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Em nome da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, desejo-vos as
boas-vindas à Faculdade de Direito da Direito da Universidade de Lisboa. 
O dia em que entramos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa representa
mais do que o simples (e já por si muitas vezes complexo) ingresso no Ensino Superior.
Além do crescimento académico e científico que a FDUL proporciona, os quatro anos
que se seguem representam crescimento pessoal, abertura de horizontes e um
conjunto de experiências que certamente te vão marcar pessoal e, um dia mais tarde,
profissionalmente.
 Ao longo destes quatro anos não estarás sozinho/a! A Associação Académica da
Faculdade de Direito estará sempre ao teu lado, garantindo que todas as perspetivas
dos alunos são efetivamente representadas, que não existem condicionantes à
frequência do Ensino Superior por parte de qualquer aluno e que tens uma estrutura de
apoio complementar à tua licenciatura e percurso académico. Para além disso, e porque
também importa aquilo que está para além das salas de aulas, a Associação Académica
proporciona-te o acesso a um conjunto de atividades extracurriculares, desde o
desporto às melhores festas universitárias da cidade de Lisboa. 
A cidade de Lisboa, a FDUL e a AAFDL têm muito para te dar e para tornar única a tua
experiência universitária! Será sempre um prazer fazer esta caminhada ao teu lado!
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CARTA DE BOAS VINDAS 

DO PRESIDENTE

O Presidente de Direção da Associação Académica da Faculdade de
Direito de Lisboa,
Ricardo Vicente

ACOMPANHAMENTO@AAFDL.PT



PORQUÊ A FDL?

 

Porque toda a gente diz que somos a melhor Faculdade de Direito do país, e é por
acreditar que o somos que surge esta pequena mensagem.
Seja com o nosso método de avaliação que te permite um contacto próximo com a
realidade do Direito desde o primeiro dia, seja pelas nossas instalações que têm tudo para
encarares o teu dia-a-dia algo com um ânimo leve, seja a história centenária da AAFDL
que continua a conquistar corações, seja o que for: A FDUL tem uma magia inexplicável,
que só com cada percurso é que é possível compreender. 
Se é um desafio? É, e nunca ninguém há de dizer o contrário, mas é da superação do
desafio que nasce a mudança e o crescimento
O nosso objetivo é garantir que esta transição para um novo ciclo de estudos seja o mais
suave possível, e que o sentimento de desamparo seja mitigado ao máximo com as várias
ferramentas que teremos ao vosso dispor.
Com a AAFDL, a tua casa dentro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, terás sempre
o apoio que precisares em todas as vertentes, nunca esquecendo a integração, o apoio ao estudo, o
cuidado pela saúde mental e o crescimento extra- jurídico.

A FDUL está à tua espera para te receber de braços abertos, e está ansiosa para que tu
cresças aqui, e para crescer contigo.
Até já!
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MENSAGEM DO ACOMPANHAMENTO ACADÉMICO

A Vogal do Acompanhamento Académico e Apoio à Política Externa,
Marta Leite
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A TUA ASSOCIAÇÃO

Aqui te apresentamos aquela que é a Associação Académica da Faculdade de Direito
de Lisboa para o mandato de 2020/2021, portanto, a que te irá receber quando
ingressares na FDUL.
A AAFDL está dividida em 3 órgãos, eleitos e independentes entre si, mas que
trabalham todos para um mesmo fim: servir os alunos!

Tens a Mesa da Reunião Geral de Alunos, o órgão moderador do debate que dá voz
aos alunos, no sentido em que é a instância apropriada para se discutirem os temas
que tocam a todos os alunos, desde questões internas mais relacionadas com a
própria FDUL até questões de política externa que afetam todo o estudante
universitário a nível nacional.

Tens também o Conselho Fiscal, que é o órgão de escrutínio da atividade financeira
da nossa AAFDL, com a responsabilidade acrescida de se tratar de uma Associação
com uma Editora, e por consequência, um grande fluxo financeiro. Assim, transmite
a informação necessária para que esta atividade seja o mais transparente possível
para os nossos associados.  

Por fim, tens a Direção, que, à exceção das Reuniões Gerais de Alunos, é o órgão da
Associação que te proporciona todas as atividades organizadas pela AAFDL, desde o
teu primeiro contacto com a faculdade – como é o caso deste Open Day – até ao
último.
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É encabeçada por um(a) Presidente, um(a) Tesoureiro/a- responsável
editorial da AAFDL Editora- e um(a) Secretário/a. Divide-se em duas
Vice Presidências ligadas às duas grandes áreas de atuação da Direção.
Tens a Vice Presidência da Intervenção e Política Educativa, que será a
vice presidência mais ligada para tudo aquilo que é mais diretamente
relacionado com o teu plano de estudos e a vertente mais académica do
teu percurso em si. Por outro lado, tens a Vice Presidência das
Atividades e Valorização Extracurricular, que como o próprio indica, é
mais virado para a parte lúdica e aquilo que complementa o teu percurso
enquanto estudante e direito, e especialmente, estudante desta casa.

Dentro das Vice Presidências, tens seis vogalidades sob a alçada de cada
uma, que dentro da área em que estão subscritas acabam por dividir as
vertentes de atuação entre si, e cada vogal trabalha, juntamente com a
sua equipa de Colaboradores, para acautelar os problemas que o seu
pelouro suscita.
Para além destes elementos, a Direção da AAFDL conta ainda com cinco
suplentes de direção, que acabam por coadjuvar os vogais na execução
das suas tarefas, e levar a cabo iniciativas e projetos que os próprios
suplentes iniciam.

Em suma, a AAFDL alberga um conjunto de pessoas dedicadas e
esforçadas para o seu trabalho, que olha para os alunos da FDUL, sócios
da AAFDL e para a própria Associação em si como o fim último do
trabalho que é desenvolvido diariamente.

 
 

A TUA ASSOCIAÇÃOA TUA ASSOCIAÇÃO
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Nas próximas páginas, vamos-te apresentar aquele que será o teu plano de
estudos para a Licenciatura em Direito na FDUL, que dura 4 anos curriculares,
ou seja, 8 semestres.
Tens um conjunto de cadeiras que terás obrigatoriamente de fazer, e outras
que podes optar por uma dentro de um conjunto de cadeiras – as cadeiras
“optativas”. No 1º ano escolhes uma Cadeira Optativa logo quando fazes a
inscrição, par a teres no 2º semestre.
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O QUE TE ESPERA

PLANO DE ESTUDOS
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NOTA: No 2º, 3º e 4º anos o plano de estudos pode variar mediante a turma
em que o aluno é colocado (por exemplo: uma cadeira que é no 1º semestre
para a turma A só será no 2º semestre para a turma B). No fim de cada ano
letivo, todas as turmas terão lecionado as mesmas cadeiras obrigatórias
previstas

ACOMPANHAMENTO@AAFDL.PT



Com este resumo retirado do Guia das Cadeiras Optativas de 2019,
consegues perceber qual será o objetivo das cadeiras que poderás
escolher ter no teu segundo semestre do curso.

HISTÓRIA DAS IDEIAS POLÍTICAS

Esta unidade curricular prende-se com a compreensão, em termos
gerais, da evolução do pensamento político-ocidental desde a
Antiguidade Clássica até época Contemporânea e em particular a
relação entre governantes e governados na sua evolução ao longo do
tempo, as diferentes modelações do poder político onde se destacam
matizes ideológicas diferenciadas. “Qual é a origem do Estado?” “E a do
Poder?” “Qual é a melhor forma de regime?” São apenas algumas das
questões que serão tratadas e examinadas, consoante os diferentes
modelos político-jurídico-ideológicos. Esta unidade curricular faz os
alunos solidificar a consciência do quão fulcral é o complementar a
leitura da fonte em questão, não só com o conhecimento da biografia do
autor, mas também com o contexto histórico em que viveu. É essencial
a participação nas aulas práticas para fomento e estímulo do debate,
sendo que é com base nestas que as aulas ocorrem e se desenvolvem. 

CADEIRAS OPTATIVAS
HISTÓRIA DAS IDEIAS POLÍTICAS

1 1ACOMPANHAMENTO@AAFDL.PT



A cadeira de História das Ideias Políticas pretende sobretudo versar
sobre a evolução do pensamento desde a Grécia Antiga até à
atualidade, sendo sempre enunciados diversos importantes autores
que influenciaram as diferentes correntes políticas, desde Platão e
Aristóteles até Marx e Engels. 

Método de Avaliação

TURMA A: Consiste na realização de trabalhos escritos individuais,
exposições orais, participação nas aulas e teste escrito. A percentagem
dos elementos de avaliação pode variar. 

TURMA B: 50% nota da frequência e os restantes 50% são divididos
entre participação oral e um trabalho escrito individual relativo a um
autor. 

TURMA C: Realização de frequência e uma recensão crítica acerca de
um livro. 

TAN: Mini-teste e realização de um trabalho

CADEIRAS OPTATIVAS
CADEIRAS OPTATIVAS
HISTÓRIA DAS IDEIAS POLÍTICAS

1 2ACOMPANHAMENTO@AAFDL.PT



FILOSOFIA DO DIREITO

Filosofia do Direito é uma unidade curricular cujo conteúdo se centra na
evolução do pensamento sobre o Direito, debruçando-se sobre a análise do
conceito de filosofia, a especificidade da filosofia do direito e por fim sobre
o conceito e natureza de direito, na visão positivista como antipositivista
do ordenamento jurídico. Ao longo do semestre estudam-se vários autores
como Sopper, Dworkin, Steiner, Hart, Finnis, Rad Bruch, Alexy, Kelson,
Strasser. É fomentado o espírito crítico e a escolha por uma posição jus
filosófica relativamente a cada problema do direito que é apresentado. A
cadeira circunscreve na leitura e interpretação de certas normas jurídicas,
através de um viés crítico e filosófico. Além disso, induz o aluno a explorar
outras perspetivas de abordagem, conduzindo a linha argumentativa
através de facetas diversas como o direito, moral social, ética e condutas
sociais. É uma cadeira, portanto, provocativa, que tira o aluno da sua
própria zona de conforto, fazendo com que ele seja constantemente
confrontado com temas polémicos, ensinando-o a entender e perceber o
outro lado do espectro

Método de Avaliação
TURMA A: Mini-teste e trabalho.
TURMA B: Prova oral e participação em aula.
TURMA C: Trabalho e peça de teatro.
TAN: 50% realização de um ensaio e restantes 50% realização de uma peça
de teatro.
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C A D E I R A S  O P T A T I V A S
CADEIRAS OPTATIVAS

FILOSOFIA DO DIREITO
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ECONOMIA II
A cadeira de Economia II trata a Macroeconomia. Esta cadeira é
principalmente teórica, estudam-se os grandes indicadores
macroeconómicos – inflação, desemprego, crescimento e contabilidade
nacional – e a maneira como estes se relacionam. Esta secção da ciência
económica dedica-se ao estudo de uma economia regional ou nacional
como um todo. A cadeira aborda igualmente alguns tópicos
microeconómicos antes de transitar para a macroeconomia, temas esses
relacionados com os problemas ambientais, o controlo das empresas, a
pobreza e a intervenção do Estado. Os temas que são lecionados nas aulas
desta cadeira são muito interessantes e dão ao aluno uma perceção de
como funciona a economia como um todo atualmente. Estudam-se
trabalhos de diversos autores, destacando John Maynard Keynes. .

 É, portanto, uma cadeira que aborda a Economia apenas do ponto de vista
teórico, discutindo-se modelos e a conceção das grandes variáveis
macroeconómicas ao longo do tempo, por vários autores.

Método de Avaliação
TODAS AS TURMAS: Realização de um teste e de um trabalho escrito
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C A D E I R A S  O P T A T I V A S
CADEIRAS OPTATIVAS

ECONOMIA II
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SOCIOLOGIA DO DIREITO
A disciplina optativa de Sociologia do Direito visa incutir na nossa
formação jurídica a consciência da interdependência entre o social e
o jurídico, e prende-se com a relação que existe entre o direito e a
sociedade. Os seus conteúdos programáticos distribuem-se por
diferentes épocas, entre as quais: a sua origem, que incide nos
principais percursores e clássicos da sociologia; a sociologia do
direito contemporâneo; o panorama geral, que será uma constante na
nossa vida profissional, sobre o tema “os juristas e a sociologia do
direito”. A disciplina em questão visa desenvolver certas
competências, como a apreciação crítica de temas e o domínio na
área da investigação, de forma a contribuir para uma maior
compreensão das várias vertentes do direito e da sociedade.

Método de Avaliação
TODAS AS TURMAS: Realização de um trabalho.

C A D E I R A S  O P T A T I V A S
CADEIRAS OPTATIVAS
SOCIOLOGIA DO DIREITO
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O Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador Estudante é constituído por
estudantes de todos os anos de licenciatura. Com a vasta experiência dos que
frequentam esta casa há mais tempo e com os novos problemas que surgem com
aqueles que ingressaram este ano, trabalhamos para fazer o melhor por aqueles que
frequentam o regime noturno. 

Deste modo, temos como foco essencial assegurar a integração e inclusão dos
estudantes na vida académica no seu todo, bem como promover a aproximação,
ligação e cooperação com os restantes departamentos que compõem a Associação
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa.

Esta necessidade surge das clivagens que a diferença entre regime diurno e regime
noturno do curso de Direito. Alunos com estatuto Trabalhador- Estudante tendem a
frequentar o curso em regime para pós-laboral, para que conciliem os estudos com
o horário de trabalho.

Da realidade do aluno que estuda e trabalha surge o Estatuto de Trabalhador-
Estudante, para acautelar os melhores interesses destes estudantes de modo a que a
vida laboral e a de estudante universitário sejam facilmente integradas na esfera da
mesma pessoa, com a atribuição de certos benefícios

O CURSO EM PÓS-LABORAL
O REGIME DO PÓS-LABORAL E TRABALHADOR-ESTUDANTE
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O CURSO EM PÓS-LABORAL
O REGIME DO PÓS-LABORAL E TRABALHADOR-ESTUDANTE

Para o efeito, a AAFDL disponibiliza o Guia do Trabalhador- Estudante, onde toda a
questão em torno de obter o Estatuto Trabalhador-Esudante é desmistificada (podes
consultá-lo aqui https://aafdl.pt/guia-trabalhador-estudante/)

Ainda assim, a AAFDL trabalha essencialmente para que as atividades realizadas pelos
vastos departamentos que a constituem sejam disponibilizadas para todos os alunos
do Curso de Direito e não restritas a apenas alunos do regime diurno da FDUL. 

Por isso, e em torno do espírito académico, temos como foco essencial lutar pela
igualdade entre regimes, como também pela não alienação do regime pós-laboral.

A Vogal do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante,
Mónica Santos
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Estes anfiteatros que aparecem nas fotografias são normalmente
anfitriões de aulas teóricas. Tens anfitratros como o Anfiteatro 1, de
madeira mais escura, que pertencem à parte mais antiga da faculdade, e
outros de madeira mais clara como este Anfiteatro 10, que integram uma
parte mais moderna. Este tipo de informações podes ouvir no Vídeo do
Open Day 2021, que está disponível no site da AAFDL.

AULAS

DA TEÓRICA À PRÁTICA
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As aulas teóricas são aulas mais expositivas, onde muitas vezes o Professor
Regente que dá a aula é autor do livro que serve como manual base para essa
cadeira. Com base na matéria lecionada nestas aulas é possível desenvolver
um estudo mais aprofundado dos temas que foram abordados no estudo fora
das aulas, ou mesmo em sede de aula prática. As aulas teóricas são dadas
para as Turmas A, B C E TAN, cada turma enquanto um todo, ou seja, podem
aparecer 200 pessoas por aula teórica.
As aulas práticas são aulas mais pequenas, onde as turmas não costumam
ultrapassar os 30 alunos, até pela prórpia natureza da aula. São aulas
lecionadas por um Professor Assistente, destinadas a proporcionar um
contacto com o Mundo do Direito desde as primeiras aulas. É nestas aulas
que se tiram dúvidas, resolvem casos enviados pelos professores, e onde
serás avaliado também, se optares por fazer a cadeira em método A.
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AULAS

DA TEÓRICA À PRÁTICA
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Existem os seguintes métodos de Avaliação:
·     Método A ou de Avaliação Contínua
·     Método B ou de Avaliação Final
·     Método especial das unidades curriculares optativas
 
Método A ou de Avaliação Contínua
O método de avaliação contínua visa apurar os conhecimentos do aluno na
unidade curricular, tendo em conta o trabalho realizado no período letivo da
mesma.
São elementos da Avaliação Contínua: uma prova escrita; outros elementos, que
podem consistir em trabalhos escritos de pesquisa ou investigação, recensões e
comentários de jurisprudência, resolução de hipóteses práticas nas aulas ou
como trabalho de casa, preparação e realização de simulações de julgamento,
entre outros.
O aluno que em método A obtenha nota de Avaliação Contínua igual ou superior
a 12 valores fica aprovado na unidade curricular. Caso obtenha nota de Avaliação
Contínua compreendida entre 8 e 11 valores fica admitido a exame escrito,
podendo ainda ser admitido a oral.
O aluno que, em método A, obtenha nota de Avaliação Contínua entre 10 e 11
valores pode alterar de Método A para Método B no prazo de 24h após
lançamento da nota.
O aluno que, em método A, obtenha nota de Avaliação Contínua entre 8 e 9 passa
automaticamente de Método A para Método B com possibilidade de cancelar a
alteração em 24h.
O aluno que, em método A, obtenha nota de Avaliação Contínua inferior a 8
passa automaticamente para Método B.

AVALIAÇÃO

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
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Método B ou Avaliação Final
O método de Avaliação Final destina-se a apurar os conhecimentos do aluno na
unidade curricular tendo em conta os resultados obtidos na época de exames
realizados no fim do semestre.
O aluno inscrito em Método B realiza um exame escrito, e caso obtenha uma
classificação entre 8 e 11 valores fica admitido a prova oral.

Método especial para Unidades Curriculares Optativas
O método de avaliação e respetivos elementos das unidades curriculares
optativas compete ao Professor Regente.
Na falta da fixação do método de avaliação pelo Professor Regente, vigoram os
Métodos de Avaliação A e B.
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M É T O D O  D E  A V A L I A Ç Ã O

DA TEÓRICA À PRÁTICAMÉTODOS DE AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO
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AVALIAÇÃO

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
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O Fénix é a plataforma virtual que te permite ter acesso às informações mais
importantes do teu percurso, utilizada tanto pelos docentes como pelos
alunos. É lá que as tuas notas são publicadas, que te inscreves em exames
escritos, em orais, etc. Tens o teu utilizador e a tua palavra passe, que em
qualquer lugar e a qualquer hora do dia te fazem entrar no site do Fénix e
consultar todo o tipo de informações.
Uma das funcionalidades do Fénix é também a funcionalidade do cálculo da
média, que na nossa Faculdade foge à média aritmética, porque é adicionada
uma valoração se se verificarem certas condições, que é chamada
“bonificação”.
A bonificação é adicionada à média caso o aluno faça as 10 cadeiras previstas
no plano de estudos no respetivo ano curricular em que está inscrito. A
bonificação funciona da seguinte forma:
- A classificação anual obtida pelo aluno que concluiu a totalidade das
unidades curriculares de um ano letivo com aproveitamento nesse mesmo
ano é acrescida de 0,6 valores. 
- A esta bonificação acresce uma bonificação final, também de 0,6 valores
caso o aluno conclua os quatro anos de licenciatura tendo, em todos os anos,
aproveitamento em todas as unidades curriculares.
 - No total, a soma das bonificações não poderá acrescer na média mais de
um valor.
Esta questão está prevista no artigo 42º do Regulamento de Avaliação da
FDUL.

PLATAFORMA FÉNIX

E BONIFICAÇÕES

ACOMPANHAMENTO@AAFDL.PT
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APOIOS

A FDUL tem vários gabinetes e serviços à disposição para te ajudarem em
questões curriculares, como por exemplo a Divisão Académica,  e para
ires um pouco mais além com experiências enriquecedoras, como
oportunidades de Estágios, Erasmus, e muito mais.

Divisão Académica- é na Divisão Académica que se resolvem todas as
questões relacionadas com a matrícula, inscrições nas várias fases
avaliativas, entre outro tipo de apoio logístico.
Mails-licenciatura@fd.ulisboa.pt/ posgraduados@fd.ulisboa.pt 

Gabinete de Erasmus e Relações Internacionais- O Gabinete Erasmus e
de Relações Internacionais (GERI), é um serviço administrativo que
prepara, executa e apoia as atividades de internacionalização da FDUL, no
âmbito do Programa Erasmus+. Nos últimos anos, acompanhando o
alargamento do âmbito do Programa Erasmus+, o GERI tem vindo a
desenvolver numerosas iniciativas, promovendo e intensificando a
europeização e a internacionalização da FDUL.
Mail- erasmus@fd.ulisboa.pt

ACOMPANHAMENTO@AAFDL.PT
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APOIOS

Gabinete de Apoio Psicológico- A FDUL dispõe de um Gabinete de Apoio
Psicológico, para todos os alunos da FDUL. Este Gabinete tem por base uma
iniciativa da AAFDL, que mereceu o apoio da Direção da Faculdade,
designadamente, na disponibilização das instalações. Trata-se de uma
estrutura de acompanhamento e apoio ao dispor de todos os alunos da FDUL,
num quadro de reserva e confidencialidade.
Mail- martacostapsi@gmail.com – contacto da Dra. Marta Costa, Psicóloga do
GAP.

Gabinete de Responsabilidade Social- O Gabinete de Responsabilidade Social
apoia os estudantes e os trabalhadores da Faculdade de Direito com
dificuldades económico-financeiras, sociais e de integração, prestando neste
âmbito, ainda, apoio à comunidade. Atua em articulação com os SASUL
(Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa), e ao abrigo de protocolos
com os nossos parceiros, como a AAFDL, na divulgação e na criação de apoios
sociais aos estudantes (designadamente, bolsas de estudo, bolsas de Mérito
Social, apoios sociais indiretos, entre outros.
Mail- responsabilidadesocial@fd.ulisboa.pt

ACOMPANHAMENTO@AAFDL.PT

mailto:martacostapsi@gmail.com
https://www.sas.ulisboa.pt/
http://www.fd.ulisboa.pt/parcerias/responsabilidade-social/
mailto:responsabilidadesocial@fd.ulisboa.pt


 
 

MUITO MAIS DO QUE  
 

DIREITO



A AAFDL está cá para te proporcionar as melhores experiências naqueles
que serão os melhores 4 anos da tua vida. Segue o Instagram da AAFDL
Desporto para estares sempre a par das novidades!
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DESPORTODESPORTO

ACOMPANHAMENTO@AAFDL.PT
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DESPORTOCULTURAL

E NÚCLEOS AUTÓNOMOS
Este departamento faz a ponte e gestão dos vários Núcleos da Faculdade e
a AAFDL, para além de promover atividades e eventos que despertam o teu
lado mais cultural!

Temos núcleos que te unem pelas tuas raízes (Núcleo de Estudantes
Africanos, Luso-Brasileiros, Regiões Autónomas), pelos teus interesses
(ELSA U.LISBOA - European Law School Association, SDAL - Sociedade de
Debates Académicos de Lisboa,  Cénico de Direito...), e pela tua paixão pela
música temos Tuna Masculina e Feminina (Venusmonti e Barítuna).

ACOMPANHAMENTO@AAFDL.PT
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DESPORTOEVENTOS RECREATIVOS

É na FDUL que vais encontrar as melhores festas universitárias de toda
a cidade de Lisboa, que esperamos poder voltar a elas o mais rápido
possível. Enquanto isso não for possível, a AAFDL arranja forma de se
reinventar e garantir bons momentos recreativos aos nossos alunos!

 

ACOMPANHAMENTO@AAFDL.PT



 

Passa pelo site da AAFDL (aafdl.pt) e vê a Visita Guiada Virtual que
preparámos para ti!
Para qualquer dúvida que tenhas consulta o nosso site ou contacta o
e-mail que está no rodapé, e todas as tuas questões vão ser
respondidas!

Até já!

AINDA NÃO ESTÁS

CONVENCIDO?
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