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A Reunião Geral de Alunos é o espaço onde os problemas da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa são debatidos. Aqui, poderás não só dar voz aos teus problemas, 

como também debater o dia a dia da nossa faculdade, contando com os representantes 

dos alunos para te esclarecerem.

A pandemia que se instalou na nossa sociedade e que forçou a uma mudança 

do quotidiano também afetou a atividade da AAFDL, tendo forçado a uma alteração 

da organização da RGA, o que requer uma atualização do Guia da RGA para o formato 

online.

A Mesa é composta pelo Presidente, Vice-Presidente, dois Secretários e dois 

Suplentes que garantem não só o normal funcionamento das Reuniões, mas também o 

cumprimento dos Estatutos pelos demais órgãos que compõem a AAFDL.

Com este Guia pretendemos dar-te a conhecer de forma simplificada o funcionamento 

da RGA, em específico as novas nuances que o regime online veio proporcionar.
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CONVOCAÇÃO

Para além das RGA’s Ordinárias (no início e no fim do mandato), existem as Extraordi-

nárias que podem ser convocadas por iniciativa dos Órgãos da AAFDL, ou através de 

requerimento de pelo menos 50 alunos que deverá ser enviado para o email mesa_rga@

aafdl.pt.

PONTOS DE ANÚNCIO

As convocatórias são afixadas nos placares da Faculdade, no Facebook e Instagram da 

AAFDL.

O link de cada sessão é disponibilizado momentos antes do início da mesma no evento 

do Facebook e no grupo Campbook.

CREDENCIAÇÃO

Para entrares na sessão, é necessário que coloques o primeiro e último nome no nome de 

exibição da plataforma Zoom.

Após ser confirmado que és aluno de um dos três ciclos de estudo da Faculdade de Di-

reito, serás encaminhado para uma sala na sessão onde terás de mostrar o documento 

de identificação.

Após a conclusão deste processo de credenciação seguirás para a sala da RGA.

INTERVENÇÕES

Podes intervir ao longo da RGA sempre que considerares necessário. Poderás apresentar 

projetos, moções, propostas, recomendações e sugestões sobre os pontos em discussão. 

Para tal, deverás selecionar a opção “Levantar a Mão” na sessão Zoom e aguardar que a 

Mesa te conceda a palavra.
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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Podes questionar os oradores que estão a intervir, devendo para isso inscreveres-te até 

ao final da intervenção.

Para tal, para além de teres de selecionar a opção “Levantar a Mão”, deverás ligar a tua 

câmara e levantar o braço, de modo que seja percetível que não te estás a inscrever para 

realizares uma intervenção.

VOTAÇÃO

As deliberações da RGA são tomadas por maioria simples dos votos dos estudantes pre-

sentes, sem prejuízo das disposições especiais previstas nos Estatutos.

Cada estudante tem direito a um voto, sendo este pessoal e exercido de forma pública. 

Poderás votar a favor, contra ou absteres-te das deliberações colocadas a discussão.

Para tal, deves “Levantar a Mão” no momento em que for questionada pela Mesa a orien-

tação de voto da RGA. 

VOTO ANTECIPADO

Os estudantes de pós-laboral e trabalhadores-estudantes poderão antecipar o seu voto 

a todo o tempo sempre que a pergunta de votação estar formulada, antes ou durante a 

RGA, devendo para isso fazer prova da sua situação estudantil através do Fénix, da decla-

ração de trabalhador-estudante fornecida pela Faculdade, ou pelo contrato de trabalho.

REQUERIMENTOS E INTERPELAÇÕES À MESA

Podes fazer chegar requerimentos, quer até ao início da RGA, através do email mesa_

rga@aafdl.pt, ou de forma oral ao longo da mesma, de forma a introduzires, ou alterares 

algum ponto na ordem de trabalhos ou para questionar alguma decisão da Mesa.

DEVERES DOS MEMBROS DA RGA

Cabe a todos os Estudantes comparecerem e participarem naquilo que é uma parte es-

sencial da vida da AAFDL, pautando-se por uma postura de boa-fé, lealdade, imparcia-

lidade e ordem, para que a RGA possa prosseguir os seus trabalhos corretamente e de 

forma célere, prestigiando-se sempre.

estiver
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Este Guia não dispensa a consulta dos Estatutos e Regimento 

disponibilizados no site da AAFDL. Qualquer dúvida que 

surja, podes colocá-la a qualquer membro da AAFDL, ou 

através do email mesa_rga@aafdl.pt.


