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 MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

Começo por confessar que é com dificuldade em descrever aquilo que foi o mandato 2020/2021 

da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa que começo este balanço final.  

É certo que em cada mandato há novos desafios, que cada cargo tem a sua exigência e 

complexidade, que cada equipa têm as suas particularidades e que todo o trabalho desenvolvido 

ao longo de um ano é objetivamente mensurável. Mas, tão certo quanto isso, é que este foi um 

mandato diferente. Essa é uma circunstância que deve gerar necessariamente uma reflexão 

também ela diferente.  

Desde o primeiro dia em que contactei com a AAFDL que imaginava genericamente um tipo de 

Associação: uma Associação de todos e para todos, uma Associação próxima, humana e 

transparente. Sempre idealizei a Associação desta forma e desde sempre associei à AAFDL a 

nobre tarefa social de criar e dar oportunidades àqueles que tendencialmente não as têm, mudando 

a vida daqueles que se com ela se cruzam.   

Facto é que, no exato momento em que senti que tinha verdadeiramente a oportunidade de 

promover aquela que era a AAFDL que idealizava, deparei-me com um contexto em que tudo 

parecia difícil e instável, em que abundavam os “contras”, em que o simples era complexo e em 

que a verdadeira essência do trabalho associativo dava lugar a um caminho frio e solitário. Assim, 

esta equipa teve necessariamente que repensar aquela que seria a forma como olhava para esta 

tarefa: acreditávamos que teríamos um mandato dito “normal”, mas as circunstâncias 

incumbiram-nos da difícil tarefa de guiar a AAFDL num momento crucial e particularmente 

conturbado da sua história.  

A missão era clara: elevar a História e a imponência da AAFDL, independentemente das 

circunstâncias.  

Para que essa missão fosse exequível, para que fosse possível atravessar o período pandémico de 

forma estável e para que fossem implementadas as mudanças estruturais que nos propusemos a 

desenvolver, era necessário definir prioridades e grandes áreas de atuação e objetivos para o 

mandato.  
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Assim, a Direção da AAFDL traçou ao longo do seu mandato um conjunto de grande objetivos 

para o mandato, nomeadamente:  

i. Reorganizar, reforçar e tornar mais eficiente a rede de Ação Social da Associação 

Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. 

ii. Garantir a criação, continuidade, reinvenção e melhoria das atividades e iniciativas 

curriculares e extracurriculares promovidas pela AAFDL. 

iii. Desenvolver um projeto a médio-longo prazo para a Saúde Mental e, em particular, para o 

Gabinete de Apoio Psicológico.  

iv. Expandir o âmbito de atuação da AAFDL em matéria de desporto, saúde e bem-estar. 

v. Desenvolvimento de um programa de apoio aos estudantes internacionais. 

vi. Atuação concertada no âmbito da Política Externa e Política Educativa. 

vii. Desenvolvimento de uma política editorial mais robusta e de fortalecimento de laços de 

cooperação com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

viii. Criação de política de marketing editorial. 

ix. Aproximação da oferta de formação pós-graduada e do Gabinete de Saídas Profissionais da 

FDUL. 

x. Dar início à recuperação do arquivo histórico da AAFDL. 

Num primeiro momento do mandato, marcado pela suspensão do ensino presencial e no qual as 

bases das Associações Académicas e de Estudantes de Lisboa esmoreciam, procurámos dizer 

“presente” nos domínios nos quais era urgente intervir. 

Começámos assim por direcionar o nosso foco para a Política Externa, nomeadamente para a 

relação com as restantes Associações Académicas e de Estudantes da Universidade de Lisboa. A 

este respeito, promovemos uma atitude ativa de cooperação entre as várias Associações, 

procurando garantir que a Universidade suspendia todas as atividades presenciais (dada a 

evolução da pandemia) e que, simultaneamente, acautelava todas as situações nas quais essa 

decisão pudesse criar um prejuízo efetivo para os estudantes.  

Ao longo deste processo, tivemos oportunidade de ser uma das associações subscritoras de um 

pedido conjunto das várias Associações e, após consulta aos estudantes da FDUL e com a 

consciência de que os estudantes deveriam ter uma voz ativa também ao nível da identificação 

de problemas e soluções concretas, a AAFDL apresentou conjunto de reivindicações concretas 

junto da Reitoria da Universidade de Lisboa, designadamente em matéria de ação social 
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universitária, acesso a meios tecnológicos para acompanhamento da atividade letiva, práticas 

pedagógicas e acesso aos serviços da Universidade. 

Assim, e ainda que num cenário em que o movimento associativo parecia tão esmorecido quanto 

perdido, decidimos não só incentivar a cooperação entre Associações Académicas e de 

Estudantes, bem como ir mais além, fazendo exigências perentórias nestas matérias. 

Nesta fase do mandato, e numa perspetiva interna, a Direção da AAFDL entendeu também como 

crucial a adaptação das atividades académicas e das iniciativas de natureza curricular e 

extracurricular, procurando garantir que existia uma continuidade, adaptação e melhoria efetiva 

da oferta aos alunos neste sentido. Para o efeito, foi realizada uma forte aposta na criação de 

novas dinâmicas, assim como no setor do marketing digital.  

Também numa perspetiva interna, a Direção da AAFDL decidiu implementar um conjunto de 

novas iniciativas estruturais, extraordinárias, assim como uma melhoria das iniciativas já 

existentes, designadamente em matéria de Ação Social, Pedagogia e Saúde Mental.  

Relativamente à Ação Social, o objetivo fundamental passou por garantir que, para além de todo 

o apoio existente em condições de normalidade, todos os alunos da FDUL tivessem em igualdade 

de circunstâncias no acesso ao ensino à distância. Para o efeito, foram introduzidas três medidas 

fundamentais: negociação de um apoio à aquisição de livros e manuais com a Direção da FDUL; 

levantamento das situações de carência financeira; criação do Fundo de Emergência Tecnológica. 

Em matéria de saúde mental, iniciou-se um processo de consciencialização de que este deveria 

efetivamente ser um projeto com uma estratégia a longo prazo. Para além disso, e atendendo à 

situação pandémica, procedeu-se a um ajustamento organizacional do Gabinete de Apoio 

Psicológico em termos de consultas, horas e conteúdos.  

O crescimento nas mais diversas áreas foi visível no prisma interno e externo à Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, sendo recorrente o bom feedback recebido por parte daqueles 

com os quais nos relacionámos neste período, que destacavam a AAFDL como uma Associação 

sem paralelismo neste período em concreto. Mais do que manter a AAFDL viva e presente na 

vida dos alunos e de toda a comunidade, importava crescer e potenciar a ideia de uma AAFDL 

continuamente ativa. Com esta consciência, conseguimos! 

Já no que respeita à segunda parte do mandato, num circunstancialismo de retomo à normalidade 

da vida académica, a AAFDL procurou promover e implementar as medidas e reformas 

estruturais a que se tinha proposto.  
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Assim, é de destacar as seguintes reformas estruturais: 

i. No campo da Saúde Mental, a Associação Académica procurou estruturar o Gabinete de 

Apoio Psicológico tendo em vista o robustecimento da sua atuação a médio-longo prazo. Assim, 

esta Direção tomou a decisão fundamental de celebrar um contrato de trabalho com a psicóloga 

em funções no GAP, assim como de recrutar um estagiário para o Gabinete.  

Às alterações estruturais na organização do GAP, esta Direção decidiu ainda juntar um conjunto 

de medidas e iniciativas contínuas tendo em vista a consciencialização crescente relativamente 

às questões de saúde mental. 

ii. Relativamente à Ação Social, implementámos reformas estruturais, designadamente ao nível 

dos apoios indiretos da AAFDL e do acesso ao conhecimento jurídico. Para o efeito, os 

procedimentos relativos à atribuição dos apoios indiretos foram alterados e formalizados, foi 

celebrado um Protocolo a três anos com a Sociedade de advogados Cuatrecasas que visa a 

atribuição de bolsas sociais e foi ainda revitalizada a Biblioteca Jurídica da Associação 

Académica. 

iii. Ao nível das saídas profissionais e do acompanhamento da oferta curricular da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, foi desenvolvido um importante trabalho tendo em vista o 

estreitar de laços entre a Associação Académica e o Gabinete de Saídas Profissionais da FDUL, 

havendo lugar a um acompanhamento das respetivas iniciativas, a propostas feitas em termos de 

procedimentos adotados e à colaboração tendo em vista o esclarecimento relativo à oferta pós-

graduada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

iv. Foi também desenvolvido um programa de apoio aos estudantes internacionais composto 

por um conjunto de iniciativas que visavam o fortalecimento da relação da AAFDL com os 

núcleos autónomos, a boa receção e acompanhamento dos estudantes internacionais e a prestação 

de informação relativa, designadamente, à atuação da AAFDL no campo da ação social. 

v. Ao nível da política externa, o mandato 2020/2021 da AAFDL é fortemente marcado pela 

ligação ao Conselho Nacional de Estudantes de Direito, nomeadamente em torno das questões 

relacionadas com os estágios não remunerados e com o acesso às profissões jurídicas, 

designadamente à advocacia.  

Relativamente ao acesso à advocacia, a AAFDL teve a oportunidade tomar a dianteira do 

combate à proposta de alteração dos estatutos da Ordem dos Advogados juntamente com o 

CNED. 
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Ademais, o estreitamente de laços com o conjunto das associações da Universidade de Lisboa e 

com as mais diversas estruturas da sociedade civil sempre foi uma realidade presente neste 

mandato da AAFDL.  

vi. Relativamente às iniciativas curriculares e extracurriculares realizadas, conseguimos elevar 

a fasquia, diversificando a oferta aos nossos alunos e reajustando as iniciativas desenvolvidas 

anualmente pela AAFDL.  

vii. Em termos de política editorial, e perante o surgimento da Imprensa FDUL, esta Direção da 

AAFDL teve a oportunidade de estabelecer uma cooperação com a Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa em matéria editorial, alcançando assim o objetivo de aumentar aquele 

que é o seu espólio editorial. Ademais, o protocolo celebrado com a FDUL assentou num objetivo 

rigoroso e por nós cumprido de salvaguardar a AAFDL Editora, garantindo que a sustentabilidade 

desta seria sempre a prioridade.  

Este protocolo foi elaborado em estreita colaboração com os alunos por meio da Reunião Geral 

de Alunos e procurou acautelar a AAFDL Editora em todos os cenários possíveis, sendo a 

minúcia do texto do protocolo reflexo disso mesmo. 

viii. Foi ainda desenvolvida uma política de aposta no marketing editorial, atendendo ao 

circunstancialismo do mandato e às exigências do mercado concorrencial. Tal aposta teve 

resultados imediatos e permitiu projetar a nossa Editora em âmbitos menos explorados, ainda que 

necessite de uma maior e contínua aposta. 

ix. Relativamente às atividades de recreação, é de destacar o equilíbrio pelo qual se pautou este 

mandato. A par de iniciativas que visavam unicamente a satisfação dos nossos alunos, foram 

desenvolvidas iniciativas que permitiam garantir que as festas retomavam a sua viabilidade 

financeira – tal só foi possível por meio da reflexão em torno dos vários modelos possíveis. 

x. Destacamos ainda no campo do desporto, saúde e bem-estar a consistência do apoio às 

equipas e modalidades, os enormes progressos feito em torno da comunicação e a diversidade de 

iniciativas no campo da saúde e bem-estar. 

Após este percurso por alguns dos marcos mais importantes do mandato desta Direção, resta-me 

concluir que terminamos com o sentimento de que este foi, apesar de todo o circunstancialismo, 

um mandato extremamente positivo. Para além da elevação e da diversificação das iniciativas 

consideradas “regulares”, este foi um mandato onde foram tomadas medidas e criados projetos 

verdadeiramente estruturais no seio da AAFDL e da sociedade civil, que marcaram, marcam e 

hão de marcar a vida de muitos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – 

é esse o verdadeiro legado deixado por esta Direção. 
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Findo o presente mandato, agradeço primeiramente àqueles que me permitiram os primeiros 

contactos com a Associação Académica. De destacar a Lista P – O Próximo Passo, nas pessoas 

do Rafael Silva e do Francisco Araújo, que me transmitiram os reais valores da AAFDL e que 

me proporcionaram um caminho e crescimento incríveis.  

À Direção 2019/2020, nas pessoas do Filipe Gomes, Tomé Cardoso, Beatriz Tacão e João 

Moreira da Silva, com as quais tive a primeira oportunidade de contribuir para que fosse escrita 

uma bela página da História da AAFDL.  

À Lista M – O Motivo és Tu, por terem confiando, acreditado e sonhado comigo. Àquilo que 

fizemos, nas circunstâncias que fizemos e com a motivação que fizemos é indescritível! 

Ao top 7, por juntos termos conduzido os caminhos desta Associação durante um dos mais 

difíceis mandatos da história, por acreditarem comigo, por terem estado sempre cá e por terem 

descoberto comigo uma força que achámos que tínhamos.  

Ao nosso top 5, por terem sido a chave que desbloqueou esta Associação, por todo o sacrifício 

que fizeram e pelo exemplo que foram enquanto pessoas e dirigentes associativos. 

A toda a Direção 2020/2021 da AAFDL, por, com sacrifício, comigo terem acreditado que íamos 

cumprir esta missão até ao fim e da melhor forma que sabíamos. Obrigado pela forma com que 

sempre pautámos a nossa atuação na relação entre nós e com os outros. Obrigado por terem sido 

uma verdadeira Direção de sonho. 

Ao Francisco Sousa, pela seriedade, proximidade, flexibilidade nas relações com a Direção.  

Ao Tomás Viçoso, pela transparência, proximidade, colaboração e exigência que sempre 

conseguiu incutir no relações com a Direção. 

Ao Miguel Cruz, pelo rigor, ambição e pela perspetiva política com que analisava cada situação.  

À Klerlie Santos, pela leveza e calma que transmitia a cada momento. 

Ao Diogo Lopes, pela paciência, sacrifício, humildade e seriedade com que sempre encarou o 

respetivo mandato enquanto Vice-Presidente.  

À Inês Almeida, pela exigência, rigor, sacrífico e exemplo que sempre transmitiu a esta Direção. 

Personalizaste o conceito de bom dirigente associativo e foste muito além daquilo que estavas 

incumbida de fazer. Foste o apoio, a força, a compreensão e o alento que precisei em tantos 
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momentos, assim como a vontade, a seriedade e o compromisso que precisei em tantos outros 

momentos. Obrigado por tudo!  

Aos meus amigos, pela compreensão e por todo o apoio que me deram. 

À minha família, pelo tempo que não vos dei e por toda o apoio que sempre me deram. 

À Associação Académica da Faculdade de Direito, pela oportunidade de fazer esta caminhada. 

Foram vários anos de ligação direta à AAFDL e a tudo aquilo que representa. Foi um percurso 

inesquecível e indescritível.  

Até sempre! 

 

Ricardo Vicente 
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MENSAGEM DO TESOUREIRO 
 

Há um Ano estava consciente do desafio para o qual tinha sido eleito, mas longe de imaginar a 

exigência e o sentido de responsabilidade a que iria ser colocado à prova. 

Um ano depois do exercício de funções mais belo e feliz da minha vida, considero-me 

particularmente realizado, não obstante o desgaste, os sacrifícios, os erros naturalmente cometidos, 

as campanhas de difamação e os projectos que ficaram por cumprir. 

A minha realização, nesta hora em que me despeço desta função que servi com tanta paixão, prende-

se essencialmente com os resultados editoriais e financeiros extremamente positivos com que 

concluímos o nosso mandato. Nesse âmbito, é de realçar o resultado líquido positivo e que é 

destacado pelo TOC neste Relatório de Contas. Mas não só: o investimento da AAFDL manteve-se 

em linha com os valores de 2019 e 2020 e o crescimento das vendas é de 10% face aos dados pré-

pandemia. Tal aumento explica-se, apesar dos momentos de confinamento livreiro que vivemos 

ainda no mandato, com o reforço da capacidade de venda online, com o aumento do investimento 

em Marketing Digital e com a valorização do activo editorial, com novos e abrangentes autores. 

Nesta última matéria, fica igualmente trabalho já feito para quem nos suceder, como foi destacado 

na Cerimónia de Abertura do Ano Editorial com a apresentação até ao final do ano civil do Manual 

de Processo Civil (em dois volumes) do Prof. Miguel Teixeira de Sousa e das lições de História do 

Direito Português dos Professores Ruy e Martim de Albuquerque. Ambas constituem um desejo 

antigo da AAFDL Editora finalmente concretizado.  

De facto, o crescimento para fora das paredes da Faculdade da AAFDL Editora é um marco 

concretizado. Hoje, estamos presentes em todas as Escolas de Direito do país, formal ou 

informalmente, graças a uma renovada rede de parcerias e protocolos, a que urge dar continuidade, 

bem como um conjunto de novos autores que nos projectam para lá da Casa Mãe. 

O crescimento externo da Editora neste mandato permitiu também o reforço do processo de 

internacionalização, que já se encontrava em curso. Desse modo, pela primeira vez na história, 

apresentamos e comercializamos um livro no continente asiático e estamos em condições de abrir a 

breve trecho um circuito comercial em Angola, tendo já bases lançadas para que o mesmo possa 

acontecer na Guiné-Bissau e no Brasil. 
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Há ainda a destacar, o estabelecimento do Protocolo com a Imprensa FDUL que resultou nos 

proveitosos resultados que culminam, por agora, com a publicação da linha "Manuais da Clássica". 

A versão que aprovamos é substancialmente mais robusta, abrangente e garantista do que a original. 

Está nesta matéria de parabéns o Presidente da Direcção pela coragem, tenacidade e astúcia com 

que enfrentou este duro processo negocial que finalizado, tão bem protege os interesses dos alunos, 

da Faculdade e da continuidade da AAFDL Editora. 

Tudo isto foi conseguido, não obstante o forte condicionamento orçamental gerado pela dívida a 

fornecedores ter crescido durante os meses mais difíceis da Pandemia, como aconteceu com todas 

as Empresas. Esse crescimento foi de cerca de 750% e está inteiramente liquidado quanto ao 

mandato transato, tendo nós tido a capacidade de ter começado já a pagar a dívida gerada com os 

investimentos do presente mandato, cerca de 30%. 

Como o sucesso não se constrói de forma isolada, importa deixar alguns agradecimentos sinceros 

mas dolorosos por assumir à partida que não cabem aqui todos aqueles que contribuíram, de forma 

directa e indirecta, para estes resultados. 

À minha direcção, pela forma companheira com que sempre compreenderam as minhas ausências 

e faltas de tempo, pela forma compreensiva com que lidaram do dia para a noite com a 

transformação do sempre presente Tesoureiro-candidato para a ausência constante do Tesoureiro-

dirigente. Levo-vos a todos no coração e foi um gosto ver-vos crescer. 

Ao Ricardo, amigo, por ter aberto a porta - quando eu não o desejava - a este projecto incrível. Com 

ele, aprendi a ser tolerante, compreensivo e sensível, pois são esses os traços identitários do grande 

ser humano que é. Obrigado por todos os momentos que vivemos, por termos sido sempre 

solitariamente o suporte um do outro e por termos, com amizade e ponderação, conseguido nunca 

nos chatearmos. 

À Klerlie, minha gémea de nascimento, por ter sido a ponte em muitos momentos desta caminhada 

e muito mais que a secretária de direcção, a secretária do Tesoureiro, assumindo com total lealdade 

a posição de meu braço direito na Editora. Obrigado por todos os momentos que vivemos, pela 

ajuda, pelas gargalhadas e pela dedicação. 

À Inês, por ser a minha metade em quase todos os momentos, agradeço pela lealdade, transparência 

e amizade genuína. Foi um enorme prazer ter trabalhado com uma pessoa tão competente, capaz e 

dedicada. Faltam-me as palavras para expressar a gratidão que tenho por ter alguém na minha equipa 

que me deixava sempre descansado por saber que tudo apareceria feito e bem feito. Obrigado por 
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seres tão diligente, atenta e preocupada. Sei que vais ser muito bem sucedida e eu terei muito gosto 

em assistir a isso. 

Ao Diogo, a preconização de um "homem bom". Por teres sido sempre o ponto de equilíbrio de tudo 

com a tua sensatez e ponderação. Aprendi muito com a tua forma de estar na vida e por isso foi um 

gosto devolver-te tudo o que aprendi, "permitindo" que nestas últimas semanas pudesses realizar 

"os teus sonhos". Nesses dias, a tua alegria era a minha felicidade e eu não tenho como não estar 

satisfeito no final desta caminhada por levar alguém com a tua retidão para a vida. 

Ao Francisco, porque ao contrário do que muitos podem achar, é o fiel da balança. Com a sua 

diplomacia, capacidade critica e sentido de serviço público, foi em muitos momentos o equilíbrio 

necessário para que tudo andasse para a frente. Reconheço-te muitas capacidades e, como sempre 

te desejei, espero que delas faças uso e que a vida te devolva em sucesso o esforço que imprimes 

quando te dedicas a sério àquilo que fazes. 

Ao Tomás, companheiro, o homem mais completo com que trabalhei em toda a vida. Agradeço a 

lealdade, a estima, a cumplicidade e o papel de "pai", em muitos momentos. Será sempre impossível 

retribuir-te aquilo que me deste em ensinamentos e companheirismo. Espero estar sempre à altura 

da nossa amizade. Desejo, mais do que isso, conseguir sempre influenciar-te no sentido de nunca 

desistires de dares uso público ao enorme talento que tens para servir os outros. 

Ao Armando e à Mafalda, em igual medida, um Obrigado por fazerem parte desta caminhada; pelos 

momentos que vivemos, pela amizade e pelos ensinamentos. Vocês sabem que têm um lugar no 

meu coração e que fazem parte desta Vitória que foi reerguer e restruturar a AAFDL depois de um 

ano tão difícil. 

Aos meus amigos e aos meus afilhados, por compreenderem as minhas ausências, as paragens no 

corredor e as interrupções constantes. Sei que não é fácil porque esta não é uma escolha vossa. 

Recebi sempre de Vós a compreensão que só a amizade permite e da qual serei eterno devedor. 

À Bé, que torna tudo possível e que pelo carinho dos seus actos foi - sem escolher - também 

Tesoureira da AAFDL neste mandato. Obrigado pelo Amor, pela paciência, pela compreensão. 

Desculpa as ausências e os problemas que te causaram veres-me neste papel. O meu sucesso, é o 

teu sucesso porque sem o teu apoio e sem o teu ombro amigo, tudo é desprovido de significado e 

mais não seria que um "castelo de cartas" pronto a ruir. A minha dívida é eterna e faltam-me as 

palavras para agradecer toda a importância e centralidade que tens nesta caminhada da vida. Amo-

te! 
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Aos meus pais, um pedido de desculpas pela angústia que lhes causo em não me reformar, ano após 

ano, desta vida de servir antes de me servir. Sei que nunca conseguirei devolver os momentos que 

não estive presente, bem como os momentos em que estava fisicamente presente mas com a cabeça 

na AAFDL. Obrigado pela compreensão e por nunca terem sido um problema nas minhas opções 

de vida. 

Aos funcionários, sem excepção, porque rapidamente se tornaram a minha família. Agradeço a 

forma carinhosa com que sempre me trataram, pelas alegrias que me proporcionaram e pela ajuda 

que me prestaram. No final, só tenho a pedir desculpa pela forma como em muitos momentos os 

levei ao limite com a minha exigência e perfeccionismo. Obrigado! 

Saio de cabeça erguida, com a insatisfação de quem incessantemente procura sempre mais. Foi um 

gosto desempenhar estas funções, crendo ter honrado o lema com que me propus a votos: Servir e 

estar ao Serviço! Pelo menos esforcei-me muito para o concretizar, ao Serviço de Vós. Porque sim, 

nós somos Guardas dos nossos Irmãos. 

 

Obrigado! 

Miguel Cruz 
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M  

 MENSAGEM DA SECRETÁRIA 
 

Os agradecimentos são no fim, mas como iniciar este texto sem agradecer a quem confiou em mim 

para assumir este cargo?  

A ti Vicente, por sermos amigos há tanto anos que nem me lembro, agradeço te do fundo do 

coração não só pela oportunidade como pela caminhada associativa que me permitiste fazer 

contigo. Desde os primórdios na lista P à grandeza da lista M passando pelo meu cargo de 

colaboradora informal da lista L, obrigada.  

Comprometi-me, logo desde início da minha candidatura a ser mais. Não a ser melhor do que a 

minha estimada amiga Maria Beatriz Tacao que me antecedeu porque tal parece-me difícil, mas 

mais no sentido de estar mais envolvida na vida de todos os departamentos da Associação assim 

como na Editora aproximando a Associação dos alunos. Parece clichê mas faz tanto sentido, afinal 

o motivo somos nós todos e só mais próximos é que confiamos.  

Não posso dizer que o fiz eximiamente, fi-lo do melhor que pude e por isso peço desde já desculpa 

por tantas vezes ter falhado.  

Falhas essas que foram colmatadas pelo nosso Top5 de ouro. Inês, Diogo e Miguel nem sempre 

vimos eye to eye mas não quereria passar por tudo isto com mais ninguém. Obrigada.  

Num ano em que tudo parecia impossível parece me que salientar que organizamos três festas, 

inúmeros eventos presenciais, inauguramos a nova Biblioteca Jurídica da AAFDL (Rafa, não há 

palavras para descrever a tua dedicação), contratamos um estagiário para reforçar o apoio do GAP, 

apresentamo-nos em eventos de política externa fundamentais, e tantas outras coisas não é 

suficiente, mas não me querendo estender fica por aqui.  

Por fim, e apesar de a amizade não se agradecer, deixo o meu muito obrigada ao Chico, ao Tomás 

e ao João. Deus sabe e nós também.  

As condições do nosso mandato que agora se encerra não foram propícias ao nosso 

desenvolvimento enquanto dirigentes mas no final do dia, saímos pela porta como entramos: 

dedicados à nossa AAFDL e certos de que o Motivo serão sempre os alunos.  

 

Klerlie Marie Santos 
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 VICE-PRESIDENTE DA INTERVENÇÃO ACADÉMICA   

 E POLÍTICA EDUCATIVA 
 

 

Iniciámos este percurso com vontade de fazer Mais e Melhor pelos nossos estudantes, algo que, hoje 

e pela leitura deste Relatório de Atividades, podemos afirmar que conseguimos. 

Importa, desde logo, fazer referência ao Acompanhamento Académico. Este foi um ano recheado 

de projetos que, sendo ambiciosos, eram importantes concretizar. Sentimos, desde o primeiro dia, que 

o limite era aquele que nós quiséssemos e, num trabalho de equipa sem igual, conseguimos elevar a 

fasquia e dizer que sim, o céu é o limite. A Saúde Mental foi a nossa prioridade máxima durante todo 

o mandato: começámos por aumentar as 18h de consultas semanais, para 24h, ao que se sucedeu a 

derradeira mudança no Gabinete de Apoio Psicológico – a passagem de um contrato de prestação de 

serviços, que deixou de servir os propósitos do GAP, para um contrato de trabalho estável e que, hoje 

representa, verdadeiramente o investimento a longo prazo feito pela AAFDL no GAP. Este foi um 

marco assinalável, pois sem ele não seria possível continuar aquele que foi também um esforço nosso 

desde o princípio: a desmistificação e awareness para as questões de Saúde Mental. A par de tudo 

isto, conseguimos acolher uma Estagiária Curricular, estudante de Psicologia na Universidade da 

Beira Interior, numa procura pela expansão e solidificação do GAP.  

Mas diga-se que a atuação do Acompanhamento Académico não foi apenas sobre a importante 

questão da Saúde Mental. Finalmente, e após vários anos de promessas, realizámos a 1.ª Edição da 

Academia de Soft Skills, onde, durante dois dias, os alunos puderam ter acesso a formações sobre esta 

importante temática. Entre workshops, coletâneas de orais e de frequências, este foi um ano de 

evolução notória do Acompanhamento Académico, que passou a estar, verdadeiramente, presente em 

todas as frentes. 

Por outro lado, na Ação Social, tivemos, arrisco-me a dizer, o melhor mandato dos últimos anos. 

Internamente, conseguimos corrigir vários procedimentos que, ano após ano, se repetiam sem 

qualquer critério ou opinião crítica: digitalizámos o processo de candidatura aos Apoios Indiretos, 

tornando-o mais célere e adaptado àquela que é, hoje, a realidade dos nossos alunos, com novos 

questionários, onde cada um expõe aquilo que se sente à vontade para expor; aliámos a estes novos 

procedimentos a contratação de um técnico externo à AAFDL para realizar a fase de entrevistas dos 
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Apoios Indiretos, de forma a proteger aqueles que se candidatam perante os seus pares; e, por fim, 

humanizámos o processo de candidaturas, tornando-o acessível a todos durante todo o ano, num ano 

que foi, ainda, muito difícil, em virtude da pandemia. Foi também em resultado da pandemia, que 

afetou grande parte do nosso mandato, que agimos no sentido de apresentar um conjunto de medidas 

extraordinárias de apoio aos nossos alunos: criámos o Fundo de Emergência Tecnológica, destinado 

a apoiar alunos com equipamentos eletrónicos de modo a conseguirem assistir às aulas; 

disponibilizámos, com o apoio da Faculdade de Direito de Lisboa, livros gratuitamente a todos os 

estudantes que nos apresentaram essas necessidades; reforçámos os Apoios Indiretos; e, finalmente, 

disponibilizámos uma plataforma de apoio a todos os alunos que estivessem em isolamento 

profilático, pensando, sobretudo, naqueles que se encontram deslocados a estudar na capital. Ainda a 

nível interno, procedemos àquela que consideramos ser a maior mudança visível nas instalações da 

Associação Académica: a remodelação e revitalização da Biblioteca Jurídica da AAFDL, através do 

reaproveitamento de um espaço que, até hoje, servia apenas os dirigentes associativos, e que passará, 

de hoje em diante, a servir todos os alunos da Faculdade de Direito de Lisboa, com manuais, 

legislações e legislações anotadas atuais e verdadeiramente úteis para todos.  

Contudo, não só de atuação interna se viveu este mandato na Ação Social. Externamente, 

conseguimos encetar um conjunto alargado de iniciativas de forma a abordar diversos temas 

relevantes no plano nacional e internacional: as I Jornadas da Proteção da Infância, o Dia do 

Refugiado e a Sessão de Esclarecimento da APAV. Foi um ano completo para a Ação Social. 

Na Produção Jurídica e Apoio Editorial – o departamento que me viu nascer para a Associação – 

foi um ano produtivo e cheio de iniciativas, onde concretizámos um grande objetivo: a realização de 

Moot Courts para todos os anos da licenciatura (Moot Court de Teoria Geral do Direito Civil, Moot 

Court de Direito Administrativo, Moot Court de Direito Penal e Moot Court de Direito do Trabalho), 

aproximando estas competições de um leque muito mais alargado de alunos. Além disso, 

conseguimos dar continuidade aos eventos em parceria com outros departamentos, como o II Curso 

de Direito do Desporto e as I Jornadas de Direito da Saúde, para além de termos inovado nos temas 

trazidos a debate com as Conferências “Direito & Economia do Hidrogénio Verde” e “COVID-19 e 

Propriedade Intelectual”. Foi também um ano de aposta nos prémios de investigação científica, com 

a instituição do Prémio Augusto Silva Dias, em colaboração com o IDPCC – Instituto de Direito 

Penal e Ciências Criminais, e com a continuação do Prémio Miguel Galvão Telles e Jovem Talento 

Direito Administrativo. Destaca-se ainda a publicação da Revista Jurídica em formato digital, 

importante ao nível da concretização dos nossos objetivos em matéria ambiental. 
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Ao nível do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante este foi um mandato atípico, pois que grande 

parte do contacto com este setor da Faculdade assenta numa componente presencial que, em virtude 

das circunstâncias pandémicas, se viu dificultada. Assim, procurámos auscultar os estudantes do 

Regime Pós-Laboral através da realização de um inquérito de onde resultaram algumas mudanças, 

sobretudo na forma como a AAFDL divulga o conteúdo para este público-alvo. Por outro lado, 

criámos ainda o Guia do Trabalhador-Estudante, uma importante e útil ferramenta para estes alunos 

e que os guiará, de hoje em diante, na aquisição desse estatuto especial e na perceção das vantagens 

que lhe estão associadas. 

Quanto ao departamento Pedagógico, este foi um ano de grande dinamização do departamento. Sob 

o objetivo de uma maior transparência, foram publicadas diversas Sínteses Pedagógicas, de forma 

que a comunidade estudantil tivesse acesso ao conteúdo das reuniões do Conselho Pedagógico. Por 

outro lado, procurou-se combater a desinformação, tantas vezes associada aos órgãos de gestão da 

Faculdade e aos assuntos pedagógicos, através da publicação de diversos vídeos nas redes sociais da 

Associação Académica, explicando de forma simples e didática assuntos de diversas índoles e grande 

importância. Finalmente, cumpre destacar a constante presença e vontade de informar os alunos, 

através da realização das Jornadas Pedagógicas, da Sessão de Esclarecimento do Regulamento de 

Avaliação e da Campanha sobre as Queixas Pedagógicas, além da proatividade na resolução dos 

problemas dos alunos, designadamente através do inovador “Gabinete de Orientação Pedagógica”. 

Por fim, o departamento de Mestrados e Saídas Profissionais teve um mandato diferente e muito 

orientado para o reforço dos laços e cooperação com o Gabinete de Saídas Profissionais da FDUL. O 

grande objetivo do mandato foi o combate à desinformação e a desmistificação sobre os nossos 

Mestrados, tendo sido realizadas diversas sessões de esclarecimento com esse propósito. 

No que respeita à Política Externa, e pelas dificuldades resultantes do contexto pandémico, este foi 

um mandato atípico e muito marcado pelas iniciativas realizadas à distância, o que não deixou de 

afetar esta área de atuação. Ainda assim, procurámos estar presentes e colaborar com as várias 

Associações do país em momentos-chave e em que se apelava a uma união da comunidade estudantil.  

Num momento difícil em que o tema era o encerramento das Faculdades da Universidade Lisboa, 

mantivemos um estreito contacto com as várias Associações da nossa Universidade, de forma a, 

publicamente, deixar clara a nossa posição perante a Reitoria e encontrarmos, juntos, soluções mais 

justas para todos. Tomámos a dianteira de várias discussões e fizemos com que a voz da AAFDL 

soasse mais alto e chegasse mais além, nunca receando a tomada de posições próprias, mesmo que 

não consonantes com as das restantes Associações de Estudantes. 
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Durante os cerca de 4 meses de confinamento, estivemos presentes em várias frentes, procurando 

resolver aqueles que foram os problemas dentro e fora das paredes da Faculdade de Direito de Lisboa. 

Muitas tomadas de posição podem ser questionadas e, certamente, nem todos as tomaríamos da 

mesma maneira. No entanto, resta uma coisa: a consciência de que fizemos o melhor com aquilo que 

tínhamos e que nunca perdemos de vista o superior interesse dos estudantes, mesmo tendo, em várias 

circunstâncias, de “remar contra a maré”. 

Ao longo do mandato, deparámo-nos ainda com uma relevante questão que veio apelar, uma vez 

mais, à união dos estudantes de Direito a nível nacional: a proposta de alteração aos Estatutos da 

Ordem dos Advogados, proposta apresentada pelo Conselho Geral da OA e votada favoravelmente 

em Assembleia Geral, no dia 17 de setembro. Desde o primeiro momento, a AAFDL tomou 

consciência da importância desta temática e dos problemas que tal proposta, a ser efetivada, geraria 

para os alunos de Direito.  

Por isso mesmo, em colaboração com as restantes Associações de Direito do país, por intermédio do 

Conselho Nacional dos Estudantes de Direito, mantivemos uma discussão ativa e constante durante 

o mês que antecedeu a derradeira votação da proposta em sede de Assembleia Geral da OA, 

identificando os vários problemas a ela inerentes e procurando fazer com que as preocupações dos 

estudantes fossem ouvidas em sede própria. Por isso mesmo, a AAFDL prontificou-se a agendar uma 

audição com o Senhor Bastonário da OA, o Professor Luís Menezes Leitão, onde levou as 

preocupações dos estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa e manifestou a sua oposição à 

proposta apresentada. No dia 17 de setembro, marcámos ainda presença na manifestação pacífica 

contra esta proposta, organizada pelo CNED. 

A Política Externa da AAFDL fica fortemente marcada, no presente mandato, por uma cooperação 

estreita e frequente com o Conselho Nacional de Estudantes de Direito, tendo sido várias as reuniões 

e Assembleias Gerais, com destaque para a discussão de temas como as saídas profissionais e o 

problema dos estágios não remunerados. 

Ainda no plano de atuação externa da AAFDL, cumpre destacar aquela que é, na minha ótica, uma 

das maiores conquistas da AAFDL no campo da Intervenção Académica e Política Educativa: a 

celebração do protocolo com a sociedade de advogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Durante 

vários meses, tivemos a oportunidade de negociar e debater a construção de um protocolo singular e 

que não se resumisse a uma simples doação monetária. Assim, conseguimos celebrar um protocolo 

de cooperação a longo prazo, que vigorará por um período de 3 anos, podendo este ser renovável. 

Esta é uma parceria que se pretende que seja longa e profícua e que se desdobra em duas vertentes: 
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(i) a “Bolsa de Estudo Cuatrecasas”, que pretende suprir as necessidades de bibliografia dos alunos 

da Faculdade de Direito de Lisboa, através da atribuição de quatro bolsas de estudo com a legislação 

e os manuais-base para o respetivo ano a um aluno de cada ano de licenciatura; (ii) o patrocínio da 

“Estante Cuatrecasas”, uma estante constituída inteiramente por códigos anotados, integralmente 

pagos pela Cuatrecasas, e que integra a renovada Biblioteca Jurídica da AAFDL. 

Em termos de Política Educativa, cumpre destacar algumas iniciativas que foram tendo lugar. 

Numa altura mais crítica do confinamento, foi desenvolvido um Inquérito sobre o Ensino à Distância, 

de forma que fosse possível fazer uma análise o mais real possível das circunstâncias em que estavam 

a viver os nossos alunos e permitindo à AAFDL, por um lado, ajudar ao máximo aqueles que mais 

precisassem e, por outro, sinalizar estas situações junto das instâncias competentes. Deste inquérito, 

resultaram alguns dados relevantes e que nos permitiram agir, designadamente acerca da dificuldade 

sentida pelos alunos em adquirir materiais de estudo – cerca de 60% dos alunos revelou sentir essa 

dificuldade. Os resultados deste inquérito tiveram por base uma amostra de 600 respostas, número 

que, pese embora não corresponda a uma maioria dos alunos da Faculdade, correspondeu a uma 

amostra bastante significativa. 

Na reta final do mandato, e por iniciativa do Presidente de Direção, Ricardo Vicente, desenvolvemos 

conjuntamente as Jornadas “Faculdade de Direito em Debate”, cujo objetivo foi o de debater a 

Faculdade de Direito de Lisboa, sob diferentes perspetivas a propósito de diversos temas. Assim, nos 

dias 8 e 9 de novembro, juntámos um conjunto de personalidades no Auditório da Faculdade de 

Direito de Lisboa, com o propósito de refletir acerca dos desafios da Faculdade na próxima década, 

da transição digital no ensino do Direito, da adaptação do ensino do Direito à reforma de Bolonha e, 

finalmente, do acesso às profissões jurídicas e a sua relação com a formação superior em Direito. 

Foram ainda desenvolvidos outros projetos no âmbito da Vice-Presidência da Intervenção aos quais 

importa dar destaque e que, não se reconduzindo a nenhum departamento, foram realizados em 

estreita cooperação com o Presidente de Direção, Ricardo Vicente. 

Procurando contribuir para uma literacia democrática, em época de pré-eleições presidenciais 

desenvolvemos um conjunto de publicações que visaram contribuir para um melhor conhecimento 

das funções do Presidente da República, bem como apelar ao voto e ao combate à abstenção. 

Finalmente, um dos projetos pelos quais desenvolvemos maior carinho: o “AAFDL traz De Volta a 

Casa”. Este projeto correspondeu a uma série de entrevistas escritas e publicadas no site da AAFDL, 

trazendo De Volta a Casa ex-dirigentes, ex-funcionários, ex-alunos e outras personalidades ligadas à 

história da AAFDL, numa procura pela recuperação dos testemunhos daqueles que tanto contribuíram 
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para a nossa Casa. Escolhemos fazer a publicação destas entrevistas de forma seletiva e a propósito 

de datas importantes. Assim, entrevistámos a Francisca Soromenho Ascenso, Presidente da AAFDL 

no ano letivo 2013/2014, a propósito do Dia da Mulher, procurando mostrar como é importante apelar 

a uma igualdade de género; e, a propósito do Dia da Liberdade, entrevistámos o Professor José 

Lamego, que viveu de perto os anos da ditadura e a morte de Ribeiro Santos. 

Para a Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política Educativa, este foi um mandato de 

grande crescimento e de aposta em âmbitos de atuação até então esquecidos.  

Hoje termina a minha passagem pela AAFDL e posso dizer que não podia terminar da melhor 

maneira. Dei tudo de mim a esta Associação e fiz sempre o melhor que conseguia em prol dos 

estudantes. Coloquei sempre acima de tudo o compromisso que assumi perante os estudantes, mesmo 

quando o caminho parecia difícil e ingrato, por sentir que era esse o meu dever.  

“Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar”. Esta foi a frase que escolhi para 

deixar neste, já longo, texto. Em muitos momentos, senti-a bem presente. Mas nunca me permiti 

desistir de fazer aquilo por que me candidatei e por que decidi assumir este compromisso. 

Assumir este cargo é muito mais do que uma mera posição numa Associação de Estudantes. Para 

mim, ser Vice-Presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa foi uma 

responsabilidade e um peso que encarei todos os dias de forma séria; foi uma tentativa de superação 

diária e uma luta contra mim própria em vários momentos; foi uma experiência como nunca mais 

terei na vida (e com a consciência disso mesmo todos os dias); foi uma aprendizagem constante e um 

caminho de autoconhecimento; e foi, acima de tudo, uma honra e um grande privilégio, por poder 

fazer parte da história da, para mim, melhor Associação Académica do país. 

Nada do que foi feito seria possível sem as pessoas de quem me rodeei ao longo deste ano e às quais 

terei, inevitavelmente, de agradecer. 

À Lista L – Lado a Lado e, em particular, ao Filipe Gomes e ao João Moreira da Silva, que me deram 

a oportunidade de fazer parte desta Associação como vogal da Produção Jurídica e com quem tanto 

aprendi sobre servir a comunidade estudantil. 

A toda a Lista M – O Motivo És Tu. Não há palavras para descrever aquilo que vivemos nestes 2 

anos. Sim, 2 anos. Um projeto que, a meu ver, não será superado tão cedo. Um espírito inigualável e 

36 pessoas de quem guardarei um carinho imenso para sempre. Prometemos Mais e Melhor e 

prometemos Mudar o que estava mal: conseguimos! Fizemos história e isso só a distância do tempo 

permitirá reconhecer – mas, decerto, será reconhecido. 
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Aos meus 5 soldadinhos de chumbo: 

À Mónica Santos, a minha vogal do Pós-Laboral, um coração doce que me fez sorrir tantas vezes e 

rir às gargalhadas outras tantas; 

Ao Duarte Canau, o meu vogal do Pedagógico, um morcego que nunca desistiu, que enfrentou todos 

os problemas sem nunca baixar os braços e sem nunca desistir das ideias e do sonho – foste o 

verdadeiro “bastião dos estudantes”; 

À Beatriz Ribeiro, a minha vogal da Produção Jurídica, uma força da natureza e um profissionalismo 

sem igual, obrigada por continuares o meu legado e por superares tantas vezes aquilo que estava feito 

e pré-definido; 

À Marta Leite, a minha vogal do Acompanhamento Académico, um mau-feitio cheio de competência 

e de talento, que nunca deixou de me apoiar em todas as circunstâncias, mesmo quando tudo parecia 

estar ao contrário; 

À Rafaela Lima, a minha vogal da Ação Social, a minha grande amiga, confidente, companheira… 

Admiro-te por tudo o que fizeste e conseguiste cumprir e só posso agradecer pelo dia em que aceitaste 

embarcar nesta loucura que foi seres vogal da Ação Social da AAFDL – o cargo é a tua cara e 

mostraste isso todos os dias deste mandato. 

Ao mítico TOP SEVEN da Faculdade de Direito de Lisboa: arrasámos com uma união muito própria 

(e própria de um casal de 7). 

Ao Chico Sousa, por todas as divergências, encontros e desencontros de ideias, mas sobretudo, pela 

capacidade de ser um Presidente de Mesa flexível e próximo da Direção. 

Ao Tomás Viçoso, pela paciência para me ouvir, apoiar e por ser a única pessoa capaz de compreender 

sem questionar a minha busca incessante pelos pormenores. 

À Klerlie, que tantas vezes trouxe leveza à forma como encarámos as situações e me ensinou a rir e 

a relativizar muitos dos problemas com que lidámos: foste a lufada de ar fresco que a AAFDL 

precisava e que eu, tantas vezes, precisei. 

Ao Miguel Cruz, a minha alma gémea, um amigo que, certamente, levo para toda a vida e com quem 

partilhei tantas coisas e momentos que nunca um relatório deste tamanho bastaria para explicar. 

Ao Diogo Lopes, o meu companheiro de guerra, obrigada por seres a pessoa séria e bondosa que és 

e por nunca deixares de acreditar, mesmo quando todos à tua volta o faziam. Foi um orgulho e um 

prazer inigualável fazer parte deste projeto ao teu lado e tenho a certeza que melhor que esta dupla 
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de Vice-Presidentes seria impossível. Obrigada por seres a “água na fervura” que precisei em tantos 

momentos e por me completares. 

Aos restantes vogais e suplentes de direção: Renata Ferreira, Maria Helena Formosa, Luísa Agapito, 

Mike Medeiros, Diogo Travassos, João Sawaya, Eduarda Inácio, Pedro Cardoso, João Mendes de 

Almeida, Leonor Pereira e Caio Escobar. Obrigada por terem feito parte disto comigo! 

Aos funcionários da AAFDL, obrigada por serem a alegria que todos os dias sabia que iria encontrar. 

Por fim, ao meu núcleo duro, que tantas vezes sofreu e teve de me ouvir falar da AAFDL. 

Aos meus pais e irmão, obrigada pela paciência, pelos jantares tardios, pelas boleias da Faculdade às 

tantas da noite. Não seria nada sem vocês. 

E por fim, à pessoa que mais me acompanhou durante estes anos de AAFDL. A pessoa que sempre 

esteve cá, sem questionar, que me ouviu dias e noites a fio e que foi sempre o meu apoio 

incondicional. Aquele que tem a maior paciência para me ouvir e o maior coração do mundo; que 

contribuiu para a AAFDL de uma forma inacreditavelmente boa; que fez com que servir fosse uma 

palavra presente em mim, e em todos nós, todos os dias; que nunca deixou de ter um sorriso, um 

abraço, um aperto de mão ou uma palavra para quem quer que fosse e independentemente das 

circunstâncias; que me ensinou a ver a vida a cores, nos dias em que só a conseguia ver a preto e 

branco; que me ensinou a valorizar cada dia desta jornada; que é tantas coisas e uma só. A ti, Ricardo 

Vicente, todas as palavras são poucas para descrever o que foi viver esta jornada ao teu lado. Fizemos 

uma boa equipa e uma dupla de sucesso! Obrigada. 

A ti, AAFDL… O que vivemos faz parte da história!  

Hoje saio melhor pessoa do que entrei. 

Até sempre!  

Inês Almeida 
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M  

 ACOMPANHAMENTO ACADÉMICO 
 

 

O Departamento do Acompanhamento Académico encarou o Mandato de 2020/2021 como um 

desafio, em várias vertentes: o desafio de continuar o bom trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido 

pelas anteriores direções; desafio da desmistificação e awareness quanto às questões de saúde mental; 

e, acima de tudo, o desafio de se reinventar constantemente num período de pandemia, onde a procura 

por acompanhamento nas suas mais variadas vertentes crescia diariamente.  

 

OPEN DAY 

O Open Day 2021 foi ainda vítima dos constrangimentos provocados pela realidade on-line. Assim, 

todo o evento e materiais complementares foram feitos e disponibilizados em formato digital. 

Num primeiro momento, juntamente com a Vogalidade do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano 

(DAPA), foi gravada uma Visita Guiada Virtual pelas instalações da FDUL, onde, nos 15 minutos de 

duração do vídeo, é feito um percurso entre os sítios mais frequentados pelos alunos na Faculdade, 

desde os anfiteatros, até à biblioteca, passando pelos bares e pela livraria, para aproximar ao máximo 

esta visita virtual ao que seria a visita em moldes presenciais.  

No dia do Open Day, dia 1 de junho de 2021, a Faculdade organizou, em colaboração com a AAFDL 

uma série de palestras sobre os temas já habitualmente abordados neste dia, com a participação de 

vários professores da nossa casa e entidades externas para exporem as saídas profissionais associadas 

ao curso de Direito. A AAFDL teve o seu espaço para apresentar a 

Visita Guiada Virtual e esclarecer algumas questões que foram 

surgindo junto dos alunos. 

Para rematar, lançámos o Guia do Open Day 2021, colmatando as 

informações mais importantes que são dadas neste dia para quem não 

conseguiu assistir ao Dia do Open Day, ou para esclarecer dúvidas que 

eventualmente terão surgido. 
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COLETÂNEA DE FREQUÊNCIAS 

Os enunciados das provas de épocas de exame e de recurso estão disponíveis do site da FDUL, o que 

não acontece com as frequências. Assim, sentimos a necessidade de recolher enunciados de 

frequências para criar a Coletânea de Frequências no site da AAFDL, tornando-os acessíveis a todos 

os alunos.  

Para as recolher, optámos por duas vias:  

(i) a primeira passou por fazer uma recolha junto dos colaboradores do 

Acompanhamento Académico, encarregando cada membro da equipa por uma turma de nos fazer 

chegar, após cada frequência, a sua digitalização. 

(ii) A segunda via passou por uma publicação “Call For Frequências”: para colmatar o 

facto de não termos conseguido recolher frequências de anos anteriores, fizemos este apelo para 

que quem tivesse materiais e quisesse contribuir com eles, nos fizesse chegar as suas 

digitalizações via email, para que, posteriormente, ficassem disponíveis na Coletânea. 
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COLETÂNEA DE PERGUNTAS DE ORAIS 

Na mesma ótica da Coletânea de Frequências, considerámos que existia uma falta de materiais de 

estudo para as orais, que orientassem minimamente o funcionamento deste modelo de prova, bem 

como as questões habitualmente colocadas, uma vez que as coletâneas que existiam até então se 

encontravam extremamente desatualizadas.  

Atualmente, a disposição deste conjunto de perguntas está organizada 

por cadeira, sendo a subdivisão por turmas feita dentro do próprio 

documento quando tal se justifica, isto é, no caso de o plano de estudos 

é consideravelmente diferente mediante o regente da cadeira. 

Adotámos também o sistema do “Call for Perguntas de Orais” para 

suprir alguma falta de perguntas que pudesse existir. 

 

 

I EDIÇÃO DA ACADEMIA DE SOFT SKILLS 

De modo a incrementar o desenvolvimento de soft skills dos alunos da FDUL, o Departamento 

organizou a I Edição da Academia de Soft Skills, no fim de semana de 27 e 28 de março - para ser 

num horário compatível com os regimes diurno e noturno, e também atentando às necessidades dos 

trabalhadores-estudantes -, distribuindo pontos fulcrais do desenvolvimento de um bom profissional 

por estes dois dias de workshops. 

No sábado, dia 27 de março, contámos com as intervenções da Spark Agency, da Speak & Lead e da 

AIESEC, sobre a boa construção de um Curriculum Vitae e LinkedIn, Comunicação em Entrevistas 

e Espírito de Equipa e Liderança, respetivamente. 

No domingo, dia 28, segundo e último dia da Academia, os Workshops foram organizados pela 

Unlimited Future sobre Gestão de Conflitos, Técnicas de Apresentação e Transição para o Mercado 

de Trabalho e Proatividade. 

O feedback da Academia foi muito positivo, especialmente a questão da compatibilização de horários, 

e lanço o repto para futuras Direções terem esta atenção pelos horários dos vários alunos aquando da 

preparação das suas atividades, na medida do possível. 
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Acrescenta-se ainda que o valor arrecadado com as inscrições foi destinado ao Fundo de Emergência 

Tecnológica da AAFDL. 

 

 

 

 

 

 

TUTORIAS 

Quanto à selação, organização e distribuição das Tutorias, a competência pertence ao Gabinete de 

Responsabilidade Social da FDUL, singindo-se o papel da AAFDL ao apoio logístico que pode 

prestar aos tutores, com a distribuição do Pack Tutor. 

Este ano, o Pack Tutor consistiu então na disponibilização de um E-book disponível no site da 

AAFDL Editora e que auxiliasse o tutor no desenvolvimento das sessões de tutoria, idealmente com 

livros de casos práticos, para os poder realizar em sede de tutoria. Assim, garantiu-se uma boa gestão 

dos recursos da AAFDL e a disponibilização de um mecanismo que fosse 

efetivamente útil para todos os envolvidos na tutoria. 

Durante o período de pandemia, a AAFDL agilizou ainda o contacto 

entre os tutores e os alunos da FDUL, através da disponibilização de um 

formulário em que os tutores puderam partilhar os links dos seus grupos 

e elementos de apoio. 

 

PROGRAMA EMBAIXADORES 

Na altura ideal para a realização do Programa Embaixadores, a realidade do confinamento quase total 

estava muito presente, inclusivamente com a realização das aulas remotamente.  

Neste sentido, e numa ótica de menor dispêndio de recursos financeiros da AAFDL, dentro do 

Departamento distribuímos todos os distritos de Portugal Continental e Insular, para fazer a recolha 

das escolas públicas existentes em cada um. Finda esta recolha, que resultou numa lista de 900 
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Escolas Secundárias, foi enviado um e-mail para cada escola com uma apresentação de PowerPoint-

base para o Programa Embaixadores, com um guião explicativo de cada slide, e com a disposição por 

parte da AAFDL a ser contactada para se conectar por Zoom ou plataforma semelhante, para fazer 

esta apresentação via remota. 

Anexado a este e-mail surgiu a disponibilidade por parte da AAFDL para ser contactada no 

seguimento de qualquer esclarecimento de dúvidas, e também o link da inscrição para o Open Day 

da FDUL, para os destinatários deste programa que tenham interesse conseguissem antecipadamente 

fazer a sua inscrição. 

Houve também abertura por parte da AAFDL para os estudantes da FDUL que demonstrassem essa 

vontade, terem acesso aos materiais de apoio e fazerem a apresentação na sua escola secundária, 

apenas com a condição de serem os próprios a cobrirem os custos de deslocação.  

 

 

 

 

 

 

CURSO DE EXCEL 

Na vertente da consolidação das hard skills do aluno, a AAFDL, em 

parceria com o Núcleo de Finanças e Literacia Financeira (NFLF), 

organizou o Curso de Excel, a ter lugar nos dias 6 e 13 de novembro, 

consistindo em 10 horas deste curso intensivo, distribuídas por estes dois 

sábados (para, mais uma vez, facilitar o acesso para regime diurno e 

noturno e trabalhadores-estudantes), sendo certificado no final. A 

empresa com que trabalhámos para este curso, a InfoPortugal, tem os 

certificados feito pela DGERT, assumindo alta credibilidade e valorização no mercado de trabalho. 

O curso teve um valor-base de 50€, para sócios da AAFDL e do NFLF, 55€ para alunos da FDUL 

sem alguma destas condições, e 60€ para alunos externos. 
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INSCRIÇÕES DE ALUNOS DE 1º ANO 

Neste recuperar do ano atípico sofrido pelos alunos que transitaram do 12º ano para o Ensino 

Superior, houve uma especial atenção por parte do Acompanhamento Académico e do DAPA para 

organizar as inscrições o mais completas e informativas possível, para mitigar desde o início o choque 

sentido na transição de ciclos de estudo. 

De acordo com as indicações dadas pela Direção da Faculdade, e de forma a respeitar as normas 

sanitárias, procedemos à inscrição 360 alunos de forma presencial e 200 alunos remotamente, 

acompanhando estes últimos através de vários balcões no Zoom e convidando-os a virem usufruir 

dos complementos existentes para os que se inscreveram presencialmente.  

A Sala de Estudo, espaço disponibilizado pela Faculdade para a realização das inscrições, dispôs de 

computadores onde os recém-chegados faziam a sua matrícula. No compasso de espera até lhes ser 

atribuído um computador, dispunham de cartazes explicativos e sintéticos do programa do leque de 

cadeiras optativas que teriam de optar no momento da inscrição. 

Depois de feita a matrícula, agilizámos junto dos serviços da Faculdade um mecanismo para que os 

alunos tivessem, desde logo, acesso à declaração para obterem o passe de transportes com o preço de 

estudante e autenticação do certificado de matrícula. 

A AAFDL Editora teve também o seu espaço para que os alunos pudessem fazer os seus Cartões de 

Sócio da AAFDL e adquirirem o Kit de Caloiro, com a legislação necessária para o 1.º ano e 

merchandising da AAFDL.  

 

 

 

 

 

Houve também espaço para os departamentos do Desporto, Ação Social, Pós-Laboral e Trabalhador-

Estudante e DAPA disporem as suas valências. A inovação nestes espaços, que já existiam em anos 

anteriores, prende-se com a Banca do Acompanhamento Académico. A ideia (muito bem conseguida)  
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deste espaço surgiu da Inês Almeida, Vice-Presidente da Intervenção, no sentido de explicar aos 

primeiranistas o que é a AAFDL, disponibilizando os contactos dos dirigentes e explicando a quem 

teriam de se dirigir mediante as necessidades que tivessem ou questões que fossem surgindo. 

Por fim, organizaram-se as Visitas Guiadas AAFDL, com um percurso completo pela Faculdade, com 

jogos e desafios organizados pelo DAPA e pelo Acompanhamento Académico. 

 

WORKSHOPS 

Quanto a formações de nível curricular, na ótica do complemento da aprendizagem de algumas 

cadeiras, o Departamento não sentiu necessidade de os fazer, dado o excelente trabalho desenvolvido 

por outros Departamentos nesse campo. 

Neste sentido, desenvolvemos dois workshops com a participação da Dra. Marta, no mesmo modelo 

de apresentação e versando sobre tema diferentes: os “Kit’s de Sobrevivência”. 

Cada “Kit” consistiu numa compilação de dicas e mecanismos para o aluno lidar com cada uma das 

situações que foram abordadas: “Semestre em Pandemia” e “Sou Finalista… e agora?”. O feedback 

obtido de ambos os workshops foi bastante positivo, especialmente naquele relacionado com o 

Semestre em Pandemia, cujo público-alvo foi mais abrangente. 

 

 

 

 

 

 

FREE YOUR MIND 

O programa Free Your Mind foi desenvolvido na ótica de desmistificação e de libertar do preconceito 

as questões associadas à saúde mental, mais especificamente, à manutenção da higiene mental. O 

conceito de higiene mental abrange todas as atividades de conservação da saúde mental de cada um, 

numa ótica mais preventiva, ao invés da ótica reativa utilizado, por exemplo, em terapia. Da mesma  
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forma que cada um lava os dentes para prevenir que surjam cáries, há pequenos mecanismos que 

podemos utilizar para garantir uma boa gestão da estabilidade. 

O Free Your Mind vem afirmar mesmo isso em duas vertentes: na normalização da divulgação destes 

mecanismos com posts no Instagram no meio da divulgação das normais atividades da AAFDL e a 

versar sobre os mais diversos temas, tanto relacionado com a vida normal de um estudante 

universitário, como com o regresso às aulas após um período de interrupção letiva, com a organização 

em épocas avaliativas ou a assinalar datas importantes, como publicação no Dia dos Namorados a 

falar sobre a violência no namoro. 

Naturalmente, todas as dicas publicadas são elaboradas pela Dra. Marta Costa. 

 

 

 

 

 

 

JUNTOS EM FAMÍLIA 

O projeto “Juntos em Família” surge como resposta a um tendencial isolamento dos estudantes que 

passam grandes períodos de tempo ou até alturas festivas longe da família e da realidade em que 

cresceram. Assim, contando com a divulgação por parte do NERA (Núcleo de Estudantes das Regiões 

Autónomas), NELB (Núcleo de Estudantes Luso-Brasileiros) e NEA (Núcleo de Estudantes 

Africanos), criámos o grupo de partilha de experiências “Juntos em Família”. 

A ideia consistia, num momento inicial, versar apenas numa partilha de experiências por parte dos 

vários intervenientes, com uma estudante de Psicologia a fazer apenas o papel de moderadora dessas 

conversas, já que não estaria qualificada para dar apoio a nível terapêutico. Se tal se justificasse, num 

momento posterior, evoluiria para sessões de terapia de grupo com a dita moderadora ou até com a 

Dra. Marta, mas a diminuição de adesão com as sucessivas marcações de sessões acabou por 

desmotivar a ideia. 
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Fica a nota para próximos mandatos que acharem por bem retomar este projeto de apostarem mais na 

divulgação junto dos Núcleos de estudantes deslocados e mesmo da própria AAFDL, sensibilizando 

as pessoas para a importância deste tipo de iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

PARCERIAS  

De modo a colmatar a elevada procura de consultas no Gabinete de Apoio Psicológico, embora sendo 

impossível garantir as consultas gratuitas, foi feita uma parceria com a Dra. Andreia Monteiro que 

oferece um desconto de 40% no preço normal de uma consulta mediante a apresentação do Cartão de 

Sócio da AAFDL. 

Foi feito um contrato com a Dra. Andreia para oficializar a parceria, com uma cláusula que permite 

a renovação anual desta parceria bastando a vontade das partes. 

Fica a nota para Direções vindouras que esta parceria teve muito bom feedback por parte dos alunos 

que dela usufruíram, sugerindo a sua renovação, para quem tenha disponibilidade financeira para 

cobrir o montante. 
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GABINETE DE APOIO PSICOLÓGICO 

Reservo o tópico do Gabinete de Apoio Psicológico para finalizar este balanço por ter sido o assunto 

que mais constantemente sofreu evoluções e melhorias, acompanhado por um grande investimento 

financeiro. 

Uma atuação a curto prazo do GAP consistiu em fazer o reforço de 6 horas na carga horária já 

existente, como foi feito num momento inicial, mantendo a Dra. Marta Costa, psicóloga do GAP, em 

regime de prestação de serviços. 

Chegou um momento em que este regime começava a ser insustentável para a Faculdade e para a 

AAFDL, porque o dispêndio financeiro acabava por ser bastante elevado, não sendo possível fazer o 

aumento de horas neste regime. Além disso, todo o tempo que a Dra, Marta passava a fazer a gestão 

da caixa de e-mails, contando com centenas de pessoas na sua mailing list, a participar em workshops 

e iniciativas organizadas pela AAFDL e a escrever os textos das publicações não era contabilizado 

em horas de trabalho, sendo que todas as horas pagas eram utilizadas para consultas. 

Pelas razões acima apresentadas, e por uma entrega e trabalho incansáveis em elevar cada vez mais 

o nome do GAP, passou-se à celebração de um contrato de trabalho entre a AAFDL e a Dra. Marta 

Costa, com o apoio da Faculdade. Com este contrato, a Dra. Marta Costa passa a integrar oficialmente 

os quadros da AAFDL enquanto sua funcionária. 

O contrato consubstancia 40 horas de trabalho semanais, sendo 30 horas direcionadas para as 

consultas propriamente ditas e as restantes 10 horas para o trabalho logístico inerente ao Gabinete: 

gestão da mailing list, preparação de publicações e webinars e workshops que dá pela AAFDL. 

Por outro lado, e porque a aposta no GAP foi pensada a médio/ longo prazo, apostámos no 

acolhimento de uma estagiária curricular, estudante de Psicologia, de forma a suprir algumas 

necessidades sentidas pelo GAP, sobretudo ao nível do apoio logístico. 

O GAP continua a crescer e o objetivo é que este crescimento seja cada vez maior com as direções 

que por ele passam. Neste sentido, fez-se também um trabalho de dissociar o GAP da pessoa da Dra. 

Marta Costa, isto é, as redes sociais e vias de contacto do GAP, que antes eram tanto o e-mail como 

o Instagram próprio da Dra. Marta Costa, foram substituídos pelo novo email do GAP (gap@aafdl.pt) 

e um Instagram próprio (@gap.fdul). 

Com todos estas evoluções, o que se pretende é potenciar o GAP a que seja um Gabinete cada vez 

mais capaz de responder às necessidades dos alunos, porque embora tenhamos uma psicóloga a 

mailto:gap@aafdl.pt
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trabalhar em full time, as vagas para as consultas continuam a esgotar em minutos e a procura por 

apoio psicológico não pára de crescer. 

De frisar também que o trabalho do GAP vai muito além das 4 paredes do Gabinete colocado na sala 

12.28, graças à pessoa da Dra. Marta Costa e à sua dedicação a esta casa e aos seus alunos, e que 

merece o eterno obrigado de todos nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇO DO MANDATO 

Fazendo uma retrospetiva do mandato, deixa-me de coração cheio poder dizer que foi cumprido todo 

o programa e que o Departamento do Acompanhamento Académico foi muito mais além do que 

aquilo que se tinha proposto a fazer. 

A única consideração a tecer quanto a algo que não foi cumprido diz respeito aos Rastreios de Saúde 

Mental. Não foi nunca por falta de vontade ou proatividade do Departamento, mas por não se 

justificar fazê-lo. Aquando da organização do Plano de Atividades, houve uma reunião com a Dra. 

Marta. Após várias discussões, concluímos que faria sentido propor a realização dos Rastreios de 

Saúde Mental, e com o desenrolar dos acontecimentos ver-se-ia então se faria sentido fazer estes 

Rastreios. Em reuniões já posteriores com a Dra. Marta, acabámos por concluir que não era oportuna 

a realização destes rastreios e neste sentido não os fizemos. 
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Cabe reforçar que houve falhas e coisas que poderiam ter sido executadas de outra forma e talvez 

mais eficiente, mas o que importa salientar é que todas as atividades desenvolvidas foram fruto de 

uma genuína vontade de ajudar e melhorar a comunidade académica e o Departamento do 

Acompanhamento Académico. 

Às direções futuras e a quem irá desempenhar este cargo, os meus maiores votos de um excelente 

trabalho e espero que este Departamento vos conquiste genuinamente como me conquistou a mim. 

 

AGRADECIMENTOS FINAIS 

À Dra. Marta Costa, por ser o pilar do nosso tão querido Gabinete de Apoio Psicológico, elevando-o 

e inovando-o constantemente. Obrigada por todos os “sim” às nossas iniciativas e propostas, e por 

dar tudo de si para que a saúde mental dos nossos alunos esteja sempre na ordem do dia.  

À Inês e ao Vicente, pelo voto de confiança que me deram e constantemente renovaram ao longo de 

todo o mandato. Sem vocês, nada disto era possível, e levo-vos com o maior apreço e consideração 

no meu coração, para sempre. 

Aos meus amigos que se tornaram mais que irmãos, e a todos os jantares e saídas a que faltei e fins 

de semana que não fui a casa por reuniões ou projetos em que estava a trabalhar: aqui está a prova de 

todo o trabalho e dedicação, e obrigada por nunca terem deixado o meu lado. Por vocês, tudo. 

Aos colaboradores do Acompanhamento Académico e demais membros da AAFDL, porque só com 

o empenho e dedicação de todos foi possível chegar a este balanço excelente do mandato. Obrigada 

por nunca baixarem os braços e não me deixarem caminhar sozinha. 

À Lista A e à Lista M, mas acima de tudo à Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 

aos funcionários, aos meus colegas dirigentes, a tudo o que a envolve, que conquistaram um carinho 

em mim que não pensei que fosse possível, e assinalam das melhores memórias do meu percurso 

nesta casa. 

Obrigada e até sempre. 

 

Marta Leite 
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M  

 AÇÃO SOCIAL 
 

A Ação Social propôs-se a atuar em duas vertentes principais: o apoio e acompanhamento de alunos 

em situação de vulnerabilidade e a promoção da solidariedade dentro da FDUL. Dentro destes dois 

eixos principais foram descobertas novas lacunas que foi necessário corrigir e adaptar, passamos por 

um novo confinamento geral que obrigou a reajustar de novo a intervenção feita pelo departamento 

e, tendo deixado algumas ideias para trás, surgiram muitas outras que se revelaram mais oportunas e 

adequadas à realidade encontrada e trazida pelas circunstâncias.  

 

OS APOIOS INDIRETOS 

Os Apoios indiretos representam um investimento muito grande 

da AAFDL nos alunos. A AAFDL é feita de alunos para alunos e 

estes apoios são a representação máxima deste ideal que norteia o 

trabalho da Ação Social e de toda a estrutura da AAFDL. Assim 

sendo, considero que a AAFDL existe e deve fazer-se presente de 

uma forma especial na vida dos alunos que dela mais precisam 

para terem condições para viver e estudar de forma plena e se 

sentirem integrados e incluídos na FDUL.  

No ínicio do presente mandato, em novembro, recebemos as candidaturas aos apoios indiretos dos 

alunos candidatos e desde o meu primeiro contacto com o anterior formato dos apoios percebemos 

que a reestruturação destes apoios era absolutamente essencial. Até então, todos os documentos eram 

entregues em papel, documentos esses que se tratavam de elementos puramente objetivos relativos 

aos rendimentos, não havendo muita informação sobre fatores que influenciam bastante a necessidade 

de cada aluno, tais como se é estudante deslocado, se arrenda uma casa ou vive numa residência, ou 

ainda se tem apoio económico de familiares.  

Para além da informação sobre cada aluno ser limitada e ter várias deficiências, sendo em papel 

perdeu-se um longo período de tempo a informatizar todos os dados numa tabela de excel até se 

chegar à atribuição de um escalão de apoio.  
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A primeira alteração introduzida ainda na atribuição dos primeiros apoios do mandato foi a 

contratação de uma psicóloga externa para realizar entrevistas aos candidatos cujo o escalão não havia 

sido possível apurar com base nos elementos fornecidos. Foram realizadas entrevistas a estes 

candidatos das quais saíram informações que possibilitaram a atribuição deste apoio. Foi ainda 

introduzida uma nova alteração ao Regulamento dos Apoios Indiretos que passaram a prever que, em 

caso de necessidade de entrevistas para apurar o escalão, estas 

nunca deveriam ser feitas por colegas, ou seja, pelos dirigentes 

da AAFDL, o que acontecia até ao momento. O objetivo desta 

medida é respeitar a intimidade e a reserva da vida privada de 

cada aluno, não o expondo ao constrangimento de prestar 

informações delicadas e de ser questionado por colegas de 

faculdade (e não por um profissional da área social ou da 

psicologia como foi feito em dezembro de 2020).  

Os apoios indiretos dos candidatos do ano letivo 2020/21 foram atribuídos em janeiro de 2021.  

Em fevereiro de 2021, com o novo confinamento geral e com a perceção por parte da AAFDL de que 

muitos alunos se encontravam em situações de carência e vulnerabilidade social as candidaturas aos 

apoios indiretos foram reabertas, podendo qualquer aluno pedir este apoio ou qualquer outra ajuda 

sem prazo limite.  

No ano letivo de 2020/2021 foram apoiados 73 alunos, distribuídos por 5 escalões de apoio.  

No ínicio do presente ano letivo o formato das candidaturas aos apoios foi repensado e dessa 

reformulação resultou que os alunos se possam candidatar através de 

um formulário disponibilizado online, onde submetem os documentos 

necessários a comprovar a sua situação de aluno matriculado e com 

carência económica. Este formulário inclui também várias questões 

relacionadas com Bolsas de Estudo, com o alojamento e com apoio e 

suporte familiar, que permitiram conhecer de forma mais realista a 

situação económica do agregado familiar de cada aluno e, assim, 

atribuir o escalão mais justo e adequado a cada caso. Este modelo 

permitiu que a candidatura com todos os seus elementos – objetivos e 

subjetivos – fosse quase sempre suficiente para determinar o escalão, 

sendo que nos casos de dúvida foi comunicada aos alunos a 

possibilidade de completarem a sua candidatura com mais elementos, 
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através da via que mais lhes fosse conveniente e confortável: por escrito, via email, por contacto 

telefónico ou presencialmente. 

No ano letivo de 2021/22 a AAFDL recebeu 84 candidaturas e foram atribuídos apoios a 81 alunos. 

 

FUNDO EMERGÊNCIA TECNOLÓGICO  

Num período em que as aulas passaram a decorrer no formato online e nem todos os alunos possuíam 

meios tecnológicos para assistir às mesmas, foi criado o Fundo de Emergência Tecnológica, que 

permitiu à AAFDL adquirir materiais informáticos para os alunos que deles necessitem.  

A angariação de fundos para o FET foi organizada por vários departamentos e dirigentes em conjunto, 

tendo sido realizadas três edições do QUIZ Solidário e sido recebidas várias doações individuais.  

Os pedidos de apoio tecnológico foram recebidos e analisados pela direção da AAFDL, mais 

concretamente pela vogalidade da Ação Social, pela Vice-Presidente da Intervenção e pelo 

Presidente, tendo sido elaborados contratos de empréstimo e entregues 7 computadores a alunos deles 

carecidos, para além de outros materiais informáticos como webcams, fones e pen’s de Internet, não 

tendo havido alunos em lista de espera para receber este apoio, pelo que todos os casos foram 

solucionados.  

Foram ainda resolvidas muitas outras situações relacionadas com problemas de internet e de 

utilização da sala de estudo no período de confinamento geral através da estreita articulação entre a 

AAFDL e o Gabinete de Responsabilidade Social.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020/2021 

 

 
39 

 

APOIOS NO CONFINAMENTO 

Durante o confinamento geral de janeiro e fevereiro foi partilhado com os alunos que a AAFDL 

estaria disponível para apoiar os alunos naquelas que eram as suas necessidades, quer a nível 

tecnológico através, quer a nível de bibliografia, com o início do 2º semestre a decorrer num sistema 

de aulas online. Sob o mote “Longe ou perto, a tua AAFDL está contigo.”, foi feito um apelo para 

que os alunos em situação de vulnerabilidade entrassem em contacto com a AAFDL e realizou-se 

também um questionário aos alunos beneficiários de Apoios Indiretos sobre as suas necessidades 

nesse período.  

Do levantamento da necessidade de acesso a livros surgiu uma resposta da AAFDL, em parceria com 

a Direção da Faculdade, que permitiu doar livros em formato físico e digital aos alunos que se viam 

privados dos mesmos. De realçar que esta solução foi uma enorme conquista deste mandato, que 

exigiu uma coordenação e dedicação muito significativas,  num período particularmente difícil para 

todos e com a AAFDL e a FDUL a trabalhar remotamente, tendo sido doados, sob este plano de 

emergência, mais de 100 livros e manuais de Direito a alunos carenciados. 

 

 

 

 

 

 

REDE DE APOIO A PESSOAS ISOLADAS 

A Rede de Apoio a Pessoas Isoladas tratou-se de um projeto criado 

no confinamento de janeiro de 2021. Este projeto de voluntariado 

foi promovido pelo Departamento de Ação Social e teve como 

objetivo criar uma rede de apoio para providenciar a entrega de 

bens essenciais a pessoas que se encontrem a fazer isolamento (por 

terem contraído Covid-19 ou por terem tido um contacto direto com 

um positivo). Este projeto funcionou através do preenchimento de 

um formulário online e contou com 50 inscrições de alunos 

voluntários disponíveis para apoiar colegas isolados em diferentes pontos do país. 
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POSTAIS DE NATAL 

A AAFDL organizou, em dezembro de 2020, uma venda de postais de Natal solidária a reverter para 

três causas sociais diferentes. Cada um destes postais de Natal continha uma mensagem de boas festas 

e a explicação dos bens (alimentares ou higiénicos) que seriam doados a uma determinada associação 

com o valor do postal em causa. As associações apoiadas com esta iniciativa foram a Ajuda de Berço 

com papas de bebé, o C.A.S.A. com produtos de higiene básica para pessoas em situação de sem 

abrigo e o COMVIDAS com máscaras de proteção individual. A iniciativa correu muito bem e 

permitiu apoiar estas três instituições em géneros.  

 

 

 

 

 

RECOLHA DE BENS  

No mês de junho decorreu uma recolha de bens com intuito de apoiar 

pessoas deslocadas em Cabo Delgado através da doação de bens 

necessários no terreno. Esta recolha realizou-se em conjunto com a Helpo 

e infelizmente não se atingiu um bom resultado ao nível de bens 

recolhidos.  

 

 

DESCONFINAMENTO SOCIAL 

No início do desconfinamento, em abril de 2020, foram partilhadas várias 

propostas de restaurantes, cafés e outros negócios de cariz social nas redes 

sociais da AAFDL como proposta para todos os alunos poderem 

frequentar e conhecer estes espaços e ainda para dar visibilidade a estes 

pequenos negócios solidários.  
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I JORNADAS DA PROTEÇÃO DA INFÂNCIA 

No dia 29 de abril foram realizadas virtualmente as I Jornadas da Proteção da Infância.  

O evento visou a promoção da discussão em torno dos Direitos das Crianças e, em particular, da 

matéria da proteção da infância.  

Estas Jornadas inseriram-se no mês do laço azul, o mês da prevenção dos maus tratos na infância que 

se assinala simbolicamente todos os anos no mês de abril. 

 As Jornadas foram organizadas em três grandes temas: o Apadrinhamento Civil, o Acolhimento e as 

crianças vítima de abusos sexuais. Nestas Jornadas tivemos a oportunidade de ouvir nomes sonantes 

em matéria de Direitos das Crianças tais como a antiga Procuradora Dr.ª Joana Marques Vidal, a 

Presidente do CNPDPCJ, Dr.ª Rosário Farmhouse, o professor Jorge Duarte Pinheiro, entre outros.  

Tivemos uma grande afluência com cerca de 110 participantes via zoom e ótimo feedback desta 

primeira edição - desde alunos a profissionais da área.  

 

 

 

 

 

 

DIA DO REFUGIADO 

O Dia do Refugiado foi um evento organizado com o intuito de promover a discussão em torno da 

temáticos da Imigração e dos Refugiados.  

Este evento virtual decorreu no dia 15 de abril de 2021 e teve como objetivo abordar a temática da 

crise migratória e dos refugiados e sensibilizar a comunidade estudantil para esta questão. 

Organizámos três painéis, onde foram apresentadas diferentes perspectivas sobre o tema.  

Contámos com a presença de especialistas nestas matérias quer da área jurídica, quer da área social e 

ainda com o testemunho de refugiados que partilharam com a audiência a sua experiência e história 

de vida até chegarem a Portugal.  
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A adesão ao evento foi muito boa e o feedback muito positivo, tendo participado muitos alunos da 

faculdade mas também pessoas externas, inclusive turmas inteiras de uma escola profissional que 

assistiram ao evento online.  

  

 

 

 

 

PROJETOS DE VOLUNTARIADO 

Neste mandato foram apresentadas várias propostas de voluntariado no 

site da AAFDL com informações sobre várias associações carecidas de 

voluntários e sobre como os alunos poderão inscrever-se nestes projetos.  

Ao longo do mandato foram ainda divulgadas nas redes sociais da AAFDL 

diversas oportunidades de voluntariado concretas em diferentes 

associações tais como o COMVIDAS, que enviou voluntários para lares 

de idosos infetados com Covid-19, o voluntariado com refugiados através da JRS – Serviço Jesuíta 

aos Refugiados, o voluntariado com crianças e jovens na AHEAD e ainda o voluntariado na APAV.  

No caso da APAV realizou-se uma sessão de esclarecimento com a representante da APAV em 

Lisboa e que contou com a presença de 140 alunos.  

Para além disso, a AAFDL tornou-se parceira da IGIVEU. A IGIVEU é 

uma plataforma que permite criar uma ponte entre Estudantes 

Universitários e Associações de Voluntariado, a nível nacional, 

facilitando a sua interação e, simultaneamente, estimulando o interesse 

dos jovens ao seu desenvolvimento pessoal. Esta plataforma será lançada 

este ano e promete ser um ponto de encontro entre voluntários e 

associações em Portugal. 
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REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA JURÍDICA DA AAFDL 

A Biblioteca Jurídica da AAFDL é um projeto antigo e que havia contado com várias tentativas de 

remodelação e adequação, ainda que sem grande sucesso devido ao espaço reduzido, de acesso 

condicionado e à pouca divulgação e reconhecimento que tinha por parte dos alunos.  

A transformação do antigo espaço de open space na atual Biblioteca Jurídica implicou que todo o 

espaço fosse esvaziado e pintado, que todas as estantes da antiga Biblioteca fossem deslocadas para 

o novo espaço, que fossem compradas e montadas novas estantes e que todos os livros da AAFDL 

fossem triados, organizados por ano, cadeira e autor, para poderem ser arrumados nas estantes e 

posteriormente etiquetados e catalogados numa base de dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo este trabalho decorreu durante dois meses e só foi possível de concretizar graças a um 

investimento de recursos e tempo muito significativo por parte da AAFDL como um todo e, em 

particular, dos dirigentes, colaboradores e voluntários que ofereceram o seu tempo e energia para 

organizar livros, montar estantes e tantas outras pequenas tarefas que possibilitaram que a Biblioteca 

se tornasse o lugar aprazível, confortável e útil para os alunos que é hoje.  

A abertura da Biblioteca permitiu integrar como colaboradores remunerados dois alunos, que 

assegurarão o horário das 16h00 às 20h00, de segunda a quinta feira de modo a possibilitar que a 

Biblioteca Jurídica fique aberta num horário mais longo, nomeadamente abrangendo o horário do pós 

laboral. Foi aberto um concurso para que alunos com comprovadas necessidades económicas 
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pudessem candidatar-se a este part time na Biblioteca, tendo sido recebidas cerca de 42 candidaturas 

e selecionados 2 candidatos.  

A inauguração da Biblioteca decorreu no dia 4 de novembro.  

A todos aqueles que ofereceram o seu tempo e as suas mãos para que a Biblioteca Jurídica se tornasse 

o espaço aberto, acessível e bonito que é hoje, o nosso profundo e sincero obrigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSA CUATRECASAS E ESTANTE CUATRECASAS 

A parceria com a Cuatrecasas foi uma das grandes conquistas deste 

mandato. O envolvimento desta grande sociedade de advogados no 

apoio a alunos em situação de carência económica da faculdade é um 

marco muito importante no caminho da Ação Social da AAFDL, que 

deve ser respeitado e continuado pelos futuros dirigentes da AAFDL.  

Neste mandato foi negociado o protocolo com a 

Cuatrecasas e foram definidos os moldes do 

apoio que esta ia dar. Foi protocolado que a Cuatrecasas ofereceria um conjunto 

de Códigos Anotados, que já se encontram na Biblioteca, na Estante Cuatrecasas 

e ainda doaria o valor correspondente à Bolsa Cuatrecasas, que oferece todos os 

manuais base e compêndios de legislação a quatro alunos da faculdade.  

Quanto à Bolsa Cuatrecasas importa referir que o processo de seleção e análise de candidaturas foi 

realizado exclusivamente pela AAFDL, bem como a comunicação dos resultados e entrega dos livros 

aos vencedores da Bolsa 
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GUIA AÇÃO SOCIAL 

O Guia da Ação Social foi revisto e atualizado neste mandato tendo 

sido feita uma nova sistematização dos conteúdos.  

Este Guia contém informações sobre o departamento da Ação 

Social, o Gabinete de Responsabilidade Social, os SASUL, sobre 

diversas bolsas de estudo, apoios dos quais os alunos podem 

beneficiar, alojamento, alimentação, transportes e várias dicas 

práticas. 

 

BALANÇO DO MANDATO 

Depois de apresentadas todas as atividades que foram desenvolvidas, em conjunto com os meus 

colegas dirigentes da AAFDL e com os meus colaboradores, sinto que a minha missão como Vogal 

da Ação Social foi cumprida.  

Em primeiro lugar, na vertente interna, relacionada com apoio aos alunos em situação de 

vulnerabilidade, considero que se conseguiu neste mandato uma aproximação entre os alunos e a 

AAFDL e, acima de tudo, considero que os alunos em situação de dificuldade sabem com quem vir 

ter e a quem recorrer quando precisam de ajuda.     

Era um dos meus objetivos enquanto candidata que os alunos se sentissem acolhidos, integrados e 

que sentissem que a AAFDL está disponível para os ajudar a resolver os seus problemas ou a 

encontrar soluções, mesmo quando estas não passam por nós. Desde o encaminhamento para outras 

soluções, bolsas, apoios sociais, a procura de uma casa, de um emprego, a feitura de um CV ou a 

revisão de um trabalho da faculdade, tudo foi feito para responder às necessidades de cada caso em 

concreto e para que cada uma destas situações fosse solucionada eu, e muitos dos meus companheiros 

da AAFDL, dedicamos a nossa atenção e tempo. Os alunos nunca foram números, foram sempre 

respeitados na sua individualidade e apoiados com a dedicação que qualquer pessoa merece, sem 

condescendência ou pena, sempre com a certeza que estamos a lidar com um colega que não merece 

a nossa pena, mas sim todo o nosso esforço para o ajudar a ultrapassar uma situação complexa.  

Pelo número de candidaturas que recebemos aos apoios indiretos no ano letivo de 2021/22 (80 

candidaturas em 4 semanas), à Bolsa Cuatrecasas (cerca de 40 candidatos) e ao Part Time na 

Biblioteca (42 candidaturas), conseguimos concluir que os alunos estão próximos da AAFDL e 

recorrem a nós sempre que precisam. Estes número e o feedback que fui recebendo na gestão corrente, 
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e quase todo ano diária, dos apoios indiretos levam-me a crer que fizemos um bom trabalho e que 

hoje em dia há menos desigualdade dentro da FDUL graças à AAFDL.  

Na vertente externa foram realizadas várias iniciativas muito bem sucedidas como a venda de postais 

de natal, as I Jornadas da Proteção da Infância e o Dia do Refugiado, contudo considero que poderia 

ter havido mais dinamismo na promoção da solidariedade dentro da FDUL, que foi em parte 

embargado pela pandemia e pelo confinamento geral de Janeiro e, noutra parte, foi deixado para 

segundo plano face a outras prioridades como os apoios indiretos, solucionar situações de emergência 

social ou até mesmo a finalização da Biblioteca Jurídica.  

A Biblioteca Jurídica é um dos principais legados do meu mandato. A ela dediquei todo o meu tempo 

e energia durante mais de dois meses, coordenando as operações e as várias fases do processo. O meu 

desejo é que os alunos que dela precisam beneficiem do saber que este espaço tem para oferecer e a 

estimem com o mesmo carinho que foi colocado em cada pequena tarefa que conduziu até ao 

resultado final. Eu coordenei o processo mas não teria saído da estaca zero sem a colaboração de 

todos aqueles que ajudaram na Biblioteca Jurídica e ofereceram o seu tempo a este projeto. A 

Biblioteca foi feita por alunos e é para todos alunos, de uma forma especial para os que mais precisam 

dela para o seu sucesso académico.  

Em suma, este balanço é francamente positivo, a Ação Social saiu reforçada a todos os níveis e este 

sucesso só foi possível devido a um trabalho intensivo em equipa. Intensivo. Que não tira férias, não 

conhece fins de semana, nem épocas de exame, que não tem horários e que acontece presencialmente 

ou à distância.  

Neste mandato a AAFDL ganhou, e ganhamos todos os alunos da FDUL que tivemos a possibilidade 

de beneficiar da dedicação, tempo, energia e sacrífico de quem se entregou completamente a esta 

casa.  

Inês Almeida, a minha gratidão por tudo o que conseguimos juntas não tem medida. Obrigada por 

todo o apoio, por todas as horas de trabalho em equipa, que nunca ninguém sequer imaginará, que 

dedicaste à Ação Social e a toda a AAFDL. Obrigada pela tua exigência e amor ao trabalho bem feito, 

foram absolutamente determinantes para o sucesso deste mandato a todos os níveis. Foi um privilégio 

trabalhar contigo, foi muito entusiasmante passar um ano nesta troca de ideias constante, diária, da 

qual eu terei muitas saudades. Obrigada por me incentivares a pensar fora da caixa, e me forçares a 

dar o meu melhor neste mandato, superando-me sempre a mim e às minhas próprias ideias. A amizade 

não se agradece por isso agradeço-te apenas por acreditares sempre que eu seria capaz de todas as 

coisas.  
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Vicente, obrigada por toda a confiança, apoio incondicional e manifestações de orgulho com cada 

etapa alcançada. Esta caminhada foi muito melhor porque foi contigo, com o teu altruísmo, vontade 

de ajudar e entusiasmo para ver as coisas acontecer. Obrigada por teres sido coração e razão em tantos 

momentos desafiantes, hoje olho para trás com saudades e vejo que conseguimos tudo aquilo que 

sonhamos juntos.  

Diogo, obrigada pela tua ajuda, companhia e disponibilidade, pelas tuas palavras sempre sábias e 

ponderadas e também pelas piadas que tanto alegraram os meus dias. Obrigada principalmente pela 

tua presença que invariavelmente acrescenta algo de bom e traz sempre luz a quem te rodeia.  

Aos meus queridos colegas vogais, aos meus amigos do Top 5, da Mesa e Fiscal, obrigada por todas 

as palavras de encorajamento, por terem tanta consideração e respeito pela Ação Social e pelas minhas 

tarefas, esse reconhecimento vindo de vocês foi e será sempre muito especial. Levo os vossos nomes 

e tudo aquilo que pude aprender com todos, e com cada um de vocês, guardados no meu coração. 

Obrigada por se disponibilizarem tanto para me ajudar e por me terem acolhido e dado ânimo sempre 

que o entusiasmo esmoreceu ao longo desta jornada. Este caminho foi muito melhor convosco!  

Aos meus colaboradores e amigos voluntários, muito obrigada por todo o apoio, paciência e 

criatividade!  

A todos os funcionários da AAFDL, AAFDL Editora e ao Miguel Cruz, obrigada por possibilitarem 

que tudo aconteça, foi uma alegria enorme para mim ter trabalhado convosco e guardarei sempre o 

vosso carinho para comigo.  

A toda a equipa que faz a associação brilhar tantas vezes, em tantas vertentes e dimensões diferentes, 

muito obrigada.  

Aos próximos, que aquilo que vos mova seja sempre servir os alunos, estar absolutamente disponível 

para se entregarem a esta missão e para se superarem sempre em nome da minha tão querida AAFDL. 

 

 

Rafaela Lima 
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 PRODUÇÃO E FORMAÇÃO JURÍDICA E APOIO EDITORIAL 

 

 

Após meio ano tão atípico de pandemia e com sucessivas alterações do calendário eleitoral, em 

novembro de 2020, a nova Direção da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa 

tomou posse. 

O trabalho desenvolvido até então no departamento de Produção e Formação Jurídica e Apoio 

Editorial era notório e, em consequência da mudança de paradigma social causado pelo vírus SARS-

CoV-2, era enorme a necessidade de solidificar e enriquecer o trabalho que havia sido realizado pelas 

Direções anteriores. 

O objetivo delineado para o nosso mandato passava pela valorização curricular, estimulando os 

alunos da nossa Faculdade a participarem em iniciativas que pudessem ampliar o seu conhecimento, 

trazendo à colação novas áreas do Direito e realizando iniciativas inéditas até então. 

O departamento de Produção Jurídica envolve um trabalho intenso de backstage que se consubstancia 

em resultados finais de enorme relevância, mas cuja dimensão das negociações por vezes se torna 

impercetível à primeira vista. Como tal, os primeiros momentos do mandato da equipa que apresentei 

às eleições, residiram na negociação com entidades para a realização dos eventos que se iriam 

concretizar ao longo de todo o percurso temporal em que estivemos em funções. Em janeiro, o novo 

confinamento geral trocou-nos as voltas, impedindo a realização de diversos eventos que tinham já a 

sua organização orientada. Muitos eventos e atividades que queríamos realizar precisaram de ser 

adaptados, de forma a que o decorrer deste mandato tivesse um formato um pouco atípico. 

De seguida, será apresentada uma lista com todas as atividades de relevo realizadas pelo 

departamento, que refletem todo esse trabalho de bastidores já referido. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA 3.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO JOVEM TALENTO DE 

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO III PRÉMIO MIGUEL GALVÃO TELES 

Nos primeiros momentos do nosso mandato, decidimos divulgar aos vencedores os resultados destas 

edições dos Prémios em causa, evitando a frustração de expectativas dos participantes que já 

aguardavam há algum tempo pelo veredicto final da apreciação dos trabalhos que haviam realizado. 
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Não obstante, queríamos realizar a entrega dos prémios de forma presencial, o que nos impediu de 

concretizar em dezembro (data da divulgação dos resultados via e-mail) essa cerimónia.  

Em virtude do confinamento a que estivemos sujeitos nos primeiros meses de 2021 e das restrições 

exigidas para a realização de eventos, apenas na Cerimónia de Entrega de Prémios da AAFDL relativa 

a 2020/2021, realizada a 16 de junho de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A AAFDL E O INSTITUTO DE DIREITO 

PENAL E CIÊNCIAS CRIMINAIS (IDPCC) 

Ainda no final de 2020 e no início de 2021, a AAFDL e o IDPCC decidiram reunir-se para discutir o 

protocolo de colaboração entre as duas entidades. Destas negociações realizadas com o IDPCC 

surgiram dois projetos que tiveram início neste mandato, mas que visam já a colaboração em anos 

futuros, já com outra Direção da AAFDL. 
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I EDIÇÃO DO PRÉMIO DE INVESTIGAÇÃO PROFESSOR DOUTOR AUGUSTO SILVA 

DIAS 

Com o intuito de homenagear o legado científico e humano do Professor Doutor Augusto Silva Dias, 

e com o intuito de promover a investigação e o estudo sobre as temáticas do Direito Penal, Direito 

Processual Penal, Direito Probatório Penal, Política Criminal, Criminologia, Direito 

Contraordenacional e Filosofia do Direito, foi criado o Prémio de Investigação Professor Doutor 

Augusto Silva Dias. Este Prémio é instituído pelo IDPCC e pelo Centro de Investigação de Direito 

Penal e Ciências Criminais (CIDPCC), em pareceria com a AAFDL.  

O Prémio subdivide-se em duas categorias, premiando, por um lado, os estudantes de Direito de 

qualquer Ciclo de Estudos que apresentem um Artigo Científico de relevo sobre as temáticas em 

causa; e por outro lado, os estudantes de Mestrado, Doutoramento ou pós-doutoramento, nacionais 

ou estrangeiros, inscritos em instituições de ensino superior portuguesas ou estrangeiras, ou a 

investigadores licenciados, nas áreas científicas em causa, que apresentem uma monografia suscetível 

de ser publicada pela AAFDL Editora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOT COURT DE DIREITO PENAL 

Nos dias 7, 9 e 12 de abril realizou-se o Moot Court de Direito Penal. Esta iniciativa teve a 

colaboração do IDPCC e a coordenação científica da Professora Doutora Inês Ferreira Leite. As seis 

equipas inscritas, de 3.º e 4.º ano, realizaram simulações de alegações de recurso de um caso perante 

a Relação, o Supremo e o Tribunal Constitucional, abordando temas explorados nas disciplinas de 

Direito Penal I e II. 
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Este Moot Court decorreu via zoom e premiou 2 equipas, dado a grande qualidade do evento. Os 

vencedores foram premiados com uma pós-graduação, oferecida pelo IDPCC. 

Cumpre agradecer às Professoras Doutoras Maria Fernanda Palma e Inês Ferreira Leite por toda a 

disponibilidade prestada na organização deste evento que obteve bastante sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOT COURT DE DIREITO DO TRABALHO 2021 – HUGO SINZHEIMER MOOT COURT 

Após o cancelamento do Hugo Sinzheimer Moot Court em 

2020, que se iria realizar na Georgia, este ano voltamos a 

realizar o Moot Court de Direito do Trabalho. Esta iniciativa 

decorreu no dia 6 de abril de 2021 e foi realizada totalmente em 

inglês, através da apresentação de peças escritas e de discussão 

oral do caso, com júris de grande renome internacional. A 

equipa vencedora, composta por alunas de 4.º ano, representou 

Portugal no Moot Court internacional, realizado em junho via 

zoom. Dado o mérito dos participantes, foram ainda convidados 

outros alunos para integrar a equipa europeia do Hugo Sinzheimer Moot Court. 

O Moot Court contou com a coordenação científica da Professora Doutora Maria do Rosário Palma 

Ramalho e do Professor David Carvalho Martins, a quem agradeço a disponibilidade. A iniciativa foi 

patrocinada pela sociedade de advogados VdA – Vieira de Almeida, que foram os responsáveis pelo 

coaching da equipa vencedora, assim como da atribuição de prémios aos visados. 
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MOOT COURT DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

Nos dias 16, 17 e 18 de março de 2021, através da plataforma zoom foi realizada mais uma edição do 

Moot Court de Direito Administativo, com a coordenação científica do Professor Tiago Serrão e com 

o patrocínio da Sérvulo & Associados.  

Este Moot Court decorreu nos mesmos termos do que havia sido realizado em 2019, sob coordenação 

da anterior Direção, visando a discussão dos mais diversos temas dentro do Direito Administrativo e 

com uma riquíssima composição de júri, que contou com Professores, Advogados, Juristas e até 

Juízes especializados na área em causa. 

Esta iniciativa obteve bastante sucesso, demonstrando a grande capacidade argumentativa e aptidão 

para a investigação por parte dos alunos da Faculdade. 

A Sérvulo & Associados assegurou como patrocínio a atribuição de 2000€ à equipa vencedora e a 

oferta de um estágio de verão ao melhor orador. Foi ainda assegurada a presença de diversos membros 

desta sociedade que prestigiaram a realização deste evento. 

Cumpre agradecer ao Professor Tiago Serrão, que disponibilizou sempre uma grande ajuda na 

organização do evento, tornando-o uma experiência a repetir. O caso prático em discussão, realizado 

integralmente pelo Professor Tiago Serrão, encontra-se publicado na Revista Jurídica da AAFDL, 

para recordação futura. 

A final do Moot Court de Direito Administrativo de 2021 encontra-se disponibilizada na íntegra no 

Youtube, cujo acesso se encontra no site da AAFDL. 
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MOOT COURT DE TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL 

Nos dias 3 e 4 de junho, ocorreu via zoom o Moot Court de Teoria Geral do Direito Civil. Este projeto 

contou com a coordenação científica do Professor Doutor Diogo Pereira Duarte, que já havia 

realizado com as suas turmas iniciativas semelhantes em anos anteriores. 

Visando responder às mais diversas sugestões dos alunos de 1.º e 2.º ano, este Moot Court ocorreu 

em regime de exclusividade, não permitindo a inscrição de alunos que não fossem dos primeiros dois 

anos da Licenciatura. 

Esta atividade tinha como objetivo primordial incentivar os alunos de uma camada mais jovem a 

motivarem-se por iniciativas que perspetivam o enriquecimento curricular e que consubstanciam uma 

mais valia em termos pessoais.  

Não posso deixar de agradecer a todos os participantes, a todos os membros do júri e ao Professor 

Doutor Diogo Pereira Duarte pela competição rica em conteúdo e em qualidade, que muito honrou a 

AAFDL. 

 

 

 

 

 

 

 

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 – MOMENTO INFORMATIVO 

 Face à elevada percentagem de abstenção que os processos de sufrágio democrático têm 

apresentado, e procurando esclarecer a comunidade académica de forma clara e acessível, a AAFDL 

decidiu realizar um conjunto de posts informativos que visavam esclarecer os alunos sobre diversos 

aspetos a ter em conta no processo eleitoral. Foram realizadas publicações relativas ao voto 

antecipado, o voto em mobilidade, as competências do Presidente da República e aos níveis de 

abstenção.  
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WORKSHOP – COMO ANALISAR UM ACÓRDÃO? 

A 4 de março de 2021, pelas 18h00, a AAFDL organizou um workshop breve sobre como analisar 

um acórdão. Esta tarefa, que é tão essencial no curso de Direito, não é assim tão fácil quanto parece 

e, como tal, o departamento de Produção Jurídica, com o auxílio do departamento de 

Acompanhamento Académico, decidiu fazer face aos pedidos de diversos alunos.  

O workshop foi aberto a toda a comunidade escolar e a sua gravação encontra-se disponível no site 

da AAFDL. 

Para concretizarmos este evento, contámos com o auxílio das Professoras Joana Reis Barata e Beatriz 

Vitorino, que demonstraram de uma forma simples e bem estruturada que a apresentação ou o 

comentário a acórdãos não são uma tarefa tão complicada. A estas Professoras, deixo o meu maior 

agradecimento, em nome da AAFDL, por toda a disponibilidade demonstrada. 
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I EDIÇÃO DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE 

Aquando da elaboração do Projeto que apresentámos à comunidade académica da Faculdade de 

Direito de Lisboa, sentimos a necessidade de “trazer para cima da mesa de discussão” novos temas, 

que representassem preocupações emergentes no Direito e que não se cingissem às áreas clássicas 

desta ciência. Após vários brainstormings com os meus colaboradores, tornou-se incontornável a 

necessidade de discutir sobre a Saúde. É certo que a pandemia levantou os mais diversos problemas 

jurídicos, tendo-nos colocado à prova com questões que nunca pensámos que iríamos dissecar nos 

nossos manuais, assim como com dúvidas existenciais que aparentemente não apresentavam solução. 

Como tal, e em conjunto com o departamento de Desporto, Saúde e Bem-Estar, organizámos um 

conjunto de palestras, com diversos painéis, com o intuito de discutir os problemas relativos ao 

Direito Penal e a sua relação com a Medicina, questões relativas à responsabilidade civil médica, 

inquietações quanto à regulação e à concorrência no Direito da Saúde, e ainda uma mesa redonda 

sobre o impacto da pandemia COVID-19 nos dias de hoje. 

É impossível não agradecer a colaboração de todos os oradores, que foram incansáveis na preparação 

para estas jornadas. É também impossível deixar de agradecer à Leonor Pereira, Vogal do 

Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar, que abraçou este desafio comigo, que resultou numa 

iniciativa de sucesso. 

Por fim, importa ainda realçar que duas das palestras apresentadas neste evento (pelo Professor Marco 

Caldeira e pelo Professor Nuno Salpico) foram publicadas na Revista Jurídica da AAFDL, enquanto 

contributo doutrinário. 
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WEBINAR – COVID-19 E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

A 9 de abril foi realizado um webinar que abordou alguns dos problemas de Propriedade Intelectual 

relacionados com a pandemia que assolou o mundo neste último ano e meio.  

O webinar foi realizado com o apoio da Associação Internacional de Jovens Advogados de Língua 

Portuguesa e contou com a exposição oral de vários advogados, a quem agradecemos toda a 

disponibilidade e atenção. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

II CURSO DE DIREITO DO DESPORTO 

Tendo em conta o sucesso da primeira edição, o Curso de Direito do Desporto mereceu a realização 

de uma nova edição, com a abordagem de temáticas diferentes das que tinham sido alvo de destaque 

em 2020. Como tal, e mais uma vez com o auxílio do Departamento de Desporto, Saúde e Bem-Estar, 

na pessoa da Leonor Pereira, assim como dos Vice-Presidentes da AAFDL, Inês Almeida e Diogo 

Lopes, organizámos este grande evento que teve a duração de dois dias e cujas receitas reverteram, 

na sua totalidade, para o Fundo de Emergência Tecnológica da AAFDL. 

O Direito do Desporto é uma das áreas jurídicas mais inovadoras e que tem apresentado uma ascensão 

impressionante. Para fazer jus à diversidade e riqueza desta disciplina jurídica, decidimos ousar e 

trazer painéis com temas de destaque. Desde o regime jurídico dos E-Sports, à ética desportiva e 

dopagem, passando pelas apostas desportivas ou a formação e entrada no mercado de trabalho, 

apresentámos um painel diverso e com grandes nomes do Direito do Desporto. 
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Podemos contar com o auxílio da APPD (Associação Portuguesa de Direito Desportivo), da APCVD 

(Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto), da Morais Leitão, Galvão Teles, 

Soares da Silva & Associados, da CCA Law Firm, da Cuatrecasas, da DCM Lawyers, da ICSS 

Insight, da Abreu Advogados, da Antas da Cunha Ecija, da ADESL e de muitas outras personalidades, 

a quem muito agradecemos toda a disponibilidade. 

Importa fazer um destaque, contudo, à APPD, que foi essencial para a concretização dos painéis em 

causa e que permitiu que os nossos contactos com todas as entidades mencionadas, assim como com 

outras personalidades do mundo do Desporto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITO & ECONOMIA DO HIDROGÉNIO VERDE – UMA INTRODUÇÃO 

Em junho, a AAFDL, numa colaboração com a AAFDL Editora, organizou a Conferência “Direito 

& Economia do Hidrogénio Verde – Uma Introdução”, apresentada pelo Dr. Filipe de Vasconcelos 

Fernandes, expert no tema e também Assistente Convidado da nossa Faculdade. A discussão deste 

tema apresentou grande pertinência, face à cada vez maior necessidade de redução das emissões 

poluentes e à proteção do meio-ambiente que nos rodeia.  

Os temas abordados foram os do hidrogénio como vetor energético, os objetivos da EN-H2, o 

financiamento do hidrogénio verde em Portugal e a construção do seu regime jurídico. A AAFDL e 

o Dr. Filipe de Vasconcelos Fernandes proporcionaram uma boa tarde de tertúlia e discussão a todos 

os participantes. 
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Agradecemos mais uma vez a disponibilidade do Dr. Filipe de Vasconcelos Fernandes e relembramos 

que a conferência se encontra disponível no Youtube da AAFDL, que se poderá aceder através do 

site da AAFDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO JOVEM TALENTO DIREITO ADMINISTRATIVO 

No decorrer da Cerimónia de Entrega de Prémios da 

AAFDL relativa ao mandato de 2020/2021, foi 

anunciada a mais recente edição do Prémio Jovem 

Talento Direito Administrativo. 

Com a Coordenação Científica da Professora Doutora 

Carla Amado Gomes (FDUL), da Professora Ana 

Fernanda Neves (FDUL), do Dr. Ricardo Pedro, do 

Professor Marco Caldeira (FDUL), da Professora 

Filipa Calvão (FDUCP) e do Professor Hugo Flores 

(EDUM), a edição representou um enorme sucesso, 

com a apresentação de 7 trabalhos a concurso. 

Os vencedores contemplados pela decisão do júri, receberam os seus prémios na Cerimónia de 

Abertura do Ano Editorial da AAFDL Editora, realizada a 4 de novembro de 2021, como já vinha 

sendo tradição. Os trabalhos honrados por este Prémio serão publicados na Revista Jurídica da 

AAFDL, organizada no próximo mandato. 
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CURSO DE PRÁTICA PROCESSUAL CIVIL 2021 

De 26 a 28 de outubro de 2021, nos Anfiteatros 6 e 7 da Faculdade de Direito de Lisboa, teve lugar 

o primeiro evento presencial organizado pelo departamento de Produção e Formação Jurídica e Apoio 

Editorial. O Curso de Prática Processual Civil 2021, foi realizado pela AAFDL em estreita 

colaboração com a sociedade de advogados Cerejeira Namora, Marinho Falcão e representou um 

grande sucesso. 

A vontade de realizar um curso de prática jurídica era uma realidade desde o momento em que este 

projeto começou a ser construído. Aliar essa ânsia com a disponibilidade da Cerejeira Namora, 

Marinho Falcão, consubstanciou “a cereja no topo do bolo”. 

Foram 3 dias de muita aprendizagem, com uma formação intensiva útil não só a qualquer estudante 

de Direito, como a qualquer profissional da área.  

O evento, exclusivo a alunos da FDUL, esgotou a sua disponibilidade no espaço de horas e o feedback  

não poderia ser mais positivo. 

Importa agradecer ao Dr. Pedro Trindade de Brito, ao Dr. Miguel Cunha Machado e ao Dr. Alberto 

Mateus Vaz por toda a simpatia e acessibilidade nos diversos meses de negociação prévios à 

realização do evento. 
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REVISTA JURÍDICA AAFDL 2020/2021 E LANÇAMENTO DA REVISTA JURÍDICA 

AAFDL 2022 

 

A Revista Jurídica AAFDL deste mandato representa a junção do trabalho recolhido em dois 

mandatos. Considerando os efeitos causados pela pandemia e a dificuldade na realização de todo o 

processo de análise de peer review, a Revista Jurídica apenas foi lançada a 4 de novembro de 2021, 

na Cerimónia de Abertura do Ano Editorial da AAFDL Editora. 

A Revista foi publicada em formato e-book, sendo também posteriormente disponibilizadas algumas 

versões em formato físico. A transição da Revista para o formato online visa fazer face ao Plano 

Ambiental traçado por esta Direção da AAFDL, contribuindo para uma visão mais ecológica e 

sustentável do mundo. 

Importa ainda referir que esta foi a maior edição alguma vez realizada da Revista Jurídica AAFDL, 

pelo que agradeço aos funcionários da AAFDL Editora por toda a paciência e trabalho investidos 

neste projeto. Agradeço também a todos os Professores que se prontificaram a rever todos os trabalhos 

em análise, através da Bolsa de Peer Review que foi renovada. 

Na Cerimónia de Abertura do Ano Editorial foi também lançado o Call For Papers da próxima edição 

da Revista, que já estará a cargo da próxima Direção da AAFDL. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E AGRADECIMENTOS 

 

Recordo-me como se fosse hoje do dia em que aceitei integrar este projeto. Estávamos em janeiro de 

2020, ainda a pensar nas Resoluções de Ano Novo e longe de imaginar o caos pandémico e sanitário 

que iríamos sofrer uns meses depois. Em novembro, quase 1 ano após ingressar nesta aventura, tomei 

posse enquanto Vogal do departamento da Produção e Formação Jurídica e Apoio Editorial da 

AAFDL. 

A Produção Jurídica é, muitas vezes, um departamento olvidado e ao qual não se reconhece a devida 

importância. No entanto, enquanto aluna desta instituição, sempre lhe reconheci o valor, não só por 

ter colaborado com o departamento em mandatos anteriores, como também por ver de perto o trabalho 

que os seus responsáveis tinham em mente para concretizar todas as ideias. 
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Ingressei nesta experiência, com o intuito de continuar o trabalho já previamente realizado, mas com 

a vontade de redirecionar esta vogalidade para algo que considero fulcral na vida académica: o 

enriquecimento curricular. Foi a vontade de demonstrar a toda a comunidade estudantil a importância 

das atividades extra-curriculares e de fomentar um pensamento out of the box que guiou todo o 

trabalho da equipa que me acompanhou. 

Infelizmente, sofremos um novo confinamento durante o período em que estivemos a representar a 

AAFDL e as mais diversas restrições sanitárias não permitiram a realização de tudo aquilo a que nos 

propusemos. No entanto, creio que conseguimos compensar essas lacunas com outras iniciativas que 

representaram uma clara inovação face ao que já havia sido realizado em anos anteriores. 

Nem tudo o que pretendia e a forma como pretendia foi concretizado nos moldes em que desejávamos. 

A vontade de realizar o máximo de iniciativas em formato presencial sempre foi constante e o que 

mais idealizávamos. Contudo, poucas foram as iniciativas que conseguiram observar esses nossos 

requisitos. 

Destaco como pontos altos do mandato o Curso de Prática Processual Civil que realizámos já em 

formato presencial, no último mês do nosso percurso enquanto dirigentes associativos, assim como a 

realização dos quatro Moot Courts realizados pela AAFDL. Creio que nunca foram realizados tantos 

Moot Courts como este Mandato, tendo sido bem conseguida a nossa vontade de realizar um Moot 

Court direcionado a cada um dos anos da Licenciatura. 

Espero que a próxima Direção da AAFDL consiga colocar em prática tudo aquilo que, infelizmente 

e considerando as circunstâncias, não conseguimos realizar, aproveitando todas as ideias que 

concretizámos para enriquecer o seu projeto, dando assim continuidade a projetos de grande sucesso 

realizados no decurso deste mandato. 

Resta-me agradecer. Agradecer, que sempre foi das coisas que mais gostei de fazer. 

A toda a equipa da AAFDL: tornaram-se numa família para mim. Acolheram-me de braços abertos e 

ensinaram-me muito mais do que alguma vez poderia imaginar. Estou grata por me ter sido dada esta 

oportunidade e por ter trabalhado com todos vós, tendo a certeza de que saio deste projeto uma pessoa 

diferente. Agradeço a todos os membros da AAFDL por todo o apoio. Poderia estar a enumerar todos 

os vossos nomes, mas sei que todos vocês se consideram incluídos porque assim foi durante toda esta 

aventura. No entanto, há que agradecer ao meu amigo de longa data, Ricardo Vicente, que foi o motor 

de todo este projeto e que me demonstrou que tudo o que sempre vi nele, estava mais do que 

comprovado. 
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Em especial, e se me permitem, agradeço à Inês Almeida. A Inês foi a peça chave da Produção 

Jurídica ao longo de todo o mandato. Para além de ter sido a minha antecessora neste cargo, foi 

também a melhor Vice-Presidente da Intervenção que poderia ter desejado. Para além de seres uma 

grande amiga, és uma grande profissional e foi uma honra ter trabalhado incansavelmente contigo. 

Se houve sucesso neste mandato na Produção Jurídica, também te devo esse sucesso a ti. 

Por último, mas com a maior das importâncias, agradeço a toda a equipa que abraçou este projeto 

com ânsias e que me auxiliou diversas vezes na concretização de todas as ideias que quisemos 

implementar. Serão sempre a minha Equipa Maravilha. Obrigada: Ana Catarina Carrasco, Ana Clara 

Pacheco, Ana Margarida Batista, Beatriz Simões, Carlos Daniel, Carolina Veiga Henriques, Catarina 

Pimentel, Diogo Angeiras, Edgar do Carmo, Francisca Antunes, Joana Pereira, Juliana Louro, Maria 

Carolina Queiroga, Mariana Santos, Marta Soares, Matilde Gonçalves Neto, Matilde Távora, Pedro 

Carvalho, Pedro Ferreira Ribeiro, Rogério Pedro, Sara Lemos, Sílvia Faria, Teresa Raposo e Tomás 

Rodrigues. 

Até um dia, AAFDL! 

À minha mãe. 

 

Beatriz Ribeiro 
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M  

 PÓS-LABORAL E TRABALHADOR-ESTUDANTE 
 

 

O Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante teve como principal premissa a ideia de 

colmatar o distanciamento existente entre o turno da noite e o turno do dia.  

 Deste modo, procuramos sempre melhorar a ligação, cooperação e comunicação com os restantes 

departamentos que compõem a AAFDL, de modo a conseguirmos uma melhor integração dos 

trabalhadores-estudantes relativamente a cada iniciativa. 

 Assim, foram prosseguidos objetivos como: a promoção dos direitos dos trabalhadores-estudantes, 

o fomento da igualdade entre todos os alunos da comunidade académica, a garantia de um 

funcionamento dos serviços da Faculdade adequado às características do regime noturno e uma 

orientação em função do desenvolvimento de um ambiente sadio e equiparado, salvo as devidas 

adaptações, ao regime diurno. 

 Acresce a este mandato um especial reconhecimento de defesa incessante dos direitos dos alunos 

do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante.  

 

 

CRIAÇÃO DO GUIA DO TRABALHADOR-ESTUDANTE 

 

 Conciliar os estudos com o trabalho não é tarefa fácil, por isso 

decidimos concretizar ideias de mandatos anteriores e 

elaboramos o guia do trabalhador-estudante, de modo a 

desmistificar e esclarecer os benefícios deste regime especial.   

Estes guias foram extremamente úteis e divulgados em 

todas as plataformas, bem como distribuídos nas inscrições dos 

alunos de 1º ano. 
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ALTERAÇÃO DA TABELA DE PREÇOS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

Dando continuidade a um trabalho já iniciado no mandato anterior, e honrando o compromisso feito 

no âmbito do plano de atividades, o Departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante analisou 

a tabela atual de preços do parque de estacionamento exterior, tendo concluído que a inexistência de 

um serviço oferecido atendendo às especificidades do regime pós-laboral é, de facto, um fator de 

desigualdade, uma vez que, tendencialmente, os alunos do regime de pós-laboral apenas necessitam 

do parque de estacionamento a partir das 18 horas. 

Perante isto, em conjunto com a Direção da Faculdade, estão ainda a ser tomadas as devidas 

diligências para a criação de um modelo alternativo, mais acessível, mas proporcional aos preços 

exercidos atualmente.  

 

INQUÉRITO AOS ALUNOS DO PÓS-LABORAL E TRABALHADORES-ESTUDANTES 

 

Enquanto Associação Académica, procuramos estar a par das dificuldades que os alunos da nossa 

instituição sentem. Por isso, de modo a conseguirmos perceber o que poderíamos melhorar, 

elaborámos um inquérito dedicado aos alunos do regime noturno.  

Este teve uma adesão bastante significativa e permitiu a adaptação possível das atividades da AAFDL 

ao regime de Pós-Laboral, nomeadamente tendo por base os resultados do inquérito.  
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POSSIBILIDADE DE UM ALUNO DE PÓS-LABORAL CONCLUIR A CADEIRA EM 

REGIME DIURNO 

Relativamente a esta questão, importa começar por esclarecer que a possibilidade de um aluno de 

pós-laboral concluir uma unidade curricular em regime diurno é uma prática informal, não existindo 

qualquer disposição regulamentar que regule esta situação. Assim, após a tomada de diligências para 

clarificar a questão com as entidades competentes e, percebendo as razões que estavam subjacentes 

ao facto de esta não ser uma possibilidade consagrada formalmente, a Direção da AAFDL tomou a 

decisão de suspender a proposta de alteração, pelo facto de, com elevada probabilidade, a mesma 

prejudicar as situações de prática informal. 

  

MARCAÇÃO DE ORAIS EM REGIME PÓS-LABORAL 

Assegurou este departamento, em conjunto com o departamento do Pedagógico, a realização de 

provas orais do regime Pós-laboral no horário letivo do Pós-Laboral. 

 

POSSIBILIDADE DE RESERVA DE PRODUTOS NOS BARES NOVO E VELHO 

Procurando garantir que todos os alunos podem usufruir de uma oferta de restauração e pastelaria de 

qualidade, a Direção da AAFDL tomou as devidas diligências para a criação de um sistema de 

reservas no âmbito dos estabelecimentos concessionados pela AAFDL. A solução mais viável, 

atendendo aos valores interesses a que é necessário atender, foi a possibilidade destes mesmos alunos 

reservarem os produtos que desejam com a necessária antecedência.  

Deste modo, os bares em questão não têm de prosseguir práticas comercialmente 

desvantajosas e os alunos terão sempre ao seu dispor qualquer produto que queiram.  
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PRESENÇA NAS ATIVIDADES DE RECEÇÃO AO CALOIRO 

É de reconhecer que o Departamento participou ativamente na Semana das Inscrições, tanto na 1ª 

fase como na 2ª. 

Quer na banca destacada, quer nos grupos de alunos de 1º ano, este departamento mostrou-se disposto 

a prestar qualquer tipo de informação aos novos alunos da faculdade sobre como é ser aluno da noite, 

bem como a desmistificar questões em torno do regime.  

Disponibilizámos um folheto informativo com o Guia do Trabalhador-Estudante, e estivemos 

principalmente atentos àqueles que, desanimados, entraram num regime que não era a sua preferência. 

De modo empático, trabalhámos essencialmente para orientar esses alunos nesta que é a nossa casa. 

 

 

BALANÇO DO MANDATO 

 

Iniciámos este mandato com a ambição de fazer mais pela Associação e pelos alunos que integram o 

regime de Pós-Laboral.  

De facto, o Departamento de Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante tinha já uma base sólida que foi 

sendo desenvolvida pelos mandatos anteriores. É de salvaguardar o trabalho anteriormente realizado, 

pois foi a partir dele que traçámos um ponto de partida para melhorar e inovar. 

Contudo, reconhecemos que delineámos um projeto indubitavelmente ambicioso, muitas vezes sem 

perceção das dificuldades que iríamos encontrar.  

Reconhecemos que, ainda assim, marcamos pela diferença com a realização do Guia do Trabalhador-

Estudante, bem como com a Iniciativa de Reserva de Refeições nos bares Novo e Velho, mas também 

por querermos ouvir sempre a palavra do aluno antes de ser tomada alguma decisão. 

Dito isto, o balanço não podia deixar de ser positivo, uma vez que, apesar de não termos conseguido 

avançar com todas as nossas medidas propostas inicialmente, trabalhámos para que estas possam ser 

alcançadas por uma Direção futura. 

Por fim, não posso deixar de agradecer à minha querida Inês Almeida por todo o apoio prestado, quer 

a nível associativo, quer pessoal; ao Ricardo Vicente por ter apostado numa cara nova e por estar 

constantemente atento aos interesses dos alunos de Pós-Laboral; à Marta Leite por ser a minha 
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companheira nesta jornada de quase 2 anos, quer nos momentos bons quer nos maus; aos meus 

colaboradores por estarem sempre atentos e por nunca me deixarem desistir; a todos os membros 

desta Associação por nunca virarem as costas ao Pós-Laboral; e ainda à Maria Margarida Silva, 

Carolina Varela, Catarina Paiva, Yuliya Kalapuz, Maria Cadete, Raquel Vasconcelos, e a todos os 

meus amigos pela amizade e pelo apoio.  

 

Até sempre, AAFDL, foi um prazer! 

 

 

 

Mónica Santos 
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M  

 PEDAGÓGICO 
 

 

Quando me candidatei ao cargo de Vogal do Departamento do Pedagógico, pouco sabia da importância 

que o Departamento impunha na vida dos estudantes da Faculdade. Na verdade, acho que qualquer um 

que se candidata a este lugar pensa que sabe da importância deste departamento na vida de todos, mas 

passado 1 ano penso agora que o me havia sido dito no início era verdade e só se sabe a importância 

deste departamento quando se vive este papel na pele.  

Algo a que eu me propunha desde o início e que tanto o caracterizou foi tornar este departamento do 

“Bastião dos Estudantes”. Isto foi algo que que seria de difícil de concretização, admito que o sabia, 

no entanto, foi com grande orgulho e honra que tomei estas palavras que proferi no meu programa e 

procurei sempre em todas as instâncias representar os meus colegas e estudantes porque se há algo que 

acredito desde o início, é que muito pouco é sabido sobre aqueles que nos acompanham durante a 

faculdade. Aqueles com que nos cruzamos nos corredores, aqueles ao pé dos quais nos sentamos nas 

aulas, muitos problemas poderão ter nas suas vidas e pouco sabemos nós sobre eles, cabe-nos, enquanto 

FDL, intervir e proporcionar a estes mesmos um auxílio precioso que não teriam de outra forma.  

Uma das principais formas como procurámos realizar esta visão de que tinha era através de variados 

pilares: em primeiro a visão conciliadora a que me propunha, ou seja, coordenar as vontades dos alunos 

e formar a “voz ativa dos estudantes”, conciliando a mesma com forma a que a mesma pudesse ser 

defendida de forma mais ajustada e, sobretudo, para que a mesma nunca fosse descurada pois esta é a 

principal preocupação da AAFDL, a vontade dos alunos da FDL. 

A maior proatividade do departamento, pois só através da mesma conseguimos alcançar mais pessoas, 

explorar mais vertentes e ambicionar levar o Pedagógico, a um nível mais avançado que cubra mais 

problemas dos alunos. Penso que isto tenha sido alcançado, hoje o Departamento do Pedagógico parece 

uma “Transformação” comparada com as vertentes que eram anteriormente exploradas. Foi feita uma 

verdadeira revolução interna do Departamento que agora exige uma participação muito mais ativa não 

só do seu vogal, mas também dos seus colaboradores. 

Por fim, era preciso um maior dinamismo em relação ao que era feito anteriormente no Pedagógico, 
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ou seja, era necessário “pensar fora da caixa”, pensar nos problemas com que qualquer aluno na 

faculdade se depara isto porque os nossos alunos atravessam todos diferentes problemáticas, muitas 

vezes inimagináveis. Foi importante para a AAFDL pensar nos mesmos e nas novas formas de intervir, 

ajudando aqueles que mais precisam com mecanismos que anteriormente não existiam.  

Em suma, cabe-me dizer que foi uma honra servir os alunos da Faculdade e representar a AAFDL. Foi-

me pedido (aquando da minha candidatura) para encontrar uma frase que captasse a essência daquilo 

a que nos propúnhamos. A frase escolhida foi “Se queres ser ouvido, escolhe a voz que fala por ti”. 

Foi uma honra ser a escolha de tantos alunos e de em todas as instâncias possíveis defender os mesmos 

como a sua “voz”. 

 

REALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE ASSUNTOS DA TEMÁTICA PEDAGÓGICA 

Um dos principais pilares da minha candidatura ao Departamento do Pedagógico prendeu-se com o 

dinamismo e a melhor informação dos alunos sobre os assuntos pedagógicos, como modo a melhor 

formar “a voz ativa  

dos estudantes” e garantir que a comunidade académica  

se encontra informada sobre a temática pedagógica - 

uma Comunidade melhor informada é uma 

comunidade mais informada.  

Os vídeos de promoção da temática pedagógica foram  

vistos como uma medida diferente para a valorização 

destes assuntos, sendo que nos proporcionou, enquanto  

departamento, uma forma de melhor explicar o que de outra forma seria difícil, quer sobre Regulamento 

de Avaliação (assuntos como o Sistema de bonificações, Métodos de Avaliação) quer sobre os próprios 

Órgãos de Gestão.  

O primeiro vídeo foi realizado para fins de explicação do funcionamento dos órgãos de gestão na 

véspera da eleição dos mesmos. Em anos anteriores, estas eleições eram caracterizadas pela 

desinformação e acima de tudo por uma adesão inferior à necessária. Com este vídeo a AAFDL 

procurou pela primeira vez aumentar a adesão às eleições dos órgãos, e sobretudo contribuir para que 

os votos fossem mais informados, especialmente no que tocava a pessoas com que a AAFDL tanto 
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colabora e afeta sobretudo o funcionamento do Departamento do Pedagógico.  

Foram também realizados outros vídeos, nomeadamente no que toca às temáticas do Método de 

Avaliação, do Sistema de Passagem de Ano e também do Sistema de Bonificações. Este último, em 

específico, foi de especial utilidade para a comunidade estudantil, pois era uma matéria de especial 

relevo para os alunos, sobre a qual existiam muitas dúvidas e não havia ainda qualquer informação 

concreta e forma de divulgação desta componente do regulamento.  

 

CRIAÇÃO DA “COMISSÃO DE REVISÕES DE NOTA”  

Outro dos principais pilares da minha candidatura à AAFDL era a “Proatividade” do departamento, 

sito porque muitas vezes o envolvimento quer do Departamento do Pedagógico (em particular dos 

colaboradores), quer do vogal em si com algumas inquietações diárias do aluno era pouca e o trabalho 

não se demonstrava. Esta medida que surge também na vertente do dinamismo, seria uma forma de 

contribuir para que o Pedagógico demonstrasse uma nova faceta e os alunos pudessem ser auxiliados 

numa outra vertente.  

A página do Facebook foi lançada em Janeiro de 2020, tendo sido criado um grupo de whatsapp para 

o “núcleo” do Departamento que controlaria os pedidos de revisão de nota que chegariam através do 

“messenger” e atribuiria o respectivo pedido de revisão de nota a um outro grupo de departamento 

onde se encontraria um “revisor” (uma pessoa que se havia voluntariado para ajudar a corrigir exames 

de uma determinada cadeira). Esta medida foi de particular relevo e talvez uma das mais marcantes do 

meu mandato. Destaco emparticular a proximidade que senti em ver a comunidade  

académica a unir-se para ajudar aqueles que mais precisavam e também em ver o altruísmo 

demonstrado por alguns que sem nada em troca ofereceram auxílio àqueles que não conheciam.  

Na altura, em que lançamos esta página a ajuda entre a comunidade era de particular relevo devido à 

terrível situação epidemiológica que atingia o país e o mundo.  

Afetava, igualmente, o meu trabalho e esta medida provou ser uma das mais difíceis de gerir - sozinho 

digo. Na verdade, esta foi a medida em que mais certezas tive da equipa que montei pois os meus 

colaboradores demonstraram uma enorme capacidade de trabalho e em muitos momentos acabaram 

por gerir por si só esta medida. É com enorme orgulho que os felicito pois demonstraram uma enorme 

capacidade de trabalho e acima de tudo a “verdadeira capacidade” do pedagógico. Agradeço também 
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aos voluntários que se ofereceram para ajudar nesta medida, pois sem eles não seria possível 

concretizar esta medida. No segundo semestre esta medida foi alterada como forma a dirimir os 

anteriores problemas com que a plataforma se tinha deparado e atingir o maior sucesso nos pedidos de 

revisão de nota.  

Em suma, penso que esta medida foi um enorme sucesso, isto porque apesar de ainda existirem algumas 

“arestas a limar”, esta medida foi uma autêntica estreia na vertente do Pedagógico e em apenas um 

mandato fomos capazes de ajudar mais de 400 pessoas.  

 

 

 

 

 

 

RENOVAR O GUIA DO PEDAGÓGICO  

Passados 4 anos e muitas alterações (ainda que pequenas) ao regulamento de avaliação e a outros 

regulamentos da Faculdade, pensei desde o início do mandato que era necessário uma nova versão do 

Guia do Pedagógico para melhor informar os alunos da FDL, especialmente adicionando novas secções 

ao Guia, nomeadamente no que toca às queixas pedagógicas e também em relação ao sistema de 

bonificações.  

O pilar da conciliação era algo crucial do mandato, que seria melhor concretizado por uma série de 

medidas a densificar através do acesso à informação, isto porque para melhor formar a “voz ativa” dos 

estudantes teríamos de apostar sobretudo nessa partilha de conteúdos.  
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Um dos maiores investimentos deste Guia do Pedagógico foi também procurar que os alunos 

comunicassem com o departamento, para clarificar que temáticas suscitaram mais dúvidas à 

comunidade, como forma de responder aos assuntos que previamente não tinham sido alvos deste Guia. 

Tal comunicação foi possível graças ao novo email do Departamento do Pedagógico, acessível também 

aos colaboradores do departamento. Isto possibilitou a distribuição de temáticas e tarefas para que se 

conseguisse escrever este guia, sendo que eu agradeço aos meus colaboradores por me auxiliarem na 

realização do mesmo.  

 

 

 

 

 

CRIAÇÃO DO GABINETE DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA:  

Outra novidade deste mandato foi também o GOP (Gabinete de Orientação Pedagógica). Inicialmente 

pensado para ter um formato presencial e para ser levado a cabo numa altura diferente. Infelizmente, a 

pandemia do COVID-19 impossibilitou que esta medida fosse realizada dentro dos moldes esperados. 

Contudo, foi possível a sua adaptação a um formato online, em que os alunos poderiam pedir auxílio 

ao vogal do pedagógico, bem como aos conselheiros discentes.  

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020/2021 

 

 
73 

 

Este gabinete foi inicialmente pensado para auxiliar nos períodos mais conturbados do semestre, tendo 

os alunos um local seguro e conhecido onde pudessem esclarecer as suas dúvidas e pedir ajuda nas 

suas questões pessoais que pudessem ser resolvidas nos órgãos de gestão da Faculdade. 

Apesar de ter sido realizado em formato Zoom, tenho muito a agradecer aos conselheiros que me 

ajudaram na concretização desta medida e que comigo defenderam alguns dos assuntos que nos foram 

mencionados pelos alunos através deste mecanismo.  

 

 

APRIMORAR O ACOMPANHAMENTO DAS QUEIXAS PEDAGÓGICAS:  

Com a alteração do site da AAFDL, surgiu uma nova possibilidade para aprimorarmos aquele que é 

um aspeto tão crucial e identificador do Departamento do Pedagógico, como são as queixas 

pedagógicas.  

Foi remodelado o nosso formulário que já se afigurava antiquado e igualmente adicionados todos os 

demais passos que têm de ser seguidos para conseguir realizar uma queixa pedagógica. Esta medida 

facilitou em grande medida o trabalho que tenho enquanto vogal e também o contacto dos alunos com 

o departamento, uma vez que agora têm um local onde encontrar tudo o que necessitam para elaborar 

uma queixa pedagógica.  

 

REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE ESCLARECIMENTO:  

Esta medida tinha como principal função a de contribuir para uma melhor informação dos estudantes 

sobre todas as temáticas relevantes da pedagogia na Faculdade e sobretudo informar os alunos do 

primeiro ano sobre o Método de Avaliação e o Regime das Bonificações.  

Pela primeira vez dentro do espectro desta Sessão de Esclarecimento (a que chamamos “Simplifying 

Evaluation in FDL”), proporcionamos uma nova experiência aos estudantes de Erasmus para melhor 

se informarem sobre os métodos de avaliação a que estão sujeitos. Esta vertente nunca tinha sido 

realizada e permitiu a colaboração entre o Departamento de Erasmus e do Pedagógico, colaboração 

essa que eu tanto agradeço ao  

vogal de Erasmus, Pedro Cardoso - um grande companheiro nesta minha caminhada -, e também ao 

GERI.  
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Esta medida foi disponibilizada no Youtube da AAFDL, pois a mesma foi realizada por Zoom, 

permitindo a sua utilização para futuros eventos.  

Numa outra edição (a primeira que realizamos) foi nos permitido fazer uma nova sessão de 

esclarecimento, também por zoom, destinada sobretudo aos alunos do primeiro ano, procurando 

esclarecer algumas questões que aqueles não tiveram direito a explicação no seu ingresso na FDL. Esta 

explicação permitiu que aqueles alunos fossem informados sobre as temáticas pedagógicas que mais 

importam em todo o seu percurso académico, tanto do ponto de vista dos estudantes como dos 

professores - tendo eu a agradecer à Drª. Joana Costa Lopes pela colaboração nesta medida.  

Por fim, no início do ano letivo de 2021/2022, foi também possibilitada a realização de várias destas 

sessões, presencialmente, durante a semana das inscrições aos alunos do primeiro ano. Agradeço, por 

isso, pela oportunidade e fico contente com o esclarecimento que esta medida proporcionou e por 

oferecer aos alunos um certo nível de sapiência na temática pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCAÇÃO DE REUNIÕES COM OS DELEGADOS DAS RESPETIVAS SUBTURMAS:  

Tendo sido uma medida que se procurou realizar no início do mandato para conseguir efetivar o pilar 

da “conciliação”, tinha como função principal a maior proximidade entre as subturmas e o Vogal do 

Pedagógico. No entanto, foi uma medida que não teve a adesão necessária e eu procurei não continuá-

la nos moldes designados mas sim reformulá-la. A AAFDL acabou por promover reuniões com os 

delegados, nomeadamente no que toca à marcação do calendário das frequências e a criação de grupos 

de whatsapp com todos os delegados para que estas questões fossem de resolução mais fácil e rápida, 

dando uso a uma medida que não estava a ter a adesão necessária.  
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Em última nota, é de agradecer também as medidas que o Senhor Professor Barreto Menezes Cordeiro 

demonstrou querer procurar no futuro do Conselho Pedagógico, nomeadamente a de utilizar esta nossa 

medida não só com o vogal do Pedagógico, mas também com os conselheiros pedagógicos docentes 

como forma de facilitar o contacto entre alunos (delegados) e os professores regentes.  

 

REALIZAR UMA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE AS QUEIXAS 

PEDAGÓGICAS:  

Uma das últimas medidas do mandato prendeu-se com a realização de uma campanha sobre a temática 

das queixas pedagógicas. Isto porque ao longo do mandato, e mesmo desde a minha candidatura, que 

sempre revi muitas dúvidas na comunidade em relação ao porquê das queixas pedagógicas, dos seus 

objetivos assim como as formas como estas se deveriam realizar.  

Esta medida serviu para informar aos estudantes que existem outras formas de resolução de problemas 

na faculdade para além da queixa pedagógica e como esta entra na vida académica da faculdade e do 

Conselho Pedagógico. A existência de maior informação sobre as mesmas e também a explicitação dos 

seus ditames proporcionaram aos alunos, não só a possibilidade de se realizarem queixas pedagógicas 

com maior eficácia, como interpelam os alunos para que realizem as mesmas sem medo e receio, tendo 

este sido um dos principais entraves que tenho verificado durante o meu mandato à realização de 

queixas pedagógicas.  

 

SÍNTESES PEDAGÓGICAS:  

Uma outra novidade deste mandato foram as sínteses pedagógicas, uma medida que pretendia 

comunicar aos alunos as posições tomadas nos órgãos e comissões nas quais a AAFDL tem assento. 

Esta medida foi feita através da realização de comunicações via e-mail (emails da AAFDL, no caso) 

como forma de atingir o máximo de pessoas possível.  

Penso que esta medida tenha sido um importante marco para a promoção da temática Pedagógica na 

Faculdade, sendo que agora existe uma  

nova forma de partilhar estes assuntos que são do maior relevo para os alunos.  
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JORNADAS PEDAGÓGICAS:  

Em Abril de 2021, a AAFDL organizou a 4ª edição das Jornadas Pedagógicas que contaram com a 

colaboração das Senhoras Professoras Sílvia Alves, Inês Sítima e Joana Costa Lopes, que tiveram toda 

a disponibilidade para falar sobre os assuntos de maior relevância para a temática pedagógica 

nomeadamente o impacto que a pandemia do COVID-19 tiveram no regulamento e na vida dos 

estudantes e professores.  

Foi também um importante momento para esclarecer dúvidas e possibilitar o contacto entre os alunos 

e os conselheiros docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INQUÉRITOS PEDAGÓGICOS:  

Já há muito tempo que a AAFDL pugnava pela realização de inquéritos pedagógicos, matéria que já 

estava na agenda do Pedagógico há anos e, por isso, foi um enorme orgulho ver esta pretensão 

finalmente realizada.  

Ainda antes dessa concretização,a AAFDL realizou Inquéritos Pedagógicos, através do Google Forms, 

sendo que os resultados foram alvos de discussão em reuniões do Conselho Pedagógico o que provou 

o impacto que a AAFDL consegue ter quando tem iniciativa própria.  

Todo o trabalho que tivemos na Comissão dos Inquéritos Pedagógicos e na realização de variadas 

formulações dos questionários foram finalmente concretizadas com a divulgação dos dois inquéritos 

pedagógicos referentes ao 2º Semestre de 2019/2020 e do 1º Semestre de 2020/2021.  
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BALANÇO DO MANDATO:  

Este mandato ficará para sempre para a história, não só pelo meu Departamento mas por todo o trabalho 

da AAFDL como um todo. Atravessamos um período histórico, uma Pandemia que não era prevista 

por ninguém e que nos colocou muitas novas questões. Ainda que afastados, mas unidos por aquilo 

que nos motivou desde o início - os interesses dos alunos da FDL e a defesa dos seus interesses -, 

coube-me a mim fazer parte desta história e juntos, todos nós, descemos uma parte desta história que 

se afigura tão longa e espero que, tal como eu, muitos outros o possam fazer.  

Sempre pretendi que o meu Departamento correspondesse à imagem que havia delineado desde o 

início: conciliador, provativo e dinâmico. Através de novas iniciativas e de novas medidas 

conseguimos alcançar esta imagem. Ajudar qualquer aluno independentemente da sua situação e das 

suas características ou situações com que se depara.  

No Departamento Pedagógico procuramos sempre incansavelmente por mais difícil que se tenha 

afigurado, defender os interesses dos alunos. Independentemente de alguns desfechos não terem sido 

os pretendidos, tivemos sempre o melhor dos intuitos e procuramos sempre dar aos alunos a melhor 

solução possível.  

Cabe-me então agradecer aos Conselheiros Discentes que me acompanharam durante o meu percurso, 

em especial deixo uma palavra ao Rafael Aguiar que me acompanhou no meu inicío no Conselho 

Pedagógico e pelo qual tenho grande admiração como conselheiro; ao Francisco Bastos, à Marta 

Cortez, ao Diogo Ribeiro que tanto me ajudou na realização do GOP; à Beatriz de Sousa com que pude 
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trabalhar na Comissão de Inquéritos Pedagógicos e cuja ajuda foi preciosa; à Roberta Viana que foi 

uma das minhas maiores motivadoras e ajudantes especialmente no início; ao Diogo Canário e à Beatriz 

Rodrigues que me acompanhou nos últimos meses na Comissão Permanente.  

Por fim deixo uma palavra especial à Inês Machado: foi uma honra servir ao teu lado, foste sem dúvida 

o destaque do nosso Conselho e verdadeiramente incansável - certamente a melhor novidade no nosso 

Conselho Pedagógico -, e foi com enorme orgulho que acompanhei o teu crescimento dentro das 

reuniões, não só como Vogal, mas sobretudo como aluno da Faculdade.  

A minha última palavra vai para uma pessoa, que hoje posso chamar de amigo, um verdadeiro 

companheiro: ao João Matias. Não consigo agradecer o suficiente, foi um verdadeiro professor, mentor 

e a pessoa mais humilde que conheci; um conselheiro digno e verdadeiro, foi uma honra servir os 

alunos ao teu lado e não cabem em mim todos os elogios que poderia prestar ao teu incansável trabalho. 

A ti, João, o mais sincero dos obrigados.  

Cabe-me ainda, naturalmente, agradecer à minha Direção, que desde o início me acompanhou. Foi uma 

honra iniciar este projeto convosco e a nossa vitória será das memórias que mais guardarei, assim como 

todos os demais sucessos que alcançamos juntos.  

Ao Ricardo, passamos por períodos difíceis juntos, mas agradeço-te por tudo, por teres depositado em 

mim toda a tua confiança e agradeço-te também por reconheceres em mim as minhas palavras com 

respeito. A ti meu Presidente, foi uma honra servir numa Direção sobre a tua égide. Ao Miguel, sem ti 

não teria montado o projeto da forma como ficou, todos os elogios que o meu trabalho recebeu devem-

se em muito a ti, que agradeço também toda a dedicação e crença que tiveste comigo. Agradeço também 

ao Tomás Viçoso o meu companheiro de turma desde o primeiro ano, ao Francisco Sousa que tanto 

nos surpreendeu a todos, à Klerlie por ter estado sempre lá para me ajudar com a maior rapidez possível. 

Ao Diogo Lopes, um agradecimento por reerguer as Atividades e dinamizá-las num período tão atípico. 

Aos nossos Renata, João, Pedro, Miguel Medeiros e à Leonor que me introduziu ao nosso projeto. Ao 

Caio, que foi um dos melhores amigos que poderia ter feito nesta aventura. Ao João Mendes de 

Almeida por me permitir participar numa outra vertente da AAFDL e à Eduarda que eu acompanho 

desde a sua primeira prova oral e agora vejo como um das mais brilhantes alunas do seu ano. À Mónica, 

por ser a minha fiel “morcega” e companheira de noites a fio e à Beatriz Ribeiro por toda a cooperação 

e apoio especialmente nos tempos mais difíceis.  À Marta Leite, por nunca desistir de mim e acreditar 

que eu sou capaz mesmo quando parecia mais difícil e à Rafaela Lima, não só a título pessoal, mas em 

nome de todos: foste verdadeiramente um “presente merecido” daquele lugar e nós nunca te 

conseguiremos agradecer o suficiente. Ao Tiago Pita, o meu fiel amigo desde o primeiro ano, sabes 
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que me tens sempre para apoiar, assim como tu me apoiaste a mim e me ajudaste a melhorar: o 

verdadeiro amigo é aquele que não tem medo de criticar. Ao Diogo Travassos, não cabem em mim as 

palavras, um obrigado acima de tudo por estares sempre lá para mim, és o meu companheiro desde o 

início de tudo e confio em ti, no bom e no mau, és dos melhores amigos que levo para o resto da vida. 

Não poderia terminar sem agradecer também à Inês Almeida, a minha “chefe”, “boss”, sempre tive 

uma grande admiração por ti, penso que sem ti o projeto nunca teria sido o mesmo, sem ti muitas vezes 

não conseguia. És uma pessoa que admiro imenso por tudo aquilo que alcançaste, me ensinaste e acima 

de tudo por aquilo que fizeste por todos nós enquanto comunidade estudantil, penso que nunca te 

conseguirão agradecer o suficiente.  

Agradeço também ao meu departamento, à Mia Romão, que mostrou dedicação desde o início, que fez 

trabalhos que nunca viram a luz do dia, digo que quem muito trabalha sempre tem o que merece e terás 

todo o sucesso que pretendas. À Inês Filipa, por tudo, por trazer felicidade ao nosso trabalho e 

sobretudo por procurar sempre alcançar e me dar a força para continuar. À Camila Simões, pela 

presença, amabilidade e por fazer tudo o que conseguiu para ajudar. Ao Tiago e ao Diogo Guerreiro, 

por darem tudo aquilo que conseguiram para ajudar os alunos desta casa. À Margarida Branco, por 

todo o interesse e devoção à causa; à Ivana, por ser dos meus maiores apoios, ainda que dos mais 

discretos. Agradeço também à Luana Camilo, especialmente por todo o trabalho na nossa Comissão de 

Notas, espero que saiba que apesar de uma das mais novas mostrou um nível de altruísmo e maturidade 

verdadeiramente impressionantes. À Inês Antunes, que se atirou a uma nova aventura sob a minha 

confiança, digo que sem a sua visão, o nosso trabalho nunca seria o mesmo e agradeço pelas ideias e 

pela dedicação. Ao João e ao Leandro, por serem meus verdadeiros companheiros de batalha desde o 

início e terem embarcado em mais uma aventura comigo. E finalmente à Carolina Fernandes - a quem 

designo de “Vogal das Revisões de Nota” - a minha maior crítica, a pessoa mais persistente, àquela 

que me deu tanto e pediu tão pouco, és um verdadeiro “4º pilar” deste departamento, o meu mais 

sincero obrigado.  

Por fim agradeço ao V Império, ao meu grupo de amigos, a minha verdadeira “rede salva vidas” que 

já tanto disse é uma família nesta minha “casa “ que é a FDL: sem o vosso apoio nunca teria tido a 

força para embarcar nesta aventura. Em último, uma palavra de agradecimento especial à Inês, aquela 

que mais se preocupou comigo, que todos saibam que por mais “forte” que parecesse, nada teria sido 

possível sem uma pessoa incrível como ela por detrás a dar-me o apoio que preciso. A ela o maior dos 

agradecimentos por ser a pessoa especial que é.  
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CONSIDERAÇÕES ESTRATÉGICAS:  

O trabalho do Departamento do Pedagógico deve-se pautar pelo rigor, pela transparência e 

essencialmente motivar-se por ter os estudantes como a principal preocupação da AAFDL. Como uma 

sugestão para o futuro, digo, que não devemos ter medo de arriscar, o Pedagógico é uma caixa aberta 

que tem várias vertentes a explorar, devemos sempre procurar dinamizar o departamento e, acima de 

tudo, aproximá-lo dos estudantes cada vez mais.  

Por fim o departamento do pedagógico nunca terminará, os problemas não dissipam e devemos acima 

de tudo ter sempre em conta que este departamento é sempre o verdadeiro “bastião dos estudantes”.  

Duarte Canau 
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M  

 MESTRADOS E SAÍDAS PROFISSIONAIS 
 

No Departamento de Mestrados e Saídas Profissionais, este foi um mandato atípico. 

Servir na AAFDL é uma responsabilidade que deve ser assumida do primeiro ao último dia do 

mandato para o qual somos eleitos. Como bem sabemos, esta tarefa nem sempre é fácil e cada um de 

nós, ao assumir essa responsabilidade perante os alunos da Faculdade de Direito de Lisboa, deve ter 

presente que esta não é uma decisão individual e com repercussões em nós próprios, mas sim naquilo 

que é de todos.  

Assim, a nossa atuação, enquanto dirigentes associativos, deve ter como fim último o interesse 

superior dos estudantes, acima das nossas próprias vontades e egos. 

Mas se tudo isto é verdade, também é certo que nem todos estamos prontos para assumir o desafio 

que é representar os alunos da FDL.  

Pese embora tudo isto, há que ver o “copo meio-cheio” e retirar algo desta experiência. 

O trabalho desenvolvido teve em vista o suprimento de algumas necessidades e falhas que vinham 

sendo apontadas ano após ano pelos alunos, bem como o reforço da cooperação com o Gabinete de 

Saídas Profissionais da FDUL. 

 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO “MESTRADO PRÁTICO OU CIENTÍFICO – E AGORA?” 

Ao longo de vários anos, foi notório o fenómeno de desertificação dos Mestrados da FDUL por parte 

dos alunos que integraram a licenciatura na mesma Faculdade. Muitas razões podem ser apontadas 

para isto, tendo a AAFDL procurado combater uma delas: a desinformação. 

Desta forma, procurámos esclarecer os alunos acerca das diferenças entre o Mestrado em Prática e 

Ciência Jurídica, através de uma sessão de esclarecimento onde os alunos tiveram oportunidade de 

colocar as suas questões sobre o tópico e onde os Professores Pedro Sanchéz e Rute Saraiva puderam 

explicar, na sua ótica, as valências de cada um dos Mestrados. 

De forma a que estas dúvidas se vejam esclarecidas por um longo período de tempo, a sessão 

encontra-se disponível online, no site e página de Youtube da AAFDL. 
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Sessão de Esclarecimento “Sabes tudo sobre os Mestrados e Doutoramentos na FDUL?” 

No dia 21 de abril, foi realizada a Sessão de Esclarecimento “Sabes tudo sobre os Mestrados e 

Doutoramentos na FDUL?”, onde se pretendeu desmitificar muitas ideias pré-concebidas acerca dos 

Mestrados da nossa Faculdade. 

Para tal, contámos com a presença de alunos e ex-alunos destes Mestrados, numa conversa de tom 

mais informal, onde se pudessem colocar todas as dúvidas sem tabus.  

Este foi um evento realizado em parceria com o Gabinete de Saídas Profissionais da FDUL, fruto da 

iniciativa da Associação Académica. 

 

OPEN DAY DOS MESTRADOS E DOUTORAMENTOS 

A 2 de junho, realizámos, ainda no formato online, o Open Day dos Mestrados e Doutoramentos, em 

colaboração com o Gabinete de Saídas Profissionais da FDUL. 

Neste Open Day, foi seguido o habitual formato, com a presença dos coordenadores da Comissão de 

Estudos Pós-Graduados e de alunos e professores dos vários Cursos de Mestrado e Doutoramento da 

Faculdade, seguindo-se um período de testemunhos pessoais.  

Sublinhe-se a exposição feita sobre o novo Mestrado em Direito em Gestão, em colaboração com o 

ISEG. 

A AAFDL procurou ter uma postura ativa e presente nesta realização do Open Day, procurando que 

este fosse um evento mais próximo e menos impessoal que nos anos anteriores, pese embora as 

circunstâncias pandémicas não tenham permitido que fosse presencial (o que, de todo o modo, foi 

benéfico para os muitos alunos internacionais interessados nos nossos Mestrados). 

 

RECEÇÃO AOS ALUNOS DE MESTRADO E DOUTORAMENTO 

No dia 7 de outubro, foi realizada, em colaboração com o Gabinete de Saídas Profissionais da FDUL, 

a Sessão de Receção aos alunos de Mestrado e Doutoramento. 

Procurámos que a AAFDL tivesse, este ano, um papel diferente, mais ativo e presente nesta sessão. 

Por isso mesmo, para além das habituais intervenções, esta sessão contou com um período 

exclusivamente dedicado à AAFDL, onde foi possível falar sobre o seu papel, atividades e mostrar 
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ainda o vídeo da visita guiada, realizado aquando da preparação do Open Day, tornando esta sessão 

virtual o mais próxima de uma sessão presencial possível. 

 

X JORNADAS DA EMPREGABILIDADE 

Entre 25 e 29 de outubro de 2021, realizou-se a 10.ª Edição das Jornadas da Empregabilidade, em 

colaboração com o Gabinete de Saídas Profissionais da FDUL. 

Este evento foi ainda realizado em formato online, com recurso a uma plataforma criada 

especialmente para o efeito e onde se realizou também a Feira do Emprego, com mais de 50 entidades 

e sociedades de advogados dispostas a conversar com os alunos da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. 

 

BALANÇO DO MANDATO 

Apesar de todas as dificuldades sentidas, o balanço do mandato do Departamento de Mestrados e 

Saídas Profissionais é positivo. 

Mantivemos, ao longo deste último ano, uma postura muito mais ativa, presente e interessada pelas 

questões relacionadas com este departamento, estreitando fortemente a relação com o Gabinete de 

Saídas Profissionais. 

Muitas ideias ficaram por concretizar, em virtude desta colaboração com o GSP, uma vez que este já 

realizava algumas das atividades por nós propostas e às quais a AAFDL procurou dar maior 

divulgação e visibilidade: falamos das Jornadas das Profissões Jurídicas ou de workshops de CV e 

LinkedIn que, sendo organizadas pelo GSP, não o foram pela AAFDL. 

Por fim, dizer que muito ficou por fazer, mas que aquilo que era necessário aos nossos olhos foi feito 

com distinção. 

 

CONSIDERAÇÕES ESTRATÉGICAS 

Aos mandatos vindouros, saibam que têm nas mãos um departamento com um grande potencial e que 

muito mais pode ser feito, sobretudo, ao nível das saídas profissionais. 
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Não se cinjam à gestão corrente e à repetição dos conteúdos habitualmente feitos e pugnem por uma 

verdadeira e efetiva mudança do paradigma, para que os nossos alunos consigam ter, por via da 

Associação Académica, uma boa ponte com o mercado de trabalho e um gosto em frequentar os 

nossos Mestrados. 

Finalmente, e acima de tudo, honrem o compromisso que assumiram do primeiro ao último dia. 

 

 

Inês Almeida,  

Vice-Presidente da Intervenção Académica e Política Educativa 
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VICE-PRESIDÊNCIA   

ATIVIDADES E VALORIZAÇÃO 

EXTRACURRICULAR 
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 VICE-PRESIDENTE DAS ATIVIDADES E VALORIZAÇÃO 

 EXTRACURRICULAR 
 

É com grande dificuldade que começo este texto e que tento resumir em poucas palavras aquele que 

foi um mandato extremamente desafiante.  

Como Vice-Presidente, sabia que iria ser um ano complicado, onde os efeitos da pandemia se faziam 

sentir e onde tudo seria diferente. Diferente do que nos habituamos, daquilo que desejávamos e 

daquilo para que estaríamos preparados.  

Ainda assim, no início desta jornada, procuramos traçar vários objetivos comuns à vice-presidência, 

como bases sólidas e extensivas a todos os departamentos, que nos tornariam mais fortes e capazes 

para enfrentar o que aí vinha.  

Como pilares fundamentais para o sucesso do nosso mandato, e uma vez que os desafios seriam 

incertos e transversais a toda a AAFDL, era, mais do que nunca, extremamente importante apresentar 

um plano coeso e interligado, onde para atingir o êxito e representar os nossos estudantes da melhor 

forma, quebrámos as barreiras formais entre departamentos e vice-presidências e trabalhamos lado a 

lado em prol daquilo que seria o nosso maior objetivo: o sucesso, representação e realização, de todo 

e cada estudante.  

Mais concretamente, tentamos, por via das nossas variadas iniciativas, estar à altura de um dos 

maiores desafios que a vice-presidência das atividades pode ter: transformar uma componente 

presencial forte em algo à distância. Trocar as festas pelos quizzes, os jogos por treinos à distância, 

as viagens pelo planeamento de outras futuras.  

No fundo, determinamos o melhor que nos foi possível, formas diferenciadas de manter a máquina a 

funcionar, sabendo que, por outra via, teríamos de ser aquilo que somos sempre: presentes, próximos 

e dinâmicos. 

Foi com base neste pensamento que delineamos aquela se seria a nossa forma de atuação enquanto 

vice-presidência: trabalhar próximos, unidos e que a realização e o sucesso de um fosse a realização 

e o sucesso de todos pois só assim conseguiríamos atingir os objetivos que nos são comuns. 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020/2021 

 

 
87 

 

Começo por enumerar algumas atividades e projetos que foram realizados e que, ainda que não 

estejam inseridos em nenhum departamento específico, tiveram um importante destaque ao longo 

deste mandato.  

Na prossecução do nosso plano ambiental, realizamos várias iniciativas que se vieram a verificar 

como um bom pequeno passo em direção ao caminho certo. A realização da semana ambiental, a 

concretização de parcerias de qualidade com empresas de produtos sustentáveis, a adoção de políticas 

sustentáveis em variadas atividades e o apoio de organizações ambientais nas realizações das mesmas, 

fez com que as bases estejam lançadas para que a AAFDL seja cada vez mais sustentável.  

No que diz respeito às parcerias, optamos por reativar algumas já existentes bem como procurar um 

leque variado de benefícios para os alunos e sócios da AAFDL nas mais variadas áreas. Ainda que 

muitas das vezes a divulgação e publicitação não tenham acompanhado a evolução das suas 

concretizações, sentimos que deixamos uma boa base que a ser aumentada trará, no futuro, ainda mais 

benefícios a todos os alunos.  

Tentando não fazer uma análise exaustiva, deixo aqui um pequeno balanço dos vários departamentos:  

 

No Departamento de Erasmus e Relações Internacionais, marcado fortemente pela pandemia 

Covid-19, tivemos um decréscimo de alunos a beneficiar do Programa Erasmus. Ainda assim, 

procuramos sempre acompanhar da melhor forma os Alunos Incoming, tendo para isso estabelecido 

e renovado várias parcerias de qualidade como por exemplo com a Erasmus Student Network Lisboa, 

proporcionando experiências de qualidade a todos aqueles que escolhem a FDUL como a sua casa 

durante um semestre.  

Para além disso, Pedro, conseguiste abraçar o desafio da melhor forma e dinamizar aquilo que de 

bom vinha do passado, realizando as II Jornadas de Direito Internacional Público com distinção.  

Mais recentemente, com a retoma em força dos programas de mobilidade, garantiste que todos 

aqueles que se queriam desafiar a integrar novas aventuras, tanto no plano nacional por via do 

Programa Almeida Garret como no plano internacional por via do Programa Erasmus, tinham toda a 

informação e acompanhamento necessários, uma vez que foram realizadas várias palestras e sessões 

de esclarecimento acerca dos mesmos.  
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Quanto ao Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, tivemos grandes desafios pela frente. Garantir 

que todos os novos alunos tivessem uma integração de qualidade em plena pandemia e com grande 

parte da interação à distância, foi sem dúvida uma dificuldade para nós. Ainda assim, por via de várias 

iniciativas como quizzes, momentos de partilha, workshops, open day, Guia do Caloiro e mais 

recentemente, da Festa Reborn e do Jantar do Caloiro, conseguimos minimizar essa distância e 

aproximar novamente os alunos de 1º ano do espírito académico.  

Mais do que isso, Duda, conseguimos arregaçar as mangas, entrando no desconhecido mundo 

editorial, e estabelecer a ponte necessária entre autores e a AAFDL Editora, culminando numa obra 

extremamente completa e que em muito beneficiará não só os alunos de 1º ano como qualquer aluno 

de Direito: o Prontuário Jurídico AAFDL.  

Desde já, deixo o meu profundo obrigado a todos os intervenientes neste processo, que se demonstrou 

tão desafiante quanto enriquecedor.  

No Marketing e Comunicação Académica, sabíamos o que nos era exigido num ano em que, grande 

parte do tempo, o contacto pessoal não era possível e por isso tínhamos de estar à altura do desafio, 

desde logo por via de uma comunicação atempada e constante de todas as atividades e projetos da 

AAFDL, fazendo com que todos os alunos, ainda que longe fisicamente se sentissem parte no dia a 

dia da AAFDL. Consideramos que essa tarefa foi realizada com sucesso, apresentando um grande 

número de publicitações e atividades à distância de enorme qualidade.  

Para além disso, João, desenvolveste uma nova linha de merchandising, com um estilo muito próprio, 

aproveitando ideias e moldes novos inspirados em modelos de sucesso do passado.  

Mais recentemente, no que toca à difusão da informação da generalidade dos departamentos, a 

atualização constante dos canais da AAFDL como o Site, Facebook e Instagram, muitas vezes 

surgiram dificuldades, assumindo algumas falhas no que a isso diz respeito, principalmente na gestão 

do site como canal principal da informação da AAFDL, que até hoje, ainda não conseguimos instituir 

com o sucesso que esperávamos.  

Nas mais variadas atividades que nos comprometemos a realizar, vários objetivos ficaram por 

cumprir, pelos mais variados motivos, deixando o sentimento que poderíamos ter feito mais e melhor 

mas com a consciência de que muitas coisas boas também foram feitas. No geral, o balanço não é 

particularmente positivo, mas cabe-nos retirar daí os ensinamentos e coisas boas que conseguimos 

proporcionar a todos os alunos.  
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Em relação ao Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar, elaboramos um programa 

ambicioso, relacionado com várias áreas distintas: acompanhamento das equipas, produção de 

conteúdo jurídico relacionado com o Desporto e a Saúde, dinamização das redes socias do Desporto, 

entre outras.  

Em relação a esta última, cabe salientar que a dinamização das redes sociais do Desporto foi um 

grande sucesso, apresentando conteúdos diferenciados regularmente, nomeadamente através do 

Instagram da AAFDL Desporto, onde foi possível acompanhar todos os resultados, calendários de 

jogos, atividades da Equipas da AAFDL Desporto, receitas e conselhos para uma alimentação 

saudável, bem como uma forte promoção de exercícios durante o confinamento, através das AAFDL 

Workout Sessions.  

Além do mais, conseguimos criar a Newsletter mensal do Desporto, Desafios Mensais, e outras 

publicações periódicas, que mantiveram o Desporto da AAFDL em constante dinamismo e 

atualização.  

É ainda de acrescentar que, realizamos com grande êxito as I Jornadas de Direito da Saúde bem como 

o Curso de Direito do Desporto, que contaram com a presença de centenas de alunos via zoom.  

Por fim, Leonor, foste eximia no que toca ao acompanhamento das equipas e na gestão coordenada e 

atempada de todo o processo, o que veio a culminar num dos melhores resultados de sempre das 

equipas da AAFDL Desporto. Para além isso, lutaste pela abertura de modalidades que não tiveram 

a oportunidade de competir no ano 2020/2021 devido à pandemia covid-19, conseguindo ainda a 

criação de outras que estavam inativas há vários anos. 

Mais recentemente, realizaste a Cerimónia de Abertura do Ano Desportivo, com o intuito de 

reconhecer os feitos do ano passado e com a vontade de iniciar com toda a motivação uma nova 

temporada.  

No âmbito do Departamento do Cultural e Núcleos Autónomos, sabíamos que iríamos ter uma 

difícil tarefa pela frente: fomentar e estimular atividades culturais sem o cariz presencial, tendo como 

principal objetivo captar o interesse para a Cultura mesmo quando não a podíamos viver de uma 

forma presencial e intensa.  

Ainda assim, não foi por isso que desistimos e apresentamos várias sugestões que dinamizaram os 

meses em que estivemos mais distantes, como foi o caso dos Concursos de Artes da AAFDL, na 

vertente da fotografia, desenho e poesia.  
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Também no mundo digital, realizamos mensalmente a agenda cultural, procurando dar a conhecer 

diferentes sugestões nas mais variadas áreas como a música, literatura, cinema, teatro, entre outras, o 

que se veio a afirmar como uma aposta de sucesso.  

Por fim mas não menos importante, Caio, conseguiste dar mais vida a um espaço que é importante 

para o desenvolvimento de vários conteúdos da AAFDL, ainda mais com a constante evolução das 

atividades da mesma para o mundo digital: A Rádio AAFDL. Com muita clareza e simplicidade, 

deste um cunho pessoal a um espaço que está agora ao dispor de todos, apresentando uma solução de 

qualidade para vários projetos inovadores.  

Ainda no ramo cultural, criamos uma Biblioteca Comunitária que, ainda em fase de crescimento, já 

conta com várias obras clássicas que estão ao dispor de todos os alunos.  

No que toca ao acompanhamento dos Núcleos Autónomos, procuramos estar sempre presentes para 

solucionar e auxiliar em todas as atividades realizadas, bem como atentos às necessidades na criação, 

apresentação e integração de novos núcleos na estrutura da AAFDL. De modo geral, o balanço é 

extremamente positivo.  

Por fim, mas não menos importante, no Departamento do Recreativo, começámos com algo que nos 

alimentou durante grande parte do mandato, sabendo, no entanto, que não era aquilo para que 

estaríamos destinados. Realizamos vários quizzes e convívios à distância, procurando, dentro do que 

nos era possível, dadas as limitações pandémicas, de aproximar ao máximo todos os alunos em 

momentos de partilha e diversão. Assim, foram criados os Quizzes AAFDL que contaram também 

com uma forte componente solidária, em que todas as receitas dos mesmos reverteram para o Fundo 

de Emergência Tecnológica da AAFDL, criado para colmatar necessidades sentidas em virtude do 

ensino à distância.  

Durante grande parte do mandato, o nosso trabalho passou pelo planeamento de novos eventos, um 

trabalho muitas vezes ingrato uma vez que sabíamos perfeitamente que nos estaríamos a preparar 

para algo que poderia nunca vir a ser concretizado. Ainda assim, não baixamos os braços, e com 

esperança num futuro promissor, delineamos várias possibilidades para o caso de as restrições serem 

levantadas e assim conseguir voltar a proporcionar aos nossos alunos os momentos inesquecíveis que 

eram normais do departamento do recreativo.  
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E assim foi. Realizamos um Porco no Espeto em moldes mais reduzidos, atendendo às limitações 

impostas pela pandemia, mas que foi um sucesso, principalmente na integração dos alunos de 1º ano 

no espírito académico.  

Mais recentemente, arriscamos e com incerteza no que aí vinha, decidimos transportar as festas para 

fora da faculdade, realizando a festa Reborn, numa discoteca para nós pouco conhecida, mas que foi 

um tremendo sucesso para a diversão e convívio de todos os presentes. Desta forma, consideramos 

que o balanço é positivo e que estão assim lançadas as bases para várias festas deste género.   

Por fim e para fechar o mandato com “chave de ouro”, o impossível aconteceu. Contra todas as 

expectativas, e atendendo a todas as restrições, planeamos e realizamos a Festa “No Pasa Nada”, uma 

festa de média dimensão como já não se via há muito, que devido à sua organização e conceito fez 

lembrar os êxitos de outros tempos, mais concretamente, da nossa tão querida Festa da Cerveja.  

Feito o balanço, João, conseguiste devolver aos alunos aquilo que era tão ambicionado. A diversão e 

entusiasmo com que todos viveram aquele momento é algo que é indiscritível e que ficará para sempre 

guardado na memória daqueles que tiveram o prazer de o vivenciar.  

Assim, é com grande sentido de dever cumprido que digo que foi um prazer escrever mais uma bonita 

página na história da nossa querida AAFDL.  

Por fim, tentando não me alongar nas palavras, deixo alguns agradecimentos a todos aqueles que 

deram um contributo para que este mandato fosse um sucesso.  

Vicente, um obrigado não chega para descrever tudo o que vivemos juntos. Agradeço a confiança que 

depositaste em mim para entrar contigo nesta longa caminhada, ao bom exemplo que és e ao irmão 

que te tornaste. Agradeço a amizade constante e todos os ensinamentos. Foi sem dúvida um prazer 

escrever esta bonita página a teu lado.  

Miguel, obrigado pelos conselhos, pelas palavras sempre sábias e pela lealdade. Foi um privilégio 

aprender todos os dias contigo.  

Klerlie, a ti agradeço todo o empenho e dedicação que depositaste neste projeto desde o primeiro dia, 

por seres o elo de ligação e a pessoa que faz com que tudo funcione.  

Inês, agradeço todo o companheirismo e espírito de equipa, todos os momentos de partilha e 

entreajuda. Recordarei sempre a forma como juntos tornamos a AAFDL mais forte, presente e 

interligada. Obrigado pelo apoio constante, pela atenção a cada pormenor e por seres a voz da razão, 

que em tantos momentos foi crucial para o nosso sucesso.  
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Viçoso, agradeço por seres o meu contraditório que foi tantas vezes necessário. A tua capacidade de 

inovação e de criação é algo que admirarei sempre e que foi uma das bases para o nosso êxito desde 

o primeiro dia, assim como o teu entusiasmo e capacidade de trabalho que são contagiantes e que nos 

fizeram avançar mesmo quando muitas vezes duvidamos do caminho certo a seguir. 

Ao Chico Sousa, pelas convicções fortes e ideias vincadas. Por nunca deixar de apresentar uma 

opinião mesmo quando esta não é consensual. Por ser uma peça chave na definição da nossa 

personalidade enquanto AAFDL e por ter guardado os nossos estatutos de uma forma notável.  

À Leonor por ser uma verdadeira máquina de trabalho. Por ser uma pessoa que muitas vezes faz mais 

do que lhe é exigido sempre com um verdadeiro espírito de equipa e de amor à camisola. A tua paixão 

pela AAFDL é algo contagiante.   

Ao João Mendes de Almeida, por ser um verdadeiro companheiro e por nunca ter deixado de acreditar 

que ainda seria possível proporcionar as melhores festas universitárias de Lisboa. Agradeço o apoio 

incansável e por seres a força que precisamos em tantos momentos para realizar o que parecia 

impossível.  

Ao Caio por ter sido um apoio fundamental na gestão de tantas situações desafiantes e pela amizade 

que demonstrou em tantos momentos ao longo deste mandato.   

À Duda, pela irreverência e pelo espírito de sacrifício. Pela capacidade de trabalho e pela paixão com 

que realiza cada tarefa.  

Ao Pedro, por ser um companheiro de tantos projetos e por saber levar as tarefas a bom porto de 

forma tão autónoma e notável.  

Ao Sawaya, pelo esforço e pelo cunho pessoal que sempre quis trazer a todos os projetos.  

A todos os funcionários da AAFDL, que foram uns verdadeiros pais e que nos souberam guiar em 

tantos momentos difíceis, assim como pelos momentos de partilha e ensinamentos.  

À “Malta da Pesada” pelo apoio incondicional e por me darem a força que precisei para cumprir um 

dos meus maiores objetivos enquanto dirigente associativo. A vocês, o meu profundo obrigado pela 

amizade verdadeira, pela entrega e espírito de sacrífico.  
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Ao “puto” Mike, por se ter revelado uma peça fundamental nos últimos tempos e por se ter tornado 

num verdadeiro irmão com quem tive o prazer de partilhar intensamente os últimos tempos de 

mandato.  

Ao Pita, pela amizade constante e por ter sempre a palavra certa no momento certo. Obrigado por 

seres um lindo, porque se fosses feio ficava chateado por me confundirem tantas vezes contigo.  

À Rafa, pela amizade e companheirismo que sempre demonstrou, por nos alegrar os dias com um 

sorriso fácil e contagiante e pela simplicidade e sentido de responsabilidade com que encara todos os 

desafios.  

Aos meus restantes amigos e companheiros, o meu profundo obrigado por terem tornado esta 

caminhada numa das melhores experiências da minha vida.  

A todos os colaboradores, por nunca faltaram com o apoio em todas as atividades e por serem a força 

que faz a AAFDL andar para a frente. 

À AAFDL, por me ensinar e me desafiar diariamente. Por me lembrar que tantas vezes o mais 

importante está na mais pequena coisa: num gesto, numa ação, numa palavra.  

Aos próximos, desejo a maior sorte e sucesso para enfrentar todos os desafios que nem sempre são 

fáceis, nunca esquecendo o que verdadeiramente importa: uma AAFDL de alunos para alunos.  

 

Diogo Martins Lopes 
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M  

 DEPARTAMENTO DE APOIO AO PRIMEIRO ANO 
 

 

O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano desempenha um papel crucial na integração e motivação 

dos alunos recém-chegados à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.  

E é por isso, que tendo sempre presente que a mudança traz consigo alguns medos, que o DAPA traz 

aos alunos os meios e ferramentas necessários para que a entrada no Ensino Superior seja um desafio. 

O desafio de fazer mais e melhor a cada dia que passa. 

Assim, ainda que à distância e adaptados às novas circunstâncias, ambicionamos estar sempre perto, 

amenizando o choque inicial que todos sentem, promovendo prontamente um leque de informação e 

um acompanhamento personalizado.  

Este ano, mais do que nunca, foi o momento para nos reinventarmos, de modo a que todos aqueles 

que chegassem tivessem, de alguma forma, um sentimento de pertença. 

 

GALA DO CALOIRO 

A Gala do Caloiro foi realizada em dezembro de 2020, altura em que a situação pandémica que se 

vivia no país não permitiu que se realizasse uma Gala do Caloiro nos termos normais, tal como 

acontecera nos anos anteriores. 

Ainda assim, queríamos que o primeiro Natal dos caloiros na nossa casa não passasse despercebido, 

pelo que tentamos reinventar a tão famosa Gala do Caloiro. 

Mantivemos a tradição de fazer uma nomeação e entrega de prémios para uma panóplia de categorias, 

cujos vencedores foram eleitos pelos alunos de primeiro ano criando inclusive categorias novas. 

Na impossibilidade de organizarmos uma Gala do Caloiro presencial a 100%, adotámos um registo 

misto: presencial, no auditório da faculdade, para os nomeados das categorias acima referidas, e on-

line (via zoom) para os restantes caloiros. 

Antes de decidirmos organizar a Gala nestes moldes realizámos uma sondagem em que demos opções 

aos caloiros, relativamente aos moldes em que queriam que a Gala fosse organizada, e este molde foi 

a opção mais votada e escolhida pelos alunos. 
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Para além da entrega de prémios organizamos também diversos jogos e atividades quer presenciais, 

quer online para interagir com os alunos, apesar de online as atividades não terem sido tão dinâmicas 

quanto esperávamos. 

Apesar das circunstâncias, o trabalho desenvolvido pelo Departamento do DAPA permitiu manter o 

espírito deste momento tão tradicional. 

 

 

COLETÂNEA DE PERGUNTAS DE ORAIS DE 1º ANO 

 

No final do 1º semestre, o DAPA fez uma compilação com as perguntas mais frequentemente 

colocadas em orais de cadeiras de primeiro ano. 

Antes deste projeto, não existia uma coletânea oficial onde estivessem concentrados o maior leque 

de perguntas possível, existindo apenas alguns documentos avulsos. 

Com esta coletânea, os alunos de primeiro ano têm agora um documento fidedigno ao qual podem 

recorrer para se prepararem para a época de orais da melhor forma. Esperamos que este projeto seja 

mantido e continuamente desenvolvido pelas Associações futuras de modo a continuar a proporcionar 

aos alunos de primeiro ano materiais de auxílio ao estudo atualizados. 
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WORKSHOP DE DESMISTIFICAÇÃO DAS ORAIS 

 

Pretendemos, com este workshop, esclarecer sobre os moldes das provas orais e dar algumas dicas 

de forma a melhorar os desempenhos individuais, uma vez que as orais são sempre um momento que 

representa um maior grau de ansiedade para os novos alunos. 

O Workshop consistiu numa exposição sequencial sobre o funcionamento de orais de melhoria e de 

orais de passagem, dicas de estudo, terminando com a colocação de questões por parte dos presentes 

da plateia.  

Foi um evento realizado via zoom (devido ao momento pandémico que se vivia) que contou com os 

testemunhos de um painel de oradores que incluía professores e alunos. 

Tendo em conta a aproximação da época das provas de avaliação, a adesão foi elevada e o balanço a 

retirar deste evento foi muito positivo, sustentado pelo feedback por parte dos alunos e dos 

professores.  
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DESAFIO SOLIDÁRIO – CALOIROS VS VETERANOS 

Num momento em que passávamos por um segundo confinamento geral devido à pandemia, 

organizamos uma noite de Quizz. 

Foram criadas equipas de caloiros e de veteranos que se enfrentaram, respondendo a questões, 

fortalecendo o espírito de equipa e dando oportunidade aos alunos de primeiro ano conhecerem 

pessoas novas. 

O Desafio tinha uma taxa de inscrição livre que revertia inteiramente para o Fundo de Emergência 

Tecnológico AAFDL. 

Esta iniciativa teve uma adesão elevada e um bom feedback por parte dos alunos, tendo-nos 

reinventado mais uma vez por causa do contexto de pandemia que se vivia. 

 

 

 

 

O MEU PRIMEIRO MOOT COURT, QUID IURIS? 

 

A meados do segundo semestre, antes da realização do Moot Court de Teoria Geral de Direito Civil, 

mais direcionado para alunos de primeiro ano, realizámos uma atividade cujo objetivo foi explicar 

aos alunos o que são simulações de julgamento, quais os seus moldes e modo de funcionamento e 

quais os temas que normalmente são abordados. 
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Esta atividade contou com um painel de alunos e professores, que deram os seus testemunhos, 

partilharam histórias e dicas com base nas suas experiências neste tipo de simulações. 

No final da sessão de esclarecimento, apresentámos aos alunos um caso atual,  pedindo  alguns 

voluntários para fazer uma pequena recriação de um Moot Court, com base nas informações e dicas 

que tinham acabado de adquirir. 

A atividade foi realizada online, via zoom, devido à situação pandémica que se fazia sentir o que em 

grande medida afetou a adesão por parte dos alunos.  

 

 

 

OPEN DAY DE LICENCIATURA 

 

A realização do Open Day de Licenciatura contou com a participação do Departamento de Apoio ao 

Primeiro Ano em colaboração com o Departamento do Acompanhamento Académico, sendo que esta 

atividade é o primeiro contacto que um estudante do Ensino Secundário tem com a nossa Faculdade.  

Esta é uma oportunidade para conhecer o espaço físico da Faculdade, esclarecer questões e perceber 

melhor a complexidade do curso de Direito, para que se possa tomar uma decisão mais esclarecida e 

consciente.  

Todavia, este ano, devido à pandemia, os alunos não puderam dirigir-se à faculdade, ver o seu espaço 

físico e contactar com o ambiente académico que aí se vive.  
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Como tal, mais uma vez, tivemos de nos reinventar, e fizemos uma visita guiada virtual ao espaço da 

faculdade, protagonizado por mim e pela vogal do Acompanhamento Académico , ao  longo do qual 

explicamos qual o propósito de cada espaço (Anfiteatros, Auditório, Biblioteca, Bares, entre outros) 

e contamos algumas histórias de eventos organizados pela AAFDL nos diversos sítios que iam 

surgindo no vídeo. 

Na sessão de zoom organizada para os alunos que frequentaram o Open Day, não só mostramos a 

visita guiada virtual ao espaço da faculdade, como também esclarecemos as dúvidas que assolavam 

os alunos do Ensino Secundário. 

 

 

 

PRONTUÁRIO JURÍDICO  

Um dos pontos fulcrais do programa do Departamento de Apoio ao Primeiro era a criação de um 

prontuário de conceitos jurídicos para auxiliar os alunos recém-chegados no seu primeiro contacto 

com o Direito. No fundo, a ideia era construirmos um prontuário com conceitos que servissem de 

base a qualquer jurista. 

Com base nesta ideia, convidámos 4 professores que lecionam cadeiras históricas, de direito privado, 

de direito público e de economia para escreverem um livro com definições básicas das respetivas 

áreas.  

Por fim, publicaremos esse livro através da AAFDL Editora, que posteriormente será vendido e cujo 

preço simbólico reverterá a favor da Ação Social da AAFDL. 
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No segundo semestre do ano letivo 2020/2021 começámos a convidar vários professores e tivemos 

as nossas primeiras reuniões. Acabamos por fechar a nossa equipa com os professores Pedro Caridade 

Freitas, Joana Costa Lopes, Gonçalo Fabião e Rute Saraiva. 

Neste momento, o livro já se encontra finalizado, encontrando-se na fase de publicação por parte da 

AAFDL Editora. Foi apresentado na Abertura do Ano Editorial AAFDL no passado dia 4 de 

novembro. 

Cumpre dar nota que esta Obra será útil aos alunos do primeiro ano assim como aos finalistas ou até 

aos juristas e advogados.  

 

 

 

 

 

 

GUIA DO CALOIRO  

O Guia do Caloiro é uma ferramenta essencial para a disponibilização de informação útil num só 

documento de fácil consulta, bem como o esclarecimento das dúvidas mais presentes num aluno que 

acaba de ingressar na faculdade.  

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 visualmente mais atrativa e de fácil leitura, foi elaborado um 

índice, uma calendarização das atividades futuramente previstas, com auxílio de esquemas conforme 

as necessidades.  

Foram introduzidas dicas sobre métodos e manuais de estudo, sobre as cadeiras optativas, sobre a 

análise do horário, para alunos provenientes de fora de Lisboa, informações sobre o desporto na 

faculdade, os núcleos, o pós laboral, o método de avaliação e ainda os apoios da Ação Social a que 

os alunos podem aceder.  
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Para além do mencionado, disponibilizamos ainda uma panóplia de locais (quer na faculdade, quer 

fora desta) onde os alunos podem estudar e comer, e ainda demos indicações de qual o método mais 

fácil para encontrarem as salas onde os alunos vão ter as suas aulas. 

Esta atividade foi realizada tendo em vista o plano ambiental, pelo que ao invés de termos impresso 

600 cópias do Guia do Caloiro, disponibilizamos um QR Code através do qual os alunos puderam 

aceder de modo fácil e rápido ao Guia. 

 

 

 

 

SEMANA DAS INSCRIÇÕES  

Mais uma vez, o departamento de Apoio ao Primeiro Ano colaborou com o Departamento de 

Acompanhamento Académico para a realização da semana das inscrições, que apresentou um regime 

misto.  

Este ano as inscrições foram feitas preferencialmente de forma presencial, na Sala de Estudo da 

faculdade, tendo também sido dada a possibilidade aos alunos de procederem à sua inscrição via 

online, caso se encontrassem impossibilitados de comparecer na Faculdade. 

A dinâmica da banca do DAPA foi muito positiva tendo sido vendidos vários kits do Caloiro e 

apresentado um plano futuro das atividades a desenvolver pelo Departamento até ao final do mandato, 

tanto os seus eventos mais institucionais, como as sessões de esclarecimento e workshops; como 
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também os seus eventos mais lúdicos, como jantares do caloiro, gala e fim-de-semana do caloiro que 

vão voltar a ser organizados, caso a situação pandémica assim o permita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ano, o kit do caloiro, para além dos brindes oferecidos pelos patrocínios angariados, tinha ainda 

uma T-shirt do caloiro, que pautou pela diferença na cor, sendo vermelho da cor do curso. 

 Para além das diversas bancas relativas aos departamentos da AAFDL e das visitas guiadas, 

organizamos ainda o “Jogo do Método A”, uma dinâmica realizada no meio da visita guiada para 

criar uma maior interação entre os alunos recém-chegados, oferecendo pequenos prémios aos 

vencedores dos jogos. 

Esta foi uma atividade com um balanço muito positivo no geral. 

 

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.  

Devido ao desagravamento das medidas restritivas decorrentes da pandemia, foi realizado, no dia 5 

de novembro, o primeiro jantar do caloiro do mandato, que contou com várias dinâmicas e 

atividades, onde não faltou muita disposição e boa disposição! 
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BALANÇO DO MANDATO 

Este foi um ano especialmente atípico. Foi um ano em que tentámos ser próximos, sem o podermos 

ser efetivamente.  

Conhecemos caloiros de máscara posta, entre confinamentos, desconfinamentos e demos o nosso 

melhor para que atividades à distância, conversas e dinâmicas por zoom fossem o suficiente. 

Foi um ano diferente e difícil para todos, sim! Mas nunca nos faltou a vontade de nos reinventarmos 

constantemente! Organizámos uma Gala do Caloiro quando isso parecia impossível, tendo em conta 

todo o panorama, promovemos workshops, sessões de esclarecimento e desafios em equipas, tudo a 

partir de casa, tudo à distância, tudo através do online. 

Mas nem tudo foi mau, uma vez que esta vertente virtual do DAPA nos deu tempo para nos 

conseguirmos focar noutro tipo de projetos, e desenvolver o Prontuário Jurídico que está neste 

momento a ser publicado. Este é um projeto do qual me orgulho muito. 

Impossível seria fazer um balanço deste mandato e não mencionar o trabalho e dedicação, em 

primeiro lugar, do meu Vice-presidente, Diogo Lopes, e dos meus colaboradores (e amigos): Filipa 

Grilo, Márcia Silva, Juliana Reis, Ana Flor Rego, Bernardo Vasconcelos, Inês Sousa, Margarida 

Pereira e Miguel Medeiros. 

Foram quase 3 anos dedicados a este projeto. Esta AAFDL viu-me crescer. E eu cresci muito com a 

AAFDL! Acabei a ser DAPA no meu 3º ano, e agora, olhando para trás, mudava algumas coisas, 

porque nada é perfeito e há sempre espaço para fazer mais e melhor! 

No entanto, de uma forma geral, creio que o mandato registou um balanço positivo! Lutámos pela 

melhor integração possível dos alunos de primeiro ano e demos sempre o nosso melhor! 

Quando escrevi o meu texto de candidatura escrevi que “o desafio é aquilo que move a vida, o desafio 

de poder fazer mais e melhor”. Este foi o meu desafio no último ano, e espero que quem venha depois 

de mim encare este cargo da mesma forma: um desafio para poder fazer mais e melhor! 

Pelo Departamento de Apoio ao Primeiro Ano vou ter sempre um carinho muito especial! Foi um 

prazer! 

        

Eduarda Inácio 
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M  

 DESPORTO, SAÚDE E BEM-ESTAR 
 

 

 

O Mandato de 2020/2021 da AAFDL foi bastante desafiante. Pegar num Departamento como o do 

Desporto, Saúde e Bem-Estar que, à partida, estaria “morto” por estarmos perante uma pandemia 

acabou por trazer grandes obstáculos, sendo que a inovação teve que estar sempre na ordem do dia.  

O Marketing digital tornou-se a nossa maior ferramenta, a nossa forma de estarmos mais próximos 

dos estudantes e de sentirmos que, de alguma forma, os conseguíamos fazer ver que o Desporto, a 

Saúde e o Bem-Estar não estão, não estiveram e nunca estarão mortos, fazendo sempre parte do nosso 

dia-a-dia. 

Com o levantar do isolamento e com o regresso das competições, conseguimos voltar a apostar 

diretamente nas equipas, tentando estar presentes em todos os seus momentos importantes e 

investindo em novo material, equipamentos e publicidade às mesmas.  

Para além daquilo que é inerente ao Desporto e à Saúde e Bem-Estar em si, procuramos investir nas 

áreas jurídicas, promovendo o II Curso de Direito do Desporto e as I Jornadas de Direito da Saúde.  

 

 

ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPAS, INSCRIÇÕES, CRIAÇÃO DE NOVAS EQUIPAS E 

PROMOÇÃO DAS MESMAS:  

 

Num mandato em que parecia ser impossível que as competições desportivas se realizassem e que as 

equipas pudessem treinar/competir, tivemos que ser bastante pacientes e tentar e manter a motivação 

dos nossos atletas mesmo em tempo de confinamento.  

Felizmente, ainda que numa altura já tardia, os campeonatos realizaram-se e, desta forma, foi possível 

apostar no acompanhamento constante das equipas. 
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PUBLICITAÇÃO DOS JOGOS ATEMPADAMENTE E DOS RESPETIVOS RESULTADOS 

Tentámos publicitar os jogos e os respetivos resultados de forma atempada, de modo que toda a 

comunidade académica soubesse dos mesmos e pudesse assistir, ainda que não presencialmente, mas 

através das filmagens e das plataformas online onde os mesmos foram transmitidos.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COBERTURA DOS JOGOS ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS E PRESENÇA DA VOGAL NOS 

MESMOS 

 

Esta questão nem sempre foi fácil, uma vez que muitos dos jogos foram realizados à porta fechada 

em virtude da situação pandémica. Ademais, em algumas circunstâncias a lotação tinha um limite por 

equipa, pelo que a AAFDL decidiu dar prioridade à equipa técnica nas causas de impossibilidade de 

estarem ambos presentes.  

Foi possível, ainda assim, fazer um acompanhamento constante, sendo que destacamos como uma 

das presenças mais relevantes a presença nos campeonatos nacionais universitários.  
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CONTRATOS DOS TREINADORES 

 

Com os dois inícios de épocas que atravessámos durante o mandato foi necessário renovar e assinar 

novos contratos.  

 

 
 

 

PRESENÇA NAS INSCRIÇÕES DOS CALOIROS 

 

Com o objetivo de apelar à participação dos alunos nas modalidades coletivas e individuais, estivemos 

presentes nas inscrições dos caloiros.  
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JOGADOR DO MÊS E JOGADOR DEDICAÇÃO DO MÊS  

O apoio e valorização dos nossos atletas foi sempre uma prioridade, tendo decidido lançar o projeto 

“jogador do mês” e “jogador dedicação do mês”, premiando não apenas o talento, mas também o 

amor à camisola, a entrega e o espírito destes.  

 

 

 

 

ATLETA AAFDL DO MÊS  

 

O atleta AAFDL do mês surgiu como forma de premiar um atleta por mês que personalize o exemplo 

daquilo que ambicionamos para os atletas da AAFDL - aquele atleta que dá tudo pela camisola que 

veste, que está comprometido a 100% e que, por isso, merece ser reconhecido.  
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EQUIPA DO MÊS  

 

A equipa do mês surgiu no final do mandato como forma de incentivar as equipas a quererem sempre 

ser melhores, tendo também o propósito de valorizar todo o seu trabalho.  

 

 

 

 

 

REATIVAÇÃO DA EQUIPA DE BASQUETEBOL MASCULINO E FEMININO, RUGBY 

MASCULINO E ANDEBOL FEMININO 

 

Com a pandemia algumas das equipas desportivas decidiram não competir, sendo que o rugby já antes 

da pandemia decidiu não competir. Com o início da nova época e com o levantar de algumas das 

restrições, fizemos um esforço para que estas modalidades voltassem a existir.  
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CRIAÇÃO DE EQUIPAS DE E-SPORTS  

 

Os E-Sports têm vindo a crescer no mundo desportivo, desta forma, a AAFDL não quis ficar para 

trás, num ano em que, mais que nunca, faria sentido esta aposta. Conseguimos formar equipa de 

League of Legends e o balanço é positivo para um primeiro ano nesta competição. A AAFDL tentou 

publicitar estes jogos e dar todo o apoio necessário à equipa.  

 

 

 

 

NOVOS EQUIPAMENTOS  

 

Decidimos investir em novos equipamentos para renovar a imagem das nossas equipas. 
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COMPRA DE MATERIAL  

 

Para que os nossos atletas tivessem acesso a tudo aquilo que era necessário para competir, foi feita 

uma renovação de todo o material desportivo. 

 

 

VÍDEO DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPA DE VOLEIBOL  

 

A equipa de voleibol feminino não deixou de trabalhar durante o confinamento, desta feita, fizemos 

um vídeo de acompanhamento dos treinos em época de isolamento, de modo a mostrar que o desporto 

não pode parar e tentando incentivar as restantes equipas a fazer o mesmo.  
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GUIA DO DESPORTO  

 

O departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar criou o Guia do Desporto para ajudar a entender 

um pouco de tudo aquilo que significa ser atleta do desporto universitário. Fizemos também uma 

pequena síntese para o Guia do Caloiro e para o Guia dos Estudantes Internacionais.  

 

 

 
 

 

 

 

SÍNTESE EXPLICATIVA DO PROCESSO DE INSCRIÇÕES, EXAME MÉDICO E TERMO 

DE RESPONSABILIDADE DO COVID-19 

Já há algum tempo que considerávamos necessária a existência de um guia explicativo sobre estas 

temáticas, uma vez que todos os anos se geram dificuldades e dúvidas. Assim, decidimos criar o 

referido guia e colocá-lo no Instagram de forma acessível a todos os atletas.  
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CRIAÇÃO DO KIT ATLETA  

 

Esta medida surge para que se crie uma identidade comum nas equipas da AAFDL, com t-shirts de 

aquecimento, saco desportivo, sweatshirt e garrafa de água iguais.  

 

   

 

 

 

DINAMIZAÇÃO DA PÁGINA DE INSTAGRAM, MARKETING DIGITAL, SAÚDE E BEM-

ESTAR: 

 

Sendo que grande parte do mandato foi em confinamento e com restrições do covid-19, tivemos a 

necessidade de inovar e apostar fortemente na nossa página de Instagram. Deste modo, apostámos 

nas rubricas já referidas no ponto anterior, foram criados três podcasts, assim como uma Newsletter 

digital e as iniciativas descritas de seguida. Foi também grande a aposta na saúde no bem-estar, 

integrados nesta dinâmica de marketing digital.  

 

 

CRIAÇÃO DO PODCAST “CONVERSAS DE BALNEÁRIO” 

 

O podcast “Conversas de Balneário” surgiu com o intuito de aproximar a comunidade estudantil dos 

atletas da AAFDL, de forma que todos pudessem saber quem está nas equipas, quais as suas 

experiências no mundo do desporto e no mundo universitário e, no fundo, para dar a tão merecida 
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voz aos nossos atletas. Foi uma das atividades mais interessantes do Departamento, promovendo o 

trabalho de um grupo muito significativo de pessoas. 

 

 

 

CRIAÇÃO DA RÚBRICA “E EU, COMO ME SINTO?”  

 

A rúbrica “E eu, como me sinto?” teve como principal propósito a abordagem e debate em torno de 

alguns assuntos que, por norma, não têm a devida abordagem. Procurámos desmistificar questões de 

saúde mental, promovendo a discussão destes temas com alunos da nossa instituição. Infelizmente, 

apenas contámos com dois episódios, uma vez que, dada a sensibilidade das situações abordadas. 

Ainda assim, deixamos este projeto com um balanço positivo, dado o bom feedback recebido por 

parte da comunidade estudantil. 
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PODCAST “OFF SEASON”  

A ideia do Off Season surgiu numa altura em que estávamos em isolamento e sentíamos a necessidade 

de, mais uma vez, mostrar que o Desporto não está morto e que podemos e devemos continuar a falar 

no mesmo. Pensamos que este podcast acabou por ser um sucesso, dado que conseguimos trazer 

inúmeros convidados que competem ao mais alto nível, sendo o Pauleta a presença mais sonante.  

 

 

 
 

 

 

 

AAFDL WORKOUT SEASSIONS  

 

As AAFDL Workout Sessions estavam pensadas para serem pequenas sessões com um treinador/PT 

que orientasse os nossos estudantes num treino personalizado em grupo. Contudo, fruto da pandemia, 

das questões de segurança e dos isolamentos, esta ideia teve que ser transformada e idealizada de 

outra forma. Assim, gravamos 10 sessões com uma Personal Trainer que disponibilizamos no 

Youtube, tentando que todos os nossos estudantes pudessem ter uma orientação e um treino de 

confiança para fazer em casa.  

 

 

 

DESAFIO MENSAL  

 

O Desafio Mensal nasce, novamente, do facto de estarmos em isolamento. Desta forma, a AAFDL 

Desporto procurou que os nossos estudantes pudessem ter um desafio constante e estimulante para 
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que continuassem a exercitar-se mesmo estando fechados em casa. Esta iniciativa pareceu ter bastante 

sucesso e ter sido bem aceite, olhando para as estatísticas do instagram.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSELHO SEMANAL  

 

O nosso Departamento quis apostar fortemente na Saúde e no Bem-Estar e este Conselho Semanal 

acabou por ser uma das formas de o fazermos. Em pareceria com uma nutricionista conseguimos 

lançar conteúdo relativo a saúde e bem-estar de qualidade, de modo a apoiar os nossos alunos e a 

informá-los, proporcionando-lhes opções de vida saudáveis.  
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NEWSLETTER DO DESPORTO, SAÚDE E BEM-ESTAR 

 

A Newsletter do Desporto, Saúde e Bem-Estar foi uma das iniciativas mais desafiantes ao longo do 

mandato. A recolha de informação e a escrita de texto e de conteúdo de qualidade nem sempre foi 

fácil de gerir. Contudo, pensamos ter feito um bom trabalho. Esta newsletter dividiu-se numa parte 

referente às equipas, resultados e resumos do mês e numa outra parte diretamente sobre a saúde e o 

bem-estar.  

 

 

 
 

 

 

 

PLAYLIST DO DESPORTO  

 

Em parceria com o Departamento do Cultural e Núcleos Autónomos criamos uma playlist do 

Desporto que está disponível no Spotify da Rádio AAFDL.  
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VÍDEO DAS EQUIPAS  

 

O vídeo de apresentação das equipas surge como uma maneira de dar a conhecer as diversas 

modalidades da AAFDL e tentar chamar mais pessoas para as mesmas.  

 

 
 

 

 

RUBRICA “SER ATLETA DA AAFDL É...” 

 

Esta Rubrica surge com o intuito de chamar novos atletas para as 

equipas da AAFDL. 
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APOSTA NA ÁREA JURÍDICA  

Neste mandato decidimos reforçar as iniciativas na área jurídica, não só no Direito do Desporto, mas 

também no Direito da Saúde, mostrando que a Vice-Presidência das Atividades pode e deve estar 

próxima da Vice-Presidência da Intervenção.  

 

 

 

I JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DA 

PRODUÇÃO JURÍDICA  

 

A ideia da realização das I Jornadas de Direito da Saúde surgiu quando pensámos no departamento 

como sendo não apenas Desporto, mas Saúde e Bem-Estar. Estas Jornadas vieram trazer uma 

proximidade com a Vice-Presidência da Intervenção, mostrando que este departamento pode ir muito 

mais além do que a simples prática desportiva. Contámos com um dia com excelentes oradores e com 

muitas pessoas a assistir. Foi um sucesso enorme, apesar de ter sido via zoom. É uma iniciativa a 

repetir, pelo que deixamos o apelo às próximas Direções.  

 

 

 

II CURSO DE DIREITO DO DESPORTO EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DA 

PRODUÇÃO JURÍDICA 

 

A aposta no II Curso de Direito do Desporto deveu-se ao facto de esta área jurídica ser pouco 

explorada, havendo sempre quem sobre ela queira aprender. Foram dois dias com oradores de 

excelência e painéis bastante interessantes e completos. Apesar de, mais uma vez, ter sido um evento 
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por zoom, conseguimos ter muita adesão, tendo sido um sucesso. Foram dois dias recheados de 

conhecimento e aprendizagem.  

 

 

 

PARCERIAS  

 

I. PARCERIA COM A NGARU SURF SCHOOL  

 

Esta parceria oferece packs económicos para que todos os nossos sócios possam usufruir de aulas de 

surf. Foi uma aposta já em final de mandato, mas que achamos que faria sentido de modo a promover 

esta modalidade.  
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II. PARCERIA COM O PERSONAL TRAINER RICARDO ALPOIM  

 

Esta parceria visa dar oportunidade para que todos os nossos estudantes tenham preços mais 

acessíveis na contratação de um serviço de personal trainer.  

 

 

 

 

 

III. PARCERIA COM A NUTRICIONISTA ANA MOUSINHO  

 

A Dra. Ana colaborou connosco em diversas publicações do Conselho Semanal.  

 

 

CERIMÓNIAS E JANTAR 

 

 

I. CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS DA AAFDL  

 

A AAFDL Desporto marcou presença na entrega de prémios da AAFDL, entregando os troféus 

relativos à época de 2019/2020 que não tinham sido entregues devido aos sucessivos confinamentos.  
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II. CERIMÓNIA DE ABERTURA DO ANO DESPORTIVO  

 

O nosso departamento decidiu fazer a I Cerimónia de Abertura do ano desportivo, onde foram 

entregues os prémios, anunciadas as novas parcerias, o vídeo do desporto e as novidades para a nova 

época.  

 

III. JANTAR DO DESPORTO 

 

O jantar do desporto surgiu no seguimento da I Cerimónia de Abertura do Ano Desportivo de modo 

a dar continuidade a uma das muitas tradições deste departamento. Assim, juntamos as equipas todas 

num momento de convívio.  
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CAMPEONATOS UNIVERSITÁRIOS E EQUIPAS  

 

A AAFDL contou com 4 equipas no ano de 2020/2021:  

 

Futebol Masculino 

Futsal Masculino 

Andebol Masculino 

Voleibol Feminino  

 

Já na época de 2021/2022, a AAFDL conta com 8 equipas:  

 

Futebol Masculino 

Futsal Masculino 

Andebol Masculino 

Voleibol Feminino  

Andebol Feminino  

Rugby Sevens Masculino  

Basquetebol Masculino 

Basquetebol Feminino (em conjunto com a AEISCSP e AEFA) 

 

Quanto à época de 2020/2021 temos que realçar que todas as nossas equipas foram um orgulho e 

lutaram para estar entre os melhores.  
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Ficamos bastante orgulhosos da classificação da equipa de futebol masculino que, apesar de ser 

verdade que poderiam ter chegado mais longe, acabaram por ter uma classificação muito boa olhando 

para a realidade das últimas épocas.  

A equipa de Futsal Masculino está também de parabéns, tendo lutado até ao final pela subida de 

divisão que, infelizmente, acabou por não surgir num jogo com um resultado que nos deu um dissabor. 

Contudo, foram um exemplo de compromisso.  

Os dois maiores destaques têm que ir para as equipas de Voleibol Feminino e Andebol Masculino.  

A equipa de Voleibol Feminino conseguiu a tão esperada subida de divisão, tendo sido campeãs da 

II divisão sem qualquer derrota, foram invictas e deram sempre tudo por esta camisola. Não 

poderíamos sair deste mandato mais orgulhosos. As nossas meninas conseguiram o objetivo que tanto 

ambicionavam. 

Já o Andebol Masculino teve uma presença histórica nos Campeonatos Nacionais Universitários, 

sendo a nossa única equipa a conseguir apurar-se para os mesmos. Numa época difícil, com muitos 

atletas lesionados, com muitas ausências e com muito poucos treinos, mostraram que com vontade 

tudo se consegue e alcança, foram um claro exemplo daquilo que uma equipa da AAFDL deve ser. 

Um orgulho enorme ter conseguido acompanhar estes atletas nos Campeonatos Nacionais 

Universitários que tiveram lugar na Covilhã no mês de julho e onde os nossos rapazes deram tudo o 

que tinham e o que não tinham. Os resultados não foram os melhores, mas ficou a mensagem de que 

estão cá para dar luta e para mostrar que, mesmo contra todas as probabilidades e mesmo contra todos 

os obstáculos não se resignam e estão cá para dar a cara a todas as adversidades.  

 

Quanto à época que agora se inicia, devo dizer que fico bastante feliz e com a sensação de missão 

cumprida por ter conseguido reativar quatro equipas: o andebol feminino, o rugby masculino, o 

basquetebol masculino e, por fim, o basquetebol feminino que, ainda que seja em parceria com a 

AEFA e AEISCSCP não deixa de ser um motivo de orgulho por podermos ter as nossas atletas a fazer 

aquilo que mais gostam: treinar e competir.  
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RELAÇÕES EXTERNAS  

 

A AAFDL procurou sempre manter a proximidade com a ADESL, sendo esta o maior pilar para que 

toda a atividade desportiva se realize, sem eles nada seria possível, pelo que fizemos questão de 

marcar presença nas diversas reuniões e Assembleias Gerais.  
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Tivemos também uma relação de proximidade com a FADU sendo que esta entidade foi um enorme 

apoio na nossa participação nos Campeonatos Nacionais Universitários.   
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mais. Obrigada por serem sempre incansáveis.  

À Inês Almeida por todo o apoio incondicional que sempre me deu.  

À Klerlie por me ter ajudado em todos os momentos e ter sido a melhor secretária de direção que 

podia pedir.  

Ao Tomás Viçoso por ser a assertividade em pessoa, por me ter ensinado muito e pelo 

companheirismo.  



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020/2021 

 

 
126 

 

Ao Gonçalo Gomes que foi, sem dúvida, um dos meus maiores apoios quer a nível pessoal, quer a 

nível da AAFDL. Obrigada por tudo amigo.  

À Carolina Rufino pela amizade e por todos os bons momentos dentro e fora da AAFDL.  

À Marta Leite, ao Caio Escobar, à Duda, à Beatriz Ribeiro, ao Mike, ao Duarte Canau, à Luísa 

Agapito, ao Tiago Pita, à Chica, ao Pedro Pinto, ao Diogo Badalo, à Rafaela Lima, à Mónica por 

terem feito com que este mandato fosse tão melhor, pelas boas memórias e pela amizade.  

A todos os meus colaboradores por terem sido incansáveis, sendo que tenho que dar um 

agradecimento especial àqueles que nunca me falharam e que vestiram a camisola como ninguém: 

Kika O’Connor (a melhor secretária de sempre), Nuno Guedes, Pedro Mofreita, Teresa Barreto 

Batista e Rita Fernandes.  

Ao Armando Reis Vieira, para ti não tenho palavras, obrigada por teres acreditado em mim desde o 

primeiro dia, por teres apostado em mim e por me teres ensinado tudo sobre a AAFDL, obrigada por 

toda a amizade e carinho, meu amigo.  

À Mafalda Cordeiro que tanto me ensinou. 

À Margarida Pereira, à Inês Sousa e à Rita Fernandes que estiveram cá nos bons momentos a aplaudir 

e que nunca me deixaram cair nos momentos menos bons, este mandato nunca teria sido tão bom sem 

o vosso apoio e ajuda, obrigada por aturarem todos os meus dramas, por me aconselharem 

constantemente, por estarem comigo quando mais ninguém estava e por serem as melhores afilhadas 

que podia pedir. À Beatriz Pereira e à Inês Silveira, as minhas afilhadas mais destravadas, mas que 

nunca me falharam.   

Ao Nuno Salpico por se ter sempre mostrado disponível em colaborar comigo nos projetos da AAFDL 

e por ter sido sempre uma grande ajuda em tudo, quer na vida, quer na AAFDL.  

À Renata Petti porque me viu crescer neste mundo da AAFDL e nunca deixou de acreditar em mim 

e pela paciência que teve sempre que eu cancelava planos para estar a trabalhar na AAFDL.  

Ao Miguel Máximo por ter ajudado sempre que precisei.  

Ao João Gasopo por nunca me deixar na mão mesmo quando lhe pedia que me ajudasse de um minuto 

para o outro. Obrigada, amigo.  

A todos os atletas e treinadores das equipas por terem facilitado muito o meu trabalho sempre com a 

vossa boa disposição e por me terem dado novas amizades. Sem vocês este mandato não tinha sido 

tão feliz, obrigada por tudo. Agradecer ainda ao Diogo Proença e ao João Pacheco pela ajuda com a 
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equipa de Voleibol. Obrigada, Beatriz Sousa, por ter estado sempre a auxiliar a equipa de andebol 

masculino.  

Ao João Rabaça porque me facilitou a vida em muitas situações, sendo à sua própria imagem, a figura 

do andebol e o atleta da AAFDL que mais representa aquilo que penso ser o amor à camisola e a 

vontade, ambição e orgulho de carregar o símbolo ao peito.  

À equipa de andebol masculino e voleibol feminino um agradecimento especial por me terem feito 

sentir em casa e por me terem recebido tão bem, quando olhar para trás são estes os momentos que 

vou levar. 

A todos os membros da ADESL e da FADU por manterem sempre as boas relações. 

A todas as pessoas que votaram em nós e fizeram com que tudo isto fosse possível, um obrigada do 

tamanho do mundo, proporcionaram-me uma das melhores experiências da minha vida.  

A todos os funcionários da AAFDL, vocês sim são a cara desta instituição e sem vocês nada seria o 

mesmo, obrigada pela vossa dedicação e esforço diários. Nós vamos, mas vocês ficam sempre.  

A todos os que a memória não me deixou enumerar, mas que estiveram comigo, obrigada.  

A quem vier a seguir, tratem a AAFDL com carinho e respeitem-na sempre, lembrem-se que esta é 

muito maior que nós, que os nossos interesses. A AAFDL é de todos e para todos. Desejo-vos sorte 

e estarei aqui para tudo o que precisarem.   

 

À AAFDL, que será sempre a minha segunda casa.  

 

          Leonor Pereira 
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M  

 CULTURAL E NÚCLEOS AUTÓNOMOS 
 

 

Durante o mandato 2020/2021, o Departamento do Cultural e Núcleos Autónomos focou-se 

sobretudo na realização de atividades de índole Cultural que possibilitassem uma verdadeira 

representação das diversas culturas presentes na nossa faculdade. Em relação aos Núcleos 

Autónomos, procuramos sempre dar todas as possibilidades de diálogo, apoio e integração nas 

atividades da AAFDL, além de um grande respeito pela importância que os mesmos têm dentro da 

nossa estrutura. 

 

JARDIM INTERIOR 

Apresentamos o projeto de revitalização do Jardim Interno à Direção da Faculdade, tendo sido bem 

recebido por tal parte e com interesse. Atualmente o projeto encontra-se em debate e desenvolvimento 

por parte da Direção da Faculdade.  

 

 

DIA DA CULTURA LUSÓFONA 

Realizamos a celebração do dia da cultura lusófona em parceria com o NEA. O Evento, em virtude 

da pandemia, teve de se realizar através de transmissão pelo Facebook, onde constaram dois painéis, 

o primeiro com Professores a debaterem o tema da integração dos países da CPLP e um segundo com 

Estudantes Internacionais de diversos países de língua portuguesa, onde puderam apresentar as suas 

diferentes perspetivas enquanto estudantes imigrantes. 

 

Tal evento teve importante relevância pelo fato de ter colocado em destaque os estudantes 
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internacionais, ficando registado perpetuamente nas redes sociais da AAFDL, onde os próximos ou 

potenciais estudantes internacionais poderão ter acesso e obter conhecimento relativo a experiências 

de outros que vieram antes deles. Este enfoque  que demos a este tema nunca  tinha sido dado ao 

longo dos últimos anos pela AAFDL, pelo que se espera que esta tendência se perpetue nos próximos 

mandatos. (Foto 2 – Dia da cultura lusófona) 

 

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA 

Inauguramos a Biblioteca comunitária AAFDL dentro do espaço da receção da AAFDL, sendo esse 

um espaço reservado para livros literários com moldes de requisição mais flexíveis que a biblioteca 

da nossa faculdade. Este espaço foi aberto a doações por parte dos alunos, procurando representar as 

diversas culturas presentes em nossa faculdade.  

 

 

CONCURSOS DE ARTE 

Ao longo do mandato, foram realizados três concursos de artes distintos, tendo sido o primeiro de 

desenho, um segundo de poesia e um terceiro de fotografia. Foi possível assim, valorizar habilidades 

dos alunos que são pouco exploradas na nossa faculdade, aproveitando ao máximo através de 

parcerias com as instituições Plano Nacional das Artes e o IPCI – Instituto de Produção Cultural e 

Imagem.  
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MESAS REDONDAS AAFDL 

 

Realizamos, por meios digitais, a nossa primeira mesa redonda abordando a temática do ensino 

online, com a presença de professores tanto da nossa faculdade como do exterior. O debate foi 

enriquecedor e teve boa adesão nas redes da AAFDL, tendo ficado gravado para aqueles que queiram 

assistir posteriormente. (foto 5 – mesas redondas) 

 

AGENDA CULTURAL 

 

A Agenda Cultural foi feita mensalmente durante o mandato, contando 

com sugestões de filmes, séries, álbuns, podcasts, livros, locais para 

conhecer e “Artistas do Mês”. As sugestões da agenda foram sempre 

debatidas pelos membros da comissão responsável do Departamento 

Cultural, procurando trazer temáticas fora do lugar comum dos alunos 

da nossa faculdade. Cabe uma menção especial à agenda cultural do mês 

de junho, que teve como tema o pride, algo pouco abordado na nossa 

faculdade.  
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PODCAST ARGONAUTAS 

No âmbito do projeto da Semana de Integração dos Estudantes Internacionais, tendo sido um projeto 

que envolveu diversos departamentos e ambas as vice-presidências, coube ao Departamento Cultural 

o desenvolvimento do Podcast Argonautas. O Podcast tinha como intuito, à semelhança do dia da 

cultura lusófona, evidenciar as experiências dos Estudantes Internacionais da nossa faculdade, 

almejando através de tal, tanto valorizar a perspectivas deles, como aconselhar aqueles que estão a 

caminho da nossa faculdade. 

 

 

REESTRUTURAÇÃO DA RÁDIO 

É com muito gosto que podemos afirmar que a eterna proposta do Departamento Cultural foi realizada 

com êxito durante nosso mandato. A reestruturação da Rádio deu-se numa vertente digital, com a 

criação do Spotify da AAFDL, onde puderam ser centralizados os Podcasts relativos à nossa 

faculdade, bem como puderam ser desenvolvidos novos projetos, como as playlists da Rádio AAFDL. 

A segunda vertente de reestruturação da Rádio AAFDL deu-se em relação ao espaço físico da Rádio, 

que transformamos num local para gravações com toda a estrutura necessária para qualquer aluno 

que tenha interesse em desenvolver um projeto nesse âmbito possa fazê-lo com toda a qualidade 

possível.  
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QUADRANTE 

 

Em relação ao Quadrante, conseguimos elaborar a segunda edição moderna do quadrante. Dessa 

forma, pudemos continuar a excelente iniciativa retomada no mandato passado em conjunto com o 

atual conselho editorial que tornou possível, através de muito empenho e dedicação, a elaboração do 

mesmo. Numa outra vertente, procuramos resgatar as versões antigas do Quadrante e transformá-las 

em E-Books na plataforma da AAFDL Editora. 

 

 

GUIA DOS NÚCLEOS 2021 

Realizamos a atualização do Guia dos Núcleos, podendo assim atualizar as informações dos Núcleos 

Autónomos que já constavam no guia anterior, bem como adicionar no guia os novos Núcleos 

integrados a estrutura da AAFDL. 

 

BALANÇO DO MANDATO 

Num mandato em que tivemos que lidar com situações adversas e em maior parte do tempo, navegar 

em águas desconhecidas em função das restrições impostas pela pandemia, o balanço acaba por ser 

indubitavelmente positivo. Tivemos que adiar, reinventar e reestruturar projetos, pelo que, em certos 

casos, tal esforço imposto acabou por gerar bons frutos. Caberá aos futuros dirigentes aproveitar o 

que tivemos que reinventar diante da situação em que nos encontrávamos. 

 

Cabe aqui então, um espaço para agradecer aqueles que estiveram ao meu lado durante essa 

caminhada, sabendo que nunca poderei ser justo com todos que partilharam tantos momentos ao longo 

desse ano. 

 

Numa primeira nota, não poderia deixar de agradecer ao Ricardo Vicente, nosso Presidente, por todo 

o apoio em diversos momento difíceis durante o mandato e por toda a confiança depositada em mim. 

Foste e és um modelo a seguir que quero levar para o resto da vida. 

 

Para a Klerlie, Inês, Tomás e Francisco, fica aqui registrado o meu profundo agradecimento por todo 

o trabalho despendido em prol dos nossos colegas, mas em especial, por todo o trabalho que tiveram 

a me ensinar as bases para que pudesse começar a andar sozinho. A amizade não se agradece, mas 
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como sou teimoso, fica aqui minha profunda gratidão e o orgulho de poder dizer que estive ao vosso 

lado. 

 

Ao Miguel Cruz, que além de nosso tesoureiro é também o meu padrinho, deixo aqui primeiramente 

um reconhecimento pelo trabalho desempenhado no âmbito da AAFDL Editora, pelo que dificilmente 

consigo conceber um momento mais complicado do que o que estávamos quando tomamos posse na 

história de nossa Editora. O resultado desse árduo trabalho não precisa ser dito, pelo que qualquer 

colega poderá atestar os frutos do mesmo. Depois, não podia deixar de agradecer por toda a paciência 

e por todas a lições que tive o prazer de desfrutar contigo. O futuro te aguarda e sempre terei o orgulho 

de ser teu afilhado. 

 

Ao Diogo Lopes, a pessoa que mais teve de lidar comigo, nos momentos bons e nos ruins, quero levar 

comigo o teu empenho em gerir uma equipe e o reconhecimento de que sempre deste o teu melhor. 

Dificilmente conseguiria pensar numa pessoa melhor para poder contar durante todo este mandato. 

Muito obrigado por tudo. 

 

Para a Marta, Eduarda e Rafaela, o meu mais profundo obrigado, em nome de todos os Estudantes 

Internacionais, em poder efetivamente dar reconhecimento e atenção aquele que muitas vezes são 

esquecidos. Espero que nosso trabalho tenha sido o primeiro passo de vários da AAFDL para com 

esses colegas. 

 

Ao Duarte Canau e o Diogo Travassos, por terem sido aqueles que me fizeram sentir a vontade para 

ser eu mesmo desde o primeiro dia e por serem uma referência de dedicação e compromisso. 

 

Ao Tiago Pita, por ser um bom amigo. 

 

Para a Ana Campos, Beatriz Mamede, Eduarda Pinheiro, Enzo Catão, Gabriela Martins, Ilda Beno, 

João Prado, João Gonçalves, Júlia Pavie, Maria Luiza, Mariana de Matos, Mariana Prazeres e Rita 

Miranda, fica aqui o meu agradecimento e reconhecimento por tudo o que fizemos em conjunto. Sem 

vocês, o Departamento do Cultural e Núcleos Autônomos não teria sido sequer perto do que foi 

durante esse mandato. 

 

Para a Noa e o João Vasconcelos, o futuro do Cultural, acresço à mensagem acima o meu imenso 

orgulho de saber que o Departamento estará em muito boas mãos independente do que aconteça. 
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Desejo aos dois muito boa sorte e espero que saibam que podem sempre contar comigo. 

 

Foi um enorme prazer poder contribuir com a história da nossa Associação, ter tido a possibilidade 

de montar o nosso lindo “Cooltural” e poder trabalhar em prol dos nossos colegas. O trabalho é muito, 

as dores de cabeça são várias, mas o que fica são as experiencias daqueles que se beneficiaram do 

nosso trabalho, o aprendizado que tivemos e os momentos inesquecíveis que vamos levar conosco. É 

mesmo assim que percebo o quanto valeu a pena sair do Brasil e poder ter vivido isso tudo. 

 

Foi lindo. 

          Caio Escobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020/2021 

 

 
135 

 

M  

 MARKETING E COMUNICAÇÃO ACADÉMICA 
 

 

Fazer parte da história da AAFDL é um privilégio. Dentro do universo académico, diria que chega a 

ser um sonho. São muitas ideias, perspetivas e diferentes opiniões que montam o que chamamos de 

Associação. Mais importante que isso: todos por um único objetivo, os alunos.  

Foi exatamente esta pluralidade de fatores que motivou a minha candidatura à vogalidade do 

Marketing e Comunicação Académica para o mandato 2020/2021. 

Assim, deixo aqui as medidas que por nós foram cumpridas: 

 

Publicitação de Eventos a realizar pela AAFDL 

Num mandato tão diferenciado e cheio de adversidades, a AAFDL conseguiu assegurar a realização 

de diferentes eventos, não tendo os mesmos, muitas das vezes, a publicitação e comunicação 

desejadas.  

Relativamente à comunicação, foi dada continuidade à utilização do Instagram, Facebook, LinkedIn 

e site da AAFDL.  

No seguimento disso, pode dizer-se que ao longo deste ano as nossas redes sociais aumentaram 

consideravelmente o número de seguidores, bem como o nível de interação com as nossas páginas.  

No que diz respeito à publicitação das nossas atividades, o intuito foi sempre assegurar que todos os 

eventos fossem divulgados de forma única, adaptando o conteúdo de cada publicação ao objeto da 

atividade, passando a mensagem aos alunos da forma mais clara e diferenciada possível.  

 

PUBLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES NÃO RELATIVAS À AAFDL 

Ao longo deste ano, tivemos o cuidado de dar continuidade ao bom trabalho informativo que a 

AAFDL já assumia, enfrentando várias dificuldades em virtude das mudanças radicais no dia a dia 

académico, o que nos obrigou a procurar formas diferenciadas de comunicação - quanto a isto, 

consideramos que estivemos à altura do desafio e que essa missão foi concluída com sucesso.  
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Nós, enquanto porta-voz da comunidade estudantil, procuramos sempre marcar presença e manter os 

nossos alunos atualizados de tudo o que se passava, quer dentro quer fora da AAFDL.  

É de realçar, inclusive, toda a publicitação que foi feita em momentos cruciais para a vida da FDUL, 

nomeadamente quando a AAFDL teve de se posicionar relativamente a questões transversais a todos 

os alunos, ainda que não estivessem diretamente relacionadas com a AAFDL.  

Cobertura fotográfica e videográfica dos eventos realizados pela AAFDL e publicação dos mesmos 

nas redes sociais 

O nosso mandato foi marcado por um período de muita complexidade, devido à pandemia de COVID-

19. Levando isto em consideração, grande parte dos eventos realizados pela AAFDL foram em 

formato virtual.  

Pensando na versatilidade do departamento do Marketing e Comunicação Académica, cumulada com 

a necessidade de nos reinventarmos, tomamos a iniciativa de deixar a plataforma do YouTube mais 

funcional, recorrendo a esta como principal forma de cobertura dos eventos realizados pela AAFDL 

durante o período em que não nos foi possível realizar atividades presencialmente. Feito o balanço, 

consideramos que foi uma aposta de sucesso, tendo vários vídeos com quase 2.000 visualizações.  

Para além disso, tivemos a oportunidade de realizar alguns eventos presenciais, apresentando sempre 

uma cobertura fotográfica e videográfica dos mesmos. Deixamos como exemplo alguns deles: 

Inscrição dos Caloiros, Semana de Integração dos Alunos Internacionais, Porco no Espeto, REBORN, 

Cerimónia da Entrega de Prémios e No Pasa Nada. 
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MERCHANDISING 

Relativamente à linha de merchandising, pudemos desenvolver um trabalho notável, aproveitando 

exemplos que já tinham sido feitos no passado, recriando-os com um design mais atual.  

Depois de inúmeras tentativas de “mockups”, é com orgulho que apresentamos uma linha atual e 

diverisificada. No final, acabamos por fazer uma linha retro de sweats que existiram anteriormente, 

com um toque do nosso mandato e algumas inovações.  
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PARCERIAS  

Um dos nossos objetivos no início do mandato era valorizar o cartão de sócio AAFDL, através da 

criação de uma rede alargada de parceiros de qualidade que trariam os mais variados benefícios aos 

sócios da AAFDL. Assim fizemos ao longo do mandato, ainda que a publicitação das mesmas não 

tenha sido tão célere quanto gostaríamos. Dou especial reconhecimento pelo trabalho do Diogo Lopes 

ao conseguir realizar esta tarefa.  

 

 

 

 FLASHNEWS DOS DEPARTAMENTOS  
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Com o intuito de compilar todas as realizações e grandes marcos do nosso mandato, decidimos lançar 

as FlashNews, onde nos é possível fazer uma breve retrospetiva daquele que foi o trabalho realizado 

por cada departamento ao longo do mandato.. 

Desta forma, cada vogalidade poderá demonstrar, de forma simplificada, as principais medidas 

cumpridas e que, de alguma maneira, fizeram a diferença neste mandato 2020/2021.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como dito no início, fazer parte da história da AAFDL é um privilégio. As palavras que encontro 

para colocar neste texto somente se traduzem em agradecimentos e reflexões.  

Depois de um ano e olhando para trás, vejo o quanto aprendi. O Marketing não foi só o que eu fiz 

dele, mas sim o que ele fez de mim. É com este tom que faço questão de deixar meu agradecimento 

a todos os meus amigos de mandato; juntos, lutamos e conseguimos uma AAFDL melhor.  

Um agradecimento carinhoso para o meu eterno TOP 5: Ricardo, Miguel, Klerlie, Diogo e Inês. Pelas 

grandes demonstrações de amizade, nunca me vou esquecer de tudo o que aprendi e vivi com vocês.  

Um agradecimento carinhoso para os meus colaboradores, que sempre me incentivaram e acreditaram 

em mim.  Principalmente à Constança F. Gomes, que sempre esteve disponível para ajudar a nossa 

AAFDL. À Maria João Faria, também, por estar sempre presente nos eventos como meu braço 

direito.  

Um agradecimento a todos os alunos que confiaram no meu trabalho. 

Um agradecimento especial à Klerlie que, além de secretária de direção, se tornou minha família em 

Portugal.  

Ainda, uma breve nota para quem for assumir esta vogalidade no próximo ano: A AAFDL irá te 

retribuir na mesma proporção em que você contribui para com ela. Use isto a favor dos alunos. Vai 

ser preciso muita organização, disposição e disponibilidade, mas tenho a certeza de que a sensação 

de trabalho cumprido irá superar qualquer obstáculo.  

Estarei sempre presente para o que AAFDL precisar. Devo muito a ela, esta que foi, e será sempre, 

minha casa. 

 

João Sawaya 
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M  

 ERASMUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

 

As quatro áreas fulcrais do departamento de Erasmus e Relações Internacionais são: 

A integração e o auxílio dos alunos de Erasmus Incoming; 

O apoio aos alunos de Erasmus da faculdade que pretendem realizar Erasmus (Outgoing); 

A divulgação do Programa Almeida Garret; 

A divulgação científica do Direito Internacional.  

A minha equipa propôs-se desde início a colmatar algumas das falhas que identificámos no mandato 

anterior. Contudo, é de salientar que muito do trabalho deste mandato tinha como finalidade 

prosseguir muitos dos passos dados no sentido correto pelos dois mandatos anteriores.  

Assim, propunhamo-nos sobretudo a: fortalecer laços com organizações como a ESN Lisboa 

garantindo mais meios para a realização de atividades de acolhimento; fornecer mais informação aos 

alunos Outgoing, nomeadamente fomentando a prestação de testemunhos Erasmus; divulgando a 

existência e auxiliando na candidatura do Programa Almeida Garret; e dando continuidade ao Curso 

de Direito Internacional Público, expandindo o respetivo alcance e adesão.  

 

WELCOME SESSIONS 

As Welcome Sessions têm como propósito a partilha de informações cruciais com os alunos de 

Erasmus Incoming. As duas Welcome Sessions foram organizadas em conjunto com o Gabinete de 

Erasmus e Relações Internacionais da Faculdade (GERI). Devido às restrições pandémicas ainda em 

vigor, tanto a sessão de fevereiro como a de setembro de 2021 foram realizadas por Zoom, não tendo 

isso reduzido a sua relevância para os alunos.  

Para além do GERI e do vogal de Erasmus, o painel das sessões contou com as associações Erasmus 

Student Network (ESN) Lisboa e Erasmus Life Lisboa (ELL) às quais agradeço a presença. Destaco 

ainda o sempre hospitaleiro discurso de boas vindas do Professor Vasco Pereira da Silva.  
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CRIAÇÃO DO GRUPO DE FACEBOOK  

Começámos por utilizar o grupo de Facebook para os alunos de Erasmus Incoming criado pela 

Direção anterior, de forma a dar continuidade ao esforço já desenvolvido. Contudo, a expectativa de 

que o grupo de Facebook fosse um espaço de ajuda entre alunos de Erasmus atuais e anteriores não 

se verificou. Pelo contrário, o facto do grupo já ter uma grande dimensão (mais de 400 membros) 

parecia desincentivar os alunos atualmente de Erasmus de colocar questões e de interagir, pois havia 

um enorme número de desconhecidos.  

Com isso em mente, criámos um novo grupo de Facebook já só para os alunos do ano letivo de 

2021/2022. Infelizmente também este grupo não teve a adesão esperada, muito possivelmente devido 

à dificuldade de organizar atividades em tempo de pandemia. Desta forma deixo a critério do próximo 

vogal qual a opção preferível.  

 

 

 

 

 

 

O link do grupo anterior de Facebook é:  

www.facebook.com/groups/2634314703462424/ 

O link do grupo atual de Facebook é: https://www.facebook.com/groups/364110948580652/ 

 

CRIAÇÃO DOS GRUPOS DE WHATSAPP 

Em cada semestre criou-se um grupo de WhatsApp para os alunos de Erasmus Incoming. A adesão 

foi muito superior à registada nos grupos de Facebook, talvez por ser um formato mais informal de 

comunicação. No grupo de WhatsApp os alunos são incentivados a colocar questões, planear get-

togethers e partilhar todo o tipo de experiências.  

http://www.facebook.com/groups/2634314703462424/
https://www.facebook.com/groups/364110948580652/
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QUIZ NIGHT  

Em fevereiro e num ambiente de aglomerações limitadíssimo surgiu a necessidade de encontrar uma 

alternativa para os alunos Erasmus Incoming. Foi assim que surgiu a Quizz Night realizada via Zoom. 

Foi um evento de sucesso e os alunos Erasmus apreciaram muito a possibilidade de interagir e 

conhecer os colegas. As perguntas do Quizz prendiam-se com Portugal e a cultura portuguesa.  
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SIMPLIFYING EVALUATION 

Os alunos de Erasmus Incoming têm normalmente muita dificuldade em compreender o método de 

avaliação ao qual estão sujeitos na nossa Faculdade. O problema agrava-se para aqueles que 

frequentam disciplinas em língua portuguesa e por isso, por vezes, estão sujeitos ao regime de 

avaliação geral da Faculdade (o qual é inegavelmente complexo).  

Desta forma, e com o auxílio imprescindível do vogal do Departamento do Pedagógico, Duarte 

Canau, organizamos uma chamada de Zoom informal. Nesta conferência eu e o Duarte Canau 

explicamos os vários métodos de avaliação e esclarecemos as dúvidas mais prementes.  

Para mais, de forma a permitir a partilha e preservar para os futuros estudantes, procedemos à 

gravação do vídeo e respetiva partilha através da conta Youtube da AAFDL (no qual conta já com 

100 visualizações).  

O vídeo do Simplifying Evaluation pode ser encontrado no seguinte endereço web: 

https://youtu.be/kHGF5VjyGlc 

 

 

HIKING PRAIA DA URSA 

Com o alívio de restrições de aglomeração, mas ainda numa situação de pandemia, procurámos 

organizar um evento que acarretasse baixo risco de contágio.  

Em conjunto com a ESN Lisboa, optámos por um passeio a pé na Zona de Sintra com destino final 

na belíssima praia da Ursa. O evento correu da melhor maneira e contou com mais de uma dezena de 

https://youtu.be/kHGF5VjyGlc
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alunos Erasmus Incoming. Agradeço em especial a ajuda da Maria Mascarenhas na organização e 

realização do evento.  

 

 

PROTOCOLO COM A ESN LISBOA 

Para capitalizar a aproximação entre a AAFDL e a ESN Lisboa e facilitar a realização de atividades 

futuras, foi celebrado um protocolo de cooperação entre as duas associações.  

Fica o desafio às futuras direções para continuarem a colaborar com a ESN Lisboa na realização de 

eventos.  

 

ANGARIAÇÃO DE TESTEMUNHOS ERASMUS  

A importância de testemunhos Erasmus Outgoing anteriores para os alunos da Faculdade que 

equacionam ir de Erasmus é inegável. Por essa razão, desde cedo nos propusemos em corrigir a 

escassez de testemunhos e foi assim lançado em novembro de 2020 um Concurso de testemunhos 

com direito a prémio para os três melhores testemunhos. Infelizmente, a adesão foi baixa.  
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Para angariar mais testemunhos, criámos um formulário Google que foi enviado com auxílio do GERI 

aos alunos que tinham terminado o seu Erasmus. Este formulário permitiu captar mais duas dezenas 

de testemunhos.  

 

 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS ERASMUS 

Em novembro de 2020 foi organizada uma Sessão de Esclarecimentos para os alunos da Faculdade 

que tinham interesse em realizar um Erasmus. A Sessão foi extremamente informativa o qual se deve 

muito ao trabalho incansável da Andreia Caeiro do GERI. Os slides da apresentação do GERI e o 

documento Erasmus Passo a Passo foram posteriormente disponibilizados pela AAFDL e constituem 

hoje documentos imprescindíveis no processo de candidatura ao Programa Erasmus +.  

 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS PROGRAMA ALMEIDA GARRETT 

Uma vez que o Erasmus não é o único programa de intercâmbio disponível, compete a esta vogalidade 

publicitar o Programa Almeida Garrett (AG). De índole nacional, o Programa AG surge como uma 

alternativa cada vez mais popular entre os alunos da nossa Faculdade.  

A Sessão de Esclarecimentos desenrolou-se em abril de 2021 e contou com a presença do GERI e 

com o testemunho de alunos que já tinham participado no Programa. Saliento o fantástico testemunho 

do aluno João Falcão e que levou muitos alunos a equacionar realizar um semestre de intercâmbio na 

Universidade Católica. 
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II CURSO DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

O Curso de Direito Internacional Público foi sem dúvida o projeto mais desafiante e trabalhoso do 

mandato, mas porventura o que mais me deu gosto.  

À semelhança do mandato anterior, o evento foi organizado em parceria com a Lisbon International 

Studies Association (LISA). A direção anterior tinha inaugurado esta iniciativa para preencher um 

vazio científico que existia e contou com uma excelente adesão por parte dos alunos da faculdade.  

Este mandato apostamos com sucesso no crescimento do curso, quer ampliando o escopo dos 12 

oradores presentes, quer aumentando o número de participantes que excedeu os 200. O feedback dos 

alunos foi avassaladoramente positivo.  

Salienta-se ainda o facto de, tendo o curso sido lecionado por Zoom, tal permitiu uma grande adesão 

de alunos brasileiros e o reforço dos oradores com figuras de relevo internacional como a Dr. ª Sylvia 

Steiner, ex-juíza do Tribunal Penal Internacional. 

Por fim, tenho de agradecer à Bruna Duarte, na altura Presidente da LISA, pela competência e 

determinação que garantiram o sucesso deste ambicioso projeto. 
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BALANÇO GERAL 

Numa vogalidade em que muitas das atividades se prendem com receber os alunos de Erasmus 

Incoming, a existência da pandemia Covid-19 limitou muitas atividades propostas.  

Só no terceiro semestre de mandato é que se sentiu o alívio das restrições da Covid-19 e, por essa 

razão, muitas das medidas planeadas em cooperação com o Departamento do Recreativo não puderam 

ser realizadas, com muita pena minha e da minha equipa.  

Contudo, não posso deixar de fazer um balanço positivo deste mandato. O número de alunos da 

faculdade a participar no Programa Erasmus + teve um enorme crescimento e houve também um 
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aumento significativo de alunos a participar no Programa Almeida Garrett. O Curso de Direito 

Internacional Público consubstanciou um evento de índole científica de excelência e atraiu uma 

enorme adesão.  

Termino o meu mandato com o seu quê de agridoce na boca. Foi um mandato longo, com altos e 

baixos e muitas frustrações, mas em que tentámos sempre fazer o que nos competia. Acima de tudo 

foi um mandato de pensar e colocar em prática soluções alternativas. Tenho ideia de que esta atitude 

pode ser estendida a todos os meus colegas da Direção e para eles deixo uma frase de um livro 

delicioso:  

“Se queremos que tudo fique como está, então é necessário que tudo mude” - Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa 

Não nego alguma inveja que tenho de quem nos sucede, pois tenho a maior esperança que as coisas 

daqui para a frente voltem a normalizar. Desejo muito boa sorte, muitas festas, muitos convívios e 

muito trabalho meritório. Desejo ainda que estejam rodeados por uma equipa com tanta qualidade 

como aquela em que eu pude contar.  

Um forte e sentido abraço, 

Pedro Brinkmann Cardoso 
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M  

 RECREATIVO 
 

O Departamento do Recreativo da AAFDL é responsável pela organização dos eventos festivos e 

recreativos com o objetivo de dar aos alunos bons momentos extracurriculares, valorizando o seu 

tempo livre. 

Com o atual cenário de pandemia, optámos por uma abordagem inovadora, apostando na realização 

de eventos seguros e que proporcionassem aos alunos momentos enriquecedores fora das salas de 

aula. 

Era ainda objetivo do Departamento do Recreativo realizar as tradicionais festas do início do ano 

letivo, tentando melhorar aspetos logísticos e mantendo o foco em propiciar aos alunos noites 

memoráveis – Consideramos que foram realizados com sucesso.  

Fazendo o balanço, podemos considerar que o Departamento do Recreativo obteve resultados 

bastante positivos, dentro e fora de casa. 

 

QUIZZES AAFDL 

Com a longa e inesperada duração que a pandemia Covid-19 atingiu, a AAFDL e o Departamento do 

Recreativo, em total cenário de confinamento, realizaram um total de 3 Quizzes online com variados 

temas, desde a vida académica da FDUL a temais mais gerais como a cultura cinematográfica e o 

desporto, que contaram com centenas de alunos divididos pela pandemia, mas juntos em espírito! 

Para além disto, cumpre salientar que todas estas atividades foram acompanhadas de uma componente 

solidária forte, em que toda as receitas provenientes das mesmas reverteram para o Fundo de 

Emergência Tecnológica criado pela AAFDL com o objetivo de colmatar dificuldades no acesso ao 

ensino à distância por parte de alunos da FDUL.  

 

PORCO NO ESPETO ‘21 

Com o levantamento das restrições, foi possível, pela 1ª vez neste mandato, realizar uma atividade 

presencial. Surgiu então o Porco no Espeto.  
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Este evento que normalmente serve como "welcome party" para os alunos de 1º ano, acabou por 

agregar toda a comunidade estudantil que, depois de mais de dois anos de espera, bebeu, comeu e 

dançou. 

Não esquecendo que foi realizado ainda durante uma pandemia, foram impostas algumas restrições 

em termos de lotação e de regras de segurança, obrigando a que o mesmo fosse apenas destinado a 

alunos da FDUL, contando também com a presença de alguns ex-alunos de volta ao seu habitat natural 

fduliano: a esplanada do Bar Velho.  

Como não poderia deixar de ser, apresentámos como principal opção gastronómica dois porcos no 

espeto, sem nunca esquecer a opção vegetariana de cachorros que foi também um sucesso. Por último, 

cabe referir que a aposta na utilização de copos reutilizáveis foi um êxito, conjugando a magnitude 

dos eventos recreativos com a preocupação ambiental.  

 

 

 

REBORN 

A Festa "Reborn" foi uma aposta inovadora por parte da AAFDL. Com o objetivo de integração, 

idealizamos uma festa dedicada principal, mas não exclusivamente, aos alunos de 1º e 2º ano, uma 

vez que não viveram qualquer tipo de festa universitária durante o seu percurso académico, o que se 

confirmou um tremendo sucesso.  

A iniciativa surgiu da vontade de realizar um evento num espaço externo à faculdade, tendo sido 

escolhido o Top Floor Club, uma vez que nos era favorável em termos de horários (fechámos as 

portas, com algum esforço, às 6:30h da manhã) e onde o espaço proporcionasse um ambiente mais 

dançarino e de discoteca.  
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Neste sentido, gostaríamos de agradecer também aos DJ´s John Goulart e Frank P que 

proporcionaram uma noite inesquecível.  

Para futuros mandatos que pretendam realizar uma atividade deste género, recomendo que o façam, 

mas num espaço mais próximo possível da cidade universitária.  

No que toca à logística, a festa foi acompanhada de um bar composto por empregados de bar 

profissionais e membros do departamento do recreativo que foram exímios nas suas tarefas. Foi um 

sucesso e o ambiente estava inesquecível. 

 

 

 

 

NO PASA NADA  

A festa No Pasa Nada surgiu da vontade de devolver as festas universitárias aos nossos alunos. Ainda 

que já tivesse sido realizado o Porco no Espeto, os alunos pediram várias vezes uma festa de outras 

dimensões, com horário mais alargado e que fizesse lembrar as verdadeiras festas universitárias de 

que temos tantas memórias.  

Assim fizemos, e no dia 5 de novembro de 2021, optámos por um tema espanhol cuja música passou 

pelo Reggaeton e Funk, uma aposta muito bem aceite por todos, e que, com muita comida, bebida e 

diversão, fizemos mais uma vez uma festa memorável. 
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BALANÇO 

O balanço que retiro deste mandato é agridoce, por um lado foi fortemente limitado pela pandemia e 

pelas consequentes restrições, mas por outro, terminou com um último mês de loucos, onde a correria, 

a pressa e a coordenação foram palavras-chave. 

Em muito tenho de agradecer ao meu VPA Diogo que durante todo este tempo me relembrou do peso 

que tem ser membro de uma Associação deste nível e esteve pronto quando chegou a hora para 

abraçar este projeto e voltar a proporcionar a esta faculdade momentos memoráveis.  

Ao departamento do Recreativo que, com um vogal a cair de paraquedas, foi hospitaleiro e sempre 

disponível para o que desse e viesse.  

Ao Chico Sousa, Mike "puto" Medeiros e Tomás Viçoso um grande obrigado pela vontade, alegria e 

disponibilidade que tiveram para esta reta final de mandato, sem vocês nada disto teria sido possível. 

Obrigado também por me manterem os pés na terra quando mais precisava. 

À Rafaela Lima pelo exemplo que é. 

À Fernanda por ter sido o meu porto seguro, sem ti dava em maluco! Foste sem dúvida a pessoa para 

quem eu trabalhei, uma grande alegria poder realizar isto tudo contigo a ajudar. Dançarina exímia. 

À Marta Biu pela dedicação, empenho e seriedade neste compromisso. Estiveste empenhada desde o 

primeiro dia e não tenh palavras para expressar o teu critério e profissionalismo nas pequenas coisas 

que fazes, foi um prazer. 

À Mariana Alves pela dedicação e vontade de andar com as coisas para a frente. 
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Por último e reforçando o exposto, aos meus queridos Presidentes Ricardo e Diogo, nunca vi tamanha 

entrega, disciplina, coerência e coordenação para um projeto como vi durante este mandato, foi um 

privilégio poder estar ao vosso lado.      

 

 

João Mendes de Almeida  
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M  

  MENSAGEM DOS SUPLENTES DE DIREÇÃO 
 

Enquanto suplente de Direção do mandato 2020/2021, guiámo-nos sempre pela necessidade do 

espírito de equipa, pela harmonia entre departamentos, pela entreajuda e pela união entre os membros 

todos.  

Foi importante durante o mandato criar e manter uma constante interação com as várias vogalidades 

que constituem as vice-presidências da Direção da AAFDL de modo igual. Ao longo do mandato, 

vários projetos foram desenvolvidos e concretizados tendo sempre em vista a satisfação dos interesses 

da comunidade estudantil da Faculdade de Direito de Lisboa, sendo disso exemplo e motivo de muito 

orgulho a nossa nova Biblioteca Jurídica.  

É com o coração cheio que agradeço à Direção da AAFDL por tudo. Neste momento sinto que dei 

menos do que devia e recebi mais do que merecia…  Talvez seja isso que acontece nas grandes 

famílias: estamos uns para os outros, ainda que nem todos contribuam a 100% naquilo que é devido; 

a isto eu chamo espírito de cooperação e solidariedade entre os membros. 

 

Maria Helena Formosa 

 

 

É com enorme orgulho e sentido de responsabilidade que escrevo esta mensagem de despedida 

enquanto suplente da Direção da AAFDL do mandato de 2020/2021.  

Foi um percurso fantástico, inicialmente numa vertente à distância, mas que termina num incrível 

regresso à normalidade que tanto ansiávamos e que estávamos habituados.  

Foi um processo de aprendizagem desde o primeiro dia, foram várias horas de trabalho e dedicação a 

esta associação centenária. Foram várias atividades e eventos realizados, tendo sido para mim uma 

honra poder fazer parte e ter trabalhado diretamente em algumas destas.  

Este percurso não poderia ter sido realizado sem o companheirismo e o apoio desta equipa. Foram 

vários os valores que aprendi e foi com enorme determinação que encarei cada desafio e trabalho que 

me foi alocado.  
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Termina assim uma das mais belas etapas da minha vida e adorei esta experiência enquanto dirigente 

associativo.  

Fica aqui uma palavra de incentivo para os suplentes de Direção que se seguem, para se empenharem 

e deixarem o seu cunho pessoal em cada trabalho que realizem e para que sejam criativos. 

 

Diogo Travassos 

 

O mandato da suplência de direção desenvolveu-se essencialmente a partir de três vias de atuação: a 

Ação social, a Política Externa e o Gabinete de Estudos. 

Em conjunto com o departamento da Ação Social, tomei parte em reuniões com associações de 

voluntariado e projetos de voluntariado, como foi o caso da SOS Animal e da Federação Portuguesa 

dos Bancos Alimentares. 

Foram criadas as bases para o projeto de Literacia jurídica também sob a égide do departamento da 

Ação Social. O projeto teve alguns meses de preparação envolvendo a cooperação intensa das 

colaboradoras do departamento, mas devido à situação pandémica em que vivemos e a algumas 

burocracias o projeto não entrou ainda em marcha. O intuito seria o de fazer chegar bases jurídicas às 

prisões e às escolas. Foi também mantido contacto com alguns professores que se dispuseram a 

ajudar. 

Em relação à Política Externa, foi desenvolvida uma Comissão para a Política Externa onde o objetivo 

era essencialmente estabelecer a política externa da AAFDL. No exercício destas funções, mantive 

um contacto próximo com o Conselho Nacional de Estudantes de Direito, enquanto Vice-Presidente 

Interna do mesmo no mandato de 2020/2021. Procurei defender os interesses dos alunos da Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa e representá-los nas atividades desenvolvidas, nas Assembleias 

Gerais, nas reuniões de Presidência e nas reuniões de Direção. Importa referir que neste momento 

que a Escola de Lisboa tem uma representação reforçada junto do Conselho Nacional de Estudantes 

de Direito 

O Gabinete de Estudos foi criado pela AAFDL com o intuito de fazer um levantamento de estudos 

durante o ano sobre determinados dias comemorativos. Foram desenvolvidos projetos no âmbito do 

Movimento “Não Partilhes” onde contámos com a colaboração de professores. Tendo sido também 

feito o levantamento de outras datas importantes. 
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Fora dos pilares de atuação, realizei também uma análise e colecionamento de dados sobre temáticas 

discutidas em comissão parlamentar para o ensino superior. Em específico, sobre a digitalização do 

ensino superior.  

 

Luísa Agapito 

 

Onde tudo começou com um convite, agora é um amor enorme à Associação Académica da Faculdade 

de Direito de Lisboa e ao que ela representa. 

Fazer parte deste mandato foi mais que poder apenas dizer que fiz parte da centenária história da 

AAFDL, foi poder partilhar todos os momentos bons, como os menos bons, com uma equipa que não 

é só tão dotada de competência, como de carisma. Como todos sabem, o ano de 2020/2021 não foi 

fácil para ninguém, sendo uma situação que deixou qualquer um ponderar um pouco sobre tudo. 

Porém, não só esta equipa conseguiu contornar todos os obstáculos, como superá-los a um marco 

inimaginável, com toda a sua dedicação, perseverança e trabalho árduo.  

 No início do fim, agradeço, novamente, a toda a equipa: sem cada um de nós, nada disto era possível 

e não podia estar mais orgulhosa de todo o trabalho que foi desenvolvido e não poderia ter tido 

melhores exemplos de competência e afinco.  

 Desde o início da AAFDL que o objetivo é lutar pelos interesses e pelo bem estar de todos os alunos 

da melhor Faculdade de Direito do país. Sinto que, apesar dos impedimentos enfrentados, esta equipa 

saiu vitoriosa.  

 Acima de tudo, e digo isto que coração cheio, foi uma honra pertencer à AAFDL e, apesar de todos 

os agradecimentos, o maior deles todos cabe à nossa muy nobre academia.  

 

Renata Ferreira 

 

 

Versatilidade e agilidade foram as matrizes deste mandato, na medida em que todo o programa, bem 

como os todos os esforços dos dirigentes associativos, foi adaptado com o fim de não falhar às 

expectativas daqueles que a nós o confiaram. Numa ótica de retrospetiva, facilmente vemos as 

mutações que nos foram impostas para continuarmos a prestar a AAFDL e os seus sócios, podendo 

concluir num saldo positivo no que toca à transposição dos obstáculos, já conhecidos, que a pandemia 

nos trouxe a todos. 
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A AAFDL reinventou-se digitalmente. Todos os departamentos foram forçados a uma dinâmica 

virtual a que nunca haviam sido submetidos, devendo-se salientar o trabalho árduo e contínuo dos 

Vogais e respetivas equipas que tornaram os seus programas exequíveis nesta nova realidade. Tive o 

prazer de trabalhar com parte destes, no âmbito da promoção dos seus eventos, como também na 

própria execução dos mesmos. Exemplos desses são o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, o 

Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar, o Departamento da Ação Social e o Departamento 

Recreativo, onde acredito ter contribuído com algo com que me sinto confortável, a produção e edição 

de vídeo, assim como a boa vontade de participar e auxiliar os meus colegas nos eventos. 

Este semestre, já próximos do final do mandato, restaurámos uma parte da normalidade a que já nem 

estávamos, de certa forma, habituados. Tive o privilégio de colaborar na preparação das atividades 

recreativas que a comunidade estudantil tanto ansiava, atividades estas que tiveram a adesão e sucesso 

espectados, atrevendo-me ainda a dizer que superaram as expectativas com as quais as planeámos. É 

com este balanço positivo final que cesso o mandato realizado por ver que esta equipa da Direção 

claramente deixou a sua marca na história da nossa querida AAFDL. 

 

Miguel Brito Medeiros 
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SEMANA DO AMBIENTE E DO CLIMA 

 

Com o intuito de prosseguir o nosso plano ambiental, e tendo consciência da necessidade de trazer 

vários temas relacionados com o ambiente e com o clima para dentro da faculdade, decidimos, por 

via de debates, palestras e momentos de partilha, realizar a Semana do Ambiente e do Clima.  

Através desta semana, debatemos os mais variados temas, nomeadamente, a evolução do Direito do 

Ambiente no palco internacional, os oceanos e conservação, a agricultura sustentável e o futuro, a 

transmissão energética justa em Portugal, lifestyle sustentável e ativismo climático, saúde mental e 

psicologia climática, degradação climática, incêndios rurais e refugiados climáticos.  

Para além de palestras, implementamos algumas dinâmicas como o Party & Co Thirst Edition, 

recomendações de filmes, livros e séries relacionados com o tema e giveaway de produtos 

sustentáveis.  

Mais do que isso, estabelecemos parcerias com as mais variadas entidades com o objetivo de dar um 

leque de opções sustentáveis aos nossos alunos, nomeadamente da 14º, Babu, Mind The Trash e 

Thirst Project.  

Feito o balanço, consideramos que foi uma aposta de sucesso e que estão lançadas as bases para 

continuar a fazer mais e melhor na área ambiental, conscientes de que ainda há muito para evoluir.  

 

DID YOU KNOW 

Criação de uma rúbrica no Instagram da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa 

tendo em vista a exposição, disponibilização e divulgação de conteúdos de cariz ambiental. 

 

GUIAS DISPONIBILIZADOS NO SITE DA AAFDL 

Ao invés da publicação e divulgação dos diversos guias da AAFDL em formato físico, a Direção da 

AAFDL tomou a decisão de promover a divulgação dos mesmos em formato digital.  

Neste âmbito, foi disponibilizado em formato físico um número reduzido de exemplares de cada guia 

da AAFDL, tendo sido vendidos nas instalações da AAFDL e revertendo a receita para o Fundo de 

Emergência Tecnológica. 
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ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS INTERNACIONAIS: MENTORIAS AAFDL, 

SEMANA DE INTEGRAÇÃO DO ALUNO INTERNACIONAL E GUIA DO ESTUDANTE 

INTERNACIONAL 

Como resultado do contacto recorrente com alunos internacionais, que chegam até à AAFDL com 

diversas questões e necessidades, muitas vezes relacionadas com problemas burocráticos ou de índole 

económica, apercebemo-nos de um padrão de desintegração e exclusão dentro da faculdade comum 

a vários alunos internacionais. Estes alunos têm como fatores de dificuldade acrescida a circunstância 

de não terem retaguarda familiar em Portugal, de sofrerem com a desvalorização da moeda, de se 

terem de integrar numa nova cultura e de, em muitos casos, terem dificuldades de compreensão e 

expressão em língua portuguesa de Portugal.  

Perante este cenário foi estreitada a relação entre a AAFDL (nomeadamente, o Departamento de 

Apoio ao Primeiro Ano, o Acompanhamento Académico, o Cultural e Núcleos Autónomos, Ação 

Social e os dois Vice-Presidentes) e os Gabinetes de Responsabilidade Social da FDUL e com o GERI 

com vista a concertar soluções para apoiar estes alunos da forma mais adequada possível. No que 

concerne a problemas relacionados com a Ação Social este acompanhamento foi articulado com a 

Dra. Maria José e, em casos em que tal se afigurou necessário, com os Serviços de Ação Social da 

Universidade de Lisboa.  

De modo a atuar de forma concertada e estruturada no apoio aos alunos internacionais foi criado um 

grupo de trabalho multidisciplinar, isto é, composto por vários elementos da direção da AAFDL – o 

Kanimambo - com vista a preparar um pack de medidas que promovessem a integração dos alunos 

internacionais na faculdade. Dentro destas medidas destaco a Semana de Integração de alunos 

internacionais, o Guia dos Estudantes Internacionais, o Podcast Argonautas e o Programa de 

Mentorias AAFDL. 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020/2021 

 

 
161 

 

A Semana de Integração de Alunos Internacionais realizou-

se na semana de 20 a 24 de setembro e contou uma estrutura 

que visou por um lado, esclarecer e preparar melhor os 

alunos internacionais para a realidade que vão encontrar na 

FDUL ao longo do próximo ano e, por outro lado, promover 

a integração, o convívio, a interculturalidade e a partilha de 

novas experiências entre alunos que estão a atravessar a 

mesma etapa. Assim, ao longo da semana existiu uma 

vertente fortemente informativa com painéis de oradores que 

permitiram aos alunos internacionais ficar a conhecer a 

Direção da AAFDL e da FDUL, o Regulamento de Avaliação e o Funcionamento das Aulas, bem 

como assistir a palestras com assistentes da Faculdade e colegas sobre Método e dicas práticas de 

estudo, sobre a Saúde Mental com a psicóloga da Faculdade, sobre a cultura portuguesa e a dinâmica 

da FDUL e ainda sobre os vários departamentos da AAFDL e o apoio que cada um procura dar aos 

estudantes da faculdade.  

Ao longo da Semana de Integração, em todas as tardes foram dinamizadas diferentes atividades que 

visaram a promoção da integração. Assim, realizou-se uma visita guiada à Faculdade de Direito, à 

cidade Universitária, almoços no Bar Velho após todas as palestras da manhã e ainda um jantar final 

convívio no último dia. 

A comunicação deste evento foi realizada por email e via grupo de whatsap criado para acompanhar 

e esclarecer todas as dúvidas dos estudantes internacionais de forma célere e prática.  

Esta iniciativa foi organizada pela AAFDL em conjunto com o NELB, o NEA e a FDUL, que 

contribuíram fortemente para o bom feedback recebido por parte dos participantes. 

Por fim, resta dizer que o evento foi um enorme sucesso e 

que se recomenda fortemente que se repita esta iniciativa, 

que permite enturmar e informar os alunos antes do início 

das aulas, evitando assim que se sintam perdidos e 

desamparados na Faculdade, sabendo como funciona a 

Faculdade, onde e a quem devem recorrer em caso de 

necessidade. 

Ainda dentro das medidas que tinham por objetivo apoiar 

os estudantes internacionais e facilitar a sua integração foi 
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criado e publicado um Guia do Estudante Internacional. Este Guia é fruto da colaboração de diversos 

departamentos da AAFDL e reúne um conjunto de informações acerca de diversas temáticas tais 

como: a faculdade e os seus serviços, atividades extracurriculares, a Universidade de Lisboa e os seus 

Serviços, os apoios existentes, burocracias e alojamento. Este Guia permite que um aluno 

Internacional não tenha que procurar as informações que 

necessita, principalmente nos primeiros tempos na FDUL, 

em locais dispersos e tenha num mesmo documento tudo 

aquilo que precisa de saber para solucionar os problemas 

mais frequentes e comuns aos alunos internacionais.  

Outra das iniciativas desta aposta da AAFDL na integração 

dos alunos internacionais  foi a criação do Podcast 

Argonautas, lançado em setembro no Spotify da AAFDL. O 

intuito do Podcast Argonautas foi dar voz às experiências 

dos estudantes internacionais da nossa faculdade, desde o processo de decisão que os trouxe até cá, 

até ao seu processo de emigração e integração. 

Este podcast procurou sempre trazer conversas descontraídas e adaptadas à realidade de cada 

entrevistado, pelo que todos os episódios trouxeram perguntas e assuntos diferentes. 

 

O programa de Mentorias AAFDL surgiu com os objetivos de acompanhar alunos internacionais no 

seu processo de integração e adaptação à FDUL, promovendo o sucesso académico,  a integração e a 

interculturalidade dentro da faculdade. Este é um projeto de alunos para alunos, onde se privilegia a 

proximidade. Funciona através de sessões semanais combinadas entre o mentor e o mentorando 

autonomamente, sempre com apoio da AAFDL.  

Todos os mentores que se inscreveram no programa 

assistiram a uma sessão de esclarecimento onde foram 

explanados os objetivos, o método, a visão do projeto e ainda 

foram abordadas as principais dificuldades dos alunos, sendo 

propostas algumas soluções.  

No ano letivo 2020/21 funcionaram 25 pares de mentoria 

tendo sido o feedback de mentores e mentorandos altamente 

positivo. No presente ano letivo já estão a funcionar 11 pares 
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de mentoria e pretendemos que, ainda neste mandato, o projeto seja expandido e que seja alargado a 

alunos com Necessidades Educativas Especiais. 
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Demonstrações Financeiras 
 

1. Balanço em 30 de setembro de 2021 
 

  

ATIVO -                            -                            

Ativo não corrente -                            -                            

Ativos fixos tangíveis 11 697,92                 11 697,92                 

Propriedades de investimento -                            -                            

Goodwill -                            -                            

Ativos intangíveis 2 987,88                   2 987,88                   

Ativos biológicos -                            -                            

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial -                            -                            

Outros investimentos financeiros -                            -                            

Créditos a receber -                            -                            

Ativos por impostos diferidos -                            -                            

Total ativo não corrente 14 685,80                 14 685,80                 

Ativo corrente -                            -                            

Inventários 376 977,16               314 468,66               

Clientes 401 366,35               218 471,09               

Estado e outros entes públicos 33 055,17                 17 656,13                 

Capital subscrito e não realizado -                            -                            

Outras créditos a receber 347 303,39               348 546,37               

Diferimentos 501,96                      501,96                      

Caixa e depósitos bancários 332 112,49               362 671,69               

Total ativo corrente 1 491 316,52            1 262 315,90            

Total ativo 1 506 002,32            1 277 001,70            

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO -                            -                            

Capital próprio -                            -                            

Capital subscrito -                            -                            

Ações (quotas) próprias -                            -                            

Reservas legais -                            -                            

Outras reservas -                            -                            

Resultados transitados 1 073 244,95            1 231 009,24            

Excedentes de revalorização -                            -                            

Ajustamentos / outras variações no capital próprio 600,00-                      -                            

Resultado líquido do período 16 163,24                 130 291,84-               

Dividendos antecipados -                            -                            

Interesses que não controlam -                            -                            

Total capital próprio 1 088 808,19            1 100 717,40            

Passivo -                            -                            

Passivo não corrente -                            -                            

Provisões -                            -                            

Financiamentos obtidos -                            -                            

Outras dívidas a pagar -                            -                            

Total passivo não corrente -                            -                            

Passivo corrente -                            -                            

Fornecedores 275 629,35               44 073,95                 

Adiantamentos de clientes -                            -                            

Estado e outros entes públicos 17 146,31                 3 074,35                   

Financiamentos obtidos -                            -                            

Outras dívidas a pagar 124 418,47               129 136,00               

Diferimentos -                            -                            

Outros passivos financeiros -                            -                            

Total passivo corrente 417 194,13               176 284,30               

Total passivo 417 194,13               176 284,30               

Total capital próprio e passivo 1 506 002,32            1 277 001,70            
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2. Demonstração de resultados em 30 de setembro de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

  

Demonstração dos resultados por naturezas em 30 de setembro de 2021 (em euros)

Rendimentos e Gastos Notas 2021 2020

Vendas e serviços prestados 661 775,78                  621 576,32                  

Subsídios à exploração 76 953,45                     29 993,68                     

Subsídios, doações e legados à exploração

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

Trabalhos para a própria entidade

Variação nos inventários da produção

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 157 331,80-                  239 298,65-                  

Fornecimentos e serviços externos 253 284,74-                  199 921,90-                  

Gastos com o pessoal 235 328,16-                  207 656,72-                  

Ajustamento de inventários (perdas / reversões)

Imparidade de inventários (perdas / reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)

Provisões (aumentos / reduções)

Provisões específicas (aumentos / reduções)

Outras imparidas (perdas/reversões)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/ amortizáveis (perdas / reversões)

Aumentos / reduções de justo valor

Outros rendimentos 21,02                             64 204,63                     

Outros gastos 12 884,90-                     11 633,12-                     

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 79 920,65                     57 264,24                     

Gastos / reversões de depreciação e de amortização -                                 -                                 

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas / reversões) -                                 -                                 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos) 79 920,65                     57 264,24                     

Juros e rendimentos similares obtidos -                                 -                                 

Juros e gastos similares suportados -                                 -                                 

Resultado antes de impostos 79 920,65                     57 264,24                     

Imposto sobre o rendimento do período -                                 -                                 

Resultado líquido do período 79 920,65                     57 264,24                     

ASSOC ACADEMICA DA FACULDADE DE DIREITO DE LISBOA NIF: 500920869
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3. Mapa de Exploração Mensal 
 

Descrição Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Vendas 105 580,56 € 56 972,20 € 62 220,59 €   27 104,66 € 64 316,83 € 99 437,20 € 56 743,22 € 42 463,78 € 37 340,46 € 20 080,52 € 5 261,32 €   79 633,37 € 

Subsídios à exploração 37 644,29 €   -  €            -  €            -  €            7 728,24 €   -  €            -  €            31 580,92 € -  €            -  €            

Outros rendimentos 0,01 €            0,05 €            0,03 €          -  €            0,01 €          -  €            443,87 €      4 007,24 €   170,68 €      -  €            0,01 €          

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 110,56 €        -  €            -  €            -  €            -  €            20,25 €        -  €            -  €            -  €            -  €            

Total dos rendimentos 105 580,57 € 56 972,20 € 99 975,49 €   27 104,69 € 64 316,83 € 99 437,21 € 64 471,46 € 42 927,90 € 41 347,70 € 51 832,12 € 5 261,32 €   79 633,38 € 

Custo inventários vendidos e matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos 12 753,43 €   10 479,56 € 112 137,37 € 8 761,29 €   13 157,57 € 26 971,68 € 11 768,78 € 17 057,16 € 14 975,35 € 6 759,34 €   6 959,04 €   11 504,17 € 

Gastos com o pessoal 23 267,81 €   23 537,30 € 15 905,88 €   16 032,10 € 14 390,36 € 14 635,95 € 26 024,82 € 23 465,64 € 21 826,48 € 15 891,39 € 17 597,10 € 22 753,33 € 

Gastos de depreciação e amortização

Perdas por imparidade

Perdas por reduções de justo valor

Provisões do exercício

Outros gastos 750,00 €      1 072,83 €     470,07 €      0,19 €          1 049,36 €   697,44 €      1 571,68 €   993,06 €      658,63 €      -  €            5 621,64 €   

Total dos custos 36 021,24 €   34 766,86 € 129 116,08 € 25 263,46 € 27 548,12 € 42 656,99 € 38 491,04 € 42 094,48 € 37 794,89 € 23 309,36 € 24 556,14 € 39 879,14 € 
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4. Anexos às Demonstrações Financeiras 
 

 

4.1.  Fornecimentos e Serviços Externos 
 

 

 

 

 

 

4.2. Gastos com o pessoal 
 

 

 

 

  

30/09/2021 30/09/2020

Trabalhos especializados 56 980,21 € 55 032,56 €

Publicidade e propaganda 1 153,65 €

Vigilancia e Segurança 21,96 €

Honorários 130 657,43 € 31 583,81 €

Conservação e reparação 1 866,12 €

Serviços Bancários 3 975,58 €

Outros serviços especializados 62 864,65 €

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 5 989,00 € 647,81 €

Livros e documentação técnica 1 318,71 € 4 211,83 €

Material de escritório / economato 3 051,59 € 2 969,64 €

Artigos para oferta 562,31 € 87,48 €

Outros materiais 6 228,51 €

Energia e fluidos-Água 397,90 €

Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas 4 823,77 € -528,48 €

Deslocações, estadas e transportes-Transportes de mercadorias 19 426,92 €

Rendas e alugueres 2 807,03 €

Comunicação 20 732,56 € 12 925,07 €

Seguros 1 575,80 € 1 096,81 €

Limpeza, higiene e conforto 2 165,83 € 9 154,75 €

Outros Serviços 9 956,28 €

252 811,26 € 200 925,83 €

30/09/2021 30/09/2020

Vencimentos mensais 142 635,68 € 129 380,84 €

Subsídio férias 13 098,58 € 10 675,60 €

Subsídio natal 10 677,26 € 9 957,00 €

Subsídio de alimentação 13 884,81 € 12 921,85 €

Ajudas de custo 3 306,72 €

Gratificações e prémios 6 163,26 € 5 199,34 €

Outros subsídios 10 232,81 € 11 489,02 €

Encargos sobre remunerações-Pessoal 35 429,04 € 34 269,92 €

235 428,16 € 213 893,57 €

30/09/2021 30/09/2020

Número médio de empregados 10 10

Número de empregados no fim do período 10 10
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4.3. Clientes 

 

 

 

 

4.4. Fornecedores 
 

 

 
 

 

4.5. Caixa e depósitos bancários 
 

 

30/09/2021 30/09/2020

Caixa 3 193,23 € 114 711,11 €

Depósitos Bancários 328 919,26 € 247 960,58 €

332 112,49 € 362 671,69 €

30/09/2021 30/09/2020

Fornecedores 275 629,35 € 44 073,95 €

30/09/2021 30/09/2020

Conta Corrente 401 366,35 € 237 861,41 €

Cobrança Duvidosa 638,71 € 638,71 €

Perdas por imparidade -20 029,03 € -20 029,03 €

381 976,03 € 218 471,09 €
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5. Rácios Económicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 2020 2021

Taxa de Crescimento do Negócio 6,47%

Rentabilidade Líquida sobre o rédito 9,21% 12,07%

Estrutura de Custos de Exploração 2020 2021

CMVMC 239 298,65                157 331,80                

FSE 199 921,90                253 284,74                

Pessoal 207 656,72                235 328,16                

Amortizações

Margem Bruta - MB 213 997,70                173 162,88                

Margem de Segurança (%) - MS(%) 3,74                          2,17

Meios Libertos de Exploração: 2020 2021

Meios Libertos Brutos de Exploração - MLBE 213 997,70                173 162,88                

Meios Libertos Brutos Totais - MLBT 57 264,24                  79 878,61                  

Meios Libertos Líquidos - MLL 57 264,24                  79 878,61                  
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6.    Secções  

 

  

ATIVIDADES GASTOS RECEITAS RESULTADO

NÚCLEOS

Tunas 375,00 €                            375,00 €-                  

NEH 260,00 €                            260,00 €-                  

NELB 473,46 €                            473,46 €-                  

NEC 52,22 €                              52,22 €-                     

Sub-total 1 160,68 €                         -  €                         1 160,68 €-               

SECÇÃO ASSOCIATIVA

Curso Línguas 14 500,00 €                      8 775,00 €               5 725,00 €-               

ENDA/CNED 170,00 €                            170,00 €-                  

Comunicação e Imagem 3 493,00 €                         3 493,00 €-               

Linguagem Gestual 90,00 €                              90,00 €-                     

Ação Social 2 886,14 €                         2 886,14 €-               

Prémio jov Administ 5 000,00 €                         5 000,00 €-               

Video Acompanhento 800,00 €                            800,00 €-                  

Sócios 12 882,50 €             12 882,50 €             

Cacifos 60,00 €                     60,00 €                     

Sub-total 26 939,14 €                      21 717,50 €             5 221,64 €-               

SECÇÃO DESPORTIVA

Equipamentos 1 153,65 €                         1 153,65 €-               

Inscrições 443,00 €                            443,00 €-                  

Deslocações Atletas 1 261,60 €                         1 261,60 €-               

Lanche 42,51 €                              42,51 €-                     

Trofeus 562,31 €                            562,31 €-                  

Workhout Sessions 250,00 €                            250,00 €-                  

Sub-total 3 713,07 €                         -  €                         3 713,07 €-               

SERVIÇOS SOCIAS

Aguarelas e Tagarelas 1 445,00 €               1 445,00 €               

Estratosfera 1 468,50 €               1 468,50 €               

Animarebeldes 1 707,57 €               1 707,57 €               

Sub-total -  €                                  4 621,07 €               4 621,07 €               

Total 31 812,89 €                      26 338,57 €             5 474,32 €-               
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7. Análise Económico-Financeira 
 

A análise das demonstrações financeiras é uma ferramenta vital para auxiliar as diversas 
decisões da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. O principal objetivo deste 
tópico é realizar uma análise económico-financeira do Balanço e da Demonstração de 
Resultados da AAFDL do exercício de 2020/2021. 
 
Este ano foi um particularmente difícil devido à pandemia que nos afetou, contudo, a Associação 
soube reinventar-se. Foi preciso um grande rigor para não quebrar nenhuma norma em vigor e 
mesmo assim manter a produtividade, o que a AAFDL conseguiu com grande distinção. 
 
Em 2021 os proveitos atingiram um montante total de 738.750,25€, o que significa um aumento 
de 3,21% em relação a 2020. 
 
 
No exercício de 2021 as despesas totais ascenderam ao montante de 658.829,60€, totalizando 
assim um resultado líquido positivo de 79.920,65€. 
 
Em 2021 houve um ligeiro aumento do valor das receitas e a Associação conseguiu manter o 
valor de despesa muito semelhante ao de 2020. 
 
Concluímos por isso que o exercício de 2021 foi positivo, tendo a presente direção atingido os 
objetivos propostos apesar de todas as contrariedades que foram surgindo ao longo de um ano 
extremamente marcado pela pandemia. 
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