
Proposta Orçamento Participativo 2021 

 

Data de criação: 08/10/2021 

Área Temática: Acesso a bibliografia por parte dos alunos 

Local: Biblioteca Jurídica da AAFDL, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Destinatários: Todos os alunos da faculdade, em particular os alunos com carências 

económicas 

Impacto da proposta para os alunos:  Garantir o acesso a manuais escolares atualizados  

por todos os alunos, que poderão requisitar estes exemplares na Biblioteca Jurídica da 

AAFDL 

Proponente: AAFDL 

Descrição: 

A proposta que agora se apresenta pretende responder a uma problemática que dificulta 

o percurso académico dos alunos da FDUL e acentua a desigualdade social no ensino 

superior e, em concreto, dentro da Faculdade de Direito de Lisboa. A dificuldade no 

acesso à bibliografia recomendada, que se sabe essencial para obter um bom 

aproveitamento académico, é uma barreira que tem prejudicado a vida de inúmeros alunos 

na Faculdade de Direito de Lisboa. 

Com vista a reduzir esta discrepância e a promover a igualdade social no ensino superior, 

a AAFDL no seu atual mandato está a remodelar a Biblioteca Jurídica, tendo esta mudado 

de instalações e sido organizada e catalogada. Apesar de possuir muitas obras com 

interesse para os alunos, foi possível identificar várias lacunas na bibliografia que se 

considera essencial para os alunos da faculdade, sendo por isso necessária a aquisição de 

obras recomendadas pelos planos de estudos nas suas edições mais atuais, para garantir a 

máxima utilidade da Biblioteca na vida dos alunos.  

Os livros da Biblioteca Jurídica poderão ser consultados e requisitados por todos os 

alunos, sendo que será dada a possibilidade de requisição semestral das obras repetidas 

(para garantir que estes empréstimos não privam os restantes alunos do acesso aos livros). 

Considera-se que esta possibilidade de empréstimo semestral terá um enorme impacto na 

vida dos estudantes com dificuldades económicas e para quem tem sido altamente 

desafiante conseguir estudar e progredir academicamente com o acesso a materiais de 

estudo altamente condicionado pela situação económica.  



Por último, o orçamento disponível, no valor de 1000€, seria integralmente gasto na 

compra das obras (no caso das obras mais procuradas e manuais-base das cadeiras 

comprar-se-iam vários exemplares iguais), sendo estas obras naturalmente de diferentes 

editoras. 


