser encarado como uma derrota.
Infelizmente, há derrotas todos os dias. E por muito que trabalhemos para evitá-las, elas vão
continuar a surgir. No entanto, se encararmos cada um destes casos individuais como uma verdadeira
derrota, vamos dar muito mais de nós para lutar por estas pessoas.
Se dermos tudo de nós para sentirmos na pele as dificuldades de cada um dos estudantes
que vivem nestas situações limite, vamos estar aptos para implementar as medidas certas. Até lá,
estaremos a aplicar pensos rápidos a cortes profundos.

Boa sorte para os próximos!

João Moreira da Silva
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ACOMPANHAMENTO
ACADÉMICO

O Departamento do Acompanhamento Académico e Apoio ao Estudante tem desempenhado
um papel cada vez mais fulcral no seio da comunidade estudantil e na integração dos novos
estudantes. O nosso foco passou por um acompanhamento contínuo e assíduo dos alunos, pautandose pela integração e aproximação aos alunos desta casa. No entanto, o objetivo passava também por
preparar os estudantes não só para a vida profissional, mas também para o quotidiano, visando uma
maior obtenção de soft e hard skills, ferramentas essas cada vez mais necessárias num mercado de
trabalho extremamente competitivo.
Open day Licenciatura
O Open Day da Licenciatura que decorreu a 29 de Maio 2019 contou com a participação de
centenas de alunos, interessados em ingressar na Licenciatura da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa.
A realização do Open Day da Licenciatura da Faculdade de Direito de Lisboa, apesar de ser
competência do Departamento do Acompanhamento Académico, contou com a participação do
Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, uma vez que este é, muitas vezes, o primeiro contacto que
um estudante do ensino secundário tem com a Academia.
Assim sendo, o programa começou com a receção dos alunos no Átrio da Faculdade, em que
os alunos iam realizando o “check-in” e recebiam kits com flyers explicativos e merchandising da
Faculdade e da AAFDL, seguido de um espetáculo das tunas Venusmonti e Barítuna.
De seguida, no anfiteatro 1, os alunos tiveram a possibilidade de presenciar uma aula teórica
lecionada pelo Exmo. Sr. Professor Paulo Otero, bem como uma aula prática, lecionada pela Dr.ª
Joana Costa Lopes.
Após a aula teórica e prática, realizaram-se as visitas guiadas às instalações da Faculdade,
em formato “peddy-paper” que terminaram no Bar Velho, onde os visitantes almoçaram e puderam
disfrutar de um momento de convívio informal, onde puderam esclarecer eventuais dúvidas com os
alunos.
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Após o almoço decorreu a palestra
das profissões jurídicas, com o objetivo de
demonstrar aos alunos as várias saídas que o
curso de Direito. Deste modo, contámos com
um Juiz, uma advogada, uma inspetora da PJ
e um docente da FDUL.
Após um coffee break, os alunos
tiveram ainda a possibilidade de assistir e
participar numa simulação de julgamento,
presidida pelo Dr. Diogo Santana Lopes.
Em suma, o Open Day correu muito
bem sendo que o feedback da parte dos alunos
participantes foi bastante positivo, com
especial foco para a simulação de julgamento que, de acordo com os alunos, foi muito interessante e
interativa.

Guia das Cadeiras Optativas
Em 2019 o departamento do Acompanhamento
Académico criou a 1ª edição do Guia das Cadeiras Optativas de
forma a que todos os alunos pudessem tomar uma decisão mais
ponderada na escolha das unidades curriculares optativas.
Apesar de pequenas falhas que esperamos ser
melhoradas em edições futuras, esta iniciativa foi um sucesso,
tendo ajudado imensos alunos na escolha das unidades
curriculares.
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Semana das Inscrições 2019
A semana das Inscrições é crucial para os novos alunos,
uma vez que é o primeiro passo de uma longa jornada. Além da
habitual inscrição, visitas guiadas à faculdade e aquisição do Kit
leges e do kit Caloiro, tentámos ao máximo resolver as dúvidas
e inquietações dos alunos recém-chegados, com o objetivo de
facilitar a sua adaptação ao meio académico. A semana das
Inscrições conta com a ajuda e apoio dos vários departamentos
da AAFDL, e demais interessados.

Cursos de Línguas
A AAFDL continua a impulsionar os Cursos de Línguas acreditados, tendo oferecido,
mediante a procura dos alunos, oportunidade de inscrição em várias turmas – Inglês Jurídico,
Espanhol, Francês, Alemão e Italiano.
Os cursos foram assegurados na sua normalidade no 1º semestre, no entanto, devido ao
surto da COVID-19 a AAFDL viu-se forçada a cancelar os Curos de Línguas que iriam decorrer no 2º
semestre.

Gabinete de Apoio Psicológico (G.A.P)
O Gabinete de Apoio Psicológico foi
oficialmente criado no mandato 2018/2019 e nasceu
da vontade de prestar apoio psicológico aos alunos
da Faculdade, uma vez que é notório que, por um
lado, a exigência do curso pode causar muitos
problemas psicológicos que se repercutirão na vida
pessoal do aluno, com problemas como a frustração,
ansiedade, fobia social, sintomas depressivos (entre
outros) e, por outro lado, os problemas da vida
pessoal do aluno também poderão influenciar
negativamente o seu desempenho na Faculdade.
No entanto, foi no mandato 2019/2020 que
o GAP iniciou verdadeiramente as suas funções.
O Gabinete de Apoio Psicológico é, sem dúvida, uma mais valia para todos os alunos e tem
sido realmente um sucesso notório, visível quer através da grande procura por parte dos alunos,
sendo que aumentámos as horas semanais da psicóloga, quer através
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de várias ações de sensibilização que decorreram ao longo do mandato, versando sobre
questões como depressão, ansiedade, etc.
No entanto, se é verdade que o GAP tem sido um verdadeiro sucesso e uma mais valia para
todos os alunos, não poderia deixar de agradecer à Flávia Cabaço, responsável pelo nascimento deste
projeto, à Direção da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e à Psicóloga Marta Costa.

Tutorias e Kit Tutores
As tutorias e o Kit Tutores decorreram na sua normalidade
no 1º semestre, sendo que os Kit tutores foram disponibilizados assim
que o Gabinete de Tutorias nos disponibilizava a lista completa dos
tutores selecionados.
No entanto, devido ao surto da COVID-19 e consequente fecho da
faculdade, não foi possível proceder à entrega dos Kits no 2º
semestre.

Worskshops de Soft Skills
Com o objetivo de oferecer a possibilidade
de formação extracurricular em competências
valorizadas no meio jurídico, a AAFDL criou uma
parceria com a Speak&Lead., que dá cursos de
Public Speaking. O curso pretende essencialmente
ensinar os alunos a falar em público, através de
técnicas de projeção de voz, da correção de postura, de técnicas de argumentação e persuasão, entre
outros. Estes cursos de Public Speaking veram
diversas datas ao longo do mandato, e foram um
sucesso.
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Programa Embaixadores
O programa embaixadores é uma iniciativa que permite
aos alunos treinar as suas capacidades de comunicação e
serem mais interventivos através da promoção e divulgação da
oferta académica da FDUL junto dos alunos do ensino
secundário, sendo que se podem inscrever para apresentar o
curso na sua antiga escola secundária.
Este ano o programa embaixadores contava com uma
restruturação através da criação de uma Comitiva de
Embaixadores para dinamizar e publicitar a rede do Programa
Embaixadores, tornando-a mais eficiente ao longo dos vários
semestres, para que haja uma maior e mais esclarecida
visibilidade da nossa Faculdade junto dos Estudantes de diferentes zonas do país; No entanto, com
muita pena nossa, devido ao surto da COVID-19, não foi possível implementar esta nova restruturação
mas, esperamos que esta medida possa vir a ser implementada por futuras direções.

Balanço de Mandato
Para começar, gostava de agradecer, mais uma vez, a todos os colaboradores do
Departamento do Acompanhamento Académico neste mandato de 201/2020 e a todas as pessoas que
não começaram esta caminhada connosco, mas que nos ajudaram e acompanharam até ao fim: o meu
mais sincero obrigada a todos, sem o vosso contributo e todo o trabalho de equipa não seria possível.
Para além de todos os colaboradores do Departamento, não poderia deixar de agradecer a
toda a Direção da AAFDL 2019/2020, especialmente na pessoa do Filipe Gomes e do João Moreira
da Silva que sempre foram impecáveis ao longo de todo o mandato, disponibilizando-se para todos
e quaisquer esclarecimentos e por todo o apoio prestado ao longo do mandato.
Não poderia, também, deixar de agradecer ao Simão Ribeiro Póvoa, cuja amizade sempre me
fortaleceu.
Por fim, deixo um grande agradecimento a todos os funcionários da AAFDL, cujo trabalho
enaltece o bom nome da Associação.
Acreditamos ter do um mandato positivo, no geral, sendo certo que há ainda muito espaço
para melhorar.
Em relação ao Guia das Cadeiras Optativas, tal como dito, apesar de um sucesso, observámos
algumas falhas e erros após a sua publicação, sendo que gostaríamos que se desse continuidade a
futuras edições do Guia, aperfeiçoando-o.
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No que toca à Semana das Inscrições, apesar de grandes melhorias a nível de organização,
ainda notámos algumas dificuldades no que toca à falta de informação por parte dos novos alunos em
relação, por ex., às cadeiras optativas, apesar de um esforço adicional da Direção (sendo que
penduraram-se cartazes com as cadeiras optativas de 1º ano para que os novos alunos pudessem ler
e informar-se antes de terem de escolher).
Já em relação ao kit tutores prevalece a disparidade dos valores das obras atribuídas, não
tendo sido possível atribuir vales AAFDL Editora de valor igual para todos os tutores.

Considerações estratégicas
Como não poderia deixar de ser, em todos os mandatos há aspetos positivos e negativos.
No mandato 2019/2020 deparámo-nos com o surto da COVID-19 que, inevitavelmente,
alterou toda a planificação do departamento e da Associação.
Assim sendo, em relação ao departamento do Acompanhamento Académico, não foi possível,
devido à COVID-19, realizar a “Soft Skills Week”, o Curso certificado Microsoft Office, realizar os
Cursos de Línguas do 2º semestre nem entregar o Kit tutor.
Tempos excecionais exigem medidas excecionais, assim, acreditamos que, apesar de ser
indesejável o período conturbado que a COVID-19 trouxe, esta será também uma oportunidade
incrível de avanços digitais e até mesmo para repensar várias das medidas da AAFDL e adaptá-las ao
mundo digital.
Resta-me agradecer, mais uma vez, por todo o esforço e dedicação por parte de toda a AAFDL
e desejar aos futuros membros que continuem o bom trabalho do departamento, registando melhorias
e inovação, pois há sempre espaço para melhorar.
Nadia Zatic
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AÇÃO SOCIAL

▪

Biblioteca Jurídica da AAFDL.

No início do nosso mandato, procurámos reorganizar e catalogar a
Biblioteca Jurídica da Associação Académica, tendo cumprido com
o mesmo.
Assim, foram catalogados, durante várias semanas, mais de mil e
seiscentos livros, catálogo esse em Excel e disponível para todos os
alunos através de plataforma online no site da AAFDL.
Simultaneamente, efetuou-se uma reorganização das prateleiras e da organização das mesmas,
substituindo-se as placas informativas das disciplinas em questão, por outras mais práticas e
visíveis.
Não houve uma inauguração física da mesma, pois se considerou que o mais importante seria o
funcionamento da Biblioteca para todos, e não questões meramente formais.
▪

Bengaleiro Solidário.

O Bengaleiro Solidário foi organizado em todas as festas para o qual estava planeado (Festas da
Cerveja; Gala de Natal – na qual se agradece ao Vogal do Pós-Laboral pela sua incrível ajuda;
Festa Brasileira e La Fiesta), tendo, como sempre, os ganhos do mesmo revertido para o Fundo
de Emergência Social.
Este ano, destaque-se a remodelação dos equipamentos do mesmo, através da elaboração de
novas placas numéricas e da aquisição de novas estruturas para o vestuário.
▪

Apoios Indiretos.

Uma das medidas mais importantes – talvez a mais fulcral – do Departamento da Ação Social era o
aumento e a diversificação dos apoios atribuídos aos alunos carenciados. Assim, este ano, os apoios
disponíveis para os alunos seriam os seguintes:
✓ Senhas de alimentação;
✓ Senhas de fotocópias na Biblioteca;
✓ Senhas de fotocópias nas reprografias;
✓ Senhas para material escolar;
✓ Senhas de lazer;
✓ Fundo Go Home With AAFDL.
Enquanto analisávamos os valores, concluímos que o método mais justo e que permitiria respeitar o
orçamento predestinado à mesma medida, sem o ultrapassar, tendo em conta o leque alargado de
apoios que exigia cálculos mais complexos, seria a criação de escalões, em que a atribuição de uma
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certa quantia de senhas ficaria dependente de cada escalão, ajustando-se, posteriormente, tendo em
conta os alunos que pediriam mais ou menos apoios, tendo sempre como foco o máximo auxílio aos
mesmos.
Assim, este ano trouxe novidades na atribuição de apoios indiretos, senda a primeira a introdução de
um novo escalão de apoios. Cada escalão seria atribuído ao aluno em questão, analisando o seu
rendimento mensal por membro do agregado familiar, sendo a divisão a seguinte:
✓ Escalão A: 0 a 100€;
✓ Escalão B: 101 a 200€;
✓ Escalão C: 201 a 300€;
✓ Escalão D: 301 a 400€;
✓ Escalão E: 401 a 450€.
Os alunos cujo rendimento mensal por membro do agregado familiar fosse superior a 450.00€ seriam
excluídos, dando sempre aos mesmos a possibilidade de agendar entrevista e esclarecer a situação
do agregado.
Esses valores, correspondentes a cada escalão, eram depois divididos pelos apoios escolhidos pelo
aluno, e, por sua vez, traduzidos para o número concreto de apoios.
Por não se ter escolhido valores arredondados, a atribuição dos apoios demorou mais tempo, mas
foi, na minha opinião, mais justa, no seguimento do que se fez no ano anterior, pela Vogal da Ação
Social à data.
No que toca às entrevistas, as mesmas foram céleres e informais, num registo que permitia ao aluno
sentir-se confortável para pedir o auxílio que considerasse por si necessário. Lembre-se que uma das
bandeiras deste mandato foi o combate a situações de estigma, medo ou vergonha aquando de
pedidos de ajuda à AAFDL, algo que considero cumprido.
Refira-se que o número de alunos beneficiários de apoios indiretos este ano foi de sessenta e nove,
número próximo dos valores de anos passados.
Destaque-se, por fim, a introdução de uma nova modalidade de apoios, as senhas de lazer, que
permitem descontos nos eventos lúdicos da AAFDL a estudantes beneficiários de apoios indiretos,
permitindo aos mesmos uma vivência do seu percurso académico ao mesmo nível que os restantes
colegas.
Foi um pequeno passo da Associação no que toca ao reconhecimento de que os apoios devem
abranger a completude das dimensões da Faculdade, pois ninguém poderá deixar de usufruir deste
capítulo da sua vida de forma igual a outros alunos devido à sua condição social.
Assim, destaque-se a colaboração do Presidente, do Vice-presidente da Intervenção Académica e
Política Educativa e do Tesoureiro na aceitação desta medida e na disponibilização de verbas para a
mesma.
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▪

Fundo Go Home With AAFDL.

Este fundo foi devidamente tratado e organizado, em parte com a ajuda da D.ª Hélia. Porém, a
parte final, referente ao envio dos valores aos beneficiários, ficou estagnada devido ao início da
situação pandémica que assola a nossa sociedade.
Não obstante, e devido à ajuda do Presidente Filipe Gomes, tudo está pronto para que os alunos
recebam as suas quantias respetivas, terminando, assim, o processo de atribuição.
▪

Projetos de Voluntariado.

Neste mandato, o Departamento da Ação Social contactou diversas instituições, de forma a
celebrar parcerias para que os alunos da nossa Faculdade pudessem praticar ações de
voluntariado no terreno. Assim, foram celebradas duas parcerias, cumprindo com a missão de
exteriorização da ação da AAFDL.
Em primeiro lugar, os alunos da FDUL puderam passar a praticar
voluntariado, sem custos envolvidos, junto do Lar de Santa Clara,
acompanhando de pertos as utentes do mesmo lar, fazendo-lhes
companhia ou praticando atividades com as mesmas. Tais atividades
decorreram semanalmente, ora na segunda-feira, ora na terça-feira,
respetivamente.
Depois, foi, igualmente, celebrada uma parceria com a Academia
Johnson, onde os nossos alunos puderam, semanalmente, todas as
quartas-feiras, passar a lecionar explicações às crianças e jovens da
Amadora, Cova da Moura, Buraca e Boavista. Ao mesmo tempo que
se lecionou, os alunos puderam criar relações de proximidade com
as crianças e jovens em questão.

▪

Campanhas de Recolha de Sangue e Medula Óssea.

Em colaboração com o Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, decorreram, nos dias 9 de dezembro de 2019 e 4 de
março de 2020, duas recolhas de sangue e medula óssea nas
imediações da Faculdade.
Destaque-se a forte afluência às duas, em especial, à segunda
recolha, tendo sido a que maior número de doações obteve desde o
ano de 2017, o que nos deixou bastante orgulhosos enquanto
equipa.
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▪

Sorteio de Trajes Académicos.

Com vista à inclusão nas tradições académicas os alunos que,
derivado da sua condição social, não poderiam adquirir o traje, a
AAFDL promoveu um sorteio no qual ofereceu dez trajes a alunos de
segundo ano de licenciatura, sendo de destacar que o número de
trajes oferecidos este ano foi aumentado.
▪

Guia da Ação Social.

O Departamento da Ação Social, aquando do processo físico de
inscrições dos alunos de primeiro ano de licenciatura, esteve
presente no mesmo para ajudar e esclarecer todos os alunos que
tivessem dúvidas acerca das nossas áreas.
Como entendemos que, não só os alunos do primeiro ano, como todos os outros, possuem
diversas questões acerca de variados temas, tais como o programa de apoios indiretos, as
candidaturas a bolsas de estudo (DGES, SASUL, etc.) e as questões relacionadas com o
alojamento, colocámos mãos à obra e elaborámos um guia completo e detalhado, com a
explicação a estas e a outras tantas perguntas, guia esse que pode ser encontrado online.
▪

Fundo de Emergência Social.

O Fundo de Emergência Social foi por diversas vezes ativado, fazendo face às necessidades que
os estudantes nos apresentaram. Mais, aquando da ativação do mesmo, procurou-se sempre a
maior flexibilização e agilização, de forma a ajudar, da melhor forma possível, os seus
beneficiários.
▪

Programa “Arredonda”.

Este programa foi continuado, após a reativação pelo
mandato anterior. Neste, a receita reverte para o Fundo
Emergência Social, nas Livrarias da AAFDL. Este
programa oferece aos clientes das livrarias, a
possibilidade de arredondar o valor, contribuindo, deste
modo, para o Fundo de Emergência Social.
▪

Jornadas Sociais.

No dia 21 de outubro de 2019, em colaboração com o Departamento
da Produção Jurídica, no qual a Vogal cumpriu as suas funções de
forma exemplar, decorreram as I Jornadas Sociais da AAFDL,
apresentando, como público, alunos que procuraram saber mais
sobre temas como a solidariedade internacional, a saúde mental, o
voluntariado e a ação social no ensino superior. Tais jornadas
realizaram-se no auditório da Faculdade.
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Através da organização de um painel com as mais marcantes personalidades destas áreas, as I
Jornadas Sociais tiveram como objetivo abordar e aprofundar, da forma mais dinâmica possível,
cada uma destas vertentes.
▪

Feira do Voluntariado.

No mesmo dia que se realizaram as Jornadas Sociais, realizou-se, durante o período da tarde, a
Feira do Voluntariado. Assim, esta contou com a presença de inúmeras instituições de solidariedade
e voluntariado. Agradeça-se, nesta medida, à Secretária de Direção da AAFDL, Beatriz Tacão, por ter
sido a mão amiga que organizou esta atividade.
A mesma Feira do Voluntariado funcionou em moldes onde os interessados podiam conhecer, colocar
questões e inscrever-se junto dos representantes das instituições, podendo ouvir o testemunho de
várias pessoas que dedicaram, várias delas, toda a sua vida ao voluntariado.
▪

Recolhas de Bens.

No presente mandato, várias foram as recolhas – com enorme
adesão – que se realizaram, das quais se destacam duas.
A primeira recolha, datada de 11 e 12 de novembro de 2019, teve
como foco a obtenção de roupa quente (casacos, cobertores,
cachecóis, gorros, sacos-cama, impermeáveis, entre outros) para
auxiliar, em parceria com o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, os
cidadãos em condição de sem-abrigo na região de Lisboa.
Já a segunda recolha, nos dias 16 e 17 de dezembro, focaram-se na
recolha de brinquedos para doação a crianças e jovens, esta em
parceria com a Associação Crescer Ser.
▪

Praxe Solidária.

Na atividade deste ano da praxe solidária, que reuniu mais de quinhentos alunos, e em parceria
com a Comissão de Praxe, foi organizada uma visita ao Banco Alimentar Contra a Fome, no qual
se desenvolveram diversas atividades de voluntariado com os alunos.
▪

Cartão Ás.

Esta medida, que se trata da implementação facultativa de um símbolo discreto nos cartões dos
alunos bolseiros, de forma a que a sua condição beneficiária seja protegida, foi adiada devido ao
novo surto de coronavírus a nível global.
Para a execução desta proposta, terá de se elaborar uma lista dos alunos, beneficiários de
apoios indiretos da AAFDL, que desejem beneficiar desta medida, e mandar fazer os cartões
de sócio com esta particularidade, sendo a mesma execução avaliada, para a AAFDL, nos
valores pré-estabelecidos orçamentalmente.
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▪

Projeto “A Clássica Mudou a Casa”.

Este projeto de consciencialização e mobilização de estudantes para se tornarem voluntários
junto da associação “Just a Change”, associação que trabalha ao nível da reabilitação de
casas de pessoas carenciadas, foi adiado devido ao novo surto de coronavírus a nível global.
▪

Projeto “Sou Teu Amigo Sim”.

Este projeto de voluntariado, com vista a que os alunos da nossa Faculdade possuam a
oportunidade de acompanhar e apadrinhar crianças e jovens internados nos serviços de
pediatria de unidades hospitalares em Lisboa, foi adiado devido ao novo surto de coronavírus
a nível global.
Acrescente-se que se propõe uma alteração aos moldes da mesma atividade: em face da
situação pandémica que atualmente vivemos, considera-se uma ideia mais adequada à
respetiva realidade, a recolha de brinquedos para oferecer a crianças internadas em unidades
hospitalares por todo o país, de forma a enviar uma mensagem de amor, força e coragem
para os mesmos.
▪

Feira do Livro Sublinhado.

Este projeto, que se decidiu apontar, como no mandato anterior, para o terceiro semestre de
funções, teria como função a possibilidade de venda de livros a um preço muito mais acessível
para todos. Assim, a Feira do Livro Sublinhado foi adiada devido ao novo surto de coronavírus a
nível global.
▪

Publicação do “O Meu Primeiro Livro de Justiça”.

A obra “O Meu Primeiro Livro de Justiça” – nome não definitivo –, através da AAFDL Editora,
talvez a proposta mais ambiciosa deste projeto, trata-se de um livro de leitura acessível sobre
temas cívicos, jurídicos e humanitários, para ser futuramente oferecido a instituições de
crianças e jovens.
Neste, serão abordados diversos direitos estipulados na Carta Universal dos Direitos
Humanos, para que as crianças em questão tenham acesso aos mesmos, de forma gratuita,
independentemente da sua condição social.
Assim, serão escolhidos diversos direitos constantes da mesma Carta, e serão convidadas
diversas personalidades para escreverem um texto sobre um direito previamente atribuído.
Mais, relembre-se, tais personalidades não serão apenas do panorama jurídico, como serão,
igualmente, de muitos outros, como da cultura, da política, da televisão, das ciências, entre
outros.
Por fim, cada capítulo, onde se abordará um direito, deverá possuir uma ilustração ao seu
lado. Para tal, ainda se decidirá o método de escolha da mesma.
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Reforce-se, portanto, o caráter social e não lucrativo desta medida, que pretende introduzir
mais afincadamente a AAFDL e a sua Editora no universo de sensibilização e
consciencialização da sociedade para temas sociais e humanitários.
Assim, esta obra será um marco importante da AAFDL e da sua Editora, pois contribuiremos
para a melhoria do estado de espírito de milhares de crianças e jovens, visto que o objetivo
primordial desta obra é ser distribuído, a título gratuito, por diversas escolas e instituições
de crianças e jovens a nível nacional – e, eventualmente, ao nível dos PALOP e do Brasil.
Então, a edição e publicação desta obra foi adiada devido ao novo surto de coronavírus a nível
global. Porém, reforço, a título pessoal, a importância do cumprimento da mesma,
disponibilizando-me para levar a cabo esta medida após o término do meu mandato.
▪

Plataforma Online “Artigo 65”.

Esta plataforma, futuramente presente no site da AAFDL, relacionar-se-á com um conjunto
de anúncios de arrendamento de habitações ou de alojamento em residências universitárias
para todos aqueles que procurem uma oportunidade adequada ao seu rendimento, tendo
sido adiada devido ao novo surto de coronavírus a nível global.
Para a realização desta medida, ter-se-á de efetuar um levantamento das habitações para
arrendamento na zona de Lisboa.
▪

Plataforma Online “I’m Ready”.

Esta plataforma, futuramente presente no site da AAFDL, relacionar-se-á com um conjunto
de anúncios de emprego, cujos horários não se sobrepõem aos do período de lecionação,
acessível e compatível para os alunos que se queiram candidatar para trabalhar e ter maior
facilidade no cumprimento das prestações pecuniárias relacionadas com os custos
académicos, tendo sido adiada devido ao novo surto de coronavírus a nível global.
Para a realização desta medida, ter-se-á de efetuar um levantamento das ofertas laborais
compatíveis com os objetivos em questão.
▪

Programa “Projeta-te!”.

Este programa basear-se-á num concurso entre diversos projetos de voluntariado e
solidariedade por parte dos alunos, em que o vencedor receberá auxílio por parte da AAFDL,
no valor orçamentado, tendo sido adiado devido ao novo surto de coronavírus a nível global.
Não se fecha, porém, a possibilidade de se auxiliar todos os projetos concorrentes, embora
a nível não financeiro, de forma a expandir o raio de ajuda deste projeto.
▪

Feira do Euro.

Esta medida, ausente do plano de atividades do Departamento da Ação Social, prende-se
com a venda das obras em excesso na Biblioteca Jurídica da AAFDL, por um valor de 1,00€
(um euro), sendo que o lucro desta atividade será inteiramente canalizado para uma causa
solidária, a decidir posteriormente.
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As obras em questão, refira-se, não são obras doadas por terceiros, mas, isso sim, códigos
desatualizados provenientes diretamente da AAFDL Editora.
Tal atividade realizar-se-á durante a semana de inscrições para o ano letivo 2020/2021, visto
ter sido adiado devido ao novo surto de coronavírus a nível global.
▪

Projeto “Boa Companhia”.

Este projeto de voluntariado, em que os alunos que estavam deslocados, passariam o Natal
sozinhos, podendo celebrar com outros colegas disponíveis para os acolher, não foi
realizado. Porém, futuramente, será disponibilizado um documento com a explicação para a
concreta e positiva materialização desta proposta.
▪

Projeto “Manhã 24”.

Este projeto de voluntariado trata-se de um projeto em que os estudantes fariam companhia
aos doentes internados em unidades hospitalares de Lisboa durante a manhã do dia 24 de
dezembro.
Acrescente-se que se propõe uma alteração aos moldes da mesma atividade: em face da
atual situação pandémica que atualmente vivemos, considera-se uma ideia mais adequada à
respetiva realidade, a recolha de bens simbólicos para oferecer a doentes internados em
unidades hospitalares por todo o país, na mesma data, de forma a enviar uma mensagem de
força e coragem para os mesmos.
Não se exigirá qualquer gasto financeiro com a mesma atividade, sendo os únicos dispêndios
possíveis, os portes de envio dos bens para as unidades hospitalares.

Balanço do Mandato
Iniciei este mandato a defender que «todos deverão ter igual oportunidade de estudar num
ambiente digno e de bem-estar», pretendendo ajudar, através da Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa, a que «os estudantes saiam da Faculdade, tanto com uma
formação para serem excelentes juristas, como, igualmente, com uma preparação para se
apresentarem como excelentes cidadãos».
A primeira frase, essa, foi sempre o leme deste departamento. Jamais baixámos os braços
perante situações de desigualdade ou de outros fenómenos que pudessem contribuir para
que qualquer aluno, independentemente da sua origem ou condição social, se pudesse ver
privado de um percurso académico de sucesso e felicidade. Estivemos sempre, enquanto
Departamento e, igualmente, enquanto Associação, na linha da frente, mesmo que tal
envolvesse horas de sono ou de aulas perdidas.
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Como combate à desigualdade, fomos sempre ativos na defesa dos interesses daqueles que
nos solicitavam auxílio – e não só. Através de apoios, de guias informativos, de trajes
académicos ou da disponibilização de uma Biblioteca renovada e catalogada, nunca
permanecemos inertes, fazendo tudo para que cada estudante desta Faculdade não tivesse
o seu êxito académico dependente do volume da sua carteira, e, igualmente, para que
ninguém tivesse medo ou vergonha de pedir ajuda.
Já quanto à segunda frase, a mesma é mais complexa. Formar alguém, além de difícil,
envolve um certo grau de subjetividade. Enquanto seres humanos, os conceitos de bem e
de mal nem sempre são iguais. Mais, a nossa tarefa, enquanto AAFDL, não é a de educar ou
mudar ninguém. Porém, saio por esta porta sabendo que a minha equipa deu o seu máximo
pela alteração do paradigma do aluno da FDUL, prezando sempre pela partilha e fomentação
de valores de respeito, de interajuda e de solidariedade.
Seja através de recolhas de bens, campanhas de doação de sangue ou de atividades
presenciais junto daqueles que realmente precisam de ajuda e companhia, tentámos abrir as
portas da Faculdade para o mundo, dando a conhecer, aos estudantes, situações realmente
adversas, e permitindo-lhes ajudar no combate às mesmas. Cumprimos com o objetivo de
abolir as paredes que nos separam da sociedade, construindo mecanismos para que todos
pudéssemos fazer a diferença. E fizemos.
Assim, olho para trás, e desde aquele início conturbado de maio, em que tomámos posse,
sinto que a nossa equipa conseguiu ajudar a melhorar a Faculdade, a vida de cada estudante
e, no fundo, o mundo. E se receios existem de partilhar o nosso pensamento de uma forma
mais pessoal e sensível, não será aqui que terão lugar.
Entrei, pela primeira vez, pela porta de vidro da AAFDL, e automaticamente senti o peso da
história e da grandiosidade desta Associação. E sim, tive medo, medo de não estar à altura
do passado desta instituição, e das exigências e dificuldades que esta Faculdade tinha
reservadas para mim.
Esse medo, apesar de tudo, encontrava-se camuflado. A alegria de saber que poderia
contribuir, com o meu trabalho, ideias e valores para a continuação do legado da AAFDL
deixou-me com uma alegria no coração que mal se continha dentro do mesmo.
Foram meses e meses de trabalho até chegar ao período eleitoral, e sair do Anfiteatro 1 com
um passaporte para a vogalidade que sempre sonhei é impagável. Mesmo que tal trabalho
tenha feito com que eu abdicasse de muitas outras componentes, até pessoais. Valeu a pena,
pois era o sentimento de missão cumprida.
Mas o que seria desta missão se a tivesse feito sozinha? Com certeza, não teria nem um
décimo do sabor que teve. Assim sendo, tanto a estrutura de órgãos da Lista L, como os
vinte colaboradores que tive sempre ao meu lado, foram um dos mais importantes pilares
desta jornada, juntamente com aqueles que me são especiais.
Assim, por todo este mandato, que quis o destino que terminasse mais tarde que o esperado,
muitas vezes senti que a missão era impossível, e que eu não era capaz de a cumprir.
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Mas houve quem me provasse que tal não correspondia à verdade.
Durante mais de um ano, quilómetros fiz pelos corredores da FDUL, de um lado para o outro,
sem parar, muitas vezes até a correr, para ajudar aqueles que se dirigiam ao nosso balcão a
solicitar ajuda. E não baixava os braços enquanto não soubesse que não tinha conseguido
auxiliar esse mesmo aluno.
Não obstante, os corredores da Faculdade, a certo ponto, tornam-se demasiado compridos
para se caminhar sozinho. E foi aí que senti o peso e a importância de toda uma equipa que,
ao mesmo tempo me seguia, também me guiava, em especial nos momentos mais
complicados.
Mesmo que entremos pela porta grande da Associação cheios de vontade de trabalhar pelo
bem comum, sem pensar em segundos interesses, há sempre quem nos queira mandar
abaixo. É triste, é injusto, e mesmo quando abdicamos de toda a nossa vida para nos
enfiarmos num gabinete a tratar de folhas de Excel ou de centenas de formulários, há quem
nos queira rebaixar e fazer desistir. E sim, pensei desistir.
Mesmo que eu, juntamente com os meus, tivéssemos sempre como objetivo o melhor dos
estudantes, a certo ponto, a meio do mandato, senti que, simplesmente, já não dava mais.
Ter páginas em redes sociais a perseguir-nos e a difamar-nos, do conforto do seu sofá,
enquanto nós andávamos a lutar pelos alunos, era só desgastante. E, pior, quando colocam
os nossos valores em causa, espalhando rumores de falta de lealdade e de respeito por
colegas e amigos, aí parece que não faz mais sentido.
E foi num dia em que tudo já não parecia fazer sentido, e em que a saída pela porta pequena,
não por culpa própria, parecia a única escolha possível, que senti, junto de mim, um dos
maiores apoios e aconchegos de que tenho memória – e, isto, eu não esqueço.
Assim sendo, os meus agradecimentos não se dirigem apenas àqueles que ajudaram no
trabalho feito, e a materializar ideias que muitos diziam impossíveis. Vai, igualmente, para
todos os que foram o meu apoio, o meu porto de abrigo, a minha motivação, e aqueles que
tiveram a preocupação em me dar uma chapada e fazer lembrar, tanto da missão inicial deste
desafiante projeto, como da importância de não desistir e dar esse doce sabor aos opressores
desta vida.
Em primeiro lugar, ao Filipe Gomes, a um dos melhores, mais empenhados e mais queridos
presidentes que esta Direção já viu em mais de um século. Conseguiste formar um projeto
desta grandiosidade, e levá-lo até às portas de vidro da Associação. E se aí isso tudo poderia
desaparecer, tu tiveste a coragem e a capacidade para levar este projeto mais longe,
colocando a AAFDL no lugar cimeiro das tuas prioridades. Provaste que esta Associação,
acima de tudo, é um local de valores e de objetivos humanistas. Nunca baixaste os braços
na defesa daqueles que representaste e isso eterniza-te na história desta instituição. Obrigado
por me teres dado a possibilidade de construir, ao teu lado, mais um capítulo bonito na vida
desta Associação.

28
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019/2020

Ao André Carujo, que é o aluno mais chato que esta Faculdade já viu, e que tem tanto de
cabelo, como de vontade de ajudar aqueles de quem gosta. O homem que,
independentemente de órgãos diferentes, esteve sempre ao meu lado, em todas as batalhas
que este mandato me apresentou, pessoais ou institucionais. Aquele que conseguiu ganhar
um lugar no meu coração, tendo em conta que sempre senti nele um ombro amigo, para
festejar as minhas conquistas, mas, igualmente, para chorar aquando das derrotas. A um dos
presidentes de Mesa mais democráticos e, ao mesmo tempo, mais assertivos que esta Casa
já viu, mesmo que lhe tentem colar uma imagem contrária. Conseguiste gerir um mandato
com RGA’s dificílimas, e fazê-lo parecer fácil. A ti, camarada sob o manto do apartidarismo,
desejo-te tudo o que de bom a vida tem para dar. E acabo com uma lembrança: no dia da
tomada de posse, aquando da minha vez de falar, fui o único que mereceu um «querido»
antes do cargo que viria a desempenhar. Pois bem, mais que querido, podes ter a certeza
que, citando um grande filme, tens um amigo em mim. Obrigado por tudo, André.
Ao Rúben, a estrela mais badalada da FDUL, o homem com um coração do tamanho do
mundo, e cuja música só teve sucesso devido à minha participação no início, pretendo
agradecer por todas as lições de vida que me foi ensinando ao longo do mandato. A tua
sabedoria, companheiro, foi o que, muitas das vezes, fez esta Associação andar. E mesmo
que não acredites em mim, podê-lo-ás comprovar junto daqueles que fizeram esta
caminhada connosco. Foi por ti que mais chorei de alegria no Anfiteatro 1, e é por ti que
maior orgulho tenho por teres chegado onde chegaste. Fizeste um caminho de sucesso, sem
igual, e mesmo tendo completamente limpo as eleições para o teu órgão, jamais perdeste a
humildade, essa que nem os teus oponentes colocam em causa. Foste também tu que,
muitas vezes, me deu a coragem e a motivação para continuar numa aventura que parecia já
sem sentido. E foste tu que me deu a força, juntamente com os tubarões atrás mencionados,
para ir até ao fim, cumprindo os objetivos, honrando os compromissos e dando tudo de mim
pelo bem de toda a comunidade estudantil. A ti, o meu obrigado. Ainda me deves uma
imperial pelo nosso hit.
Ao Tomé Cardoso, o padre que me deu os sermões necessários para cumprir o meu mandato
o melhor possível. Uma certa voz da razão no meio, muitas vezes, de situações menos
positivas. E aquele que, à sua maneira, me protegeu e mostrou a alguns que o meu trabalho
era de qualidade. Aquele que, mesmo que com ideais completamente diferentes dos meus,
se trata de mais um amigo que ficará para a vida. Esta aventura foi difícil, mas, para ti, nada
o é. Mostraste um nível de profissionalismo incrível, e terás, certamente, o teu nome
imortalizado enquanto um dos maiores exemplos de dedicação à AAFDL. A ti, o meu
obrigado por seres um companheiro fiel.
À Catarina Preto, a princesa do bairro, que tão facilmente disponibilizava o seu ombro para
os dramas do padrinho, como tinha a frontalidade suficiente para me chamar à atenção dos
meus erros, não tendo, igualmente, medo algum de me defender perante outros. Àquela que
sempre deu tudo por esta Casa, fosse em que área fosse, e que cumpriu as suas funções de
forma exemplar. Sais pela porta grande, com o respeito de todos por quem és, e por não
teres problemas em dizer o que sentes. Obrigado por teres sido a voz racional e assertiva
29
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019/2020

que muitas vezes me faltou.
À Sara Ribeiro, companheira de muitas lutas, o sangue novo desta Faculdade que não desiste
enquanto não vê uma sociedade sem injustiças, e que dá tudo pelos seus. A uma rapariga
com um potencial incrível, e que não se deixa vender pelos interesses promíscuos desta
vida. A uma miúda com um coração tão grande como o tamanho dos seus ideais, e que
sempre esteve lá para me animar e mostrar as cores de um mundo que tantas vezes me
pareceu cinzento. Obrigado, obrigado, obrigado.
À Inês Almeida, por ter sido uma pessoa sempre tão preocupada e carinhosa comigo, sem
jamais esquecer o que de mais importante há no mundo: a amizade. Porque mesmo quando
muitos queriam o caos e a divisão, tu tiveste a amabilidade de te dirigires a mim, com um
abraço, fazendo-me sentir valorizado e bem comigo próprio. Se este relatório está a ser feito,
muito se deve, igualmente, a ti.
Ao Diogo Lopes, que é a pessoa com um dos maiores corações que já vi nesta Faculdade.
Que nunca recusou ajudar em qualquer função. Mereces o mundo e o reconhecimento de
que foste uma das bases deste mandato. Saio daqui sabendo que é de pessoas como tu que
esta Associação deve ser composta. És um exemplo.
Ao Diogo Vieira Borges, o guardião da noite, tanto pela pessoa que foi ao longo de todo este
mandato, como por ter estado comigo em diversos momentos, em especial, quando eu não
me encontrava bem, ajudando e suplantando as minhas falhas.
À Raquel Morais, que, mesmo quando eu falhava, era das primeiras a enviar uma mensagem
de apoio, de carinho e de lembrança de que eu seria capaz de cumprir com a minha missão.
A camisola que recebeste nem 1% é daquilo que merecias.
Ao Miguel Máximo, a pessoa que maior alegria trouxe a esta jornada, e que nos fazia sempre
lembrar que, antes de tudo, está a alegria e o bom ambiente em equipa.
À Filipa Costa, pelo seu coração tão grande como a sua energia, e que tornou isto tudo em
algo muito mais animado.
Ao Francisco Carvalho, porque, há sua maneira, me fez sempre perceber qual o melhor
caminho, e quais as melhores escolhas a tomar, em especial quando me encontrava mais
desmotivado.
À Inês Benquerença, que, apesar de a odiar, me deu sempre um conforto que muitas vezes
me faltou nesta Faculdade. Que me fez acordar para a vida, ganhar coragem e enfrentar os
desafios que se avizinhavam. Que me deu apoio em todas as situações possíveis, em
especial, nas pessoais, e que me fez sentir feliz e valorizado.
À Polina Popovychfjfewgfoqdowoqdçhwdoqwoçdoq, por ser uma voz sempre presente na
vida académica e associativa, e mais uma amiga que fica para a posteridade, cumprindo a
profecia de que as juristas de Leste são fascinantes. Mais, soube honrar o cargo da
antecessora, uma das mulheres mais incríveis que conheci em toda a vida.
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Ao Eduardo Nazari, que, ao ritmo da Bossa Nova, foi dos mais competentes membros desta
Direção, e um amigo sempre disposto a dar a sua ajuda e o seu conselho.
Começando agora pelo meu Departamento, àqueles que nunca desistiram de mim, que
foram, mais que colaboradores, meus companheiros nesta jornada, o meu apoio coletivo e,
acima de tudo, o meu maior orgulho. Porque cada um tornou este mandato único, ficando
todos vocês para a posteridade como o protótipo de equipa dedicada, unida e competente
que cada área da AAFDL deverá ter. Mas, mais que tudo, o meu obrigado pela bondade e
pela vossa perpétua vontade de querer mudar o mundo para melhor, sem nunca se
esquecerem de me apoiar. Foram a minha base.
À Anaísa Oliveira, que me mostrou que, mais do que membro do Departamento, foi uma
verdadeira amiga, e que esteve sempre lá, na linha da frente, para trabalhar por esta causa,
mesmo que no seu último ano nesta Casa, sem baixar os braços.
À Carolina Russo, que deixou o padrinho de coração cheio e com um orgulho enorme, nunca
tendo rejeitado ajudar nas diversas atividades, sempre com o seu toque carinhoso como
característica essencial. Para sempre ficará a tua dedicação e amor a este projeto, mesmo
quando eu estava mais ausente.
À Francisca Campos, mais uma que deixou o padrinho orgulhoso. Que todos os dias foge
ao standard da FDL e que é uma autêntica guerreira das suas convicções. Nem parece que
vieste da Henriques Nogueira, mas a verdade é que, de forma alternativa ou não, mostraste
aos alunos desta Casa todas as tuas qualidades. Para sempre.
À Constança Gomes, o meu braço direito nesta aventura. Uma mulher que poderia ser,
perfeitamente, a vogal do Departamento, mesmo sendo do primeiro ano quando tudo
começou. Aquela que nunca se inibiu de assumir as rédeas, em especial, quando estive
ausente. A uma rapariga cuja Associação Académica tem tudo a agradecer, pois tirou dias
da sua vida em prol desta causa comum. Não houve atividade em que não estivesse presente
ou ajudasse. Do fundo do meu coração, um obrigado gigante, e desculpa por qualquer
momento. Justificaste, diariamente, a tua credencial.
À Cristina Reus, porque desde o primeiro dia de Faculdade esteve lá para mim e para me
ajudar em todas as minhas batalhas, esta incluída.
Ao Hendrick Petersohn, que demonstrou ser um rapaz tão delicado, como dedicado, que
tem um coração de ouro, e que honrou o seu compromisso.
À Inês Mendes, que, mais que colaboradora ou amiga, muita das vezes foi uma irmã mais
velha. Uma companheira que ficará para a vida, e que justificou o convite. Tanto à Associação,
como a mim, dás o maior orgulho possível por seres quem és.
À Inês Sofia, por ter uma vontade tão grande de ajudar a melhorar o mundo que a rodeia, e
que transpôs esta vontade para este projeto, mesmo durante os períodos mais difíceis para
si. És uma miúda incrível. Muita força!
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À Joana Feyo, que, através da sua serenidade e concentração, trouxe, muitas das vezes, a
calma que era necessária a esta equipa.
À Joana Trindade, que, com a sua energia, deu bastante a esta equipa, e que justificou,
igualmente, o convite.
Ao Luís Costa, meu amigo, meu prodígio, meu Rei do Velho e Príncipe do Novíssimo, por
teres calado a boca aos críticos, e mostrado que és um miúdo com tanto talento, como
dedicação. Estiveste sempre lá, sem virar as costas, e foste um autêntico irmão nesta
caminhada. Ajudaste a revolucionar a Ação Social, e fizeste parte da equipa que, diariamente,
honrou o compromisso e deu tudo de si. Caríssimo, de ti, o mundo pode esperar muito. A
próxima que pedires ao Sr. Humberto, pago eu.
À Maria Luiza Ximenes, por ter sido parte integrante da equipa vencedora, e à qual agradeço
o seu contributo.
À Maria Formosa, por ter sempre estado presente quando lhe foi pedido, e por ter dado tanto
de si por esta causa. Foste um exemplo magnífico de dedicação e empenho, e só te posso
agradecer por isso. Ajudaste este Departamento a crescer.
À Maria Silva, por, através da sua experiência, mas também da sua vontade em ajudar, ter
feito tudo quanto podia para contribuir para um mundo melhor, mesmo que, muitas das
vezes, os próprios horários não o facilitassem.
À Marta Diogo, minha querida, pelos dias que deste a esta equipa e aos seus valores. Por
seres uma das pessoas mais talentosas que esta Faculdade vê passar pelos seus corredores,
e por teres sempre estado, na linha da frente, no cumprimento dos nossos compromissos.
A ti, tenho a dar o meu mais sincero obrigado, e um pedido de desculpas por, por vezes,
não estar ao nível que exiges.
À Rafaela Lima, a fonte de conhecimento e sabedoria que este Departamento teve
diariamente, e a quem eu tenho de agradecer, da forma mais verdadeira possível, por me ter
feito ganhar muito maior noção dos problemas existentes na vida dos estudantes. A ti, minha
querida, que foste uma autêntica professora para um vogal e dezanove colaboradores, e que
nunca deixaste uma dúvida por esclarecer ou uma pessoa por ajudar. Boa sorte, mereces!
À Rita Cardeira, a minha irmã desde o primeiro dia de Faculdade de Direito, que, em três
anos, nem um dia me deixou de ajudar a realizar os meus objetivos. Foste, muitas das vezes,
a minha base, e aquela que me fazia ficar mais forte e ganhar proteção contra as tristezas
desta vida. Mostraste à AAFDL e ao mundo todo o teu profissionalismo e dedicação, e não
deixaste uma missão por cumprir. A ti, amiga, que sei que a nossa amizade será para sempre,
e a quem eu desejo aquilo que me permitiste fazer: ser feliz.
À Silvana Henriques, que, neste curto espaço de tempo, já vi crescer, ganhar maturidade e
enfrentar desafios difíceis. Que nunca recusou ajudar e que, sempre que pode, lá esteve,
para não deixar o padrinho triste e desapontado. Foste uma das sortes grandes deste projeto,
e a ti devo-te tudo. Orgulho saloio.
32
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019/2020

E, por fim, à Vandy Costa, que foi, igualmente, daquelas que deram tudo por este projeto,
sem nunca desistir de dar o seu melhor pelos estudantes. Cumpriste.
Por fim, e porque a lista já vai longa, deixo os meus agradecimentos finais a todos aqueles
que, não integrando os órgãos onde exerci funções, me fizeram nunca perder a força, a
convicção e a motivação para colocar tudo o resto em segundo plano, para me focar em
melhorar a vida aos que pediam ajuda.
Porém, antes disso, o meu agradecimento a todos os restantes membros da atual
Associação, e a todos os respetivos colaboradores, por me terem acompanhado nesta mágica
jornada.
Continuando, à Ana Facha, minha querida madrinha, a quem dedico este mandato. Que,
mesmo fora da Faculdade, me deu o seu ombro para eu descansar, nomeadamente, durante
momentos difíceis em que a tristeza e a frustração imperaram. Sempre acreditaste em mim,
e sempre desejaste o meu melhor. Desculpa não te dedicar ainda mais. Mereces o mundo.
Ao João Abreu de Campos, Johnny Picos, umas das mais brilhantes mentes que passou
pela FDUL, por teres sido o pai direto e sincero que qualquer um pede para ter, e que me
protegeu quando necessitei. Foste a voz racional que contrabalançava com o meu espírito
sentimental, e se algo conquistei nestes três anos de licenciatura, não só foi por ti motivado,
como é a ti dedicado. Desculpa pelas desilusões que te causei, mas espero que, no teu
coração, leves para sempre a minha forte amizade.
À Luana Maia, a minha madrinha guerreira das RGA’s, que, como eu, não tem medo de dizer
o que lhe vai no coração, pois, acima de tudo, está a sinceridade. A esta enorme mulher,
que exerceu exemplarmente as funções no nosso Departamento, e que, diariamente,
mostrou que está disponível para trabalhar em causas sociais, e sempre pronta a ajudar
quem precisa.
Ao Francisco Sant’ana, que já conhece os cantos a esta casa, que sempre esteve lá para me
chamar à atenção de quando precisava de fazer algo melhor, ou de quando não poderia ficar
desiludido porque certas pessoas tentavam, consecutivamente, desvalorizar o meu trabalho.
Ao Ricardo Marcos, porque muito do que fiz, foi na sequência do que tu me ensinaste no
que toca a associativismo e a causas fortes. Tudo começou contigo, e isto mesmo se vê a
partir do momento em que foste tu que me ensinou a cruzar os braços para uma fotografia
institucional.
À Carolina Pimenta, que, mesmo longe, e numa terra inferior, sempre me fez lembrar dos
valores humildes que tenho, e de quem eu realmente sou. Obrigado por tudo.
À Alexandra Santos, que, desde o primeiro dia, me recebeu, acolheu e sempre disse que eu
era capaz de chegar alto e fazer a diferença na vida das pessoas.
À Raquel Lourenço, que me explicou o que é a coragem e a força de acreditar nos nossos
próprios projetos.
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À Joana Pereira, por sempre me fazer lembrar que não há mal em sermos diretos, há, sim,
mal em não sermos nós próprios.
Aos meus restantes afilhados – a Catarina, a Filipa do Kebab, a Márcia, a Matilde (ew), a
Patrícia Carreira, a Teresa(aaa), o Tomás e a Victoria – por terem sido um dos meus maiores
apoios, em especial, quando tudo parecia não fazer mais sentido, e por terem sido os
rebentos que qualquer padrinho sonha ter. São a prova de que o amor e o apoio são
recíprocos, tendo sido algumas das pessoas que mais me fizeram esboçar um sorriso.
Ao Pedro Farmhouse, que sempre acreditou no meu potencial, e pelos conselhos a altas
horas da madrugada. Nunca me esquecerei das noites em que me ouviste falar em
monólogos sem fim, e em que nunca deixaste de me dar uma palavra amiga e orientadora
do que seria melhor para mim. E pela foto mítica com o Toy.
A todos os funcionários da AAFDL, que são excelentes profissionais e pessoas com enorme
caráter, das quais destaco vários, mas, em especial, a minha companheira Hélia, que foi a
maior ajuda para que este departamento andasse. Que nunca se esqueçam que facilitaram,
e muito, o nosso trabalho, e que se lembrem que, o que outrora fora uma relação de trabalho,
hoje em dia será uma relação de forte amizade. E Hélia, do fundo do coração, um obrigado
por ser quem é e por me ter ajudado em tudo o que lhe pedi.
Porque o (mais) especial se guarda para o fim, à Nadia Zatic, a mulher mais poderosa,
fascinante e capacitada que esta Faculdade alguma vez viu e alguma vez verá. Àquela que
participa em milhares de projetos ao mesmo tempo, mas que nunca recusou um segundo
sequer da vida dela para me ajudar, seja a nível pessoal, profissional ou académico. A
primeira pessoa que conheci na FDUL e aquela que ficará comigo até ao último dia. À que
fez com que muitos outros acreditassem no meu potencial. À que, durante o mandato, não
tinha medo de me dizer que estava a fazer algo mal, e que tinha de melhorar. Porque uma
irmandade é isto mesmo: querermos o melhor para os nossos, e tal como ela o quis para
mim, eu o desejo para ela. A ti, minha querida, que fazes os dias serem mais fáceis nesta
Faculdade que tantas vezes nos atormenta. E a ti, que quando se riam da minha nomeação
para este lugar, nunca deixaste de me defender. Que essa franja nunca te tape os olhos ao
ponto de não veres o irmão para a vida que tens em mim. A ti, um obrigado não chega. A ti,
tu, que és a pessoa em quem pensamos logo quando se fala em AAFDL, porque, se há
alguém que representa bem este centenário nome, és tu. Para sempre, minha Matrafona.
Com o mesmo sentimento, ao João Moreira da Silva, a pessoa mais incrível, amável e
fantástica que a AAFDL me permitiu conhecer. A pessoa que, a cada mínima falha, estava lá
para me avisar e fazer melhorar, mas também aquele que nunca me virou as costas, mesmo
que tivesse de batalhar contra meio mundo para proteger o meu nome e os meus valores. A
uma das pessoas que mais me motivou para entrar neste projeto, e que maior força me deu
para não abandonar o mesmo. Aquele que me elogiou quando merecia, mas que, mais
importante, me elevou a fasquia, e me fez olhar para a importância do cargo que
desempenhei, motivando-me a dar o máximo da minha pessoa. Mas, mais importante,
àquele que foi um autêntico pai durante toda esta caminhada. Que me protegeu, me ajudou
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e jamais me fez desistir, mesmo quando parecia que tinha o mundo contra mim. A ti, João,
agradeço do fundo do coração, tendo a certeza de que esta Faculdade já é pequena para o
teu talento e, acima de tudo, para a tua capacidade de alegrar a vida de todos nós. Há mais
de um ano, éramos colegas de equipa. Hoje, e espero que para sempre, somos amigos.
Porque não há cor, ideia ou filosofia que separe duas pessoas cuja preocupação é a mesma:
a de praticar o bem, e garantir que todos os que necessitem, são ajudados. És o exemplo
para todos os que virão do que é ser um membro à altura desta Casa. O meu mais sincero
e crónico obrigado.

A toda a minha família e amigos, em especial à minha Mãe, Pai, Irmão e Avós que tanto
tempo esperaram por mim enquanto eu trabalhava para este projeto, e a todos os que eu
não coloquei aqui. Aos que nunca me deixaram de apoiar, fosse em período eleitoral, fosse,
mais importante, durante o mandato. Àqueles que não me deixaram ir ao chão quando passar
pelos corredores da Academia era um inferno para mim, com olhares julgadores baseados
numa falsa e maquiavélica ideia criada para me descredibilizar. Àqueles que fizeram com que
eu chegasse até aqui, até ao fim, de coração cheio e sorriso na cara. A esses, um obrigado
do tamanho do mundo.
E por fim, àquela que foi a minha maior companheira, e que não precisa de textos, porque
esses estão guardados onde devem estar. Porque não há nada que termine que destrua a
gratidão que para sempre fica, e o reconhecimento de que, sem ti, nada disto seria possível.
Foste a razão de tudo isto e sê-lo-ás sempre. Obrigado.
Que o meu mandato seja sucedido por alguém capacitado para os desafios que o espera.
Que não se desiludam ao descobrir que, por vezes, há medidas que se complicam e objetivos
que não se atingem.
E que olhem sempre para esta Associação da forma como olhei: sem segundos interesses
ou tachismo e com nada mais que um amor profundo pela causa associativa e pela luta pelos
direitos de todos os que representei.
Saio triste por acabar. Saio desiludido por não ter aproveitado melhor. Mas saio grato pela
experiência mais desafiante de toda a minha vida.
Obrigado a todos, de coração.

Simão Ribeiro Póvoa.
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MESTRADOS E SAÍDAS
PROFISSIONAIS

Guia dos Mestrados.
Em parceria com o departamento de marketing, desenvolvemos o guia dos mestrados e
doutoramentos da FDL, que buscou entre outras coisas, simplificar e facilitar as informações sobre as
nossas modalidades de mestrados e doutoramentos, atualizando o aluno sobre as vertentes adotadas
em cada.

No mesmo, acrescentou-se uma outra parte sobre a vida em Lisboa e o que levar em conta na hora
de decidir sobre qual caminho se adotar, acrescentando sobre custos de vida, locais turísticos de
Lisboa e arredores, meio de transportes e do que levar em conta na hora de firmar o seu contrato de
arrendamento, tudo isto para informar o aluno, daquilo que ele deverá levar em conta antes de fazer
a sua escolha.

Pensando nas questões da renda e o acesso dos alunos do mestrado e doutoramento a isto,
disponibilizamos os canais em que os alunos podem buscar o auxilio de bolsas, com os links dos
institutos da FDL e da Ulisboa.

Feira dos Estágios de Verão, 2019.

No início do nosso mandato, buscamos realizar a feira dos estágios de verão, sendo que fora enviado
mais de uma centena de E-mails, mas infelizmente devido ao tempo em que nos encontrávamos,
tivemos baixa adesão das sociedades o que impossibilitou a realização do evento, entretanto,
encaminhamos os contatos das sociedades que tinham interesse para o gabinete das saídas
profissionais da FDL, com o intuito de aproximar estás dos nossos alunos.

Posto do SEF para a FDL.

Em junho de 2019, o departamento dos mestrados e saídas profissionais, entrou em contato com o
ministério da administração interna de Portugal, com o intuito de elaboramos um caminho que
diminuísse a burocracia para os alunos estrangeiros na renovação das suas autorizações de residência
e permanência em Portugal.
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Tal contato resultou em uma reunião no mês de junho, junto ao próprio setor administrativo do SEF,
sendo que o vogal dos mestrados e o Vice-Presidente da intervenção foram recebidos por 3 diretores
administrativos do SEF, aos quais foram entregues as propostas da AAFDL, sendo que o SEF, solicitou
a nós apoio político para que fosse concedido maiores verbas do governo ao setor para conseguir
nos atender.

Open Day Mestrados
No dia 30 de maio de 2019 ocorreu o Open Day dos mestrados da FDL, no qual, participaram
professores das principais áreas dos mestrados (penal, civil, económicas, fiscal, etc...) explicitando
sobre os planos de estudos de cada área para o ano, bem como, tirando dúvidas dos alunos que
escolheram a FDL para cursar o seu mestrado.

Um agradecimento em especial ao Prof. Paulo Sousa Mendes e ao Prof. Rui Pinto, que encabeçaram
a realização do evento e conduziram o evento em si, esclarecendo as dúvidas dos alunos, bem como
ao Dr. Tiago Mousinho, que deu o seu contributo para a realização do evento.

Número de alunos por sala dos Mestrados e Doutoramentos
Ciente da existência da problemática de termos um excesso de alunos em algumas matérias nos
mestrados e doutoramentos da FDL, nós da AAFDL, cientificamos os conselheiros acadêmicos da
existência de tal e ainda, firmamos reuniões com a direção executiva da FDL a qual, nos ouviu por
mais de uma vez e reforçou que estão sendo buscadas alternativas para a solução desta problemática.
No intuito de facilitar a vida dos alunos da FDL, o gabinete tem atuado firmemente em parceria com
os conselheiros discentes e membros do conselho, de modo que fazemos aqui um agradecimento ao
Pedro Farmhouse pela combativa atuação nos órgãos em prol dos alunos.

Feira da Empregabilidade
Fora realizado a Feira da Empregabilidade dos mestrados no mês de outubro, o qual foi concretizado
graças ao gabinete das saídas profissionais, que tem se mostrado eficiente e atuante, tendo uma boa
adesão de alunos ao Open Day e uma maior dinamização.
Ressaltamos que o gabinete dos mestrados e saídas profissionais tem repassado os contatos dos
alunos e sociedades de advogados ao gabinete das saídas profissionais, pois facilita a continuidade
do tratamento e a maior proximidade das sociedades de advogados com os mesmos.
Cabe aqui um agradecimento especial ao Prof. Rui Pinto que é o responsável direto pelo gabinete,
bem como a Sra. Sara Pata e a Nair, que muito tem trabalhado em prol dos alunos da FDL.
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Dia de Esclarecimento dos Mestrados
Fora realizado 6 de novembro, em parceria com o Gabinete das saídas Profissionais e o NELB, um
dia dedicado ao esclarecimento das dúvidas existentes entre os alunos que estão cursando o mestrado
e o doutoramento na FDL.
Dentre outros assuntos, foram abordadas técnicas de como escrever um relatório, das apresentações
em seminários, dos exames do mestrado prático, bem como dos requisitos analisados pelos
professores no tocante aos relatórios produzidos pelos alunos do mestrado científico.
Neste diapasão, fora uma sessão muito produtiva e com boa adesão, louvando os esforços do NELB
e dos órgãos da FDL, pela existência do referido evento, o qual deve ser mantido no exercício do
próximo mandato.

Colóquio de Direito Processual Civil
Nos dias 22 e 23 de janeiro, ocorreu na FDL o 1º Colóquio de Direito Processual Civil com professores
Portugueses e Brasileiros, o evento teve por fim realizar um estudo do direito processual civil lusobrasileiro.
O primeiro do gênero a ser realizado pela AAFDL, de modo que teve a adesão de mais de 20 docentes
brasileiros e portugueses, que debateram no âmbito do Processo Civil as mais variadas discussões
para garantir aos alunos uma perspectiva critica sobre aquilo que é o processo e a sua finalidade
dentro do direito.
Um agradecimento em especial ao aluno do Mestrado Dr. Leonardo Benedete que auxiliou de maneira
essencial o desenvolvimento dos trabalhos, bem como ao escritório CMT advogados e ao gabinete
do marketing da AAFDL.

Eduardo Nazari
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PEDAGÓGICO

O Departamento do pedagógico assume lugar cimeiro no âmbito da comunidade estudantil.
Ocupando-se de todas as questões que surgem ao longo do mandato e para o futuro quanto à
avaliação dos alunos e ao cumprimento estrito do regulamento de avaliação. Acrescem a tais funções
a defesa incessante dos direitos dos estudantes e o acompanhamento diário das questões de gestão
corrente da Associação Académica.
Não tendo voto no Conselho Pedagógico, o Vogal de Pedagógico tem assento no órgão,
sendo a voz vinculada à RGA e que transmite sem reservas a posição que os alunos tomam na mesma,
demonstrando-se assim a importância desta assembleia e das deliberações da mesma.
Sessões de Esclarecimento
Conforme tem sido feito ao longo dos anos, a AAFDL levou a cabo sessões de esclarecimento
com objetivo de garantir o total conhecimento do Regulamento de avaliação, por parte de todos os
estudantes.
Estas sessões foram levadas a cabo tanto na época de inscrições com objetivo de esclarecer
todas as dúvidas daqueles que se deparam pela primeira vez com a dificuldade e peculiaridade do
regulamento de avaliação, como ao longo do ano no sentido de recolher e resolver toda e qualquer
questão.

Plataforma de Permutas
Em sede de plano de atividades, comprometeu-se a AAFDL a criar uma plataforma online
para realização mais facilidade de permutas de turma e subturma.
Efetivamente, todos os semestres de todos anos se verifica, no início das atividades letivas,
um movimento, por parte dos estudantes, no sentido de procurar arranjar colegas com quem possam
trocar de turma ou subturma. Daqui surgiu a ideia de criar uma plataforma que permitisse uma
facilitação deste processo.
Não foi possível conseguir a sua criação em tempo útil pelo que se arranjaram alternativas
em ambos os semestres tendo a AAFDL servido de ponte entre os mais diversos estudantes com esta
necessidade. Não obstante, continua o trabalho no sentido da implementação de tal plataforma no site
da Associação.
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Inquéritos Pedagógicos
Uma das pedras basilares do mandato desta AAFDL foi a continuação do bom trabalho prévio
encetado no sentido da implementação dos inquéritos pedagógicos.
No início dos trabalhos em sede do Conselho Pedagógico havia já uma comissão criada com
o objetivo de implementar, de novo, os inquéritos pedagógicos na nossa Faculdade. Marcou a AAFDL
presença na comissão e em todas as reuniões do Conselho onde se debateu este tópico, tendo-se
sempre posicionado favoravelmente.
Através de um trabalho concertado entre a AAFDL e todos os Conselheiros pedagógicos,
discentes e docentes – a quem muito se agradece -, finalmente se deu a aprovação e subsequente
implementação destes inquéritos. Considera-se, assim, que houve colaboração, muita vontade e muita
disponibilidade por parte do órgão no sentido de discutir e arranjar soluções de modo a colmatar esta
relevante lacuna.

Regime de Faltas
Desde o início se definiu como meta a alteração do regime de faltas que constava no
regulamento de avaliação. Entendeu-se que o regime até então vigente não estaria de acordo com a
realidade dos alunos e, mais grave, com a própria lei uma vez que operava uma diferenciação
incompreensível, nos tempos que correm, entre o setor público e o setor privado da saúde.
Conseguiu-se, em conjunto com os conselheiros pedagógicos, através de uma Comissão
redigir uma proposta de alteração do regime de faltas que colmatasse os problemas que esta levantava.
Foi esta proposta aprovada garantido assim um regime mais justo e equitativo permitindo aos alunos
um panorama mais favorável.

Anualização
Este mandato tinha como um dos principais desígnios resolver uma das questões
estruturantes que há mais tempo é alvo de debate no seio da nossa instituição: a anualização.
Esta discussão versa sobre o modelo de organização do plano curricular que implica a
substituição das cadeiras semestrais de continuidade (eg.: Direito do Trabalho I e Direito do Trabalho
II; Direito Constitucional I e Direito Constitucional II) por uma cadeira anual que abarque ambas as
matérias. Este sistema não é virgem em Portugal sendo aplicado em Instituições como a FDUP.
É importante esclarecer que antes de ser aberto o debate a toda a escola é necessária a
preparação de documentos que expliquem as possibilidades, virtudes e inconvenientes da potencial
implementação de tamanha alteração. Foi nesta fase que se encontravam os trabalhos no momento
de tomada de posse da AAFDL. Depois da preparação de um documento base e de estudos de
viabilidade iniciais tal como a análise do impacto no programa Erasmus + o órgão preparava-se para
abrir a toda a escola a discussão deste tópico. No entanto, devido à pandemia e à necessidade de
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priorizar o foco do órgão e da própria escola na preparação de soluções de adaptação como veremos
infra.
Recomenda-se, logo que possível, que se retome a discussão, desta vez alargada a toda a
escola usufruindo do trabalho já desenvolvido afim de se tomar uma decisão de acolhimento ou de
rejeição de forma a concluir o trabalho de vários anos e libertar o Conselho Pedagógico de tal ónus
que, por vezes, poderá desviar o foco de outras relevantes preocupações.

COVID-19 e Pedagógico
Após o encerramento da faculdade, devido à pandemia causada pelo Coronavírus, novos
desafios se apresentaram perante toda a escola e em especial perante o Conselho Pedagógico.
Desafios esses que exigiram um trabalho do Departamento do Pedagógico inovador sempre com o
foco na defesa dos interesses de todos os estudantes.
Tempos novos requereram soluções visionárias. Depois de intensos debates e de ultrapassar
fugazes barreiras conseguimos aprovar um regulamento de avaliação que acolhia as principais
necessidades da escola no contexto do início da pandemia. Uma nota é devida. Nenhum de nós tinha
alguma vez vivido um momento como este, sentido os efeitos nefastos ou sequer sonhado com esta
possibilidade. As nossas vidas mudaram indelevelmente e de forma inesperada. Por isso mesmo a
resposta a ser dada teve vários momentos, sendo, pois necessário aprovar alterações ao regulamento
que correspondessem à evolução da realidade e garantissem a justiça material. É importante
compreender como se formam decisões em Conselho Pedagógico, sendo as mesmas resultado de
compromissos entre corpo docente e corpo discente tendo a AAFDL um papel fulcral na defesa
inconformada, mas responsável dos interesses dos alunos.
A Senhora Diretora após a decisão da Reitoria pela realização dos exames a distância criou
uma comissão de planeamento e acompanhamento da execução da medida. A AAFDL nesta instância,
através do seu presidente e da Vogalidade do Pedagógico, Lado a Lado com os Conselheiros,
assumiu-se como o baluarte da garantia da equidade entre alunos e da possibilidade de que qualquer
aluno, independentemente das suas condições socioeconómicas, pudesse participar na época de
avaliação. No âmbito desta comissão fizeram-se vários testes à plataforma e-learning tanto para testar
erros e omissões desta, culminando num massivo teste de stress à mesma com a participação de boa
parte do corpo discente da faculdade.
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Balanço
Durante o presente mandato, o Departamento do pedagógico manteve-se sempre do lado
dos alunos na defesa dos seus direitos, interesses e vontades pautando-se pela transparência e
divulgação do que sucedia no âmbito do Conselho Pedagógico.
Trabalhou-se segundo a máxima de que numa faculdade não há o nós – alunos – e o eles –
professores, mas uma coletividade de pessoas que podem e devem trabalhar em conjunto para
alcançar o bem comum.
Procurou-se sempre o melhor relacionamento e cooperação entre os órgãos e a AAFDL pois
somos de crer que apenas assim se conseguem vencer as batalhas que surgem, nunca abdicando do
papel assumido enquanto representante dos alunos. Não foi possível, ainda assim, garantir todas os
resultados tal como se pretendia, mas para todos se colaborou e contribuiu de forma construtiva e
em prol dos estudantes.
Levámos a bom porto as medidas que nos propusemos a realizar e tal nunca seria possível
sem a venerável cooperação entre os Departamentos da AAFDL e todas as pessoas que contribuíram
para o sucesso deste mandato. Deixa-se assim um sincero agradecimento a todos os membros da
AAFDL, em especial ao Filipe Gomes, Presidente, por querer sempre ir mais alto e mais longe; aos
Conselheiros discentes, em especial ao Pedro Farmhouse, à Roberta Viana, ao João Pedro Matias e
ao João Abreu de Campos pelo inexcedível trabalho e companheirismo; aos colaboradores por terem
sempre acreditado nesta Associação; ao António Peças Pereira pelos conselhos e por ter estado
sempre lá; e ainda à Luana Pinto Maia, à Ana Margarida Nunes, à Klerlie Santos e a todos os meus
amigos pelo apoio e amizade.

Gustavo de Almeida Neves
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PÓS-LABORAL E
TRABALHADOR ESTUDANTE

Introdução
Foi com a especial intenção de dinamizar o ambiente académico de quem frequenta o regime PósLaboral, que a equipa do Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, bem como os
membros constituintes do Conselho de Representantes, se comprometeu.
A verdade é que, um ano depois, podemos recordar diversos momentos em que a equipa incorporou
esta mentalidade e deu o mote para que qualquer estudante que frequentasse o regime Pós-Laboral
se sentisse confortável para integrar a comunidade académica na sua generalidade.
A nível interventivo, destacámos um conjunto de lacunas (algumas delas em comparação com o
regime diurno) que nos esforçámos por colmatar, no sentido de alcançar uma equiparação justa do
funcionamento dos dois regimes.
De um ponto de vista mais social, era clara a abstenção de uma grande parte dos alunos do PósLaboral dos momentos recreativos proporcionados pela AAFDL. Procurámos, por isso, uma melhoria
na transmissão de informação, na acessibilidade e até mesmo na conciliação destes momentos com
o funcionamento das aulas.
Medidas
1. Inscrições 2019/2020 (1ª e 2ª fases)
Como é costume todos os anos, o Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante
comparticipou na organização da Semana das Inscrições 2019/2020, tanto na 1ª Fase como
na 2ª.
Foi destacada uma banca onde estiveram presentes os colaboradores, através de turnos,
dispostos a prestar qualquer tipo de informação aos novos alunos sobre o funcionamento do
regime do Pós-Laboral, sobre as diferenças para com o regime diurno e até sobre os
pressupostos de alteração de um regime para o outro, caso essa fosse a vontade dos alunos.
a. Folheto do Pós-Laboral
Para além da divulgação presencial mencionada acima, o Departamento do PósLaboral e Trabalhador-Estudante criou um pequeno Folheto introdutório que
distribuiu durante esta semana, com o intuito de consolidar a informação fornecida
e disponibilizar meios de comunicação entre os novos alunos e próprio
Departamento.
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2. Rally Tascas
Durante a denominada “Semana do Azeite”, a AAFDL organizou diversas atividades
direcionadas aos novos alunos, de entre as quais o Rally Tascas, onde se organizaram
diversas bancas. O Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante marcou presença
numa destas bancas onde apresentou algumas questões curiosas, estilo quiz, sobre o regime
do Pós-Laboral aos alunos.

3. Reunião de Esclarecimento de 23 de Setembro de 2019
No início do ano letivo de 2019/2020, em colaboração com o Departamento de Apoio ao
Primeiro Ano, foram realizadas duas sessões de esclarecimento no dia 23 de Setembro de
2019, sendo que uma delas se realizou às 17 horas desse mesmo dia, direcionada em
especial para os novos alunos do regime do Pós-Laboral, com o intuito de esclarecer toda e
qualquer dúvida que pudesse surgir em virtude do funcionamento deste regime.
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4. Alteração dos Horários da Biblioteca e da Nova Livraria Jurídica da AAFDL
O Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante destacou, desde logo, a
insuficiência horária da Biblioteca, por um lado, em função, designadamente, de provas orais
que eram marcadas antes do fim-de-semana para o início da semana seguinte e que a
inacessibilidade da Biblioteca ao fim-de-semana impossibilitaria a devida preparação de
provas como estas. Apoiámos então a alteração do horário de abertura da Biblioteca para as
17 horas aos sábados.
Por outro lado, dado que uma grande parte dos alunos que frequentam o regime noturno
acabava por não ter tempo suficiente para adquirir todos os materiais escolares até às 19
horas, optámos por alterar o horário de encerramento da Nova Livraria Jurídica da AAFDL
para as 20h30, durante as primeiras semanas dos semestres, de forma a conseguir conciliar
a exigência laboral aos funcionários com as exigências horárias dos alunos.

5. Momentos Recreativos
Nos momentos recreativos organizados pela AAFDL que serão elencados de seguida, o
Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante primou especialmente pela garantia
das condições necessárias ao bom funcionamento das aulas em dias de eventuais incómodos
causados pela organização dos eventos, bem como pela organização do Bengaleiro do PósLaboral e apoio concedido ao Bengaleiro Solidário, no sentido de proporcionar aos alunos
de Pós-Laboral as melhores condições de acesso a esses mesmos eventos, nomeadamente
na transição entre o final das aulas o início dos eventos.
Cabe destacar que, em alguns destes eventos, a organização dos mesmos considerou não
ser necessária a organização do Bengaleiro, pelo que se destaca o trabalho efetivado pelo
Departamento em cada um dos eventos:
a. Festa da Cerveja de 30 de Maio de 2019
● Bengaleiro
● Segurança e Bom Funcionamento
b. Porco no Espeto de 20 de Setembro de 2019
● Segurança e Bom Funcionamento
c. Festa da Cerveja de 3 de Outubro de 2019
● Bengaleiro
● Segurança e Bom Funcionamento
d. Chill-Out de 18 de Outubro de 2019
● Segurança e Bom Funcionamento
e. Festa Brasileira de 24 de Outubro de 2019
● Bengaleiro
● Segurança e Bom Funcionamento
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f.

Gala de Natal de 18 de Dezembro de 2019
● Bengaleiro
● Segurança e Bom Funcionamentp
g. La Fiesta de 5 de Março de 2020
● Bengaleiro
● Segurança e Bom Funcionamento
6. Presenças
É importante, do ponto de vista do principal objetivo que esta equipa se propôs a alcançar
(referência ao prisma social destacado acima, na Introdução) realçar a presença de membros
da mesma nos mais variados eventos organizados pela AAFDL
a.
b.
c.
d.

Corrida Solidária AAFDL de 9 de Junho de 2019
Feira do Livro de Junho de 2019
Colóquio de Direito Processual Civil, de 22 e 23 de Janeiro de 2020
Lançamento da Revista Angolana de Legislação e Jurisprudência, de 27 de Fevereiro
de 2020
e. I Curso de Direito do Desporto de 4 e 5 de Março de 2020

7. Acesso dos Trabalhadores-Estudantes à Época de Finalistas
Como que de forma semelhante ao que se passou no ano anterior, o Departamento do PósLaboral e Trabalhador-Estudante deparou-se com a dificuldade de não haver qualquer
disposição que permitisse aos trabalhadores-estudantes terem o direito a concluir as cadeiras
em atraso na Época de Finalistas de Setembro. A verdade é que esta inexistência é explicada
pelo regime legal constante do Código do Trabalho. Contudo, o Departamento conseguiu
chegar a um acordo com a Direção da Faculdade (acordo esse que não poderá ser positivado
em função dessa mesma previsão legal) que possibilita este acesso através de um
requerimento por parte do trabalhador-estudante que pretenda usufruir deste benefício,
desde que ao mesmo seja anexado um comprovativo justificativo da falta ao exame de
recurso.

46
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019/2020

8. Inquéritos sobre o Horário do Pós-Laboral
Em função de uma dificuldade há muito vivida pelos alunos que frequentam o regime noturno,
em função de não existir um intervalo mais alargado entre as aulas teóricas e a as aulas
práticas que permita a adequada transição de umas para as outras, designadamente através
de uma janela temporal destinada à alimentação, foi elaborado um inquérito através da
plataforma Fénix onde se questionou os alunos quanto a uma eventual proposta de alteração
do início das aulas teóricas para as 18h20 e para o seu término às 20h20, criando-se um
intervalo de 20 minutos, semelhante ao que existe no regime diurno.
Em virtude das circunstâncias da situação pandémica que vivemos, os resultados ainda não
foram publicados. Não obstante, assim que os mesmos sejam obtidos, e em função de uma
resposta maioritária a favor, será apresentada (ou pelo menos delineada, caso já não nos
encontremos na possibilidade de a concretizar) a tal proposta à Direção da Faculdade.

9. Estabelecido um modelo de alteração da tabela de preços do parque de estacionamento para
o próximo ano letivo
O Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante comprometeu-se, desde logo, a
analisar a tabela atual de preços do parque de estacionamento exterior, junto ao campo de
jogos. Em boa verdade, concluiu-se que o mesmo preço para qualquer aluno seria injusto,
tendo em conta que há muitos alunos de Pós-Laboral que conduzem e que frequentariam o
parque de estacionamento, mas apenas a partir das 18 horas. Em função disto, foi delineado
um modelo (discutido com a Direção da Faculdade) alternativo, mais barato, mas proporcional
ao preço aplicado atualmente.
Não se conseguiu concretizar esta alteração para o ano letivo de 2019/2020, mas tencionase fazê-lo para o ano letivo 2020/2021. Caso não seja possível, aconselha-se o próximo
Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante a considerar esta proposta.
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10. Guia de Alteração de Regimes
Tendo em conta que, todos os anos, um conjunto de alunos de primeiro ano do Pós-Laboral
se candidata ao concurso de mudança de regimes, e que todo este processo é algo complexo,
decidiu o Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante criar um Guia que
desmistificasse todos os pressupostos de validade das candidaturas.
Está planeado que este Guia seja publicado em data anterior ao início das datas de admissão
das candidaturas.

11. Regime de Faltas do Trabalhador-Estudante
Uma das maiores prioridades desta equipa era assegurar uma nova análise ao regime de
faltas do trabalhador-estudante, tendo em conta a reforma ao mesmo originada pela entrada
em vigor do Regulamento de Avaliação.
Ora, este Regulamento veio uniformizar o regime de faltas para todos os estudantes,
independentemente de terem o estatuto de trabalhador-estudante.
Contudo, não nos parece que esta uniformização seja a mais ajustada às diferenças entre um
aluno que apenas estude e outro que trabalhe.
Assim, o Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante delineou uma proposta a
apresentar em sede de Conselho Pedagógico (apenas discutida até à data) que consiste numa
alteração ao n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento de Avaliação e permitir que os alunos que
têm o estatuto de trabalhador-estudante ativo possam faltar injustificadamente a metade das
aulas sem que reprovem à disciplina em questão.
a) Por um lado, esta alteração justifica-se no sentido de existir uma significativa parcela
de estudantes que não conseguem comparecer nas aulas em função de
compromissos laborais ou até mesmo familiares, mas que ainda assim se esforçam
por participar nas aulas em que efetivamente comparecem. Não parece justo ignorar
o esforço exercido por estes alunos, tendo em conta que as faltas advêm das
circunstâncias que os diferem dos restantes;
b) Por outro lado, na plataforma Fénix, quando um aluno que frequente o regime
noturno se inscreve numa cadeira em atraso, é automaticamente inscrito nessa
cadeira no regime Pós-Laboral e em Método B. A verdade é que a maioria dos
trabalhadores-estudantes trabalha de dia e não pode inscrever-se no regime diurno,
mas uma possibilidade de faltar injustificadamente a metade das aulas de uma
disciplina permitiria a um aluno nesta situação que dividisse o seu tempo entre a
disciplina do ano em questão e a disciplina atrasada, evitando um caso de
sobreposição horária.
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12. Alteração ao n.º 3 do artigo 30.º do Regulamento de Avaliação
Outra das medidas interventivas planeadas pelo Departamento do Pós-Laboral e TrabalhadorEstudante passível de ser apresentada em sede de Conselho Pedagógico seria uma pequena
alteração ao n.º 3 do artigo 30.º do Regulamento de Avaliação, que consistiria na inclusão da
expressão “dentro do horário de expediente”. Ou seja, a intenção do nosso Departamento
seria atender às circunstâncias do horário laboral e de descanso dos trabalhadoresestudantes que não consultam os seus e-mails ou plataformas Fénix após as 18 horas de
sexta-feira, nem ao fim-de-semana.

13. Máquinas de Venda Automática
Uma das medidas cuja realização estava planeada para o decurso do segundo semestre do
ano letivo de 2019/2020 seria a substituição de algumas das opções alimentares
disponibilizadas através das máquinas de venda automática, por outras mais saudáveis, bem
como a alteração do horário de re-stock das mesmas, de forma a permitir que se o faça aos
fins-de-semana, e às 18h de cada dia da semana. Estas alterações seriam motivadas pelo
facto de a maior parte destas opções ser pouco saudável e esgotar-se, por um lado, ao fimde-semana (o que é muito relevante, tendo em conta o número de alunos que estuda na
faculdade durante o fim-de-semana e que os estabelecimentos de restauração ao redor da
faculdade estão fechados por esta altura), e por outro, durante a tarde (em dias de semana),
o que consubstancia uma variedade de opções à disposição dos alunos de Pós-Laboral
completamente distinta da que está à disposição dos alunos que frequentam o regime diurno.
No entanto, tendo em conta as circunstâncias da situação pandémica que surgiu, não
conseguimos abordar esta questão.
Deixamos, portanto, à consideração da próxima equipa que constituir o Departamento do
Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante, a aplicação destas medidas.

14. Conciliação dos Horários das Equipas Desportivas com os horários do Pós-Laboral
Cabe informar que o Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante abordou o
Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar e analisou todas as possibilidades de
conciliação dos horários das equipas desportivas com o horário de aulas do regime do PósLaboral, com o intuito de contornar a sobreposição horária que existe e que impede os alunos
do Pós-Laboral de fazer parte deste aspeto social da comunidade académica.
Contudo, chegámos à conclusão de que não existia qualquer forma de conciliação.
Deixamos à consideração da próxima equipa que constituir o Departamento do Pós-Laboral
e Trabalhador-Estudante, uma nova análise desta questão.
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15. Reunião Geral do Pós-Laboral de 20 de Novembro de 2019
Foi organizada uma Reunião Geral do Pós-Laboral para o dia 20 de Novembro de 2019,
divulgada através dos e-mails de todas as subturmas do ensino Pós-Laboral, bem como
através das redes sociais. O intuito desta reunião consistiu na disponibilização aos alunos de
informações sobre o estado do Departamento na altura, de esclarecimento de eventuais
dúvidas que pudessem ter surgido e de recolha de novas propostas de alteração ao status
quo do regime noturno.

Balanço do Mandato / Considerações Finais

No que toca a considerações finais, de um ponto de vista genérico, diria que a equipa do Departamento
do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante da AAFDL do mandato de 2019/2020 realizou um bom
mandato.
Apesar das circunstâncias com que nos deparámos no segundo semestre, e consequentemente da
impossibilidade de realização de algumas medidas que nos comprometemos a alcançar, diria que
fomos capazes de cumprir com a nossa responsabilidade e, com esforço e dedicação, assegurámos
alguns dos objetivos prioritários que tínhamos estabelecido no início desta jornada.
Saliento que, em virtude de um início de ano letivo conturbado, estivemos à altura do desafio quando
apoiámos a devida adaptação dos alunos do Pós-Laboral às dificuldades de atribuições e alterações
de turmas e subturmas, bem como de aquisição do estatuto do trabalhador-estudante. Assegurámos
a integração dos alunos de primeiro ano à nova realidade com que se depararam através do
esclarecimento de qualquer dúvida social ou interventiva que surgisse.

No entanto, tendo em conta que o nosso Departamento prima pela excelência, há que constatar que,
independentemente das circunstâncias, não tendo sido alcançadas todas as medidas a que nos
comprometemos, não conseguimos orgulhar-nos de ter alcançado o nosso objetivo final. Resta-nos
apelar à próxima equipa constituinte do Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante da
AAFDL que desenvolva estes aspetos e que, no fundo, colmate toda e qualquer diferença injustificada
que exista entre os dois regimes e que volte a apostar fortemente na homogeneização do ambiente
vivido pela comunidade académica.

Por fim, concluo através de uma pequena menção à positivação do regime do estatuto do trabalhadorestudante. De facto, todos os anos surgem inúmeras dúvidas relativamente aos direitos e deveres
concedidos pelo estatuto do trabalhador-estudante, pelo que é essencial elaborar um documento no
qual se desenvolva todos estes aspetos. A nossa equipa optou por não se comprometer à elaboração
do mesmo, isto porque considerou que era prioritário colmatar algumas outras lacunas. Contudo,
caso o tempo permitisse, seria um enorme desejo nosso o alcance desta medida.
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Terminamos, portanto, aconselhando a próxima equipa a assegurar a recolha de todos os aspetos
relativos ao estatuto de trabalhador-estudante, substantivos e procedimentais, e de alcançar a tão
desejada positivação do estatuto.
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PRODUÇÃO JURÍDICA E
Iniciámos o mandato com a ambição de tornar este um departamento mais ativo, dinâmico e próximo
APOIO EDITORIAL
dos alunos.
Tendo presente a continuação e solidificação do trabalho que até então havia sido desenvolvido, um
dos objetivos traçados foi também o de adotar uma nova visão para este departamento, dando-lhe o
principal papel de destaque na contribuição para a formação jurídica dos alunos da Faculdade de
Direito de Lisboa.
Assim, organizámos diversos eventos, incentivando a participação dos alunos e promovendo o seu
interesse no desenvolvimento da vertente científica do Direito, bem como inovando nos temas trazidos
a debate, sobretudo com um intuito: aproximá-los do seu futuro no mercado de trabalho.

II Edição da VdA Summer School
A Vieira de Almeida & Associados, em parceria com a AAFDL
e AJJ, organizaram a 2ª edição da VdA Summer School.
Esta edição teve como foco a discussão de temas práticos de
Direito do Trabalho, nacional e internacional, Processo de
Trabalho, Segurança Social, entre outros, tendo como
público-alvo alunos que já tivessem concluído a unidade
curricular de Direito do Trabalho nas respetivas
Universidades.
Este programa de formação teve como objetivo o
desenvolvimento de competências profissionais relacionadas
com este ramo do Direito, numa abordagem mais prática do
que aquela com que os alunos têm contacto na licenciatura
ou mestrado, dando a oportunidade a todos os participantes de conviver diretamente, durante 3 dias,
com advogados especializados em Direito de Trabalho, contactando com o dia-a-dia da prática da
advocacia laboral em sociedade, desenvolvendo hard e soft skills.
À AAFDL coube um papel de divulgação do evento, organização das candidaturas, bem como o
processo de pré-seleção dos participantes.
O evento ocorreu nos dias 9, 10 e 11 de setembro de 2019, nos escritórios da VdA, em Lisboa.
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II Edição do Prémio Jovem Talento Direito Administrativo
Propusemo-nos a organizar mais uma edição do Prémio Jovem
Talento Direito Administrativo, sob a coordenação científica de Carla
Amado Gomes, Ana Fernanda Neves, Ricardo Pedro, Tiago Serrão e
Marco Caldeira.
Procedemos a uma revisão do Regulamento do Prémio, em
colaboração com os Professores coordenadores, onde se pretendeu
clarificar e corrigir alguns aspetos da edição anterior, que havia sido
a edição pioneira deste Prémio.
A nova edição do Prémio teve bastante adesão por parte dos alunos,
contando com a participação de alunos dos diferentes ciclos de
estudo da Faculdade de Direito de Lisboa, bem como de profissionais
de Direito externos à Faculdade.
Os prémios foram divulgados e entregues na Cerimónia de Abertura do Ano Editorial e de
Comemoração do Aniversário da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL),
no dia 14 de novembro de 2019.

III Prémio Miguel Galvão Teles
Em parceria com a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva &
Associados, com o Instituto Miguel Galvão Teles e com o Instituto
de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) organizámos a III Edição do
Prémio Miguel Galvão Teles, em mais uma homenagem ao Doutor
Miguel Galvão Teles, um dos mais prestigiados juristas e
advogados portugueses, que foi também docente da Faculdade de
Direito de Lisboa.
Esta edição contou com um regulamento renovado, em que se
procedeu a uma distinção na atribuição dos prémios, consoante
os participantes fossem ou não licenciados em Direito, de forma
a que houvesse uma competição mais justa atendendo ao grau de
formação de cada candidato.
Assim, a competição distinguiu os dois melhores artigos científicos, nas áreas de Direito
Constitucional e Internacional, distinção feita após a avaliação dos vários artigos candidatos pelo Júri
composto pelo Professor Jorge Miranda, Professor Miguel Nogueira de Brito e Mestre Rui Patrício.
Resta-nos apenas realizar a cerimónia de entrega dos prémios, que estava prevista para o mês de
abril e, assim, teve de ser adiada face à evolução do COVID-19 – realizá-la-emos assim que possível.
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I Jornadas Sociais
Em colaboração com o Departamento de Ação Social, no dia 21 de outubro, realizámos a primeira
edição das Jornadas Sociais.
Ao longo de todo o dia, contámos com a presença de
diferentes oradores e associações, organizados em quatro
painéis: um primeiro dedicado ao Voluntariado, seguindose um painel dedicado ao tema da Saúde Mental, o painel
da Solidariedade Internacional e, por fim, um painel
dedicado à Ação Social no Ensino Superior.
O objetivo destas Jornadas, além de divulgar programas e
redes de voluntariado, foi também o de alertar os alunos
da nossa faculdade para temas como a saúde mental e a
cidadania ativa.
O feedback foi positivo e esta é uma iniciativa que deve, sem dúvida, ser continuada e melhorada,
pois permite que seja abordada uma multiplicidade de temas que se revelam importantes no meio
académico.

Revista Jurídica da AAFDL
Publicámos a edição n.º 31 da Revista Jurídica da Associação Académica da Faculdade de Direito de
Lisboa.
Esta edição contou com os artigos vencedores das anteriores edições do Prémio Jovem Talento Direito
Administrativo, do II Prémio Galvão Teles, um artigo redigidio por um dirigente associativo
subordinado ao tema “Vida Académica”, artigos de docentes e ainda um conjunto de artigos de alunos
cuja publicação, após o processo de seleção e de avaliação pela Bolsa de Peer Review que já tinha
transitado do mandato anterior, foi aprovada. Além disso, introduzimos uma nova secção à Revista,
dedicada a Eventos da AAFDL, onde publicámos o caso que serviu de base ao Moot Court de Direito
Administrativo realizado em outubro.
A nova edição da Revista Jurídica da AAFDL (o n.º 32) está
a ser preparada e editada, encontrando-se atualmente em
processo de revisão, após o Call for Papers ter sido
divulgado em fevereiro.
A sua publicação está prevista para os próximos meses,
abarcando os artigos premiados pelas II e III Edições do
Prémio Jovem Talento Direito Administrativo e III Edição do
Prémio Miguel Galvão Teles.
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Moot Court de Direito Administrativo
Nos dias 29, 30 e 31 de outubro realizámos o Moot Court de Direito Administrativo, com a
coordenação científica do Professor Tiago Serrão e patrocínio da Sérvulo & Associados.
Ambicionámos adotar um modelo diferente do que tinha sido adotado nas edições anteriores,
assemelhando o mais possível esta competição universitária ao modelo real de um julgamento nos
Tribunais Administrativos, com uma grande aposta na composição dos júris, que contaram com
Professores, advogados e juízes especializados em Direito Administrativo.
A competição teve um grande sucesso, contando com oito equipas inscritas e alunos de 2.º, 3.º e 4.º
ano de licenciatura, o que permitiu uma organização das rondas em eliminatórias, semifinais e a final.
A Sérvulo & Associados patrocinou os prémios para a equipa vencedora e para o melhor orador da
competição, estando presente nos vários painéis de jurados da mesma.
Uma palavra final de agradecimento ao Professor Tiago Serrão, pela ajuda e imensa disponibilidade
ao longo dos vários meses que antecederam a competição e no decorrer desta, dando-nos a
possibilidade de enriquecer o júri da mesma e redigindo o caso prático que baseou o Moot Court.
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I Jornadas de Direito da Moda e da Propriedade Intelectual
No dia 6 de novembro, em colaboração com o
Departamento de Marketing e Comunicação Académica,
realizámos a Primeira Edição das Jornadas de Direito da
Moda e da Propriedade Intelectual, com o apoio do INPI –
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, da Morais
Leitão e da Vieira de Almeida.
O evento visou estabelecer um primeiro contacto dos
alunos com estes temas e um maior aprofundamento dos
mesmos tendo em conta também os especialistas nas
áreas.
Organizámos as Jornadas em três grandes temas: a Propriedade Intelectual ocupou toda a manhã com
dois painéis, tendo a parte da tarde contado com os temas “Moda e Direito à Imagem” e “Marketing e
Publicidade”.
O evento contou com uma grande afluência dos alunos, tendo tido também a procura de alguns
profissionais destas áreas, contando com cerca de 280 inscritos.

I Curso de Direito do Desporto
Nos dias 4 e 5 de março, realizámos o I Curso de
Direito do Desporto, em colaboração com o
Departamento de Desporto, Saúde e Bem-Estar.
Na sequência daquele que tem sido o crescimento
da área do Direito do Desporto no panorama, quer
nacional, quer internacional, bem como a aposta
crescente nesta área pela AAFDL e pela AAFDL
Editora, este ano decidimos adotar uma visão
diferente deste evento, transformando-o num curso
de dois dias.
Ao longo dos dias, contámos com oito painéis com diversos profissionais das áreas em causa,
tratando temas como “Contrato de Trabalho Desportivo”, “Resolução de Litígios Desportivos”,
“Agenciamento de Jogadores”, “Desporto Universitário”, “Federação Portuguesa de Futebol”, “Regime
Jurídico das SAD”, “Aspetos Fiscais no Desporto”, “Direitos de Transmissão Televisiva” e
“Enquadramento da Atividade Desportiva no seio da UE”.
O evento teve uma boa projeção e o feedback que recebemos foi positivo, o que deve motivar a que
este formato continue a ser adotado nos próximos anos.
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Por fim, resta-me agradecer a quem sempre acompanhou a preparação deste evento, do primeiro ao
último dia dos 6 meses que antecederam a sua realização: ao Diogo Vieira Borges, ao Miguel Máximo
e ao Ricardo Vicente, muito obrigada, fomos incríveis.

Dropbox da AAFDL
Propusemo-nos, desde o início, a organizar uma plataforma de apontamentos e materiais de apoio ao
estudo dos alunos, que abrangesse todas as disciplinas dos diferentes anos da licenciatura e que
estivesse atualizada em função dos programas que são atualmente seguidos.
Concretizámos, em colaboração com o Departamento de Marketing e Comunicação Académica, esta
plataforma, que constará do novo site da AAFDL, deixando de constar de uma plataforma isolada
como até então, de forma a haver uma maior concentração de todos os materiais de estudo no mesmo
lugar, facilitando o seu acesso.

II Congresso de Direito e Tecnologia
Nos dias 17 e 18 de março, realizar-se-ia a segunda edição do Congresso de Direito e Tecnologia,
com o apoio da Vieira de Almeida e da Morais Leitão.
Começámos a estabelecer contacto com várias instituições parceiras e possíveis oradores em
novembro para que a concretização deste grande objetivo do nosso mandato ocorresse em meados
de março – infelizmente, não foi possível em razão da evolução da pandemia de COVID-19, mas
desejemos que, assim que possível, o evento se realize, pois está tudo pronto para que isso aconteça.
Realizar o II Congresso AAFDL colocou, sobre nós, a questão de saber a que tema subordinar este
evento. Considerando que o ensino do Direito deve ser adaptado às preocupações da sociedade e do
mercado de trabalho do século XXI, afigurou-se como única via possível realizar uma segunda edição
dedicada, novamente, ao tema do Direito e Tecnologia. O Direito deve ter um papel fundamental na
procura de respostas aos novos desafios que se colocam
diariamente com a evolução tecnológica constante que
vivemos e à AAFDL cabe um papel ativo na modernização
dos temas trazidos a debate: o II Congresso de Direito e
Tecnologia configura um dos maiores passos nesta
direção.
Assim, adotámos um formato de dois dias, organizados
em oito painéis, com os seguintes temas: “Velhos e Novos
Desafios da Internet”, “Marketing Digital”, “Proteção de
Dados Pessoais”, “Cibercrime e Cibersegurança”,
“Inovação Tecnológica”, “Inteligência Artificial”, “Fintech –
Tecnologia e Serviços Financeiros” e “Direito e Tecnologia: aplicação setorial”. Destes oito painéis,
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constam vários oradores especialistas destas áreas, desde Professores, a advogados, consultores e
engenheiros, demonstrando a grande multidisciplinariedade do tema.
Resta-me agradecer ao Professor João Pinto Ramos, que me ajudou e incentivou a realizar este evento
com a grande dimensão que ambicionámos que o mesmo tivesse e que obstou a que o adaptássemos
para o formato online: há coisas que devemos viver e sentir presencialmente e esta considerássemos
ser uma delas.

Moot Court de Direito do Trabalho
Um dos objetivos para este mandato foi a realização de
Moot Courts dedicados a disciplinas de todos os anos de
licenciatura, de forma a que todos os alunos tivessem
oportunidade de participar neste tipo de experiências de
valorização curricular.
Assim, no seguimento da VdA Summer School dedicada
ao tema do Direito do Trabalho, estabelecemos a ponte
com a organização da fase nacional de apuramento das
equipas para o Hugo Sinzheimer Moot Court Competition,
de forma a que se pudesse realizar um Moot Court interno
prévio à competição internacional.
Foi com grande entusiasmo que vimos que foi possível organizar este Moot Court interno dedicado,
particularmente, ao tema do Direito do Trabalho em contexto europeu, com a coordenação científica
e apoio do Professor David Carvalho Martins e da Professora Maria do Rosário Palma Ramalho.
A fase oral do Moot Court estava agendada para as datas de 25 a 27 de março, sendo que seria
antecedida de uma fase de submissão das peças processuais escritas.
O adiamento da fase internacional do Hugo Sinzheimer Moot Court Competition, por força da evolução
do COVID-19, levou a um adiamento deste formato nacional de pré-seleção da equipa que iria
representar a Faculdade de Direito de Lisboa na competição.
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Moot Court de Direito Comercial
Este ano, com a revisão feita ao regulamento desta
competição, ambicionámos uma versão diferente da
mesma, mais adaptada ao formato internacional – o
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.
O Moot Court, em coordenação com o CIDP – Centro de
Investigação de Direito Privado e com a coordenação do
Professor José Ferreira Gomes, teria lugar nos dias 23,
24, 25 e 26 de março.
Contudo, também devido à pandemia de COVID-19, a
sua realização teve de ser suspensa.

Moot Court de Direito Constitucional
Em coordenação com o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, estava agendada para o mês de
abril a realização do Moot Court de Direito Constitucional.
Esta competição tinha como principal objetivo promover um primeiro contacto dos alunos do 1.º ano
de licenciatura com este tipo de competições, promovendo-as e incentivando a participação dos
alunos nestas.
Foram estabelecidos contactos com os Professores que seriam responsáveis pela coordenação
científica do evento, a quem dirijo, desde já, o meu agradecimento pela prontidão e disponibilidade
demonstradas – o Professor Tiago Fidalgo de Freitas e o Professor Jorge Reis Novais.
Infelizmente, devido à pandemia, fomos forçados a adiar esta competição. No entanto, esperemos que
num futuro ela possa vir a concretizar-se, pela importância que consideramos ter no papel de incentivo
dos alunos à participação neste tipo de iniciativas.

Balanço do mandato:
No início do mandato, as expectativas eram elevadas e a vontade de trabalhar ainda maior. O receio
do desconhecido, ainda que presente, não nos impediu de querer mudar o paradigma da Produção
Jurídica e Apoio Editorial.
É com muito orgulho que, hoje, posso dizer que conseguimos: tornámos este departamento, tantas
vezes esquecido, num departamento ativo e presente em todas as frentes.
O objetivo de aproximar o departamento dos alunos e de promover o seu interesse pela vertente
científica do Direito foi cumprido e, olhando para todo o trabalho desenvolvido durante este ano,
podemos sem dúvida dizer que conseguimos contribuir para que os alunos saíssem da Faculdade de
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Direito de Lisboa com muito mais do que os livros ensinam, com outro tipo de experiências e
competências que os valorizarão, futuramente, enquanto juristas.
Destaco as iniciativas realizadas em colaboração com outros departamentos, que permitiram trazer
temas diferentes e outro tipo de perspetivas.
Não consigo eleger um ponto alto deste mandato, pois todas as iniciativas me deram muito gosto
organizar, mas antes prefiro referir-me a alguns dos eventos que mais se destacaram. Começando
pelo Moot Court de Direito Administrativo, passando pelas I Jornadas de Direito da Moda e
Propriedade Intelectual e terminando com o I Curso de Direito do Desporto: todos eles primaram pela
sua inovação e modernização, quer nos temas discutidos, quer na sua própria estrutura e organização.
Infelizmente, a crise de COVID-19 impediu a realização de outro dos focos deste mandato – o II
Congresso de Direito e Tecnologia. Contudo, esperemos que a próxima Direção o consiga colocar
em prática, pois foi um dos grandes objetivos que traçámos desde início para este ano e que,
felizmente, conseguimos organizar, faltando apenas concretizar.
Por fim, resta-me agradecer a quem aceitou embarcar nesta aventura comigo e tornou tudo isto
possível: à Adriana Alves, à Beatriz Ribeiro, ao Diogo Guerreiro, ao Diogo Moreira, à Eliane Demba, à
Francisca Gaudich, à Inês Castelo Branco, à Inês Pereira, ao João Neves, à Leonor Silveira, à
Margarida Vidal Sampaio, à Marta Anes, ao Nazariy Kovalyuk, à Raquel Rodrigues, à Rosana Filipa, à
Sílvia Faria, à Sofia Sousa, à Teresa Ascensão, à Teresa Barreiros e à Teresa Botelho Neves, muito
obrigada por este ano.
A toda a equipa da AAFDL e, em especial, à Maria Beatriz Tacão, ao Tomé Baptista Cardoso, ao Ricardo
Vicente, ao Filipe Gomes e ao meu Vice-Presidente, João Moreira da Silva obrigada por acreditarem
sempre que eu seria capaz e por me ajudarem sempre que foi preciso.
Encarei este desafio, do primeiro ao último dia, como uma oportunidade para fazer mais pelos
estudantes e pelo Direito, comprometendo-me sempre com tudo aquilo a que me propus, desde as
mais pequenas tarefas, aos maiores desafios.
O caminho não foi nada fácil, mas foi, sem dúvida, muito recompensador.

Inês Almeida
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VICE-PRESIDÊNCIA DAS
ATIVIDADES E VALORIZAÇÃO
EXTRACURRICULAR
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VICE-PRESIDENTE DAS
ATIVIDADES E VALORIZAÇÃO
EXTRACURRCULAR

Começava há cerca de um ano uma caminhada longa e, ao início, ainda muito desconhecida. Era um
verdadeiro desafio para mim e para todos aqueles que me acompanhavam.
O papel de vice-presidente apresentava-se como tudo e nada, simultaneamente. A responsabilidade
é grande, mas não há funções concretas (pré-definidas). Mais do que um plano de atividades a
construir, havia que definir toda a filosofia da vice-presidência das atividades. E assim foi! As máximas
estabelecidas, enquanto vice-presidente, foram duas:
a. O objetivo é aproximar! Aproximar a Vice-presidência das Atividades e Valorização
Extracurricular dos estudantes, da Vice-presidência da intervenção, do movimento
associativo, da sociedade e dos órgãos de gestão da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa.
b. Liberdade, com responsabilidade.
Quanto à primeira, apresentava-se como o grande objetivo da vice-presidência. Tendo como base o
entendimento de que esta vice-presidência pode ser aquilo que fizermos dela e que não deve cingir
a sua atuação ao “meramente expectável”, decidimos desafiar-nos e procurámos ir mais além. Mais
importante do que executar cada medida concreta, era crucial pensar em todos os pontos com as
quais cada uma delas se poderia relacionar e até onde poderíamos ir.
Para além disso, e aproveitando para fazer uma pequena reflexão acerca dos tempos que vivemos, é
importante deixar nota de que esta vice-presidência vive muito de todas as experiências e do contacto
físico e pessoal que a grande maioria das suas atividades proporcionam (e sempre viverá). Com a
pandemia, o paradigma mudou. É certo que, nos próximos tempos, não vai ser a mesma coisa. Faltam
os brindes nas festas e jantares, mudam as experiências internacionais, falta o companheirismo que
sentimos num jogo, assim como as atuações das tunas e o acompanhamento fotográfico das nossas
mil atividades. No entanto, e como referi, esta vice-presidência é aquilo que fizermos dela. Assim, há
um conjunto de iniciativas que podem ser adaptadas e todo um mundo de oportunidades a explorar.
Para fazer face este contexto, e enquanto vice-presidente, não posso deixar de aplicar uma das minhas
máximas de vida – há que olhar para as coisas negativas com as quais nos deparamos e retirar o que
de bom existe nelas. É este o mote!
Quanto à segunda, foi esta a metodologia adotada pela vice-presidência. Mais do que procurar
desenvolver projetos apenas enquanto vice-presidente, defini como prioridade e postura, fazer tudo
aquilo que estava ao meu alcance para que os meus seis vogais se realizassem e deixassem um
cunho pessoal na sua missão na AAFDL. Foi, sobretudo, com o sucesso de cada um dos meus vogais
que me realizei ao longo deste período na AAFDL.
Da mesma forma que esta postura implica muita confiança no trabalho de cada um dos vogais e
companheirismo, implica também muita exigência. Ao longo deste percurso de trabalho, houve falhas,
houve divergências, houve desmotivação, houve aprendizagem e muito espírito de equipa. Tudo isso
faz parte! Se assim não fosse, então sim, as coisas estariam mal.
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Terminada esta jornada, levamos o crescimento e realização pessoal, as amizades e o sentimento de
que demos algo de nós em prol de todos os alunos. A AAFDL é uma verdadeira escola, a todos os
níveis – parte da sua beleza, vem daqui e, sobretudo, de todas as suas causas!
Quanto a cada departamento em concreto:
No Erasmus e Relações Internacionais, Filipa, mudaste o paradigma. Num departamento em que o
foco era o Programa Erasmus, conseguiste desafiar-te e apresentar uma visão completamente
diferente daquilo que estava já estabelecido.
Quanto aos vários programas de mobilidade, o papel da AAFDL foi sempre muito presente, ao nível
da informação, acolhimento e dinamização. Prova disso foi o aumento e dinamização dos canais de
comunicação entre alunos in coming e os alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
as dinâmicas, jantares e convívios desenvolvidos, o guia de Erasmus, as sessões de esclarecimento
dos Programas Erasmus e Almeida Garret.
Para além disso, foram dadas cartas no que diz respeito às relações internacionais, nomeadamente
com o I Curso de Direito Internacional Público. Foi um sucesso!
Quanto ao departamento do Recreativo, Luís, estiveste à altura do grande desafio e legado que nos
era deixado. A dimensão e projeção das festas da AAFDL estava num patamar difícil de manter, mas
conseguiste fazê-lo e retificar todos os pontos menos bons – conseguiste, sobretudo, fazer com que
os nossos alunos se sentissem em casa!
Começámos com uma Festa da Cerveja que foi pura aprendizagem. A sorte não esteve do nosso lado,
mas nem por isso baixámos os braços e não foi isso que te impediu de fazer um mandato
irrepreensível! Foi isso que demonstrante com o Porco no Espeto, com o novo conceito de festa
“Chillout Sessions by AAFDL”, com a 2.ª Festa da Cerveja, com a Festa Brasileira, com a Gala de Natal
e com a Festa Mexicana.
No Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, Polina, conseguiste fazer história! Não baixaste os braços
e procuraste sempre fazer mais e melhor, arriscando.
Começámos com o Open Day e com o Jantar do Caloiro. Cumprimos e, sobretudo, aprendemos. A
partir daí, fizeste história e elevaste completamente o patamar! Apostámos numa vertente interventiva
do DAPA, nomeadamente com o Guia de Provas Orais, com o Workshop de resolução de casos
práticos, o Workshop de provas orais, com sessões de esclarecimento e com o Workshop “O que é
um Moot Court?”. Elevaste também a fasquia com eventos memoráveis e que já marcaram os nossos
alunos de 1.º ano, nomeadamente o Jantar do Caloiro, o Fim-de-semana do Caloiro, as inscrições e
o Programa Buddies.
No Marketing, Raquel, conseguiste elevar o nome da AAFDL. Ciente da importância das funções que
desempenhavas e de que este departamento era a cara da AAFDL, conseguiste fazer toda a diferença
e potenciar todos os nossos eventos, apostando nas mais diversas vias de comunicação.
Relativamente ao merchandising, foste fiel a ti mesma. Mais importante do que deixar um cunho
pessoal em todos os elementos de merchandising da AAFDL, quiseste proporcionar aos alunos o
melhor que conseguias fazer! Onde havia espaço para melhorar, melhoraste e, sim, foi uma aposta
certeira!
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Conseguiste também mudar o paradigma, tornando o departamento do Marketing algo mais
abrangente, nomeadamente através da Conferência Perigos da Comunicação, das I Jornadas de
Direito da Propriedade Intelectual e da apresentação de mais um Fiel da Balança.
Por fim, o site, a tua grande batalha desde o início! Era inegável a importância desta medida para a
AAFDL e para todos os alunos, pois é verdadeiramente a nossa cara. Cumpriste, e muito bem!
No Desporto, Miguel, foste tu mesmo! Colocaste mãos ao trabalho, com humildade, com o objetivo
de dar tudo aquilo que conseguias para que o desporto representasse verdadeiramente integração.
Começámos com a Corrida Solidária AAFDL, com o Campeonato Nacional Universitário de Andebol
de Praia Masculino e com a Gala do Desporto. Foi um bom começo e deu-nos força para fazer deste
um grande mandato!
A preparação da época foi consistente e tentaste zelar pelos detalhes, e assim foi. A época foi bem
preparada, apostaste na divulgação e procuraste garantir ao máximo que todos os atletas da AAFDL
tinham as devidas condições para a prática desportiva.
Conseguiste também alargar o público-alvo do departamento, nomeadamente com a Corrida Solidária,
com o Torneio Solidário e com o I Curso de Direito do Desporto.
Quanto ao Cultural e Núcleos Autónomos, Francisco, conseguiste apostar fortemente na relação entre
a AAFDL e os Núcleos, estando bem ciente daquilo que esta aproximação representava. Os núcleos
cresceram, e lá estavas tu a acompanhar e ajudar. Assim foi com o VII Instância, com a presença dos
mesmos nas inscrições e com o Guia dos Núcleos.
Apostaste ainda nas visitas guiadas, nomeadamente a Visita à ordem dos advogados. Para além disso,
fizeste um Concurso de Desenho e trouxeste de volta à realidade da AAFDL o Quadrante,
relembrando-nos daquela que era a nossa história e trazendo um pouco daquilo que antes era apenas
passado.
E assim se escreveu mais uma bela página da história da Associação Académica da Faculdade de
Direito de Lisboa.
Por fim, e, como não podia deixar de ser, gostaria de deixar umas pequenas palavras de
agradecimento àqueles que me acompanharam ao longo desta jornada.
Ao Filipe, ao Tomé, ao João e à Beatriz, um obrigado não chega. Foi um prazer partilhar convosco
esta experiência, com tudo aquilo que envolveu! Tudo aquilo que vivi convosco e a vossa amizade
têm um grande valor para mim.
Ao Máximo, à Raquel, ao Reto, ao Chico, à Polina e à Filipa, a equipa do “30-0”, fomos enormes! O
caminho nem sempre foi fácil, mas nós superámos. Foi um prazer trabalhar convosco ao longo de
todo este tempo!
A todos os meus restantes companheiros desta caminhada, o meu muito obrigado pela vossa amizade
e por toda a confiança depositada nesta equipa.
A todos os meus amigos, nomeadamente: ao JAC, à Matilde, à Klerlie, à Anaísa, ao Diogo Lopes, ao
Miguel Cruz, ao Francisco Sousa e ao Armando Henrique, o meu grande obrigado por todo o vosso
apoio, desde o 1.º ao último dia.
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À Inês, são poucas as palavras. Estiveste comigo nos momentos bons e menos bons, pude contar
sempre com o apoio e força que as tuas palavras e sorriso me davam, o que faz os meus dias melhores
e marca a diferença.
À minha irmã, sobretudo, por todo o apoio, pela força e pelo exemplo que representas para mim.
À minha estrelinha, por me acompanhar em todos os momentos.
Por fim, e em especial, à minha mãe, por tudo. Esta oportunidade (e todas as outras que fui tendo),
deve-se a ti. Deve-se ao teu esforço e deriva de tudo aquilo de que abdicas, por mim. Por isso, tudo
aquilo que faço é por ti e para ti! É teu, porque mereces e porque é o reflexo de tudo aquilo que
incutiste em mim.

Ricardo Vicente
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MARKETING E
COMUNICAÇÃO ACADÉMICA

Quem assume esta vogalidade sabe o papel crucial que este tem na AAFDL – é o backstage
dos outros departamentos e trabalhamos com e para eles, na maioria das vezes.
O Marketing é a ponte direta entre a AAFDL e os alunos e por isso era essencial que a
informação passasse para todos os alunos de forma igual, mas também era necessário
aprofundar a vertente jurídica deste departamento.

Publicitação do eventos a realizar pela AAFDL
Ao longo deste mandato, todas as atividades que a AAFDL realizou foram publicitadas nas
mais diversas plataformas, como: Instagram, Facebook e Linkedin e ainda nos placards
da Faculdade. Podemos dizer que a informação foi transparente, chegou atempadamente
aos alunos e sempre de forma contínua, como era, aliás, o nosso objetivo. Tentámos
inovar na publicitação por isso, para além de cartazes, tentámos que houvesse vídeos
publicitários sempre que fosse possível.
Criámos uma imagem fácil de identificar a AAFDL, dando aos nossos cartazes linhas
parecidas, nunca descorando a criatividade. Comprometemo-nos e divulgámos todo o tipo
de atividades: Jornadas, Moot Courts, Festas, Apoios, entre outros.
No que toca às nossas redes sociais, podemos dizer que foi um sucesso – apostámos
numa comunicação dinâmica, jovem e informativa. Decidimos apostar nestas, pois
achamos que é a forma mais fácil de comunicar com os alunos e futuros alunos.

Cobertura fotográfica e videográfica dos eventos realizados pela AAFDL e publicação
dos mesmos nas redes sociais.
Durante este mandato, queríamos que houvesse uma maior cobertura fotográfica de todas
as atividades da AAFDL, sendo que este objetivo foi cumprido. As Jornadas, Conferências,
Inscrições, Moot Courts tiveram cobertura fotográfica, assim como todas as Festas e
outras atividades.
No que toca à cobertura videográfica, para todas as festas apresentámos um After Movie
e ainda adicionámos algumas “entrevistas” em alguns desses vídeos – ideia que
recuperámos de direções antigas.
Apresentámos, ainda, vídeos de atividades realizadas pelos alunos de 1º ano, do Open
Day e da Semana das Inscrições.
Os timings foram sempre cumpridos e todas as fotografias e vídeos das atividades da
AAFDL podem ser encontrados nas páginas de Instagram e de Facebook.
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Merchandising
Em relação ao Merchandising seguimos a política “mudar o que precisa de ser mudado,
manter o que está bem”. Não queríamos mudar uma coisa, que na nossa opinião, estava
bem feita.
Ainda assim, achámos necessário lançar uma linha nova de casacos adicionando duas
cores: o cinzento e o bordeaux. Lançámos, ainda, os sacos de pano com um design jovem,
nunca perdendo a essência da AAFDL.

Publicar informação importante nas páginas da AAFDL
Fomos, ao longo do mandato, fazendo chegar informação importante tanto da Reitoria e
da Direção da FDUL, como de bolsas, apoios, decisões dos Conselho Pedagógico e
Académico aos nossos alunos, através do Facebook e Instagram.

Utilização dos e-mails de subturma para publicitar atividades extracurriculares
organizadas pela Associação
Esta foi uma nova forma de fazer chegar informação aos nossos alunos, que decidimos
implementar, sempre que achámos necessário e que se justificava. Assim, algumas
atividades como: Jornadas, informações sobre apoios, Moot Courts, entre outros foram
publicitadas, também, através dos emails de subturma.

Vídeo “Bem-vindo à FDUL”
No dia 21 de outubro de 2019 lançámos o vídeo “Bem-vindo à FDUL”. O nosso objetivo
com este vídeo era simples: dar a conhecer a FDUL a nível externo, assim como
proporcionar aos nossos mais recentes alunos uma memória da sua primeira semana.
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Assim, mostrámos algumas atividades realizadas por estes, espaços da faculdade, a 1ª
aula e por fim a primeira festa do ano letivo – combinando tudo o que a Faculdade nos
oferece ao longo dos 4 anos.

Conferência “Perigos da Comunicação”
Esta conferência teve de sofrer algumas alterações, devido à suspensão das atividades
na FDUL. No entanto, não queríamos deixar de trazer e oferecer ao nossos alunos
formação neste tema e por isso adaptámos esta conferência.
A conferência foi lançada no Youtube da AAFDL e tem 4 partes: 1. Liberdade de Expressão
e Informação da Comunicação Social – Quais os meus limites? ; 2. Publicidade nas
Campanhas Políticas; 3. Informação e Desinformação (Fake News); 4. Direito como
instrumento regulador da Comunicação Social.

Realização das I Jornadas de Direito da Propriedade Intelectual, em parceria com o
Departamento Produção Jurídica e Apoio Editorial
No dia 6 de novembro, em colaboração com o Departamento Produção Jurídica e Apoio
Editorial, realizámos as I Jornadas de Direito da Moda e Propriedade intelectual com o
apoio da Morais Leitão e da VdA. O evento visou estabelecer um primeiro contacto dos
alunos com estes temas e um maior aprofundamento dos mesmos. Organizámos as
Jornadas em três grandes temas: Propriedade Intelectual, Moda e Direito à Imagem e
Publicidade.
Tivemos uma grande afluência e ótimo feedback desta primeira edição – cerca de 280
inscritos, desde alunos a profissionais da área.
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Publicação da 4ª Edição do Fiel da Balança
O objetivo do Fiel da Balança é dar voz aos nossos alunos sobre os mais variados temas.
Sem qualquer edição há 2 anos, decidi recuperar esta revista por acreditar que a
associação deve explorar a criatividade dos nossos alunos, permitindo-lhes que discutam
e troquem opiniões sobre os temas da atualidade.
Esta edição teve 4 grandes temas: Faculdade, porque é onde se forma os juristas do
futuro. Erasmus, para que possamos abrir horizontes e descobrir novas culturas. Ação
social, para dedicarmos parte do nosso tempo a causas sociais. E por último, Cultura e
um debate sobre os valores na sociedade.
Conta com 11 textos e 5 ilustrações. Aproveito para deixar o meu agradecimento aos 4
ilustradores e aos 11 alunos que aceitaram escrever para esta 4ª edição do Fiel da Balança.

Lançamento do novo site da AAFDL
O novo site foi lançado em junho. Construímos um site dinâmico, intuitivo e apelativo
visualmente. Algumas das funções que se encontram no site novo são: renovação do
cartão sócio, um espaço de oferta de estágios e de quartos para arrendar (em parceria
com a Uniplaces), um segmento de notícias dos departamentos da AAFDL, dos Conselhos
Pedagógico e Académico. A Dropbox, com elementos de estudo para todos os anos de
licenciatura estará incluída no site, assim como o calendário de todas as atividades da
AAFDL.
Procurámos trazer para os alunos algo que fosse, efetivamente, útil. Onde pudessem
encontrar toda a informação que precisam e, principalmente, facilitar alguns processos,
como a procura de estágios, de quartos e a renovação do cartão sócio.
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Balanço do mandato e Considerações finais
De um modo geral, tudo o que propus fazer foi cumprido e o departamento cresceu muito
durante o mandato 2019/2020. Trouxe umas jornadas e uma conferência nunca
realizadas. Houve coesão na publicitação das atividades e não se deu prioridade a umas,
em detrimento de outras. Os timings foram sempre cumpridos e as nossas redes sociais
cresceram muito, e, como consequência o nome da AAFDL, a nível não só interno, como
externo. Conseguimos trazer um site novo aos nossos alunos, que há tanto tempo era
prometido – útil e dinâmico.
Por último, queria deixar umas palavras ao próximo Vogal do Marketing. Este
departamento vai muito mais além daquilo que eu desenvolvi. É um departamento que
está em constante mudança e é preciso que te adaptes a ele. No entanto, como disse e
mostrei ao longo destes meses, o propósito desta vogalidade nunca muda e consiste em
ser a cara da AAFDL. Ser a ponte direta entre a Associação, os alunos e os futuros alunos.
Quando assumires este papel tens de ter noção daquilo que é preciso: empenho,
dedicação, organização, criatividade e paciência.
No fim, posso dizer que vai valer a pena e que o teu trabalho será compensado e
valorizado. Por isso, não desistas!

Raquel Ferreira Morais
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CULTURAL E NÚCLEOS
AUTÓNOMOS

Ao longo do mandato 2019/2020, o departamento focou-se sobretudo nos Núcleos Autónomos,
gerindo os seus problemas e necessidades de forma célere e eficaz e integrando-os, sempre que
possível nas Atividades da AAFDL. Quanto às atividades realizadas e que ficaram por realizar devido
às medidas de combate à pandemia (Stand Up Comedy, Festivais da Venusmonti e Barítuna), há que
destacar a adesão dos alunos às mesmas.

Guia dos Núcleos
Foi elaborado um Guia informativo, que dá a conhecer aquilo que são os
Núcleos que integram a AAFDL, bem como outros Núcleos e Associações
de Alunos da nossa Faculdade. Agradeço, neste projeto em específico, aos
representantes de todos os Núcleos, bem como à colaboradora do
Departamento Beatriz Ferreira.
Núcleos nas Inscrições
Como foi dito na nota introdutória, sempre foi preocupação da Direção que agora cessa funções
integrar os Núcleos nas Atividades da AAFDL. Também tínhamos como principal missão dar a
conhecer os Núcleos integrados na AAFDL a todos os alunos. Deste modo, há que destacar a
participação de todos os Núcleos e associações de estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa na
semana das inscrições dos novos alunos.

VII Instância
Em 2019, o Festival Instância, da Venusmonti, excecionalmente, realizou-se em
outubro. Como não poderia deixar de ser, este fantástico festival, revelador da
qualidade da Tuna Masculina, contou com o apoio logístico e financeiro da
AAFDL, tendo a Associação mantido um contacto estreito e permanente na
organização desta que foi a maior edição de sempre deste festival.
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Visita à Ordem dos Advogados
A AAFDL organizou uma visita gratuita à sede do Conselho Geral da
Ordem dos Advogados, em Lisboa. Foram organizados dois turnos,
contudo, um deles foi cancelado por indisponibilidade da, à época, Vice
Presidente do Conselho Geral, Dra. Ana Rita Duarte, que realizou a
visita e a quem estamos gratos pela disponibilidade. Esta atividade
contou com a presença de aproximadamente 40 estudantes.

Concurso de Desenho
No âmbito do lançamento da revista Fiel da Balança, foi lançado o repto
aos alunos para que estes deixassem voar a sua imaginação e nos
apresentassem uma peça artística, mais concretamente um desenho. O
projeto vencedor seria publicado na referida revista e o aluno receberia
ainda vales de desconto na AAFDL Editora e outros produtos da linha de
merchandising. Infelizmente, não houve qualquer participação que fosse
válida dentro dos parâmetros estabelecidos no regulamento do
concurso.

Quadrante
Em conjunto com os colegas Ana Mateus, Rodrigo Cruz Silva, João Mendes
de Almeida, Salvador R. Cavaco e com o Vice-Presidente da Intervenção da
AAFDL, João Moreira da Silva, foram reunidos e compilados uma série de
textos, a sua maioria da autoria de alunos da FDL, e reativou-se a histórica
revista Quadrante. Esta reedição foi um projeto que visou trazer à Faculdade
de Direito outros temas que não o estudo e a academia.

Francisco Carvalho
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RECREATIVO

O Departamento Recreativo tem como principal objetivo proporcionar, não só aos alunos da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, como a toda a comunidade académica do país, momentos de
lazer e de descontração que aliviem o dia a dia de todos os universitários.
É um departamento que, fruto do seu crescimento exponencial nos últimos anos, assume uma
dimensão considerável não só no plano associativo nacional, como também no campo financeiro.
O mote para o mandato 2019/2020 do Departamento Recreativo foi, desde o início desta aventura, o
de aproximar as festas dos alunos da Faculdade de Direito de Lisboa e de, ao mesmo tempo,
proporcionar a toda a comunidade académica do País “pequenos grandes” momentos para mais tarde
recordar.
Enquanto responsáveis pela organização dos eventos recreativos da AAFDL a vontade comum sempre
foi de arriscar em todos os aspetos de forma a proporcionar, ao público das festas, a melhor
experiência possível e um verdadeiro aproveitamento daquilo que é o espírito académico e a essência
do Departamento Recreativo.
Foi o que fizemos, e fizemo-lo com SUCESSO.

“Mítica” Festa da Cerveja – 30 de Maio de 2019
Naquela que foi a primeira grande festa deste mandato e, por consequência, a primeira prova de fogo
com que nos deparámos, surgiram, naturalmente, alguns problemas que tentámos resolver com a
maior brevidade.
A escassez de tempo entre a nossa tomada de posse enquanto membros da Direção da AAFDL
2019/2020 e a data de realização do evento levantou uma série de obstáculos ao nível da logística,
de licenças, de parcerias, de contactos e de outros tantos detalhes inerentes à organização duma festa
desta dimensão.
A resolução destes problemas teve, no entanto, uma resposta rápida, eficaz e
que, de certa forma excedeu as expectativas dos mais cépticos.
Na logística, e aproveitando o bom trabalho das direções anteriores, colocámos
o “Bar dos Alunos” numa posição mais central do recinto do evento e ao nível
dos contactos, conseguimos trazer à “Mítica” Festa da Cerveja artistas de
renome no panorama nacional como Sam The Kid e Mundo Segundo, DJ Oder
e DJ BIG, e apostámos em artistas que agora se lançam no mundo da noite
lisboeta como Progressivu, Progvid e Ary Rafeiro & DJ Gimmy.
Num ponto negativo, refira-se o problema de funcionamento das máquinas de
cerveja nos bares, algo que nos foi completamente inimputável e que foi posteriormente resolvido.
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Num registo de “After Party” realizámos ainda a tradicional Festa dos Finalistas.
Na generalidade, a 1ª Festa do Mandato correu bem, tendo em conta as circunstâncias, e serviu como
ensinamento para o sucesso futuro do mandato.

Porco no Espeto – 20 de Setembro de 2019
Num evento em que o principal objetivo passava por dar as boas vindas, não só aos caloiros da
Faculdade de Direito de Lisboa, como a todos os seus alunos, por fortalecer os laços entre a
comunidade académica e por proporcionar momentos de descontração antes do início das aulas, foi
com muito gosto que constatámos que este evento não só foi um autêntico sucesso a todos os níveis,
como, sem desprimor pelas direções anteriores, foi um dos melhores Porco no Espeto da história do
Recreativo da AAFDL.
No âmbito da interatividade, promovemos um dress code específico para este evento, garantimos a a
membros da equipa do Recreativo a oportunidade de mostrar ao público os seus dotes musicais e
disponibilizámos uma banca de venda de bebidas brancas e
afins.
Nota, ainda, para o facto de este ter sido o primeiro evento em
que voltámos a trabalhar com um fornecedor de cerveja
diferente do da 1ª Festa do mandato, e um agradecimento
especial à Sagres pelo profissionalismo com que encararam
esta parceria, não só neste evento, como ao longo de todo o
mandato.
Demos continuidade ao crescimento deste evento tanto ao
nível da lotação como do investimento e honrámos o nome
deste que é um dos melhores sunsets universitários de
Lisboa.

“Mítica” Festa da Cerveja – 3 de Outubro de 2019
Naquela que foi a maior festa do mandato, e tendo por base não só as lições retiradas da 1ªMítica,
como o trabalho árduo de 3 meses de preparação deste evento em altura de férias académicas,
continuamos a elevar a fasquia e a dimensão da Festa da Cerveja, cumprimos com aquilo a que nos
tínhamos proposto e proporcionamos à comunidade universitária de Lisboa uma noite histórica e
inesquecível.
A prioridade foi manter os aspetos logísticos que tinham funcionado maravilhosamente na festa
anterior e dar relevo não só ao cartaz artístico como também à grande particularidade deste evento: O
Maior Bar Aberto de Lisboa.
Neste sentido, e fruto da parceria com a Sagres acordada no início do ano letivo, o Bar Aberto não se
cingiu apenas à cerveja e disponibilizámos duas horas de bar aberto de sangria e cidra.
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No que toca ao cartaz, voltámos a investir em nomes de renome no panorama musical nacional, como
Tay, Putzgrilla, MC Zuka, A-Gold, DJ BIG e Fresh P e em nomes conhecidos na noite universitária
lisboeta como Quim das Remisturas e DJ Richy Rodriguez.
Mais uma vez, a palavra de ordem, e que melhor descreve a realização deste evento, foi Sucesso e a
opinião do público em relação à Festa da Cerveja manteve-se intacta: a “Mítica” Festa da Cerveja da
AAFDL é uma autêntica marca no panorama dos eventos recreativos nacionais e que estamos,
definitivamente, perante O Maior Bar Aberto de Lisboa.

1ª Chill Out Session by AAFDL – 18 de Outubro
Numa ideia inovadora no panorama histórico do Departamento Recreativo, e em cumprimento daquilo
a que nos tínhamos proposto em campanha eleitoral, a AAFDL apresentou um conceito de festa
diferente na Faculdade de Direito de Lisboa que prima pelo convívio e descontração no final de uma
semana intensa de aulas.
A nível logístico, nota para a realização do evento num espaço diferente do habitual (Bar Novíssimo)
bem como para a disposição “circular” do bar que funcionou às mil maravilhas.
No que toca ao conceito da festa, o objetivo do Recreativo e da AAFDL foi
introduzir um ambiente acústico no conceito de sunset e direcionar este
evento não só para os nossos alunos como também para os docentes desta
casa com disponibilidade para atender a breves momentos de lazer.
Apesar de todas as inovações levadas a cabo pela AAFDL e do risco que
corremos ao realizar tal evento, o resultado final foi, novamente, bastante
positivo, passando a “Chill Out Session” a ser um dos eventos mais
aclamados pelo público do Recreativo da AAFDL.
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Festa Brasileira – 24 de Outubro de 2019
Na “segunda grande festa” organizada pela AAFDL e naquele que foi o
último evento recreativo antes do interregno para o estudo, o
Departamento do Recreativo proporcionou ao alunos da nossa
faculdade mais uma Festa Brasileira com o grande objetivo de devolver
o espírito brasileiro à mesma.
Foi uma festa que decorreu nos espaços do Bar Velho e do Bar Novo,
que contou com jantares organizados pelos Departamentos de Apoio
ao Primeiro Ano, Desporto e Erasmus e que contou com a presença
dos nossos já conhecidos Ary Rafeiro, DJ Gimmy e DJ Nikky.
No âmbito da constante entre ajuda com o Departamento Cultural
garantimos ao Núcleo de Estudantes Luso-Brasileiros uma banca
própria tendo em conta o conceito do evento, e bancas divididas à
Venusmonti, ELSA, NEA, Barituna e Cénico.
Destaque ainda para o palco “secundário” no Bar Novo que proporcionou ao público da festa uma
válida alternativa musical.

Gala de Natal – 18 de Dezembro de 2019
Na famosa Gala de Natal da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa e naquele que
foi o último evento recreativo do 1ºSemestre, realizaram-se na Sala de Estudo, no átrio principal e no
auditório da Faculdade de Direito de Lisboa as Galas de Natal e do Caloiro da AAFDL.
No jantar de Gala, aumentámos a lotação do mesmo garantindo
a mesma sustentabilidade logística, mantivemos o momento de
stand up comedy e instituímos ainda um momento de karaoke.
Na festa de Gala, no átrio principal da faculdade contámos com
a presença de Progvid e Reaktiv para animar esta noite que
marcava o fim das aulas do 1ºSemestre.
Nota ainda para o facto, já tradicional, de este ser um evento
em que a AAFDL faz a concessão do bar a trabalhadores
independentes ao invés do que acontece nos restantes eventos
onde os colaboradores da AAFDL ficam responsáveis pelos
bares.
Naquela que é, junto do público em geral, considerada uma das melhores festas da AAFDL, a
realização desta Gala de Natal não desiludiu e voltou na confirmar a dedicação com que encarámos
todas as nossas tarefas.
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La Fiesta – 5 de Março de 2020
Naquela que foi a primeira festa de 2020 e do 2ºSemestre, o Departamento Recreativo da AAFDL
apresentou mais uma novidade ao programa do mesmo e introduziu um novo conceito de festa no
calendário recreativo.
A La Fiesta teve como objetivo, não só a introdução de uma nova festa nas funções no departamento
como também proporcionar ao alunos uma receção festiva antes do regresso às aulas.
Com foco na cultura Latina, a festa realizou-se no Bar Velho, contou
com a atuação do DJ Tiago Fialho e com um set só de música latina,
com venda de shots de Tekilla e, mais uma vez, com muita diversão e
várias surpresas ao longo da noite.
Destaque ainda para os cuidados sanitários que instituímos em todo o
funcionamento do evento, fruto da situação em que nos encontrávamos
à data.
À semelhança da Chill Out Session, a La Fiesta foi mais uma ideia
inovadora com o objetivo de melhorar a experiência do nosso público
que resultou às mil maravilhas e funcionou à favor do dinamismo do
Departamento Recreativo e contra à estagnação de ideias do mesmo.

Enterro do Caloiro – 12 de Março de 2020 (cancelado)
Devido aos factos conhecidos por todos (Pandemia Mundial COVID 19) que levaram à declaração de
um Estado de Emergência em Portugal, o Enterro do Caloiro organizado pela AAFDL foi, obviamente,
cancelado.
Este seria um evento que daria seguimento ao tradicional Traçar de Capa e que marcaria a passagem
oficial dos Caloiros a Veteranos.
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Festa Joker “Remember When?” – 2 de Abril de 2020
Este seria o ultimo evento do mandato, e muito provavelmente, a segunda maior festa do mesmo.
Mais uma vez, devido à situação de Estado de Emergência que todos tivemos que cumprir, este evento
foi, naturalmente, cancelado.
Sendo a Festa Joker um evento em que o conceito do mesmo é surpresa até ao anúncio da mesma,
e visto que já vinha a ser planeada com natural antecedência pela equipa do Recreativo, fará sentido
explicar em que consistiria a Festa Joker, em condições normais.
O conceito da Festa Joker focar-se-ia num throwback aos anos 90´, aos anos 00´ e à nostalgia da
nossa adolescência com referências musicais e logísticas à famosa série televisa Morangos com
Açucar.
Na impossibilidade de realização da mesma, fica uma ideia para futuros eventos recreativos.

Considerações Estratégicas
Com realce para o constante crescimento do Departamento Recreativo no panorama associativo,
torna-se essencial deixar uma série de conselhos aos futuros responsáveis pelo mesmo:
Desde logo, há que dar sempre muito destaque a todo o planeamento dos eventos, à montagem dos
recintos e a interação com staff, parceiros e equipas de artistas.
No que toca aos eventos em concreto, há que rever a sustentabilidade da Festa da Cerveja com as
dimensões atuais, há que planear os jantares de outros departamentos para datas que coincidam com
festas de grande dimensão e há que garantir a disponibilidade de todos os intervenientes, não só no
pré festa, como também no pós festa.
Tendo em conta o sucesso dos novos eventos, fará sentido aconselhar à realização de mais edições
da Chill Out Session e da La Fiesta e deixar a recomendação referida acima em relação ao conceito
da Festa Joker.
Para quem me suceder, fica aqui a garantia de que, da minha parte, poderão sempre contar não só
com conselhos relativos ao departamento e tendo em conta aquilo que foi a minha experiência, como
também com a minha total disponibilidade para ajudar naquilo que for necessário.
Boa sorte e acordem todos os dias com o objetivo de honrar o nome da nossa querida Associação
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa e o Departamento Recreativo.
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Balanço do Mandato/Agradecimentos
Num mandato atípico, o orgulho naquilo que fizemos enquanto Direção da AAFDL e equipa do
Recreativo será sempre superior à mágoa daquilo que não podemos realizar devido às circunstâncias
e à situação com que nos deparámos nesta fase final do mandato.
Para mim, enquanto Vogal do Recreativo, a organização das festas da AAFDL foi uma autêntica
aventura, onde aprendi todos os dias, fiz amizades para a vida e consegui cumprir com tudo aquilo a
que me tinha proposto.
No entanto, nada disto seria possível sem a ajuda e apoio de todos aqueles a quem passo a agradecer:
Aos membros da Direção da AAFDL, em especial aos meus companheiros de batalha e de noitadas,
Filipe Gomes, Tomé Baptista Cardoso e Ricardo Vicente e às máquinas de trabalho que nunca me
falharam Maria Beatriz Tacão e Raquel Morais.
Aos que sempre me apoiaram, em especial à Catarina Matias e à minha família.
A todos aqueles que sempre tiveram dispostos a ajudar, à minha equipa de colaboradores, aos meus
amigos mais próximos, aos funcionários e aos membros dos outros órgãos da AAFDL.
E a todos os que colaboraram com o Recreativo da AAFDL: à Sagres, à RPM, à Mamasume e a todos
aqueles com quem tive a oportunidade de contactar e trabalhar ao longo deste mandato.
De um ponto vista mais pessoal, mais do que a realização de um sonho, concluo esta fase da minha
vida com um enorme sentimento de dever cumprido e levo comigo uma máxima aplicável não só a
este mandato, como ao resto da minha vida: Depois de um dia de trabalho, haverá sempre uma noite
de lazer; depois de um dia de problemas, haverá sempre uma noite de festa e depois da tempestade
virá sempre a bonança.
Foi um prazer!
Responsabilidade? Zero

Luís Reto
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DESPORTO, SAÚDE E BEMESTAR

Esta equipa, logo que tomou posse pôs as mãos à obra. Havia muito trabalho a fazer. Este
departamento, juntamente com toda a ajuda dos colaboradores, tinha o seu programa bem definido e
ideias bem vincadas mesmo antes de tomar posse e estava pronto para ultrapassar os múltiplos
desafios.
Olhámos com muita atenção para o trabalho muito positivo do mandato anterior e identificámos os
problemas e medidas que tinham que ser tomadas. A palavra-chave da nossa missão sempre foi
“Integração”. O Desporto é uma das melhores ferramentas para a integração dos estudantes; seja para
novos alunos, alunos internacionais ou alunos que já estando na faculdade, não a conhecem a fundo.
As equipas são constituídas por atletas dos mais variados anos e são, para além de um local de
competitividade e rigor, um local de amizades duradouras. Houve uma tentativa de constante
proximidade e disponibilidade do Vogal perante as equipas que, creio, foi conseguida, de modo a
estarem asseguradas as melhores condições desportivas.

1. Final de época 2018/2019
i.

Corrida ADESL – Corrida Solidária AAFDL

O Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar dá enorme importância às equipas que representam
a AAFDL nos campeonatos universitários, mas dá igualmente atenção a questões relacionadas com o
ambiente, saúde, nutrição e bem-estar dos estudantes. Como tal, em parceria com a Associação
Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL) e a Missão País, a AAFDL permitiu a inscrição de
estudantes e professores na Corrida Universitária da ADESL a preço gratuito. A inscrição consistia na
entrega simbólica de um alimento não perecível, que seria entregue à Missão País. A realização desta
corrida viria a ser a ponte para a criação, mais tarde, do Clube de Corrida da AAFDL.
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ii.

Campeonato Nacional Universitário de Andebol de praia Masculino

A AAFDL contou ainda com a representação da sua equipa de Andebol Masculino, terminado o
campeonato universitário da Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa, no campeonato
nacional de Andebol de Praia da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), que teve
lugar na Figueira da Foz.

iii.

Gala do Desporto

Ainda no ano letivo de 2018/2019 e muito pouco tempo após esta equipa tomar posse, coube-nos
organizar a Gala do Desporto referente à época que tinha recentemente chegado ao fim. Foi realizado
um jantar no Bar Novo da Faculdade, com a presença da maioria das equipas e onde houve entrega
de prémios/troféus (Melhor Jogador, Jogador Revelação e Treinador do Ano, para além dos prémios
característicos e tradicionais de cada equipa), antes da entrada na Festa da Cerveja. Um momento de
convívio, descontração e bom ambiente importante para as equipas.
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2. Pré-época 2019/2020
i.

Criação de página de instagram

Esta época iria ser uma época de mudança. Mudança de mentalidade, de organização, de algumas
equipas técnicas, da cor dos equipamentos, do plano de comunicação, do nosso espírito
competitivo, entre outros. Começámos com uma inovação, inerente ao nosso plano de
comunicação: a criação de uma página de Instagram, face à necessidade de divulgação de
equipas, horários e locais de treino, datas dos jogos e devido à maior utilização desta rede por
parte dos nossos estudantes. A página de Facebook manteve-se, mas perdeu algum fulgor face
à página de Instagram.

ii.

Parceria com a Clínica Humannexus

Na sequência da vontade de dar um maior apoio ao bem-estar dos nossos estudantes, da nossa
preocupação com a sua saúde e do interesse em termos um local com preços mais reduzidos para
os nossos atletas poderem, por exemplo, recuperar de lesões, surgiu uma parceria com a Clínica
Humannexus, localizada na Amadora, com bons acessos quer de carro, quer de transportes. Os
nossos sócios viriam a beneficiar de um desconto de 15% em inúmeros serviços como fisioterapia,
nutrição, massagens, terapia da fala, psicologia, enfermagem ao domicílio, entre outros, numa clínica
que conta com excelentes profissionais.
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iii.

Equipamentos novos

No Verão e período de férias foram encomendados equipamentos novos, em que funcionaria um
sistema de caução. Existiam alguns problemas com o sistema antigo de equipamentos e achou-se
que esta era a opção mais viável. Cada atleta recebia um equipamento e pagava 20€. No final da época
podia cada atleta podia optar por ficar com ele, até como recordação, ou poderia recuperar os 20€,
devolvendo-o. O branco e o vermelho tinham sido as cores usadas nos anos anteriores, mas foi um
ano de mudança e optou-se pelo preto e vermelho, cores do Direito.

iv.

Semana de inscrições de Erasmus e Caloiro

Um dos objetivos inicialmente traçados era divulgar ao máximo as equipas da AAFDL de forma a
termos equipas com muitos atletas e a conferir-lhes um grau de competitividade elevado, a fim
de se colocar o nome da AAFDL nos patamares mais elevados do Desporto Universitário. Como
tal, a nossa presença na semana de inscrições de Erasmus e do caloiro tinha, impreterivelmente,
que se fazer sentir. E assim aconteceu.
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v.

Exames médicos e inscrição de jogadores

Num ano de muitas mudanças na ADESL, foi-nos permitindo, e mediante a organização da AAFDL, a
realização de exames médicos nas instalações da Faculdade de Direito de Lisboa, um fenómeno
inédito até este ano.
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vi.

Finalização dos contratos dos treinadores

Os contratos dos treinadores foram todos assinados antes das competições começarem, tendo,
impulsionados pelo programa de comunicação criado, mais tarde sido divulgadas as caras dos
técnicos a todos os estudantes da nossa faculdade.

3. Época 2019/2020

i.

Torneio de Futsal Solidário

Com o intuito de aproveitar o bom tempo, retomar a forma física pós-férias, juntar os estudantes e
integrá-los em torno do Desporto, foi realizado em Outubro um torneio de Futsal Solidário, em parceria
com o Departamento da Ação Social. A inscrição das equipas consistia na entrega de uma peça de
roupa por jogador, mais tarde entregue a uma instituição de solidariedade social. O torneio foi
fotograficamente coberto, estando as fotografias ainda hoje disponíveis. O torneio contou, inclusive,
com uma equipa totalmente formada por estudantes de Erasmus, embora o prémio tenha sido
arrecadado por uma equipa de estudantes portugueses (t-shirts da AAFDL).

85
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019/2020

ii.

Aula de Surf organizada pelo Departamento de Erasmus

A realidade é que nunca na história da AAFDL houve uma Direção que recebeu tão calorosamente
os estudantes de Erasmus, muito importantes para as nossas equipas, e na “Erasmus Week”
(projeto inédito) foi organizada pelo Departamento de Erasmus e Relações Internacionais, em
parceria com a Erasmus Life Lisbon uma aula de surf, proporcionando aos estudantes de
intercâmbio uma experiência única nas nossas praias.
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iii.

Criação do Clube de Corrida AAFDL

Na sequência da Corrida Solidária, este era o passo natural e o passo que a AAFDL queria dar: a
criação de mais um clube. Este grupo reunia semanalmente às 18h30 para uma corrida junto da
Cidade Universitária, liderada por 2 treinadores, ilustrando a nossa preocupação com a saúde dos
nossos estudantes, oferecendo-lhes uma hipótese de terem companhia para correr ou uma motivação
extra para serem fisicamente ativos.
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iv.

Campeonatos Universitários e Equipas

A AAFDL contou com 9 (!) equipas a representá-la nos Campeonatos Universitários da ADESL. O
Clube de Corrida não conta para este efeito. As equipas eram:
Equipa de Futebol 11 Masculina (1ª divisão);
Equipa B de Futebol 11 Masculina (2ª divisão);
Basquetebol Masculino (2ª divisão);
Basquetebol Feminino (1ª divisão);
Andebol Masculino (1ª divisão);
Andebol Feminino (2ª divisão);
Futsal Masculino (2ª divisão);
Futsal Feminino (este ano numa equipa de fusão com a AEFCL: foi formada uma equipa
chamada UL, que disputou a 1ª divisão);
➢ Voleibol Feminino (2ª divisão);
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Neste ano ímpar na história da humanidade e numa época assolada por uma pandemia mundial,
parece-nos pouco pertinente falar de resultados desportivos. Ainda assim, iremos fazê-lo por alto. A
verdade é que a maioria das equipas não teve um número significativo de jogos para se poder tecer
análises às suas performances desportivas.
A equipa de Futebol 11 masculina, ambas as equipas de andebol, a equipa de basquetebol feminino
e a equipa de futsal feminino foram as únicas equipas que disputaram a maioria dos seus jogos.
Deve-se destacar como ponto positivo a criação de uma equipa de fusão de futsal feminino, em
conjunto com a AEFCL. É verdade que a equipa passou a chamar-se UL e não AAFDL, mas a nossa
faculdade continuou a ser representada, formou-se uma equipa com mais atletas, mais competitiva e
que teve boas prestações em vários jogos. Em acréscimo, conferimos às nossas atletas uma
oportunidade de jogarem na 1ª divisão, pois a nossa equipa de futsal feminino encontrava-se a
disputar a 2ª divisão. Futuras direções deverão analisar a continuação ou fim desta fusão. Da minha
parte fica, desde já, um agradecimento à AEFCL por toda a
disponibilidade e pela sua organização.
A equipa de basquetebol feminino foi, sem dúvida, um dos
maiores orgulhos pessoais do meu mandato. Esta equipa
veio de uma época anterior complicada, com falta de
jogadoras
nos
treinos,
desorganização
e
desentendimentos, que culminaram no fim da equipa a
meio da prova e em faltas de comparência que se repetiram.
Tínhamos a missão de renascer esta equipa. Quem foi
escolhido para liderar esta renovação foi o Tomás Viçoso e
a ele agradeço toda a dedicação e paixão que pôs no
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projeto, bem como a todas as jogadoras, que levaram uma equipa que no ano passado estava
“despedaçada” à Fase Final do Campeonato Universitário.
Ambas as equipas de andebol estiveram mais uma vez bastante bem. Equipas que são um exemplo
pelo espírito de equipa que carregam com elas e pela família que se tornaram. A equipa masculina
teve uma alteração na equipa técnica, enquanto a equipa feminina manteve a sua estrutura. Depois de
várias boas prestações, a equipa feminina conseguiu chegar às Fases Finais dos Campeonatos
Universitários. O meu agradecimento ao João Rabaça Ribeiro por toda a sua dedicação ao andebol e
a ambas as equipas, justo vencedor do prémio Treinador do Ano 2018/2019.

O destaque negativo vai, com muita pena minha, pela minha ligação à equipa, para a equipa de futebol
masculina.
Foi elaborado um plano com várias ideias e procedimentos novos a adotar, foi criado um novo grupo
de Whatsapp de equipa, retirando-se elementos inativos, investiu-se em material, houve uma maior
preocupação dos treinadores no rigor e cumprimento de horários, bem como na qualidade dos treinos
e havia uma enorme vontade de mudança. Chegaram, inclusive, a ser feitos treinos de captação de
novos jogadores para a equipa, que tiveram enorme afluência. A preparação da época foi feita com
muita antecedência e a equipa técnica nova era, de longe, das melhores dos últimos anos da AAFDL
e tinha todas as capacidades para liderar a equipa na obtenção de outros resultados. Contudo, creio
que todos deram o seu melhor e o campeonato a terminar com a nossa equipa em zona de
despromoção não foi evitado. O COVID não é desculpa, pois o campeonato realizou-se antes da
pandemia. Porém, não é certo que a equipa desça, em virtude de apenas se terem jogado 3/4 jornadas
da 2ª divisão, não se podendo apurar de forma realista e justa que equipas mereciam a subida à
primeira divisão. Para a próxima época fica muita aprendizagem feita nesta época e evolução dos
nossos jogadores, que para o ano mantendo-se na equipa, terão um papel ainda mais decisivo.
Mesmo com a descida tenho de louvar a entrega da equipa técnica e jogadores, nos quais mantenho
a minha total confiança.
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4. Plano de comunicação
Este departamento sempre trabalhou em estreita ligação com o departamento do Marketing,
fundamental para o sucesso do projeto desportivo. Para tal, recordamos algumas medidas realizadas:
✓ Criação de página de Instagram (atendendo ao seu maior uso pela comunidade estudantil)
✓ Divulgação dos treinadores
✓ Remodelação do site da AAFDL, com informações sobre as várias equipas e contactos
associados
✓ Publicação do calendário semanal de jogos
✓ Publicação do resultado dos jogos da semana
✓ Cobertura fotográfica de jogos das variadas equipas
✓ Criação de cartazes alusivos a jogos
✓ Sessões fotográficas às equipas
✓ Divulgação dos jantares e gala do Desporto
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5. Direito do Desporto
O Direito do Desporto é uma área ainda algo “adormecida” em Portugal. Exemplo disso é nem ser
uma cadeira optativa no plano de estudos da FDL. Infelizmente, a maioria dos interessados neste ramo
tem que continuar os estudos no estrangeiro. A AAFDL tem o seu papel a marcar. Continuou neste
ano a colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol, tendo continuado a produzir e a vender
números da Revista de Direito do Desporto. Todavia, é muito pouco. Com efeito, foi organizado, em
parceria com o Departamento da Produção Jurídica, nos dias 4 e 5 de Março de 2020 um Curso de
Direito do Desporto, que contou com a presença de inúmeras personalidades ligadas ao Desporto,
incluindo o selecionador nacional de futsal, Jorge Brás, e conhecidos do futebol como Rogério Alves,
advogado e Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sporting SAD. O objetivo deste curso foi
despertar o interesse dos alunos e externos para esta área e aprofundar conhecimentos sobre Direito
do Desporto. Não posso terminar sem agradecer o apoio incansável da Inês Almeida, Diogo Vieira
Borges e Ricardo Vicente neste projeto (e noutros).
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6. Outras atividades
i.

Atividade desportiva no Fim-de-semana do caloiro

Outra atividade inédita foi a realização do fim-de-semana do caloiro, organizado pelo Departamento
de Apoio ao Primeiro Ano, de 28 de Fevereiro a 1 de Março em Coimbra. Este departamento desde
cedo manifestou o seu interesse em realizar uma atividade desportiva para dinamizar o fim-de-semana.
A atividade consistiu numa descida de canoagem do Rio Mondego, com a duração de cerca de 2
horas.

ii.

Formação em Suporte Básico de Vida

A AAFDL já tinha organizado, agendado, e, inclusive, recebido
inscrições para este curso de primeiros socorros, que pode ser
bastante útil em múltiplas situações do quotidiano que nos
apanham desprevenidos. Contudo, devido ao vírus COVID, o
mesmo teve que ser cancelado. Da minha parte, fica o desejo
de ver este curso realizado, não só pela sua importância e
também pelo facto de se realizar em apenas uma tarde ou
manhã. O curso inclui a emissão de um certificado em Suporte
Básico de Vida.
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7. Nota sobre outras atividades
A eclosão de uma pandemia mundial apanhou todos de surpresa e infelizmente não permitiu a
realização de mais atividades deste departamento e de toda a AAFDL. Ainda assim, a prevenção deve
sempre prevalecer e devemos tomar as medidas necessárias e impostas pelo Governo. Juntos, como
uma equipa, devemos dar o nosso melhor e cumprir o nosso dever cívico, de forma a evitar-se
qualquer possibilidade de contágio.

8. Balanço do Mandato
Não tenciono fazer aqui uma análise profunda do meu mandato, mas, antes de fazer algumas
considerações, não posso deixar de salientar que na altura em que soube que tinha sido eleito Vogal
do Desporto, Saúde e Bem-Estar da AAFDL, tinha-me também chegado a notícia de que tinha entrado
no Brasil, Florianópolis, como destino de Erasmus. O meu sonho sempre foi fazer Erasmus e viajar
para longe e, na altura, deparei-me com um dilema existencial. No final de contas acabei por não ir e
creio que essa é a maior prova de compromisso, dedicação e entrega da minha parte por esta
Associação e motivo pelo qual fico desiludido quando vejo que alguém não está a dar o seu melhor
por esta causa. É um percurso de muita aprendizagem e sacrifício e a sua menção no currículo pouco
ou nada vale.
Com o que aprendi neste mandato recomendo que o vogal se reúna de mais pessoas próximas, que
o ajudem e se mostrem totalmente disponíveis para ajudar, pois, por vezes, torna-se difícil conciliar
todo o tipo de tarefas do departamento e comuns da AAFDL. Recomendo também que se oiça sempre
os alunos, mas, à partida, um vogal é uma pessoa sempre presente e tem noção dos problemas.
Resta-me lamentar não se poderem ter realizado mais eventos e iniciativas.
Creio que muitas sementes foram plantadas e fortificações se reforçaram neste mandato, bem como
é patente que muitas atividades foram desenvolvidas ao longo deste ano, mas ainda há muito espaço
para melhorar e para pôr este departamento no topo do Desporto Universitário de Lisboa e nacional.
O próximo vogal poderá contar com a minha ajuda.
Por fim, quero agradecer, primeiramente, a todas as pessoas que confiaram em mim e votaram em
nós para encabeçarmos a Direção da AAFDL. Era um grande exército que fazia eco nos meus ouvidos
e constante motivação diária. Quero agradecer a confiança depositada em mim para este projeto e a
todos os meus colegas de Direção. Aos meus 20 colaboradores que sempre se demonstraram
disponíveis para me ajudar e quem eu considero meus amigos. A todas as pessoas que me apoiaram
durante este período, bem como as que me criticaram e só me fizeram melhorar. Quero agradecer ao
meu antecessor, Armando Henrique, pelo conhecimento que me passou. Quero agradecer toda a
paixão e dedicação dos treinadores, que vi e senti nos treinos e jogos, bem como o esforço e sacrifício
dos atletas que representaram a AAFDL. Por último, quero deixar um agradecimento especial para
todos os funcionários da AAFDL, nomeadamente pela sua boa disposição. Nós, direções, vimos e
vamos, mas eles ficam e são a verdadeira essência da AAFDL. Da nossa parte, só esperamos ter
“deixado o mundo melhor do que o encontrámos”.

Miguel Máximo dos Santos
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DEPARTAMENTO DE APOIO
AO PRIMEIRO ANO

O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano tem um papel de essencial importância para os
estudantes recém-chegados: em resposta à entrada num ambiente novo e desafiante, os pilares deste
departamento são a integração e a informação, onde o objetivo será sempre lutar por garantir que os
alunos recebem as ferramentas necessárias para melhorar aquele que é o seu primeiro contacto com
o Ensino Superior na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Tem de ser a linha guia neste
percurso, um mecanismo de entreajuda, orientação e esclarecimento de cada aluno: desde os alunos
provenientes de todos os lugares de Portugal Continental, bem como dos Açores e da Madeira; de
atenção à 1ª, 2ª e 3ª fases de sentir a mão amiga desde o momento da inscrição, tanto no regime
diurno, como no regime pós laboral.

2º Semestre – ano 2018/2019
Open Day de Licenciatura
A realização do Open Day de Licenciatura da Faculdade de
Direito de Lisboa contou com a participação do Departamento de
Apoio ao Primeiro Ano, sendo este o primeiro contacto que um
estudante do ensino secundário tem com a Academia. Esta é uma
oportunidade de conhecer, no seu íntimo, o que o curso acarreta,
bem como ver desaparecer as inquietações, rumo a uma decisão
mais esclarecida e consciênte. A sua organização e execução
comportam uma necessária sinergia entre os Departamentos da
Associação, mas não só, pois a colaboração de todos os alunos
da nossa academia é uma peça essencial no seu sucesso.
As visitas guiadas, componente estruturante, contemplaram
todo o espaço da Faculdade, de forma a serem conhecidos todos
os seus recantos, sem esquecer os espaços de restauração da
faculdade, onde decorreu um almoço entre os possíveis futuros alunos e dos seus guias. Atividades
mais institucionais, de forma a melhor apresentar o curso e as respetivas saídas profissionais do
mesmo, materializaram-se numa palestra, bem como, numa vertente mais prática, ocorreu uma
simulação de um Moot Court.
A missão de mostrar o porquê desta ser a melhor Faculdade de Direito de Lisboa foi, sem dúvida,
alcançada. Tal se comprova pela grande taxa de ingresso de alunos presentes neste dia aberto, tal
como o espírito de amizade e confraternidade que se criou, terminando no esclarecimento de todas
as dúvidas em relação aos variados vértices do curso.
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Jantar do caloiro
Um dos símbolos da vertente mais lúdica do Departamento, o
jantar do caloiro é um evento esperado pelos alunos de 1º. ano, pois
proporciona os iniciais momentos de lazer e confraternidade entre os
colegas, ao lado de uma boa refeição e música animada. O primeiro
jantar realizou-se no dia da festa da cerveja, tendo como nome
temático “Super Caloiro”. Foram realizados jogos de interação a par
de diversas surpresas ao longo do jantar. É de sublinhar a colaboração
entre o Departamentos do Recreativo, devido à boa dinâmica de
serviços de bebidas para a festa; bem como com o Departamento de
Erasmus e Relações Internacionais e o Departamento do Desporto,
Saúde e Bem-estar, jantares que ocorreram nesse mesmo dia, porém
num espaço separado.
Cremos que o jantar foi um êxito, o que, apesar do atraso de hora
prevista de início, foi comprovado pela dinâmica de sucesso, servindo
como guia prático para o jantar seguinte.

Primeiro workshop de “Desmistificação das orais”

Era prevista a realização de dois Workshops presenciais de
“Desmistificação das Orais” neste mandato de forma a englobar os alunos do
1º. de 2018/2019 e de 2019/2020. Todavia, devido ao imprevisto do
adiamento das eleições e da tomada de posse, verificou-se que este plano já
não seria viável nem possível de ser executado da melhor forma. Assim, ao
invés, foi realizado um Guia das Orais em suporte digital, com a vantagem
de ser uma ferramenta mais duradoura e transversal a todos os alunos que
a necessitarem de consultar.
O segundo Workshop, caso não haja nenhum imprevisto, tem intenções de ser efetuado nos
moldes inicialmente planeados.
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1º Semestre – 2019/2020
Guia do Caloiro e Manual de Sobrevivência
O Guia de Sobrevivênica é uma ferramenta essencial para a
disponibilização de informação importante num só documento de fácil
consulta, bem como o esclarecimento das dúvidas mais presentes num
aluno que acaba de intressar na Academia.
Foi feito um estudo dos manuais do caloiro dos anos passados de forma
a melhorar os erros, bem como dar continuidade ao que foi corretamente
proporcionado, tanto a nível formal, como material. Com orientação para
uma esquemática mais visualmente atrativa e de fácil leitura, foi elaborado
um índice, uma calendarização das atividades futuramente previstas, com
auxílio de esquemas conforme as necessidades. Foram introduzidas
inovações no tocante à apresentação dos Órgãos e Departamentos da
Associação Académica, bem como uma melhoria das dicas de estudo e
dicas para alunos fora provenientes de fora de Lisboa, entre outras reformulações setoriais. Não foram
incluídas explicações das cadeiras optativas, pois estas estavam a decorrer presencialmente, feitas
pelo Departamento do Acompanhamento Académico.

Apoio na realização da Semana das Inscrições
Foram realizadas inovações no que toca à logística das
inscrições do ano passado, o que consideramos uma melhoria. A
banca do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano era a última de
todas as bancas no espaço da sala de estudo, seguida das visitas
guiadas pela faculdade, percurso esse que foi elaborado e
disponibilizado aos respetivos guias. A dinâmica da banca foi muito
positiva: tendo sido vendidos cerca de 400 kits do Caloiro e
apresentado um plano futuro das atividades a desenvolver pelo
Departamento de Apoio Ao Primeiro Ano até ao final do mandato,
tanto os seus eventos mais institucionais, como as sessões de
esclarecimento e workshops; como também os seus eventos mais
lúdicos, como jantares do caloiro, gala e fim-de-semana do caloiro. Acreditamos que esta atividade
decorreu com sucesso, saíndo os alunos da Banca do Departamento esclarecidos e animados para
começar uma nova jornada académica.
No que toca à realização do Rally Tascas, somos da opinião de que a logística melhorou, sendo
o ponto de viragem. A banca do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano estava situada na esplanada
do Bar Velho, onde foi realizada uma dinâmica de quiz, que consistia em perguntas e respostas de
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curiosidades sobre a faculdade, dinâmica que teve bom feedback num espírito de convívio e
aprendizagem.
As inscrições da segunda fase foram realizadas numa sala disponibilizada para tal, situada na
secretaria. Consideramos que as inscrições correram bem, tendo sidas esclarecidas todas as dúvidas
e diversos kits do caloiro foram igualmente vendidos, bem como dados muitos guias do caloiro, tão
fulcrais para os alunos que se inscrevem nesta fase, de forma a mitigar algumas das dificuldades
acrescidas por eles sentidas.

Reformulação e adaptação do Programa Buddies
O objetivo desta atividade foi integrar na vida adémica os alunos da 1ª fase que não foram à praxe,
tal e qual os alunos da 2ª fase, vida esta mais adiantada no momento do seu ingresso. Não houve
inscrições para a 3ª fase.
Foi disponibilizado um questionário, optando-se por uma via mais criativa e dinâmica: os matches
entre o “partinho/madrinha” e o “afilhado/a”, foram feitas, na melhor conjugação possível das
respostas recebidas, com base na escolha do gosto musical predileto. Com os resultados apurados,
foi enviado um email a todos os participantes com a comunicação do seu match.
Esperamos que esta iniciativa tenha proporcionado uma melhor e mais fácil adaptação para os
alunos de primeiro ano, e talvez, com alguma sorte, de boas amizades para o futuro.

Realizar sessões de esclarecimento para os alunos de 1ª, 2ª, 3ª fases
Antes demais, é importante referir que não houve inscrições de 3ª fase,
havendo foco nos alunos de 1ª e 2ª fases. Uma das práticas implementadas (já
demonstradas, também em parte, pela reformulação do Programa Buddies) foi o
acompanhar de forma atenta e equitativa tanto aos alunos da 1ª e 2ª fase, bem
como o regime diurno e o regime pós-laboral. Consequentemente, foram
realizadas três sessões de esclarecimento:
•
•

1ª fase: uma sessão no regime diurno e outra do regime pós-laboral, no
mesmo dia;
2ª fase: uma sessão no regime diurno

Estas sessões contaram com a participação da Vogal do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano,
que procedeu à explicação dos conceitos e dinâmica das aulas teóricas e práticas, bem como aos
diferenciados métodos de estudo; com o Vogal do Pedagógico em conjunto com um Conselheiro, de
forma a explicar melhor e com maior detalhe o método de avaliação e as bonificações; ambas Vice
Presidências, com o objetivo de informar das diversas atividades e causas que as englobam, como as
atividades desportivas disponíveis e as ações da Ação Social; bem como a Presidência, com uma
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breve mensagem de boas vindas. A sessão orientada para o regime
do pós-laboral contou também com a presença do Vogal do
Departamento do Pós-Laboral, de forma a trazer um melhor
esclarecimento e proximidade. As sessões terminaram com uma
colocação de perguntas por parte dos alunos do primeiro ano.
Consideramos que estas sessões contribuíram para uma
elucidação eficaz, principalmente no tocante aos alunos da 2ª fase.
Tanto as sessões diurnas, como a sessão direcionada para o pós
laboral tiveram muito boa adesão o que nos faz concluir que se
chegou a um grande número de alunos.

Workshop de “Como resolver um caso prático”
O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano sempre sentiu um considerável défice de atenção na
abordagem de assuntos de metodologia. Com isto, decidiu-se proporcionar um Workshop
inteiramente focado no propósito de resolução de casos práticos, onde estas matérias seriam
exploradas mais a fundo.
Este evento contou com a presença de três professores que mergulharam a fundo na exposição de
técnicas e orientações, bem como na chamada de atenção dos erros a evitar. Foi destribuída por todos
os presentes uma folha que resumia o conteúdo por tópicos, elaborada previamente por uma docente,
garantindo, também, o acesso aos que não conseguiram comparecer no evento.
Este défice foi evidenciado pela enorme adesão que encheu o Auditório, onde o pilar da informação,
num ambiente mais descontraído e, assim, chamativo, esteve mais sólido do que nunca.
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Segundo workshop de “Desmistificação das orais”
Este Workshop almejou em assegurar um profundo esclarecimento sobre
os moldes das provas orais, momento de incógnita e maior grau de
ansiedade para os novos alunos. O Workshop consistiu numa exposição
sequencial de orais de melhoria e de orais de passagem, de dicas de
estudo, com a perpetiva de um aluno tutor sobre as mesmas, terminando
com a colocação de questões por parte dos presentes da plateia, que foram
vastas.
Tendo em conta a aproximação da época das provas de avaliação, a
adesão foi muito boa e o balanço a retirar deste evento foi muito positivo,
sustentado pelo feedback por parte dos alunos e dos professores.

Gala do Caloiro
Neste tradicional momento de elegância e magnetismo, tentou-se beber do sucesso das anteriores
edições, bem como apostar na inovação. Após uma sondagem dos alunos do 1º. ano, decidiu-se que
este ano a 7ª edição da Gala do Caloiro, ao contrário do ano passado, não teria jantar. O espetáculo
decorreu no Auditório, com um momento musical de canto em abertura. Quisemos proporcionar
diversão a todos os presentes num ambiente de “Las Vegas”, com o suporte de jogos de interação
feitos com cartas e a elaboração de apostas. No tocante às revelações dos vencedores, onde foi criada
uma categoria nova de nomeados, a entrega de prémios foi feita pelos vencedores do ano passado,
mantendo a prática.
É de chamar à atenção ao atraso de começo e a alguns problemas técnicos de som que ocorreram
durante o espetáculo, matérias que teremos presentes para o futuro como foco de maior cuidado.
Porém, a cerimónia no seu todo assinalou um momento de alegria e descontração, onde o objetivo
de passar um momento marcante foi atingido.
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Fim de semana do Caloiro em colaboração com o Departamente do Desporto, Saúde e Bem-estar
Este foi, sem dúvida, um dos grandes objetivos deste mandato, objetivo esse que podemos dar
orgulhosamente como atingido. Depois de alguma análise, o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano
concluiu que a forma de aumentar a adesão deste evento passaria, no seu
essencial, por uma alteração na data de execução e alguma estratégia de
marketing promocional.
O evento tomou lugar em Coimbra com diversas atividades como um
passeio livre pela parte histórica da cidade, um espetáculo de fado ao vivo
com uma prova de vinho do Porto, a visita de diversos bares e uma
atividade desportiva em colaboração com o Departamento do Desporto,
Saúde e Bem-Estar: canoagem no rio Mondego. É de reforçar a
colaboração entre estes dois Departamentos para a planificação desta
atividade, como também, para alguns pontos de logística. O transporte
foi assegurado, os alunos
pernoitaram num Hostel/Pousada, tiveram direito a
pequeno-almoço e jantares all you can drink, com
entradas numa festa na noite coimbrense. Houve uma
separação de estabelecimentos, pois devido ao numero
de vagas houve dificuldade em se encontrar um
alojamento unitário.
Este foi, sem dúvida, o evento mais marcante do ano,
sendo um momento que enfatizou todo o trabalho do
Departamento de Apoio ao Primeiro Ano. Atividade que
trouxe momentos marcantes e inesquecíveis aos seus
participantes, esperamos que seja um precedente para o futuro e talvez até um dia, um meio de se
realizar um fim de semana de curso.
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Segundo Jantar do Caloiro
Com o propósito de melhorar a qualidade e organização do primeiro jantar do caloiro, a equipa
analizou os erros do jantar anterior, retirando aprendizagens valiosas, que proporcionaram um
aumento no êxito do segundo jantar. Este decorreu no dia da festa Brasileira, o que nos fez aproveitar
a oportunidade temática em termos de decoração e em relação aos jogos de interação que aconteram
no seu decorrer. O record de adesão foi ultrapassado em relação aos anos passados, estando
presentes cerca de 165 alunos de primeiro ano, o que foi um ponto positivo, uma vez que mais alunos
viveram este evento, porém, é de chamar à atenção de que a capacidade dificilmente poderá exceder
estes números sem, no futuro, causar problemas de logística, sem se fazerem algumas mudanças de
forma a aumentar a capacidade.

2º Semestre – 2019/2020
Sessão de explicação sobre o que é um MootCourt
Devido à lamentável situação de saúde pública atual, este evento, já em meados da sua execução,
teve de ser cancelado por razões de força maior. Porém, a solução passará pela sua realização por
meios remotos no mês de Maio, através da plataforma Zoom com a colaboração de docentes.

Mootcourt de Direito Constitucional em colaboração com o Departamento de Produção Jurídica e
Apoio Editorial
Planeado para ter lugar em inícios de Abril, a realização do Mootcourt, pela mesma razão de força
maior, teve de ser cancelado. Esta será a única medida do mandato que dificilmente poderá ser
executada após a data almejada inicialmente, seja de forma online, devido à sua natureza, seja
presencialmente, visto os alunos de primeiro ano de 2019/2020 já estarem em provas de avaliação
de final de semestre.
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Balanço do Mandato
Impossível não começar com um agradecimento ao trabalho e dedicação aos elementos deste
Departamento: ao António Pestana, à Catarina Almeida, à Carolina Alves, à Carolina Silvestre, ao
Duarte Engana, à Elsa Lemos, ao Francisco Gaie, à Inês Fevereiro, à Mariana Alves, à Mariana Silva,
à Matilde Rodrigues, à Margarida Gonçalves, à Laura Garção, à Laura Viana, à Paula Gonçalves, ao
Pedro Castelo Branco e ao Tomás Grencho. Um agradecimento especial também àqueles, que mesmo
fora do Departamento, sempre se mostraram exímios, quer estivessem connosco desde o início da
jornada, quer se tenham associado a nós no seu decorrer.
Esta equipa diversificada lutou pelos alunos, unida pela ambição de inovar e evoluir. No final, cremos
que os objetivos com que o Departamento se comprometeu foram com esforço alcançados. Assim,
em jeito de balanço geral, é possível afirmar que o mandato registou um balanço muito positivo, no
que toca a uma melhor integração dos alunos do regime pós-laboral, bem como no empenho em
igualar as oportunidades dos alunos da 2ª e 3ª fases, através da reformulação do programa buddies
e a planifiação de eventos mais favoráveis em termos de horário. Uma melhor informação e
esclarecimento foram meios para atingir uma adequada adaptação, através das Sessões de
Esclarecimento e Workshops, sem esquecer a importância da vertente mais lúdica do Departamento,
como os Jantares e o Fim de Semana do Caloiro, chegando a um estável equilíbrio entre ambas as
vertentes.
Contudo, há sempre oportunidade para melhorar e crescer, principalmente no tocante ao cumprimento
de hora prevista de início em atividades mais lúdicas como o Jantar do Caloiro e a Gala. Lamentamos
a não execução do Mootcourt de Direito Constitucional, porém, esperamos que no mandato seguinte
este poderá acontecer se assim houver o desejo.
Como consideração final, não podemos deixar de reforçar a ideia de que o Departamento de Apoio
ao Primeiro, neste mandato, se esforçou muito e é de lisonjear as presenças e empenho dos seus
membros.

Considerações Estratégicas
Atendendo à experiência advinda do percurso realizado ao longo deste mandato, importa desenvolver
algumas recomendações, com base na experiência deste:
Ao nível do Guia do Caloiro, apesar dos seus sucessos, será importante avaliar o paradigma vigente
e modernizar esta ferramenta, como sempre se fez ao longo dos mandatos.
Em relação ao Fim-de-Semana do Caloiro, a altura da sua execução é de preservar, pelo que, nessa
época, os alunos têm mais disponibilidade em participar. Apesar de este ter sido planeado com a
devida antecedência, é importante adverter que esta raramente será demais, pelo que, é pertinente
nela apostar, para um maior sucesso e de forma a mitigar mais facilmente quaisquer imprevistos. De
resto, há um vasto espaço de destinos e inovação de conteúdo.
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No tocante ao Jantar do Caloiro analisamos que o apostar em temáticas e respetivos jogos de interação
tem tido um feedback muito positivo, criando um propósito mais definido e um ambiente mais coeso,
questionando se será possível que haja alguma mudança de logística de forma a aumentar a
capacidade de lotação destes eventos, uma eventual analise a ser feita pelos futuros mandatos.
Relativamente aos alunos oriundos da 2ª fase e a sua consequente integração, o objetivo deverá ser
o de diversificar as atividades dedicadas a estes, de modo a combater a constante desigualdade que
estes sofrem em consequência dos condicionalismos inerentes ao funcionamento da faculdade. As
sessões de esclarecimento e os Workshops mostraram ser uma ferramenta muito útil em esclarecer
os alunos e ajuda-los no seu percurso.
Achamos que a chave é pensar sempre de forma criativa e inovadora, tanto para atingir os mínimos
com êxito, bem como para ambicionar sempre por mais.
Posto isto, como consideração final, pensamos que o Departamento tem seguido a política correta, e
é com consciência disto que se deve trabalhar, claro, sempre apresentando melhorias consecutivas
para que os alunos de 1º ano tenham a melhor adaptação e experiência possível no ingresso ao
ensino superior.

Polina Popovych
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ERASMUS E RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

Este mandato representa um novo paradigma, não só pelo trabalho desenvolvido, mas pela aposta na
cooperação dentro da comunidade estudantil. Tivemos como principal objetivo renovar e inovar.
Nesse sentido, construiu-se uma AAFDL ainda mais em conformidade com a representatividade dos
alunos, sobre os valores de cooperação e união e organizaram-se eventos em parceria com outras
associações e núcleos, sempre que existissem objetivos convergentes. No final do dia o importante
é montar as atividades com o maior rigor, imaginação e profissionalismo em conjunto, de modo a
proporcionar os melhores eventos para os estudantes.
O Departamento de Erasmus e Relações Internacionais tinha já uma base sólida que fora desenvolvida
nos outros mandatos tanto a nível dos meios de informação para os alunos, referente aos programas
de mobilidade (através dos guias, grupos e sessões de esclarecimento), bem como na integração dos
alunos de Erasmus, onde existiam eventos fundamentais regulares nos mandatos, como a Welcome
Session em parceria com o GERI (Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais) e com a ELL
(Erasmus Life Lisboa), os Erasmus Dinners e o Buddies Program. É de notar a importância do trabalho
desenvolvido em anos anteriores, que nos dá um ponto de partida e nos permite melhorar e inovar.
Assim, mantivemos os eventos enunciados, tendo ainda desenvolvido, no âmbito da integração dos
estudantes de Erasmus e internacionais, uma Welcome Week em parceria com a ELL e com a
colaboração do Departamento de Desporto Saúde e Bem-Estar. Na vertente de programas de
mobilidade para os nossos alunos, criámos um guia e organizámos sessões de esclarecimento para
o programa Almeida Garrett.
Com o trabalho reaproveitado e inovado, tivemos a oportunidade de trabalhar naquilo que outrora era
uma área cinzenta do departamento. Desenvolvemos novas atividades formativas relacionadas com
temáticas internacionais.

INTERNATIONAL DINNERS
Sendo já uma prática comum de integração dos alunos, existem
sempre pelo menos 2 jantares com o grupo de estudantes de
Erasmus+ e estudantes internacionais: um no final do 2º semestre,
que coincide com o início do mandato e outro no 1º semestre,
coincidente com uma das nossas festas do recreativo.
No nosso primeiro jantar no 2º semestre de 2018/2019, contruímos
um jantar dinâmico, com desafios e jogos entre os participantes. A
adesão foi superior ao expectado e cumpriu o seu objetivo de
interação e integração dos alunos.
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O segundo jantar teve lugar no 1º semestre do ano letivo 2019/2020, tendo tido uma maior adesão,
o que se pode justificar pelo facto dos alunos se terem sentido mais integrados.
O jantar contou também com os buddies da FDUL, de modo aos alunos locais terem uma oportunidade
de estabelecer relações de maior proximidade com os nossos alunos de Erasmus+ e internacionais,
ajudando a sua integração. Apesar de não ter havido muita adesão dos alunos locais, é de notar que
a sua presença é essencial e que no futuro se deva investir nestes eventos conjuntos.

WELCOME SESSION
Esta sessão de esclarecimento é organizada e orientada pelo GERI. Cabe ao
departamento ajudar na logística e comunicação com os parceiros.
Contámos com a colaboração da ELL, um parceiro impecável que nos ajudou
bastante na organização de eventos e tem sempre um papel fundamental na
experiência cultural dos alunos.
Como é essencial a compreensão de todas as experiências que têm ao seu alcance durante a
mobilidade, convidámos a participar os núcleos e associações, aos quais os alunos mostraram
abertura para participar em eventos e cooperar. Agradecemos a todos os núcleos e associações por
terem tido a abertura e apoio nesta iniciativa de participar na sessão, teve um real impacto nos
estudantes.
Por fim, de modo a dar a conhecer as atividades desportivas disponíveis e convidar os atletas a
juntarem-se às nossas equipas, esteve presente o Departamento do Desporto Saúde e Bem-Estar.
Concluímos que esta iniciativa foi um sucesso e deve-se continuar a investir na mesma.

WELCOME WEEK
A welcome week foi organizada com a ELL e contou com a colaboração do Departamento de Desporto
Saúde e Bem-Estar. As atividades desenvolvidas consistiram em: aulas de surf; visita guiada por
lisboa; jantar; pub crawl; sessões de convívio.
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BUDDIES PROGRAM
Este programa promove a integração dos alunos de Erasmus com os alunos locais, consistindo numa
espécie de apadrinhamento. Foi organizado nos dois semestres.
No primeiro semestre, organizámos uma tarde de convívio com os buddies para se conhecerem
pessoalmente, tendo uma adesão satisfatória.
No segundo semestre, planeávamos organizar uma sessão com os alunos de Erasmus e com os
alunos da FDUL que estivessem inscritos no programa de mobilidade Erasmus. Esta sessão tinha
como objetivo o esclarecimento das questões e dificuldades mais frequentes na adaptação. Por
questões de força maior, fomos impossibilitados de as desenvolver. No entanto, seria relevante a sua
concretização nos próximos mandatos.

GRUPOS DE FACEBOOK E WHATSAPP PARA OS ALUNOS DE ERASMUS+
Grupo de facebook
Desenvolvemos este grupo no intuito de criar uma rede
de comunicação com informação essencial estruturada
para os alunos de Erasmus. Idealmente o pretendido
é que haja uma agilização do grupo, permitindo que
haja um reaproveitamento da informação e promoção
de entreajuda entre alunos e ex alunos de Erasmus.
Esperamos, assim, que as futuras direções deem continuidade ao grupo de modo a aproveitar o
trabalho já desenvolvido. A página referente ao grupo pode ser consultada em:
https://www.facebook.com/groups/2634314703462424.
Chat de WhatsApp
Devido ao limite de participantes imposto pelo WhatsApp tivemos de
criar dois grupos, um por semestre. É uma plataforma
importantíssima, que permite uma maior facilidade na comunicação
tanto para questões urgentes como para se combinarem eventos.
O primeiro grupo é denominado
de “Erasmus FDUL group” e o
segundo de “FDUL Erasmus
Spring 2020”. Ambos detém na sua descrição informação essencial
que constitui o leque de FAQ (frequently asked questions), desde
horários de funcionamento do GERI como e quando seria explicado
o horário, onde adquirir o cartão de estudante e links para se
juntarem aos grupos de facebook e de Whatsapp. Os grupos foram
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amplamente usados pelos alunos, sendo mesmo a ferramenta mais utilizada para a comunicação entre
estudantes.

GRUPO DE FACEBOOK PARA OS ESTUDANTES INTERNACIONAIS DA FDUL
Como o nosso departamento, ainda que se insira nas atividades, tem por uso ajudar na integração
dos alunos, sentimos que seria necessário ajudar os estudantes internacionais. Estes alunos têm um
percurso mais difícil pelo choque cultural. É essencial que haja plataformas para que os mesmos
tenham um maior apoio. Para esse efeito, criámos o grupo de facebook «Estudantes Internacionais
FDUL» https://www.facebook.com/groups/486786195480399, onde construímos um espaço com
toda a informação essencial para o ciclo de estudos. Tínhamos por objetivo cooperar com os núcleos
de estudantes internacionais já existentes até para os dar a conhecer e esclarecer a todo e qualquer
estudante internacional sobre as questões mais frequentes.
Porém, como não nos foi facultada a lista de estudantes internacionais, nem a informação de onde os
mesmos se matriculavam, foi impossível obter o sucesso pretendido. Desta forma, reforçamos, nos
próximos anos, o pedido de apoio aos núcleos e estudantes internacionais para aumentar a adesão
ao grupo.

GUIAS DE MOBILIDADE
Acreditamos que estes guias são essenciais para promover os programas de mobilidade que a nossa
faculdade oferece, mas também para os concretizar melhor. Deste modo, tentámos incluir o máximo
de testemunhos possíveis e toda a informação essencial para que os alunos interessados nos
programas de mobilidade possam compreender não só quais as instituições parceiras, bem como as
suas regras e modelos de inscrição. Criámos também o guia do programa de mobilidade Almeida
Garrett. Ambos se encontram disponíveis nos grupos abaixo referenciados e futuramente no website
da AAFDL.
Guia Erasmus+
Houve um investimento no sentido de continuidade do trabalho
que fora desenvolvido na direção anterior. Melhorámos alguns
pormenores e atualizámos as informações tendo construído um
guia bastante completo, atendendo às limitações de informação
ainda referentes ao programa Erasmus.
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Guia Almeida Garrett
O programa apresenta-se como uma solução para muitos alunos que não pretendem ir de Erasmus+,
bem como é interessante para qualquer aluno que pretenda tirar o melhor proveito do ensino superior
português. Contudo como ainda é desconhecido, para a sua promoção criámos um guia com: todas
as regras, instituições parceiras, cadeiras, prazos e regulamento. Facultámos ainda links para todos
os websites oficiais das faculdades de modo a facilitar o percurso dos alunos. Expectamos um
investimento contínuo neste guia e promoção do programa.

SESSÕES DE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PROGRAMAS DE
MOBILIDADE
Como habitual, realizámos sessões de esclarecimento Erasmus+ no 1º
semestre do ano letivo 2019/2020 em conjunto com o GERI, onde é
abordado “por alto” o programa Almeida Garrett. Contudo, sentimos a
necessidade de organizar sessões de esclarecimento específicas do
programa Almeida Garrett. Assim, realizaram-se duas 2 sessões no 2º
semestre, as quais tiveram um feedback positivo por parte dos
estudantes.
Aconselhamos vivamente a um investimento na promoção deste programa, pois existe ainda uma
certa mistificação do mesmo, que não se compreende por ser um programa mais flexível e
interessante para qualquer ciclo de estudos.

GRUPOS DE APOIO PARA OS ALUNOS INTERESSADOS
NOS PROGRAMAS DE MOBILIDADE
Existem agora 2 grupos de Facebook um para cada
modalidade de mobilidade. Ambos contam com: alunos
interessados nos programas; alunos que já participaram
ou que se encontram em mobilidade. Deste modo
conseguimos que, numa só plataforma se agilize a
circulação de informação e comunicação entre os alunos.
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É uma ferramenta muito útil que não deve cair no
esquecimento de manutenção e aproveitamento. Tornase mais simples informar os alunos, promovendo ainda
entreajuda entre os mesmos. Como tal, aconselhamos
que as futuras direções aproveitem os meios já
contruídos, e otimizem. Deixo em baixo os links para
cada um deles.
Grupos de Facebook:
«Programa Almeida Garrett FDUL» https://www.facebook.com/groups/2344073319026825;
«Erasmus+ FDUL» https://www.facebook.com/groups/741110963041247.

CURSO DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
Em parceria com a LISA (Lisbon International Studies
Association) desenvolvemos a primeira edição do Curso de
Direito Internacional Público. Esta iniciativa surge no intuito
de promoção de áreas que não são tão desenvolvidas
durante o percurso académico.
O evento durou 2 dias completos de sessões de aulas,
contando com profissionais das diversas especialidades. O
evento era aberto a ao público em geral, tendo sido
reservado um número de vagas exclusivas para os alunos
da FDUL. Temos a reportar uma incrível adesão incluindo alunos de outras instituições e também de
áreas diferentes. Foi um sucesso e espectamos de que futuro
continue a ser realizado este evento da LISA e AAFDL.
Deixo um especial agradecimento a toda a equipa, não teria sido
possível sem a colaboração entre todos. Por fim, um especial
agradecimento à Mafalda Coutinho pela disponibilidade e dedicação
conjunta para a organização deste evento.
Expectamos que haja uma continuidade do evento no futuro, existindo assim um acordo entre as
associações nesse sentido. Sendo o lucro para servir de investimento na próxima edição do Curso e
remanescente como prémio de outra atividade mencionada a baixo.
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O DIA DO REFUGIADO
Este evento teria lugar em março, tendo sido coorganizado com o Departamento do Cultural e Núcleos
Autónomos, com o NEH (Núcleo de Estudos Humanitários) e contando ainda com a especial
colaboração dos realizadores do documentário «EGEU» Miguel Canaverde e Tomás Barão da Cunha.
Tinha como principal objetivo sensibilizar os estudantes para esta realidade sensível. Consistia num
dia de pequenas palestras em modelo TedX e por fim na exibição do documentário EGEU contando
com a participação e apresentação dos seus realizadores. Ainda contava com uma exposição
fotográfica temporária.
Por motivos de força maior e de conhecimento geral foi impedida a realização de eventos e
posteriormente o encerramento da faculdade. Como tal não nos fora possível ainda determinar uma
nova data para o evento. Porém temos tudo organizado e montado para se proporcionar o evento,
possivelmente no 1º semestre do ano letivo que se segue ou no 2º semestre, dependendo também
da disponibilidade dos intervenientes.
Quanto à organização deste evento, tenho de deixar um agradecimento especial à Ana Mateus que foi
a primeira pessoa a querer trazer o documentário e organizar um pequeno evento sobre esta temática,
foi incansável no trabalho que desenvolveu até na pesquisa e comunicação com os nossos oradores,
sendo todo este evento mérito seu. E ainda à Rafaela Lima que também se mostrou interessada desde
o início tendo sido essencial para a montagem do evento.
A SEMANA DA SUSTENTABILIDADE
A semana do Ambiente que seria desenvolvido em parceria com a ELSA Ulisboa e com o apoio e
participação do grupo de sustentabilidade ambiental da FDUL
Este evento sobre a sustentabilidade surge no intuito de promover uma ação de sensibilização, mas
também de informação académica sobre a sustentabilidade. Iria contar com um dia em especial com
variadas palestras. Durante o tempo remanescente ira contar com algumas atividades e exposições
relacionadas com o tema. Existe já uma planificação para o evento porém teremos de aguardar pelos
mesmos motivos explanados acima por um momento mais oportuno para concretizar o evento.

COURT DE DIREITO INTERNACIONAL
O lucro proveniente do primeiro evento coorganizado com a LISA (o Curso de Direito Internacional
Público), ficou convencionado que seria usado para financiar a organização e prémios de um moot
court de direito internacional coorganizado pelas associações. Porém, por motivos de força maior teve
de ser adiado para o ano letivo que se segue.
Cabendo assim o dinheiro sobrante da primeira edição do Curso de Direito Internacional Público, por
mútuo acordo das associações, para a futura organização deste moot court e segunda edição do Curso
de Direito Internacional Público.
Filipa Martins Costa
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MENSAGEM DOS SUPLENTES
DE DIREÇÃO

Maria Beatriz Cunha
Servir foi o motor que me levou a embarcar nesta jornada, e nada me deixa mais contente que chegar
ao fim deste capítulo da história da aafdl sabendo a competência com que o trabalho da atual direção
foi desenvolvido e o motivo que sempre foi estar lado a lado com todos os estudantes.
Sobre pilares fortemente edificados, uma história centenária e movimentos vários, a diferença poderia
ser algo que nos assombraria. A verdade, outrora, é que a vontade de fazer mais e melhor sempre
nos levou a ir além.
Em tempos assombrados e sobre pressões várias, a aafdl sempre procurou ouvir os alunos, sentir as
suas dores, e servir os seus propósitos.
Assim, não poderia ter mais satisfação em terminar este mandato e saber que fiz parte de uma das
páginas mais bonitas desta história.

João Vitorino
Ansioso à entrada, cansado durante, triste na despedida...
Estou a brincar, nada disto! Podia escrever aqui um poema, mas como sei que não haverá uma única
alma a ler o testemunho de um mero suplente de direção com uma forte índole recreativa, então vou
ser rápido e direto.
Um enorme, gigante voto de louvor a toda a equipa, nos bons e nos maus momentos. É de destacar
uma direção que se pautou sempre por marcar a diferença, nunca descorando a competência. Dou
por terminada esta vivência com alguns remorsos em relação a mim mesmo, mas feliz e grato pela
oportunidade de a ter vivido e acima de tudo de a ter passado com aqueles que estiveram lado a lado
comigo.
Por fim, deixo-vos com uma citação da internet sobre despedidas:
"Dizer adeus não é fácil, mas chega um momento em que é preciso. É preciso dizer adeus, aprender
a por pontos finais, fechar capítulos, encerrar etapas da vida… Mas para isso, é preciso ter coragem
e convicção, porque dizer adeus é se desapegar daquilo que um dia já acreditamos, e de todas as
expectativas que criamos.
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Mas dizer adeus é também se desapegar do que já está perdido ou do que já não vale a pena, e
entender que é hora de começar uma nova fase na vida. Aceitar o fim e dizer adeus pode ser uma
espécie de ritual de libertação. A tristeza de perder algo em que se acreditava pode ser grande. Mas
o alívio de se ver livre de dúvidas e incertezas e saber exatamente qual é o ponto real da situação é
fundamental para reequilibrar as emoções.
Na vida, assim como em uma batalha, para se salvar é preciso saber a hora certa de recuar. Só assim
é possível avançar com mais força e com mais garra em busca de novos destinos, novas batalhas, e
novas vitórias."

Beijinho e abraços, e parabéns guerreiro/a se leste até aqui.

Pedro Barreto
Com um sentimento de gratidão e de orgulho enorme por ter podido representar esta instituição
centenária e com uma história que todos os estudantes se podem orgulhar. Pelos valores que me
guiam e pelos valores em que esta Associação se baseia e por tudo o que por nós foi feito. Sempre
com vocês, Estudantes, como principal preocupação, foi um orgulho poder representar-vos. Despeçome com um sentimento de família que nos uniu todo o mandato; aprender sempre um bocadinho
mais com todos. Agradeço do fundo do coração a quem esteve comigo neste percurso. O meu mais
sincero obrigado. Pela AAFDL, pelos Estudantes, sempre

Fernando Jorge
Eu, Fernando Jorge Lima da Costa, dirigente associativo, nomeadamente suplente de direção no
mandato 2019/2020, venho por este meio dar o meu parecer sobre a experiência que tive durante o
meu mandato.
Para começar, o mandato 2019/2020, teve como ponto de início muita amizade e união entre os
membros da famosa lista L, o que nos proporcionou, e sim respondo por todos, um dos momentos
mais importantes das nossas vidas, que foi a vitória alcançada com muito esforço e dedicação de
todos. Mandato este que me ofereceu o privilégio de fazer parte de uma equipa de suplentes de
direção formada pelos colegas Pedro Barreto, Miguel Vitorino, Beatriz Cunha e Catarina Preto.
Na sua totalidade tive uma experiência muito positiva, não só na vertente da amizade, como na vertente
educativa por ter sido a minha primeira vez a fazer parte de uma associação na sua face organizativa.
A minha conclusão e conselho que tenho a dar aos demais estudantes é que vale a pena fazer parte
deste conjunto de experiências interlaçadas que a associação proporciona, pois além de ter ganho tal
currículo e experiência, ganhei uma família, sem mais, com os meus cumprimentos.
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Catarina Preto
Passaram-se 17 meses, 17 meses desde que tomámos posse, desde que começámos um trabalho
incrível. Foi um mandato cheio de alegrias, desafios e responsabilidade.
É um fenómeno curioso, que acontece dentro desta casa, o amor à Associação. Unimo-nos, alunos e
funcionários, estes que tanto nos ajudam e que são indispensáveis para que tudo funcione.
Chega ao fim o trabalho contínuo da nossa equipa, conquistámos e aprendemos tanta coisa, um
enorme agradecimento também a vocês, meus companheiros.
Aos que virão, deixo aqui o conselho, de que trabalho, dedicação e entreajuda são as palavras de
ordem. Ser dirigente associativo é maior do que qualquer ego, maior do que qualquer credencial ao
peito, fazer parte da associação é antecipar as necessidades dos estudantes, ter brio no trabalho
realizado e mostrar o vosso valor enquanto pessoas.
Foi uma honra servir esta casa, a nossa, para sempre, AAFDL , servir os estudantes e a comunidade
académica.

Os cinco Suplentes de Direção da lista Lado a Lado, deixam por fim um agradecimento, aos
funcionários, aos nossos familiários, amigos e companheiros, que nos acompanharam ao longo do
mandato e sempre nos apoiaram incondicionalmente.
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MENSAGEM DO TESOUREIRO

Como nunca reconheci o interesse de um Tesoureiro escrever oito páginas num Relatório de Contas, vou
escrever apenas três. Não porque não faça sentido escrever oito páginas, certamente fará. No entanto, acredito
piamente que quem muito escreve sobre o que faz, pouco há de ter feito.

Este último ano (e meio) foi um ano decisivo para a AAFDL Editora. Foi o ano da Internacionalização. A Semente
foi lançada e os próximos poderão continuar com a base que está feita, pois é preciso continuar.

Este último ano (e meio) foi um ano em que conquistámos grandes autores e em que solidificamos as relações
com aqueles que já escreviam e editavam connosco. Esta relação, que poderá ser continuada e continuamente
apadrinhada por outros, será um dos mais importantes motores para continuar a fomentar o crescimento desta
nossa querida Editora.

Este último ano (e meio) foi um ano em que quebrámos recordes. Nunca a AAFDL registou um ano com
resultados económicos tão positivos, são 206.000€. De realçar o empenho de todos os funcionários e o carinho
com que levam as suas funções.

Poderão ler o nosso Relatório de Atividades e perceberão que o Tesoureiro pouco faz mas, atenção, o
Responsável Editorial trabalha muito. Não quero maçar ninguém a convencer que fiz muito ou pouco: vocês
poderão analisar. Por isso, agora falo do que quero, como quero!

É de louvar todo o empenho que foi depositado pelos meus colegas e amigos nestes últimos tempos. Uma
palavra especial para o meu Top Five. Ao Filipe, meu bom amigo, que continuemos sempre juntos, porque
durante este último ano (e meio) crescemos e aprendemos muito um com o outro. Espero que tenhas levado
o melhor de mim que, certamente, foi muito inferior ao que pude levar de ti.

À minha eterna Secretária, Maria Beatriz Tacão, que tem um lugar bem guardado no meu coração, pela amizade
e pelo exemplo. Poderei dizer, sem qualquer receio, que foste a melhor Secretária da história da AAFDL. Nunca
te disse isto, porque só agora é a hora certa de o fazer, mas é justo reconhecer o teu mérito e esforço por esta
velha casa. Agora cala-te e se me vieres falar sobre este assunto, continuarei a jurar a pés juntos que és uma
incompetente e não sabes fazer nada, que boa amizade!
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Ao gajo mais esquerdalha que conheço, ao meu querido amigo, João Moreira da Silva. Pelas conversas, pelo
teu empenho em pugnar, sempre, por uma Academia justa e saudável, livre de interesses e sujidade, um muito
obrigado. Sabes que o meu maior desejo neste mundo é que te convertas e percebas que nada melhor para
governar Portugal do que uma direita musculada. Aquele abraço. Se o Biden perder amanhã, não chores, a
vida continua.

Ao meu Ricardo, grande exemplo de humildade. Ainda me lembro, tu também te lembrarás, do primeiro dia
em que entrámos nesta Faculdade e nos cruzamos na Sala de Estudo numa fila imensa para fazermos a
inscrição. Foste a primeira pessoa que eu conheci e perguntei-te de onde eras. FÁTIMA, disseste. Mal sabias
tu da ensaboadela que irias levar nos seguintes vinte minutos sobre os milagres de Fátima. Uma última palavra,
porque nunca me escondi atrás de nada e porque o mereces. Desejo-te a maior das sortes nas próximas
eleições e, independentemente do resultado, continua a ser o menino humilde e bom que és. Não te esqueças,
lidera sempre dando o exemplo. Caso tenhas o privilégio de ser Presidente da AAFDL, dá o teu apoio à nossa
Editora, que vale tanto mais que qualquer festa que possamos imaginar.

Aos meus queridos funcionários, uma palavra especial. Levo-vos no coração e agradeço profundamente todos
os ensinamentos e aprendizagens que me proporcionaram. A AAFDL Editora tem crescido muito nos últimos
anos e esse crescimento deve-se, em grande parte, ao vosso empenho. É importante terem na cabeça a ideia
de que os Dirigentes Associativos vão passando, ano após ano, mas vocês ficam, portanto, tentem dar sempre
o vosso máximo, mesmo quando os Tesoureiros forem tão chatos como eu! Não se esqueçam daquela nossa
reunião, estou certo que todos se lembram: Somos uma equipa e, já agora, vencemos o campeonato!!!

Antes de me despedir de vós e fechar, pela última vez, a porta que abri em 2016, quero partilhar convosco
como vencemos as eleições no ano passado. Get ready!
Não me recordo de uma eleição tão bem disputada nos últimos 10 anos de vida da Associação. (O Carujo
certamente vos dirá que nunca houve, ele sabe sempre estas coisas que mais ninguém sabe) O Filipe não se
calava e estava eufórico a achar que íamos perder. Coitadinho... sabia lá ele o que nos esperava. Dizia-lhe:
“Pipo, não estamos sozinhos”. Ria-se e dizia “lá estás tu com as tuas coisas”. Na noite das eleições, aquela
noite que todos sabemos, eu estava muito calmo. Tinha combinado com um grande amigo meu que, assim
que as urnas fechassem, iríamos em direção a Fátima e por lá ficaríamos até quando achássemos por bem. Foi
uma noite memorável. Pedi a bênção a Nossa Senhora e agradeci-lhe pela vitória (já era tão óbvio para mim
que não consigo explicar a razão). Eram 2h da manhã, já sabia o que aí vinha. Por lá fiquei, até às 5h da manhã,
a agradecer e a pedir a Benção à “mãe de todas as mães”, Mãe que nunca nos deixa, basta confiar. Mãe do
Céu, a Ti, MUITO OBRIGADO! Cheguei a Lisboa, fui ter com os meus e disse-lhes para não se preocuparem,
tudo estava pronto e nós seríamos os próximos. Assim foi.
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Que ano! Que coisa tão boa! Estou certo que deixámos a nossa marca, uma bonita página foi escrita. Não podia
ser de outra forma ... Para sempre, LADO A LADO! Estou eternamente grato a todos aqueles que identifiquem
que esta mensagem é para vós, estou certo que sabem mesmo!
Um agradecimento especial à minha família e à mulher da minha vida, Caet. Por nunca me deixarem sozinho,
por me fazerem sempre tão feliz e comprometido. Que bom que é poder pertencer às vossas vidas partilhar da
vossa intimidade. Somos mesmo felizes, caraças!
A todos os que leram isto até ao fim, coitadinhos! Vão rezar um terço que perdem menos tempo e têm muito
mais graças do Céu. Caso se lembrem, rezem por mim!!!

Tomé Baptista Cardoso
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