
 
 

 

Regulamento da Rádio AAFDL 

 
 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

 
Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento disciplina as condições de utilização da Rádio da Associação 

Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (doravante, AAFDL). 

 

 

Artigo 2.º 

Âmbito 

Com a Rádio AAFDL pretende-se proporcionar aos estudantes da Faculdade de Direito de 

Lisboa (doravante, FDUL) uma estrutura para o desenvolvimento de projetos sonoros e 

audiovisuais. 

 

Artigo 3.º  

                                    Finalidades 

 

São finalidades da Rádio AAFDL: 

 

a) Proporcionar aos usuários uma estrutura de qualidade, com o propósito de possibilitar 

que os projetos de índole cultural sejam desenvolvidos da melhor forma; 

b) Estimular a produção cultural dentro da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. 



 
 

 

 

Capítulo II 

Utilização 

Artigo 4.º 

Usuários 

        São usuários da Rádio AAFDL todos os alunos da FDUL. 

 

Artigo5.º 

Direitos dos usuários 

São direitos dos usuários: 

 

a) A utilização do espaço da Rádio, de acordo com as condições estabelecidas no presente   

regulamento; 

b) A solicitação do microfone da AAFDL para uso no espaço; 

c) A solicitação da reserva do espaço.  

 



 

Artigo 6.º 

Deveres dos usuários 

São deveres dos usuários: 

a) Cumprir as normas estabelecidas pelo presente regulamento; 

b) Preservar e zelar pela integridade do espaço e dos equipamentos que lhe forem 

facultados e devolvê-los no  mesmo estado em que lhe foram transmitidos; 

c) Apresentar o projeto para aprovação pela Direção da AAFDL; 

d) Fazer referência à AAFDL na publicação dos conteúdos desenvolvidos na Rádio. 

 

 

Artigo 7.º 

Reserva 

1. Entende-se por reserva a disponibilidade do espaço da Rádio para gravações, bem como 

a do microfone; 

2. A reserva da sala só se dá após a aprovação do projeto a desenvolver pela Direção da 

AAFDL ou Vogal do Cultural e respectivo Vice-Presidente; 

3. Os projetos devem ser enviados para cultural@aafdl.pt 

4. Após a aprovação do projeto, as reservas podem ser feitas semanalmente, podendo 

estender-se os horários reservados até 2 meses; 

5. Para efeitos no número anterior, considera-se que no ato de reserva todas as instalações e 

equipamentos estão em bom estado de conservação, salvo indicação em contrário; 

6. Está vedada a utilização da Rádio para promoção de projetos partidários ou de ideologias 

partidárias. 
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Artigo 8.º   

Horário de Funcionamento 

 

1. O horário da Rádio é fixado no ínicio do ano letivo e coincide com o      horário de 

funcionamento do Bar Velho. 

2. Em situações excecionais, poderão ser reservados horários alternativos. 
 
 

Artigo 9.º  

Casos omissos 

Os casos omissos no presente regulamento são solucionados pelo Presidente da AAFDL, 

em conjunto com o Vice-Presidente das Atividades e  o Vogal do Cultural. 

 

 



 


