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Mensagem da Presidente  

Catarina Preto 
 
A Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa é o reflexo de trabalho, de história e dos seus alunos.  
 

É a voz do associativismo e o elo de ligação entre os estudantes.  
 

Neste mandato a AAFDL propõe um programa transversal a todas as áreas da vida dos estudantes, com atenção à 
multiculturalidade que se vive entre paredes e à necessidade de integração de todos os estudantes, à importância 
da manutenção de uma saúde mental e física, cientes da importância das atividades extracurriculares, 

apresentando um vasto leque de opções. 
 

Assente a responsabilidade da gestão da vertente empresarial da AAFDL, sendo os responsáveis por uma das 
maiores editoras jurídicas do país, apresentamos um Plano inovador, com enfoque numa gestão eficaz dos 
recursos, tanto financeiros como físicos, capaz de responder a todos os desafios que o mercado nos apresenta, seja 

em papel ou num ecrã, dando o nosso contributo para a construção de um planeta sustentável.  
 

Aos olhos de todos os estudantes, de manhã à noite, vamos ser um espaço aberto e seguro, capaz de responder a 
todas as suas preocupações, desde proporcionar um calendário letivo que permita uma preparação de estudo em 
condições, com marcação de orais e exames atempadamente, simplificar os desafios burocráticos que diariamente 

enfrentam na Faculdade, e proporcionar um canal de comunicação democrático, eficaz e colaborativo com todos 
os Órgãos da Faculdade.  

 
Este Plano tem como objetivo colmatar a dificuldade de adaptação dos alunos que chegam à Faculdade. O motor 
do nosso projeto é procurar uma integração completa de todos os alunos, desde aqueles que entram em primeira 

fase, até aos que entram em segunda e terceira, não descuidando os que entram a meio do semestre.  
 

Pretendemos a criação de uma rede sólida de parcerias e protocolos de forma a colmatar algumas falhas do dia a 
dia do estudante de Direito. Serão transversais a todas as áreas de interesse dos alunos e publicitadas de forma 
eficiente para que possam usufruir das mesmas. 

 
Uma das maiores dificuldades que enfrentamos é a desinformação. 

Novas formas de transmissão de informação serão implementadas, tanto físicas como digitais. 
É imperativo que os estudantes tenham conhecimento de que atividades estão a decorrer, de forma que não 
deixem passar a oportunidade de participar e aprofundar os seus conhecimentos e aperfeiçoar as suas soft skills.  

 
Queremos proporcionar uma experiência académica completa, desde a introdução de novos conteúdos sobre 

novas áreas do Direito, de uma profissionalização das nossas equipas que representam as cores da Associação, de 
um aluno que retira cultura da faculdade e que devolve igualmente. 
Queremos dar uso às especificidades de cada estudante, aumentar e aperfeiçoar cada uma delas.  
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Urge também a necessidade de preparar o aluno para a vida após a faculdade, de formar cidadãos e não apenas 
juristas, sendo assim, é essencial um acompanhamento mais personalizado do 1o ao 4o ano, não esquecendo os 

mestrados e doutoramentos. 
É imperativo uma maior divulgação e formação no que toca a saídas profissionais, oferecendo aos alunos uma 

preparação mais abrangente, tendo em conta a diversidade de áreas profissionais. 
 
Neste mandato vamos contar com uma forte interligação de departamentos, de forma que haja um enriquecimento 

dos projetos. A Vice-Presidência das Atividades e Valorização Extracurricular e a Vice-Presidência da 
Intervenção e Política Educativa, através deste Plano complementam-se e estão dispostas a trabalhar em conjunto 

de forma criar alunos completos. 
 
O Plano que está exposto é sem dúvida ambicioso, contudo esta Direção tenciona cumprir cada medida 

apresentada e está pronta para o desafio que é representar os seus alunos. 
 

Queremos uma Associação com as portas abertas, uma Associação próxima dos alunos e uma Associação que 
reconheça o valor da sua história. 

 

Mensagem da Secretária 

Sara Ribeiro  
 

É importante que a AAFDL tenha uma atuação atenta, participada e consistente na vida da comunidade 
académica. Nesse sentido, a nova Direção da AAFDL apresenta um Plano de Atividade ambicioso e consciente 
das necessidades dos estudantes. 

 
Para garantir que tudo aquilo a que nos propomos é cumprido, serei um elo de ligação entre todos os membros da 

direção e toda a comunidade académica, pautando-me sempre pela organização e consistência no trabalho. 
Estarei lado a lado com a minha Presidente para que os Estudantes estejam e se sintam sempre representados, com 
a excelência, rigor e honestidade que merecem.  

Serei o braço direito do meu tesoureiro porque juntos conseguiremos elevar a editora e garantir sempre, que os 
recursos financeiros da AAFDL servem as reais necessidades dos estudantes 

Com a Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política Educativa, abriremos as portas da AAFDL não só 
para quem habitualmente percorre os nossos corredores, mas também para aqueles que escolheram outros rumos 
nas mais diversas Instituições de Ensino.  

Em conjunto com a Vice-presidência das Atividades e Enriquecimento Curricular, criaremos as mais incríveis 
experiências e memórias. 

 
Ambiciono uma AAFDL atenta, próxima, ativa e responsável. Aberta a todos.  
Empenhada não só em investir em ferramentas para o futuro como a acautelar as necessidades do presente. E é 

isso que vos trazemos, com esta equipa e este plano de atividades. 
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Vice-Presidente da Intervenção e Política Educativa 

Luís Pereira 

 
A Vice-Presidência da Intervenção Académica e Política Educativa apresenta-se como o eixo primordial para 
defesa, apoio e representação política dos estudantes a nível interno e externo. 

O plano traçado para o pelouro da Intervenção Académica e Política Educativa vem demonstrar, com os seus 6 
Departamentos, objetivos ambiciosos, mas concretizáveis, tem a expertise necessária para alavancar uma área 
crucial para os tempos futuros. Todos os departamentos apresentam uma interligação dinâmica de modo a 

enriquecer e elevar a qualidade das suas ações. O foco principal é a defesa intransigente dos estudantes da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, e consequentemente os estudantes do Ensino Superior público português.  

A política de intervenção associativa está relacionada com um posicionamento tripartido entre nossa Associação 

Académica, a Faculdade e a Universidade de Lisboa, juntamente com as restantes Universidades do país. É crucial 
aproximar a AAFDL das restantes Associações do movimento estudantil, através de uma maior envolvência de 
outras estruturas nas nossas ações. A nível externo é importante trazer à colação assuntos de especial relevância 

para o dia-a-dia dos estudantes do Ensino Superior, nomeadamente, o alojamento estudantil e a redução 
proporcional da propina para os estudantes internacionais, no quadro das competências e da autonomia da 

Universidade de Lisboa. É de destacar a relevância da participação em fóruns regionais e nacionais, como é exemplo 
do Encontro Nacional de Direções Associativas, do Conselho Nacional dos Estudantes de Direito, da Federação 
Académica para Informação e Representação Externa e o Senado da Universidade de Lisboa, pois é através desses 

meios que podemos apresentar as posições dos nossos Estudantes. A Associação Académica tem de estar presente 
e ativa no que diz respeito ao associativismo estudantil, assumindo o papel preponderante que teve nos momentos 

das crises académicas que todos nós conhecemos tão bem. 

A AAFDL irá apostar nos estudantes pertencentes a esta mui nobre casa, através da produção de textos jurídicos 
elaborados pelos próprios com um acompanhamento personalizado dos nossos docentes. No entanto, com os temas 
atuais, torna-se inadiável uma modernização e uma aposta no estímulo ao pensamento crítico dos nossos estudantes, 

querendo por isso incentivar a realização de artigos de exposição e opinião, bem como a escrita criativa. 

Assim, propomos um novo ciclo para o departamento do Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante que lute pela 
aproximação das oportunidades entre estudantes do regime noturno e diurno, nunca esquecendo a posição árdua 

dos trabalhadores-estudantes, e tendo sempre os interesses de ambos em conta. Iremos procurar aproveitar a 
intergeracionalidade existente, de forma que todos os estudantes tenham o privilégio de partilhar/ouvir as mais 
diversas experiências, num ambiente mais informal proporcionando assim uma melhor integração e descontração. 

Porém, é necessário obter respostas mais adequadas às diversas problemáticas, através de uma maior interligação 
ao Departamento do Pedagógico.  

Do mesmo modo, o Acompanhamento Académico combaterá pela redução das dificuldades sentidas no 

quotidiano dos estudantes, respondendo às suas necessidades ao longo do percurso curricular. Será proporcionado 
um acompanhamento consistente, apoiando o bem-estar físico e mental, dotando o Gabinete de Apoio Psicológico 

de todos os recursos necessários para a ajuda constante que proporciona. A preparação dos estudantes para o 
mercado de trabalho versa na vertente jurídica e no desenvolvimento das Soft Skills. Assim, procuraremos fornecer  
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aos estudantes uma formação complementar relativamente ao CV, entrevistas de emprego e de como trabalhar em 
equipa. 

A nível do Pedagógico, temos como pilares essenciais a transparência e a informação, aproximando os estudantes 
daquele que é o centro decisório, nomeadamente os órgãos de governo da Faculdade. As questões tratadas nos 

órgãos de governo devem ser devidamente informadas, discutidas e aprovadas pelos estudantes, possibilitando 
assim uma defesa consciente dos seus interesses. Procuramos atingir este objetivo através do debate em RGA 

sobre os temas tratados nas reuniões dos conselhos, realizar reuniões mensais com os delegados das subturmas e 
por fim executar inquéritos. Procuraremos agir, também, de forma preventiva através da realização de sessões de 
esclarecimento sobre o regulamento aos novos estudantes.  

Propomos uma forte aposta na Produção Jurídica como veículo da valorização dos conhecimentos jurídicos dos 

nossos estudantes, fornecendo todas as ferramentas necessárias para atingir o sucesso académico como também 
pessoal. Serão realizados Moot Courts, abrangendo todos os anos curriculares e de forma a inovar, haverá uma 

aposta em novos temas além daqueles que são lecionados na licenciatura. Promover os estudantes da Faculdade, 
através do enriquecimento do seu currículo, será uma das prioridades deste departamento, como o incentivo à 
publicação de artigos com apoio de docentes. Os estudantes recém-chegados não serão esquecidos, pois através 

de diversos workshops de preparação, estes acabarão por ter uma melhor adaptação e integração, naquela que terá 
que ser a nossa praça-forte, a nossa casa mater, o nosso último refúgio.  

O departamento de Mestrados e Saídas Profissionais empenhar-se-á, sobretudo, em fornecer as informações e a 

formação necessária para o ingresso no mercado de trabalho com plenitude e estabilidade. Priorizar os interesses 
dos estudantes e inovar todas aquelas questões que são fulcrais. O principal objetivo será incluir os estudantes de 
2º e 3º ciclo no movimento associativo da Faculdade. Proporcionar a entrada de todos os estudantes no mercado 

de trabalho com sucesso e plenitude. Um diálogo regular com os estudantes será a solução fundamental, para que 
no futuro, a divulgação de informação essencial seja feita em tempo útil. Por fim, melhorar a receção ao estudante 

é urgente, de forma a facilitar a adaptação rápida e acolhedora.  

A Ação Social apresenta-se com uma tripla vertente. Na vertente interna, com o apoio aos estudantes através da 
dinamização dos apoios indiretos, a disponibilização de produtos de higiene feminina nas casas de banho e por 

fim, dar continuidade dos projetos Arredonda e Projeta-te.  De modo a cumprir o objetivo do aumento de fundos 
para a Ação Social, será crucial a dinamização de ações lucrativas nomeadamente a criação da linha de 
merchandising Jurídico, Pedypaper Discover FDL, entre outros. Porém, na vertente externa, vamos procurar 

mobilizar a massa estudantil para a prática do voluntariado através do projeto “On Fridays we help” e com uma 
recolha periódica de bens de forma a incentivar o espírito solidário. Assim juntos, conseguiremos ajudar as 

pessoas que mais necessitam.  

Na vertente combativa, a redução do abandono no ensino superior e o combate às condições que o motivam 
devem ser coletivamente assumidos por todos nós como um grande desígnio do movimento académico, pelo que 
a aposta na defesa do repensar do sistema de atribuição de bolsas, procurando incessantemente uma fórmula de 

atribuição mais justa e abrangente, procurando apostar em formas de ação social indireta, através dos programas 
existentes, mas reformulados para que ninguém fique para trás, fruto das dificuldades socioeconómicas.  

A nível do alojamento estudantil, não somos alheios aos esforços enveredados pela Universidade de Lisboa, através 

da sua Equipa Reitoral, Conselho Geral e Senado, no quadro da luta junto do Governo da República para conseguir 
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as verbas necessárias para a construção das residências universitárias públicas e ao serviço dos estudantes desta 
Universidade, atuais e futuros, não aceitaremos políticas de empobrecimento do Ensino Superior.   

Temos um dever de resistência perante esta visão empobrecida do Ensino Superior, do conhecimento e da ciência. 

Temos de estar presentes em todos os debates da sociedade portuguesa. Temos de realizar estudos, de preparar 
alternativas.  

Somos responsáveis pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer, pelas lutas que travamos, mas 

também por aquelas a que renunciámos. Hoje, mais do que nunca, temos uma responsabilidade de presença na 
sociedade e por isso a AAFDL dirá presente nos combates que temos pela frente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

Acompanhamento Académico 

É responsabilidade do Departamento do Acompanhamento Académico reduzir as dificuldades sentidas no 

quotidiano dos nossos estudantes, respondendo às suas necessidades ao longo de todo o percurso académico. Esta 

vogalidade, desempenha uma função importante tanto no combate às assimetrias geradas pela desinformação, 

como na prestação do apoio necessário ao bem-estar físico e mental, contudo iremos procurar proporcionar um 

acompanhamento do qual os alunos não se esqueçam quando deixarem a nossa casa, apostaremos assim na 

formação de profissionais completos e versáteis. 

 

2º Semestre 2021/2022 

● Agilizar o programa de tutorias, pugnando pela antecipação do prazo de candidatura para as mesmas, 

assegurando a completude disciplinar das Tutorias e um funcionamento mais expedito e um início mais 

atempado das mesmas evitando que estas comecem tão tardiamente. Procurando reestruturar o Pack Tutor, 

pretendendo atribuir a cada um dos tutores materiais que melhorem a qualidade das tutorias, 

nomeadamente atribuindo um E-Book da cadeira disponível através de um código intransmissível durante 

o período em que dão a tutoria. 

● Atualizar as Coletâneas da AAFDL. 

● Realizar o Open Day da Licenciatura, pretendendo manter o formato online e regressar aos moldes 

presenciais, com a colaboração da Faculdade. Fornecer aos futuros estudantes um momento de interação 

com as atividades extracurriculares e os núcleos da faculdade. 
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● Publicitar o Programa de Embaixadores, permitindo a candidatura espontânea dos estudantes, tendo em 

vista dar visibilidade à nossa Faculdade junto das escolas secundárias das diferentes zonas do país. 

Dinamizar as apresentações através de um PowerPoint com as informações essenciais. 

● Fomentar debates periódicos sobre assuntos fraturantes de modo a estimular o espírito crítico dos alunos 

da FDL e promover sessões onde se abordam temas não lecionados, mas importantes no quotidiano. 

● Criar um espaço online de resolução de problemas no site oficial da AAFDL, com o propósito de 

colmatar a impossibilidade de existência permanente e constante do Gabinete do Acompanhamento 

Acadêmico, visando o solucionamento mais diligente e eficaz dos problemas com que os alunos da nossa 

Faculdade se deparam. 

● Continuar a apostar no desenvolvimento do Gabinete de Apoio Psicológico: 

- Escolha de um tema mensal, que será trabalhado através da realização de um podcast, workshop e 

publicações, sempre que for pertinente; 

- Renovar a parceria com a Drª Andreia Monteiro. 

● Estabelecer contactos tendo como objetivo a preparação, planeamento e organização das atividades a 

executar no ano letivo seguinte. 

 

1º Semestre 2022/2023 

● Realizar as Inscrições dos novos alunos da Faculdade, garantindo a igualdade das várias fases de acesso, 

dando continuidade à cooperação estabelecida com a Faculdade. 

● Manutenção do Pack Tutor nos mesmos moldes do ano transato. 

● Dinamizar o conjunto de palestras e workshops, “Cheguei a Direito, e agora?” em parceria com o 

Departamento de Apoio ao Primeiro Ano e o Departamento de Mestrados e Saídas Profissionais. A 

atividade terá três áreas de incidência, sendo 1ª Edição: Como resolver um caso prático, como apresentar 

orais, como analisar um 
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acórdão, workshop de moot court; 2ª Edição: Introdução a tarefas jurídicas básicas; 3ª Edição: Palestras de 

saídas profissionais. 

● Dinamizar a “Academia de Soft Skills”, dando formação complementar aos nossos estudantes para que se 

destaquem no mercado de trabalho. Incluirá além de workshops sobre soft skills um momento de fast 

interviews simulando o mercado de trabalho. A atividade terá três áreas de incidência, sendo 1ª: Curso 

certificado em Microsoft Office; 2ª: Gestão de conflitos, trabalhar em equipa; 3ª: CV e Mercado de trabalho 

+ Fast Interviews. 

● Elaboração do “Guia AAFDL por Lisboa”, dando a conhecer aos nossos estudantes quais as vantagens de 

que podem usufruir com a aquisição do cartão de sócio e ainda contribuir para a sua integração e 

envolvimento na dinâmica lisboeta. 

● Realização de Curso de Línguas. f 

● Fomentar debates periódicos sobre assuntos fraturantes de modo a estimular o espírito crítico dos alunos 

da FDL e promover sessões onde se abordam temas não lecionados, mas importantes no quotidiano. 

● Continuar a apostar no desenvolvimento do Gabinete de Apoio Psicológico: 

- Renovar o contrato de trabalho da Drª Marta Costa; 

- Procurar alargar a sua capacidade de resposta através da aquisição de um psicólogo na vertente de 

estágio profissional de modo a duplicar o número de consultas; 

- Criar um programa de integração e inclusão dos alunos recém-chegados à faculdade, através de uma 

intervenção semanal que os ajude na adaptação à nova realidade. 
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Ação Social 

O departamento da Ação Social tem como principal objetivo garantir que os nossos alunos recebem os apoios 

financeiros e sociais de que necessitam. Nesse sentido, não só é fundamental aumentar os fundos para estes apoios, 

como também é indispensável investir na divulgação dos mesmos, para que cheguem a todos os alunos. 

No entanto, esta não é a única função do departamento. Seguindo a matriz do Programa do Aluno Completo, 

procuramos expandir o voluntariado, criar mais ações solidárias, dinamizar as Jornadas Sociais e criar as Jornadas 

da Sustentabilidade. Além do impacto positivo que tem noutras vidas e no futuro de todos, estabelece o precedente 

de que a Faculdade de Direito não se pode preocupar apenas com formar juristas, mas sim pessoas. Seres humanos 

conscientes e ativos da sociedade em que vivemos. 

1º Semestre 2021/2022: 

● Dinamizar recolha de vestuário e peças têxteis. 

● Dar continuidade ao programa Arredonda. 

2º Semestre 2021/2022: 

● Disponibilizar produtos de higiene feminina nas casas de banho - Campanha Leva & Traz. 

● Dar continuidade ao programa Projeta-te. 

● Criação de uma Linha de Merchandising Jurídico de cariz solidário, cujos lucros reverterão parcialmente 

para a Ação Social. 

● Investimento numa divulgação mais abrangente e diversificada dos apoios e eventos, apostand o numa 

campanha publicitária não apenas digital, mas também presencial. 

● Organizar um Dia do Voluntariado com uma feira de instituições e palestras de representantes. 

● Expandir a rede de associações de voluntariado parceiras a nível local. 

● Dinamizar o projeto “On Fridays we help” - ações organizadas de voluntariado com determinadas 

associações, onde os alunos se podem inscrever (sozinhos ou em grupo). 

● Implementar as Jornadas da Sustentabilidade, com workshops e líderes de opinião. 
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1º Semestre 2022/2023: 

● Contratação de um técnico para realizar as entrevistas aos candidatos aos apoios indiretos, para assegurar o 

anonimato e a imparcialidade. 

● Realizar o Pedypaper Discover FDL, em colaboração com o DAPA, não só para promover a integração dos 

novos alunos e como também para angariar lucros para o Fundo de Emergência Tecnológico, 

● Realizar as Olimpíadas da Solidariedade, torneios desportivos de diferentes modalidades, em colaboração 

com o Departamento do Desporto. 

● Criar o Guia do Bolseiro Da DGES, para facilitar o acesso à informação necessária aos alunos bolseiros. 

● Realizar o Rally Tascas Solidário, em colaboração com o Departamento Recreativo. 

● Dinamizar recolha de material escolar. 

● Dinamizar as Jornadas Sociais, apostando em temas mais atuais e em especialistas da área. 

● Realizar a Noite de Teatro na FDL, um evento solidário em colaboração com o Departamento Cultural. 
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Pedagógico 

O Departamento do Pedagógico apresenta-se como um dos mais importantes da AAFDL, tendo especial impacto 

na vida de toda a comunidade académica. 

Assim sendo, temos, imperiosamente, que pautar a nossa conduta pela transparência e pela proximid ade com os 

estudantes, ambas essenciais para garantir que defendemos da melhor forma os interesses dos alunos da nossa casa. 

Queremos estudantes interessados, informados e presentes no debate das questões pedagógicas, para que com a sua 

ajuda, possamos alcançar algumas, necessárias, mudanças. 

Prometemos, assim, zelar e defender, intransigentemente, os interesses dos quase cinco mil alunos desta casa. 

 

1º Semestre 2021/2022 

● Continuar o trabalho realizado com a Comissão de Revisão de Notas. 

 

2º Semestre 2021/2022 

● Garantir a realização de reuniões mensais com os delegados de subturmas, de modo a asseverar um maior 

contacto entre a associação e os alunos. 

● Promover a realização de reuniões entre os Conselheiros Pedagógicos e delegados de subturma. 

● Realizar inquéritos sobre o plano de estudos e sobre o regulamento de avaliação. 

● Elaborar resumos das reuniões do Conselho Pedagógico, divulgando os mesmos nas várias plataformas da 

associação. 

● Prosseguir com a realização de vídeos sobre questões pedagógicas. 

● Formar um grupo de debate de modo a fomentar a discussão na faculdade sobre temáticas pedagógicas. 
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1º Semestre 2022/2023 

● Organizar sessões de esclarecimento sobre o regulamento de avaliação, em colaboração com o DAPA, com 

o Departamento de Mestrados e Saídas Profissionais e com o Departamento do Pós-Laboral e do 

Trabalhador-Estudante. 

● Realizar as V Jornadas Pedagógicas. 
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Pós-laboral e Trabalhador-Estudante 

 

O Departamento do Pós-Laboral e do Trabalhador-Estudante tem em atenção às necessidades típicas de uma vida 

mais preenchida, sendo pela conjugação do fator trabalho, seja pela menor disponibilidade de tempo no que respeita 

à Faculdade e ao estudo. 

 

O Programa que apresentamos visa precisamente o suprimento dessas dificuldades, assim como proporciona um 

espírito de fraternidade, solidariedade e, ainda, um espaço onde seja possível tirar proveito da intergeracionalidade 

que se vive maioritariamente no Pós-Laboral. 
 

1º Semestre 2021/2022 

● Disponibilizar as minutas da procuração; 

● Realização de reuniões frequentes com os delegados das turmas de Pós-laboral para garantir o 

acompanhamento constante; 

 

2º Semestre 2021/2022 

● Ativar o PAAPL (Programa de Apoio aos Alunos de Pós-Laboral) -iniciar um apoio constante e mais 

pormenorizado a todos os alunos do regime noturno; 

● Iniciar as atividades extracurriculares, nomeadamente atividades lúdicas em conjunto com outros 

departamentos (cultural e núcleos autónomos e desporto, saúde e bem-estar); 

● Conversação com os concessionários para aumentar a variedade de produtos alimentares nas máquinas (ter 

em atenção o reforço alimentar após o fecho dos bares); 

● Começar com o programa “Conversas Informais”, pois assim será possível criar uma maior proximidade 

com todos os estudantes; 
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● Retomar as conversações sobre o preço do estacionamento para os alunos de pós-laboral, através da 

apresentação de um novo plano de pagamento; 

● Iniciar as conversações com a Divisão Académica para a atualização do sistema Fénix, facilitando assim a 

inscrição dos alunos de pós-laboral em disciplinas do regime diurno; 

 

1º Semestre 2022/2023 

● Dar continuidade aos trabalhos realizados no semestre anterior; 

● Continuar com o PAAPL (Programa de Apoio aos Alunos de Pós-laboral), mais direcionado para os 

alunos recém-chegados; 

● O programa “Conversas Informais" mais direcionado para os alunos do 1º ano, de forma a melhorar a sua 

integração na Faculdade. 
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Produção e Formação Jurídica e Apoio Editorial 

Conscientes do impacto que o departamento de Produção e Formação Jurídica e Apoio Editorial assume no fomento 

do currículo dos alunos desta que é, para muitos, uma segunda Casa, comprometemo-nos a desenvolver 

experiências académicas inovadoras, pregar pela dinamização de vários Moot courts transversais aos demais anos 

da licenciatura, promover palestras e conferências que versem sobre temas da atualidade e, acima de tudo, 

concretizar o máximo de atividades que permitam o enriquecimento curricular dos nossos alunos. 

 

É com compromisso que encaramos este desafio de inovar um dos mais importantes departamentos da Associação 

Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, que tanto impacto tem no percurso académico e no ingresso dos 

nossos estudantes no mercado de trabalho. 

 

Por fim, garantimos que haja uma adaptação necessária à realidade pós-pandémica, retirando o máximo proveito 

possível dos eventos realizados presencialmente, como é o caso dos Moot courts, Debates e Cursos, no entanto, e, 

cientes da imprevisibilidade da conjuntura pandémica, adaptaremos sempre que necessário os moldes de cada 

atividade. 

 

1º semestre 2021/2022 

● Abertura de inscrições para a II Edição do Prémio em homenagem a Augusto Silva Dias, na área do Direito 

Penal e Filosofia do Direito; 

● Abertura de inscrições para a V Edição do Prémio Miguel Galvão Teles na área do Direito Constitucional e 

Direito Internacional; 
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● Estabelecer contactos tendo como objetivo a preparação, planeamento e organização das atividades a 

executar no semestre seguinte; 

● Realização, em parceria com o Departamento de Apoio ao Primeiro ano e Acompanhamento Académico, 

um workshop de como preparar uma oral, promovendo uma melhor integração dos alunos de primeiro ano. 

 

2º semestre 2021/2022 

● Organização do III Curso de Direito do Desporto, em colaboração com o Departamento de Desporto, Saúde 

e Bem-Estar; 

● Realização das II Jornadas de Saúde e Bem-Estar em colaboração com o Departamento de Desporto, Saúde 

e Bem-Estar; 

● Dinamização da realização de Moot Courts transversais a todos os anos da licenciatura; 

● Abertura das inscrições para a nova edição do Prémio Jovem Talento Direito Administrativo; 

● Entrega dos prémios correspondentes ao Prémio Miguel Galvão Teles e Augusto Silva Dias; 

● Concretização de diversos workshops direcionados para o exercício prático do Direito no Trabalho, a título 

de exemplo: realização de petições iniciais, public speaking, preparação para entrevistas de emprego, entre 

outros; 

● Promoção de debates sobre temas da atualidade, enriquecendo deste modo a capacidade de agir sob pressão 

da comunidade académica; 

● Realização, em colaboração com o departamento de Erasmus e Relações Internacionais e Mestrados e Saídas 

Profissionais, conferências sobre carreiras jurídicas; 

● Organização da II edição do Curso de Prática Processual Civil; 
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● Call for Papers para a Revista Jurídica da AAFDL, incentivando a investigação científica por parte dos 

alunos, tendo em vista a sua publicação posterior. 

 

1º semestre 2022/2023 

● Publicar a Revista Jurídica da AAFDL (em formato digital); 

● Fomento de palestras sobre temas relevantes com aplicação prática na vida dos alunos, como exemplo, 

pesquisa e investigação jurídica, métodos de estudo e time management e, ainda, argumentação jurídica; 

● Dinamização de workshops destinados a uma melhor integração dos alunos de primeiro ano, a título de 

exemplo, workshop como analisar um acórdão, como preparar um Moot Court, entre outros; 

● Dinamização das Jornadas das Criptomoedas no mundo jurídico; 

● Promoção das Jornadas do Direito Imobiliário; 

● Realização de sessões sobre a importância da organização e inteligência emocional na advocacia, em 

interligação com o Departamento do Acompanhamento Académico; 

● Atribuição do Prémio Jovem Talento Direito Administrativo, na abertura do ano editorial. 
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Mestrados, Doutoramentos e Saídas Profissionais 

O Departamento de Mestrados, Doutoramentos e Saídas Profissionais tem como objetivo melhorar a experiência 

académica do aluno, através de medidas da própria AAFDL, ou em conjunto com os demais órgãos e núcleos da 

FDUL. É um departamento que estará próximo dos alunos, para ouvir as suas sugestões e ser uma ponte com as 

instituições da Universidade e com o mercado de trabalho. 

Neste mandato, o Departamento promoverá uma melhor receção ao aluno na ocasião da sua entrada na Faculdade, 

com uma adaptação rápida, esclarecedora e acolhedora. Além disso, o Departamento estará focado na melhoria da 

experiência do aluno não só dentro da sala de aula, mas também nas atividades extracurriculares, com a realização 

de cursos, palestras, eventos culturais e workshops preparatórios para a carreira profissional. 

Por fim, o Departamento, estará em constante diálogo com os alunos, para que os seus interesses sejam assegurados 

e para que as informações pertinentes sejam sempre divulgadas com clareza e acessibilidade. 

2º Semestre 2021/2022 

● Criação do “Serviço de Apoio ao Aluno”, no site da AAFDL, para esclarecimentos de dúvidas por meio de 

FAQ’s;  

● Criação de formulários de comunicação, no site da AAFDL, dedicado a dúvidas mais específicas que, 

eventualmente, não foram cobertas pelo “Serviço de Apoio ao Aluno”, ambos em regime de parceria com 

os Núcleos Autónomos;  

● Criação de um guia com todas as orientações necessárias que o aluno de 2º e 3º ciclo, necessita para 

compreender a dinâmica da faculdade, com informações do alojamento e bolsas de estudo disponíveis;  

● Fomento, no mestrado científico, da justificação da nota, por parte dos professores, na ocasião da avaliação 

dos relatórios. Tal medida será proposta no Conselho Pedagógico da FDUL;  

● Defesa de uma entrega mais célere das notas e do agendamento de defesa da tese, conforme prevê o 

Regulamento de Mestrados. Tal medida será proposta junto ao Conselho Pedagógico da FDUL;  
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● Cursos de Oratória; Comunicação Não Violenta; e viabilização de Moot Courts;  

● Curso extracurricular para elaboração de peças jurídicas em parceria com o departamento da Produção 

Jurídica e Apoio Editorial;  

● Dinamização de “Conversas Culturais” com estudantes estrangeiros, para que transmitam a sua cultura;  

● Fomento da revitalização do Gabinete de Consultoria Jurídica;  

● Fomento da presença e atuação dos alunos de Mestrados e Doutoramentos no Centro de Arbitragem e 

Resolução de Litígios da FDUL (CARL);  

● Expansão das parcerias de estágio com diversidade das áreas de atuação.  

1º Semestre 2022/2023 

● Receção institucional dos alunos, com visita guiada à faculdade;  

● Realização do Open Day dos Mestrados e Doutoramentos;  

● Criação de uma Newsletter com informação das várias revistas científicas e alertas para submissão de 

artigos;  

● Criação de um “Programa de Voluntariado” para tradução de artigos científicos em inglês para a publicação 

dos artigos nas revistas e plataformas digitais da AAFDL.  

● Viabilização de aulas online para os alunos estrangeiros que ainda não conseguiram entrar na Faculdade;  

● Ciclo de seminários jurídicos, realizados pelos alunos de mestrados e doutoramentos, aos alunos da 

licenciatura;  

● Dinamização de conversas informais com ex-alunos, para que sejam abordadas as suas experiências 

profissionais;  

● Realização de um workshop para a elaboração de um currículo e para auxílio nas entrevistas de 
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Vice-Presidente das Atividades e Valorização Extracurricular     

                                                         
Diogo Travassos 

 
A Vice-Presidência das Atividades e Valorização Extracurricular assumirá, no mandato 

2021/2023, um papel fundamental no desenvolvimento de um aluno completo. Será o motor impulsionador na 
integração, interação e na inclusão de todos os alunos no meio estudantil.    
  

Deste modo, inovar e desenvolver serão as palavras presentes nesta Vice-Presidência das 
Atividades. Com uma maior aproximação da Vice-Presidência da Intervenção, será possível criar uma maior 
interligação entre todos os departamentos, tendo como consequência um trabalho mais eficiente como também uma 

melhor gestão da Associação. 
  

Juntos, vamos tornar a Associação mais próxima dos Estudantes, através do trabalho e inovação das atividades que 
ambicionamos realizar durante este mandato. Todas as oportunidades devem de estar ao acesso dos alunos, por isso 
serão dinamizadas iniciativas do foro pessoal, académico e extracurricular direcionadas para todos os alunos, desde 

aqueles que acabam de chegar até aqueles que escolhem esta nobre casa para finalizar o seu percurso académico. 
  

Após muitos meses atípicos, inovar e adaptar são palavras que estão presentes nos programas dos 6 Departamentos.  
  
O Departamento do Marketing e Comunicação Académica é a verdadeira pedra angular para o funcionamento da 

AAFDL. Os meios de comunicação, neste momento, são essenciais para a divulgação de todo o tipo de informação. 
Através de uma comunicação direta e eficaz é possível que todos os alunos tenham acesso a todos eventos e 

novidades que a Associação proporcionará. Este departamento estará a trabalhar diretamente com a Comissão de 
Parcerias e Protocolos com o intuito de assegurar a publicitação das diversas vantagens externas que os alunos da 
Faculdade têm a oportunidade de usufruir.  

  
Incentivar ao Desporto, manter a Saúde estável e, como não podia deixar de ser, o Bem-Estar físico e psicológico 

são essenciais para um percurso académico equilibrado. Este departamento pretende fazer uma aposta eficiente na 
profissionalização das diferentes modalidades, proporcionando melhores condições aos atletas que representam a 
AAFDL nos campeonatos universitários, ambicionando cada vez melhores resultados. No âmbito da Saúde e Bem-

Estar é necessário um maior acompanhamento e personalizado do aluno, pois sem estes cuidados, pode tornar-se 
complicado ter um percurso académico pleno.  

  
As atividades extracurriculares podem ser sinónimo de descontração e de criação de um bom ambiente entre os 
alunos, por isso o Departamento do Cultural e Núcleos Autónomos tem a competência de proporcionar esse tipo de 

atividades. Com este departamento há uma grande oportunidade de enriquecer a experiência e desenvolvimento 
pessoal. Um dos grandes objetivos, em colaboração com o Departamento do Marketing e Comunicação Académica, 

é melhorar exponencialmente a divulgação e exposição dos núcleos existentes na Faculdade e suas mais diversas 
atividades. Assim, todos os alunos têm a oportunidade de estarem mais envolvidos nas iniciativas e acompanhar a 
mais variadas novidades.   
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Os alunos recém-chegados não podem ser esquecidos. Com o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, a 

integração dos alunos será feita de uma forma mais acolhedora e fácil. A realização das diversas atividades, 
nomeadamente as atividades académicas e lúdicas são elementos indispensáveis para uma adaptação rápida e ágil. 

O objetivo primordial é que estes novos alunos se sintam enquadrados no seio estudantil e que consigam ter o 
melhor aproveitamento académico. 
  

Fazer a Licenciatura em Direito não pode ser impedimento para a realização de Erasmus. O Departamento de 
Erasmus e Relações Internacionais tem como objetivo principal melhorar e proporcionar uma informação mais 

detalhada sobre todos os programas de mobilidade. Além demais, é necessário realizar um acompanhamento 
pessoal, direto e personalizado de todos os alunos que decidem usufruir da nossa Faculdade, pois através desse 
acompanhamento é possível melhorar a sua integração e interação com toda a comunidade académica. Porém, é 

importante garantir a todos esses alunos as condições necessárias para que a sua experiência seja um sucesso. Se 
todos os alunos que vierem de Erasmus tiverem uma experiência positiva, em todos os aspetos, significa que num 

futuro poderemos ser uma Faculdade com dimensões internacionais extraordinárias.  
  
Estudar é importante, mas também é importante ter momentos recreativos. O Departamento do Recreativo tem e 

terá um papel fundamental para o regresso à normalidade, pois os momentos de lazer são parte essencial da vida 
académica. Para retornar à normalidade é preciso ter em consideração todas as medidas de segurança que, agora, 

fazem parte deste novo contexto atual. Este departamento quer ir além do habitual, por isso serão realizados eventos 
com novos conceitos ainda mais apelativos. Por fim, reforçando a importância das parcerias externas, o 
Departamento do Recreativo juntamente com a Comissão de Eventos irá proporcionar melhores experiências, as 

melhores festas de Lisboa tornar-se-ão inesquecíveis e conhecer a grande metrópole irá se tornar o evento mais 
solicitado. 

  
A Vice-Presidência das Atividades e Valorização Extracurricular em conjunto com os seus departamentos, além de 
assumir um grande compromisso com toda a comunidade académica, irá estar presente em todos os momentos 

académicos e lúdicos de todos os Estudantes.  
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Erasmus e Relações Internacionais 

 

Vivemos numa sociedade cada vez mais globalizada, o que consequentemente afeta o mundo jurídico e todas as 

oportunidades curriculares que desta surgem. 

Numa faculdade que se diz “clássica”, é cada vez mais necessário abrir as portas do Direito a novas realidades e a 

estudantes com contextos culturais diferentes. 

Aqui surge o Departamento de Erasmus e Relações Internacionais, enquanto responsável pelo acolhimento de 

alunos internacionais e de mobilidade, e pela preparação e acompanhamento de alunos que queiram ou se 

encontrem a realizar uma experiência de mobilidade. Neste mandato, dar-se-á especial atenção ao aluno 

internacional e à construção de laços entre este e os alunos da nossa casa. 

 

 

1º Semestre 2021/2022 

● Promoção do Programa de Mobilidade Erasmus + 

 

2º Semestre 2021/2022 

● Promoção do Programa de Mobilidade Almeida Garrett 

● Elaboração dos Guias Incoming e Outgoing 

2 modalidades: incoming (guia erasmus e guia do aluno internacional) e outgoing (guia erasmus e guia das 

saídas profissionais internacionais - elaborado em parceria com o departamento de Mestrados e Saídas 

Profissionais). Especificação de quais são as equivalências a obter em cada universidade (nacional e 

internacional, abrangendo o programa de mobilidade Almeida Garrett) de modo a facilitar os processos de 

candidatura, tendo em conta que as equivalências são a principal preocupação de 
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estudantes que se candidatam a programas de mobilidade, apostando ainda numa maior divulgação das 

bolsas Erasmus +, desmistificando a ideia de que a experiência ERASMUS é imperativamente impossível 

pela falta de recursos financeiros. 

● Fundar o FAQ - “Programas de Mobilidade e Cursos Intensivos” 

Plataforma destinada a questões essencialmente burocráticas que possam surgir por parte de estudantes em 

regime de mobilidade ou a realizar cursos intensivos promovidos pelo GERI, para efeitos de resposta 

rápida e acompanhada de um FAQ para questões frequentes. 

● Criar o DERICast 

Entrevistas em formato vídeo e podcast em que determinado estudante dá a conhecer a sua experiência, 

relacionada com um programa de mobilidade, seja este Almeida Garrett ou Erasmus +. 

● Realizar o Speed Meeting com alunos de Erasmus 

Uma sessão de conversas rápidas entre vários estudantes portugueses e internacionais, promovendo a 

partilha de experiências e troca de informações, dando abertura a que posteriormente haja um 

desenvolvimento mais profundo da relação interpessoal. 

 

1º Semestre 2022/2023 

● Promover as Jornadas “Out and About” 

Sessões destinadas à exploração daquilo que são as oportunidades curriculares e profissionais no âmbito 

internacional, através de testemunhos e oradores, passando pelo Parlamento Europeu, empresas e 

organizações internacionais. 

● Estender o Programa Buddies a alunos internacionais 

Através da criação de grupos idênticos à praxe - simular grupos de 4/5 estudantes internacionais, em vez 

de atribuição de 1 só Buddie, para estimular a criação de laços entre vários estudantes. 
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● Promover a International Week 

Uma semana de atividades outdoor organizada de modo a dinamizar a receção aos estudantes 

internacionais. Haverá três modalidades de packs: semana em Lisboa; semana em Lisboa + fim-de-

semana; fim-de-semana; O objetivo será dar a conhecer ao estudante a cultura portuguesa, permitindo em 

simultâneo que este se possa aproximar do estudante português e do seu meio envolvente. 

 

 

● Desenvolver o “FDUL, I’m Home” 

Estender o Guia do Aluno Internacional a formato vídeo, abrangendo desta forma também o aluno 

Erasmus +, através de um vídeo em género de vlog, que percorre os sítios mais importantes da faculdade e 

esclarece o novo estudante acerca de todas as questões burocráticas e logísticas relacionadas com a 

instituição, a cidade e o país. 

● Realizar o Speed Meeting com alunos internacionais e de Erasmus, 

À semelhança do que será realizado no semestre anterior. 

● Criação do “Lisboa, Quid Iuris?” 

Em parceria com os Departamentos do Cultural e Núcleos Autónomos e Produção Jurídica e Apoio 

Editorial, uma visita guiada que terá duração de um dia e passará pelos principais locais culturais de 

Lisboa, acompanhados por uma vertente jurídica em que se dará a conhecer ao aluno determinadas 

instituições jurídicas portuguesas. 
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Desporto, Saúde e Bem-Estar 

 

Num quotidiano tão preenchido como é o de um aluno de Direito, revela-se necessária a prática de desporto que 

contribui para um aperfeiçoamento da condição física, assim como para a melhoria do rendimento escolar. 

É neste sentido que surge o Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar, que se pauta pelos mais dignos 

valores como o respeito e a entreajuda, e que se responsabiliza pela profissionalização das diversas modalidades 

da AAFDL, garantindo as melhores condições para a prática desportiva de todos os alunos e atletas. 

Nunca olvidando a vertente académica, o Departamento do Desporto, Saúde e Bem-Estar irá também promover e 

dinamizar atividades em torno do Direito do Desporto. 

 

 

 

1º Semestre 2021/2022 

● Fomentar uma melhoria da publicidade nas redes sociais do Desporto, Saúde e Bem-Estar, promovendo a 

publicação dos resultados dos jogos de forma atempada, publicando as atribuições dos prémios “Atleta do 

Mês” e implementando o “Minuto do Desporto”, em que são facultadas dicas e exercícios físicos, de 

forma semanal, juntamente com uma recomendação alimentar, de forma a promover um bem-estar mais 

saudável, em parceria com o Departamento do Marketing. 

● Apoiar as diversas modalidades da AAFDL, em concreto nas inscrições de atletas nos Campeonatos 

Universitários de Lisboa. 
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2º Semestre 2021/2022 

● Estabelecimento de protocolos de forma a garantir a presença de alunos de cursos relacionados com a 

saúde e fisioterapia a estagiar nas várias equipas da AAFDL, cedendo um certificado credenciado pela 

AAFDL, garantindo um supervisionamento médico dos atletas da AAFDL. 

● Organização de conferências que promovam a importância da Saúde Mental no Desporto e no Bem-Estar, 

com o apoio do DAPA e do Departamento Académico, convidando profissionais e pessoas experientes na 

matéria em questão. 

● Criação de parcerias com Escolas de Dança e Escolas de Padel, com o intuito de aumentar a diversidade 

desportiva potenciada pela AAFDL. 

● Promoção de Cursos de Primeiros Socorros e do Curso de Defesa Pessoal. 

● Estabelecimento de uma parceria com novos Ginásios, assegurando a saúde e o bem-estar de todos os 

alunos. 

● Dinamizar e organizar o Curso do Direito do Desporto, complementando-o com uma vertente mais 

prática. 

● Estabelecimento de Bancas de Recolha de Sangue e Bancas de Rastreios de Doenças, de forma semestral, 

zelando pela saúde e pelo bem-estar de todos os alunos. 

● Criação da atividade “Night Run AAFDL”, a realizar-se no Estádio Universitário de forma mensal, 

incitando todos os alunos à prática desportiva. 

● Criação de parcerias com Clínicas Médicas, de forma a garantir a saúde e o bem-estar de todos os alunos. 

● Apoiar as diversas modalidades da AAFDL, em concreto nas inscrições de atletas nos Campeonatos 

Universitários de Lisboa. 

● Edição da Revista Jurídica de Direito da Saúde. 

● Reedição da Revista de Direito do Desporto, em parceria com o Departamento da Produção Jurídica. 
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

 

1º Semestre 2022/2023 

● Promoção de um “Open Day” de todas as modalidades da AAFDL, com o intuito de promover a adesão às 

equipas da AAFDL. 

● Criação da I Edição das “Olimpíadas da Solidariedade”, em conjunto com diferentes Associações de 

Estudantes da Universidade de Lisboa, que congreguem a prática de diversos desportos, doando o dinheiro 

das inscrições para Instituições de Solidariedade. 

● Realização da I edição do “Torneio AAFDL”, em parceria com o Departamento da Ação Social, incitando 

os participantes a inscreverem-se com bens alimentares ou dinheiro, revertendo os mesmos para Instituições 

de Solidariedade ou para a Ação Social da AAFDL, respetivamente. 

● Criação das modalidades individuais de Atletismo e Xadrez. 

● Apoiar as diversas modalidades da AAFDL, em concreto nas inscrições de atletas nos Campeonatos 

Universitários de Lisboa. 

● Realização das II Jornadas de Direito da Saúde. 
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

 

Cultural e Núcleos Autónomos 

 

O departamento Cultural e Núcleos Autónomos visa encontrar uma resposta ao que é a cultura - assim, recusamo-

nos a falar em cultura no singular, mas antes em culturas enquanto processo criativo coletivo contínuo, em que 

todos devem ser convidados a participar. 

Todas as nossas medidas visam criar um espaço onde os alunos se sintam confortáveis para ouvir e ser ouvidos, 

onde seja possível criar um diálogo entre alunos, professores e núcleos, de dentro e de fora da Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa, sobre qual a sua experiência cultural, no meio de tantas outras. 

 

1º Semestre 2021/2022 

● Desenvolver a Agenda Cultural 

● Implementar o Portal da Queixa, um painel onde os alunos possam expor as suas questões e anseios. 

● Reavivar a Rádio AAFDL mediante a publicação de Playlists 

 

2º Semestre 2021/2022 

● Desenvolver a Agenda cultural 

● Organizar um Piquenique Intergastronómico num jardim em Lisboa para que os alunos possam partilhar a 

sua cultura gastronómica 

● Reavivar a Rádio AAFDL mediante a publicação de uma Minissérie de Podcasts em que irão ser chamados 

artistas e profissionais a falar de temas atuais, de forma a abrir um diálogo entre a Associação e o mundo 

exterior 

● Realizar Noites de Expressão Literária com a participação de escritores e alunos, tanto para apresentar o seu 

trabalho e falar sobre ele como partilhar experiências 

● Celebrar o Mês dos museus apresentando um Roteiro Cultural 

● Realizar o concurso de Escrita Criativa 

● Organizar o Festival Toca & Foge, onde se reunirão bandas universitárias em vários palcos espalhados pelos 

espaços abertos da Faculdade. 



29 
 

 

 

              

 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

 

● Dinamizar o Programa “Para ti: Cinema!” mediante uma sessão de cinema mensal. 

1º Semestre 2022/2023 

● Desenvolver a Agenda Cultural 

● Organizar o Rali Miradouros 

● Realizar o Concurso de Artes Plásticas 

● Realizar o concurso de Fotografia 

● Reavivar a Rádio AAFDL mediante a publicação da segunda Minissérie de Podcasts 

● Realizar as Noite expressão Literária 

● Dinamizar o Programa “Para ti: Cinema!” 
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

Apoio ao Primeiro Ano 

 

O Departamento de Apoio ao Primeiro Ano assume um papel fundamental no processo de integração dos alunos 

recém-chegados à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

A integração não pode ser negligenciada e, por isso mesmo, o DAPA propõe-se a realizar atividades que 

permitam o convívio entre todos aqueles que acabaram de entrar na enorme aventura que é uma licenciatura em 

Direito. 

Para além de uma forte aposta em atividades lúdicas, porque o curso não pode ser somente estudar, o DAPA não 

é indiferente à temática da Saúde Mental. Ciente dos problemas que muitos estudantes enfrentam quando a sua 

entrada no Ensino Superior, o Departamento, em parceria com o GAP e com a Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa, pretende organizar palestras que versem sobre temas como a ansiedade, a depressão e os 

distúrbios alimentares. 

Por fim, é de destacar que nenhum aluno de Pós-Laboral será esquecido pelo DAPA, pois é imperativo assegurar 

que todos, dos mais novos aos mais velhos, dos mais tímidos aos mais extrovertidos, se sentem bem quando 

entram no átrio da Faculdade. 

 

1º Semestre - 2021/2022 

● Disponibilização de uma coletânea de perguntas de orais, em parceria com o Departamento da Produção 

Jurídica e Apoio Editorial 

 

2ª semestre - 2021/2022 

● Concretização do DAPA Respirar, palestra de Saúde Mental dedicada aos alunos do 1.º Ano, em parceria 

com o GAP e com corpo docente da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa 
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

● Organização do fim-de-semana do caloiro, dirigido também a alunos do segundo ano, como forma de 

colmatar as lacunas que existiam ao nível da sua integração 

● Criação do espaço “Miúdos e Graúdos” no site da AAFDL, para que alunos do 12.º Ano, interessados em 

ir para a FDUL, possam esclarecer todas as suas dúvidas 

● I Edição das Jornadas do Caloiro, um dia de workshops direcionados para os alunos de 1.º Ano 

 

1º semestre - 2022/2023 

● Criação do DAPA Emprestar, plataforma que permita que alunos mais velhos emprestam os seus livros a 

alunos do Primeiro Ano, mediante o pagamento de uma caução 

● Presença de uma banca do DAPA no dia das inscrições, para começar a integrar os alunos o mais cedo 

possível 

● Realização de um Peddy Papper por locais emblemáticos de Lisboa, para melhor integrar os alunos recém-

chegados, nomeadamente os que são deslocados 

● II Edição das Jornadas do Caloiro 

● Dinamização da Gala do Caloiro 
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

Marketing e Comunicação Académica 

 

Nos dias que correm, a importância de um marketing ativo e sem barreiras é indubitável. A situação pandêmica, 

ainda tão desconhecida, demonstrou as fragilidades da vida quotidiana como a conhecemos, sendo crescente a 

relevância de uma transmissão de informação desmaterializada. Porém, após uma grande jornada à distância 

pretendemos atribuir a devida importância a métodos mais materiais/substâncias e humanos, acessíveis e abertos a 

todos. Assim, postulamos uma dimensão virtual mais interativa e estimulante, assim como a inovação, através de 

uma vertente presencial, que nos é tão essencial. Pugnamos por uma AAFDL presente e transparente, tanto 

emissora como recetora, que vai ao encontro dos alunos para informar e ser informada, porque a sua voz, só 

coincidindo com a dos estudantes, lhe pertencerá. 

 

2º Semestre 2021/2022: 

 

● Jornadas do Direito na Comunicação Social, criação de um painel no qual serão abordados temas 

relacionados com a influência do direito nos meios de comunicação social; O tema mais votado pelos 

alunos será abordado por um orador especializado na matéria e debatido pelos alunos, num segundo 

momento. 

● FDUL Experience, divulgação de testemunhos de antigos alunos, que trabalham nas mais diversas áreas, 

em virtude de uma divulgação abrangente das opções profissionais que um estudante de direito encontra 

perante si. Esta medida tem por objetivo integrar, motivar e impulsionar o aluno a alargar os seus 

horizontes, mostrando-lhe que há inúmeros caminhos a considerar. 

● Trabalhar diretamente em conjunto com a Comissão de Parcerias e Protocolos, esta comissão irá coligar 

todos os departamentos com entidades exteriores à faculdade, 
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

 

expandindo-os e otimizando a gestão dos recursos e a integração dos alunos, tanto na cidade, como na 

faculdade 

● Facilitação da transmissão de informação, nomeadamente, através da criação das FDL news, um espaço 

físico na faculdade que irá expôr a agenda do mês. Este espaço informará todos os alunos sobre o que se 

passa na faculdade, e não somente aqueles que têm possibilidade de possuir meios que os ligam às redes 

sociais; Colocação de um QR code em cada secção, o qual encaminhará para uma descrição mais extensa 

da matéria.  Envio para o email das subturmas dos assuntos mais relevantes. 

● Publicitação da RGA, pretendemos motivar a participação na mesma através do envio do seu 

agendamento diretamente para os emails das subturmas. 

● Dinamização e democratização do instagram da AAFDL, através da realização de sondagens, que irão ao 

encontro da vontade dos estudantes, elaboração de Q & A sobre os eventos a anunciar e posterior 

publicação de vídeos resposta. 

● Criação do programa Roteiros do estudante universitário, onde iremos expor os sítios mais elementares ao 

aluno, procurando abranger todos os níveis da vida universitária. Pretendemos divulgar sítios onde 

estudar, adquirir os livros necessários, efetuar fotocópias, ler, realizar refeições, passear, etc. 

 

1º Semestre 2022/2023: 

 

● FDUL Experience, divulgação de testemunhos de antigos alunos, que trabalham nas mais diversas áreas, 

em virtude de uma divulgação abrangente das opções profissionais que um estudante de direito encontra 

perante si. Esta medida tem por objetivo integrar, motivar e impulsionar o aluno a alargar os seus 

horizontes, mostrando-lhe que há inúmeros caminhos a considerar. 

● Trabalhar diretamente em conjunto com a Comissão de Parcerias e Protocolos, esta comissão irá coligar 

todos os departamentos com entidades exteriores à faculdade, 
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

 

expandindo-os e otimizando a gestão dos recursos e a integração dos alunos, tanto na cidade, como na 

faculdade 

● Facilitação da transmissão de informação, nomeadamente, através da criação das FDL news, um espaço 

físico na faculdade que irá expôr a agenda do mês. Este espaço informará todos os alunos sobre o que se 

passa na faculdade, e não somente aqueles que têm possibilidade de possuir meios que os ligam às redes 

sociais; Colocação de um QR code em cada secção, o qual encaminhará para uma descrição mais extensa 

da matéria.  Envio para o email das subturmas dos assuntos mais relevantes. 

● Criação do segmento. O que deves saber, por via dos reels. Este segmento proporcionará a desmistificação 

de diversos conceitos e experiências com que o aluno, naturalmente, se irá confrontar na experiência 

universitária. Destacam-se os seguintes temas: ensino no pós-laboral; método de avaliação; bonificações; 

localização da bibliografia na biblioteca jurídica; questões da ação social; exposição dos institutos e 

valorização das questões dos alunos internacionais; exploração dos núcleos e das suas dificuldades; 

esclarecimento da questão das equivalências e candidaturas a programas de mobilidade, em colaboração 

com o departamento de Erasmus. 

● Publicitação da RGA, pretendemos motivar a participação na mesma através do envio do seu 

agendamento diretamente para os emails das subturmas. 

● Disponibilização de modelos que favorecem a orientação na faculdade e na própria cidade universitária. 

Colocação de um mapa QR code e de uma planta da faculdade no espaço físico das FDL news. Além 

disso, colocar-se-á um mapa da cidade universitária assinalado nos seus pontos mais relevantes e úteis ao 

aluno, interligando-se com o nosso Roteiro do estudante. 

● Dinamização e democratização do instagram da AAFDL, através da realização de sondagens, que irão ao 

encontro da vontade dos estudantes, elaboração de Q & A sobre os eventos a anunciar e posterior 

publicação de vídeos resposta. 
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

● Criação do programa Roteiros do estudante universitário, onde iremos expor os sítios mais elementares ao 

aluno, procurando abranger todos os níveis da vida universitária. Pretendemos divulgar sítios onde 

estudar, adquirir os livros necessários, efetuar fotocópias, ler, realizar refeições, passear, etc. 

● Transmissão de vídeos ao vivo no Instagram da AAFDL. Estes irão expor diversos projetos existentes na 

faculdade e informar sobre o modo de aceder aos mesmos, tal como os núcleos e as equipas desportivas. 
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

Recreativo 

O Departamento do Recreativo possui uma enorme importância na socialização e interação dos alunos e todas as 

atividades e eventos realizados têm o objetivo de proporcionar bons momentos neste percurso académico. 

Face ao momento de incerteza a que estamos sujeitos, é necessário que o Recreativo saiba inovar, adequando-se 

às condicionantes relacionadas com a saúde pública que nos são impostas. 

O departamento procura aproximar de novo os alunos e, para isso, propõe-se a diversificar o leque de atividades, 

criando novos eventos, como o FDL On Stage, e a realizar os eventos mais marcantes e simbólicos que a 

Faculdade oferece, tais como a Mítica Festa da Cerveja ou o Enterro do Caloiro. 

 

 

1º Semestre 2021/2022: 

● Realização da Gala de Natal 

 

 

2º Semestre 2021/2022: 

● Realização do evento do Enterro do Caloiro 

● Elaboração da Festa Mistério 

● Realização de “sunsets” 

● Renovação da Mítica Festa da Cerveja 

 

1º Semestre 2022/2023 

● Realização do “Porco no Espeto” 

● Criação do “FDL On Stage” 

● Renovação da Mítica Festa da Cerveja 

● Realização da Festa Brasileira 

● Realização de “sunstets” 

● Realização da Gala de Natal 
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PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021/2022 

Mensagem do Tesoureiro 

André Moreira Simões 

 
A AAFDL é uma centenária associação que, com o esforço de várias gerações, conseguiu criar 3 vertentes 
essenciais: associativa, empresarial e editorial.  

Essas 3 vertentes, apesar da natural rotatividade anual, têm de (continuar a) ser levadas a sério e atender aos novos 

desafios que se vão colocando. 

Este ano é um ano essencial para a AAFDL. Os efeitos da pandemia ainda se fazem sentir entre nós, condicionando 
as atividades e o orçamento, mas não são uma desculpa para deixarmos de investir nos nossos alunos, de nos 

profissionalizarmos, garantindo o nosso futuro já no presente e ambicionando sermos muito mais do que já somos.  

Cada um dos valores aqui colocado, que passou por um intenso trabalho colaborativo (funcionários, contabilistas, 
conselho fiscal, etc) visa refletir, do modo mais próximo possível, aquilo que é a realidade e procurou atender às 

tuas reais necessidades. Desde o primeiro dia, queremos ser transparentes e ouvir-te. 

Este ano conta com uma AAFDL forte e na vanguarda, com uma editora inovadora e internacional e, acima de tudo, 
com um coletivo que visa servir-te a ti, o nosso propósito e o nosso motivo de aqui estarmos: os nossos alunos. 

Cada um destes números abstratos, é colocado a pensar em algo muito concreto, uma melhor experiência, no 
presente, para cada aluno, que é sustentável e que garante o futuro da nossa associação. 

Vertente associativa: 

-  Investimos em Ti: Uma política de forte investimento nos alunos que mais precisam (ação social), na organização 
dos melhores eventos que podem e devem ser tão divertidos (recreativo) como lucrativos, mas sem esquecer que o 
curso não é só Direito (cultural e núcleos), e que podemos sair seja em Erasmus ou, inevitavelmente, para o mercado 

de trabalho. Apoiar, desde o primeiro dia, os nossos caloiros, mestrandos e doutorandos, estudantes de dia e pós-
laboral, a tua vertente pedagógica, criando oportunidades para mostrarmos (Marketing) porque temos os melhores 

alunos (Acompanhamento Académico e Produção Jurídica) mas, também, incríveis atletas (Desporto). Que possas 
tomar o rumo que quiseres, tendo a certeza de que a AAFDL te poderá apoiar. 

- Autofinanciamento: Apoiar a criação de medidas de autofinanciamento de algumas das atividades propostas pelos 
vogais, núcleos e comissões visando uma maior autonomia. 

Vertente empresarial: 

- Transparência e Profissionalização da estrutura: Princípios de Corporate Governance, Sistema de Gestão de 
Qualidade. 

Implementação de um conjunto de princípios de corporate governance e de Sistema de Gestão de Qualidade que 
permitam um sistema de gestão de qualidade completo, visando a implementação de um conjunto de regulamentos 

internos e procedimentos, aproximando a Editora dos últimos desenvolvimentos científicos. Este novo sistema 
permitirá uma maior satisfação dos nossos alunos (e outros clientes), aumento da produtividad e e facilitará a 

conquista de novos mercados.  
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Em concreto, a criação de procedimentos simples como o papel que cada um ocupa, no ciclo de edição de um livro, 
a estrutura hierárquica interna ou a possibilidade de criação de mecanismos de auditoria interna (em colaboração 

com o nosso Conselho Fiscal), permitem uma maior profissionalização da estrutura. Terá de se tornar natural o ato 
de publicitar e fundamentar as opções de gestão que sejam tomadas, sabendo que as ações de hoje, se repercutem 
nos próximos mandatos. 

Em paralelo, a formação do funcionário, mais do que um mero cumprimento de uma obrigação legal, é uma 

promessa muito antiga, que necessita de ganhar mais solidez. 

- Novos Mundos: Há um enorme potencial de parcerias com outras associações, faculdades e grupos institucionais. 
Cabe-nos, juntos, darmos Novos Mundos aos nossos produtos, permitindo uma expansão (inter)nacional da nossa 

AAFDL. 

Vertente editorial: 

- Presença Digital mais forte: É indispensável melhorarmos a experiência digital, tendo a certeza que cada euro 
investido no presente, será amplamente recompensado nos próximos anos, garantindo aos próximos mandatos um 

aumento substancial de receitas. 

- “Prata da Casa” sem descurar os Novos Mundos: Queremos, em primeiro lugar, apostar em Ti. Criar oportunidades 
de investigação e publicação para que se aproveite a enorme massa crítica, científica e de produção jurídica existente 
na nossa Faculdade. Em segundo lugar, manter como prioridade a “prata da casa” sendo dada primazia aos autores 

ligados à nossa Faculdade, aos que já editam connosco há vários anos, mas dando também relevo a novos autores 
AAFDL que complementarão a nossa oferta. Em terceiro lugar, a criação de várias linhas editoriais,  procurando 

que os preços dos nossos manuais para os estudantes sejam reduzidos, mas não descurando a criação de algumas 
linhas editoriais distintas. 

O próximo ano que iremos investir em Ti, aproveitando o melhor que até aqui foi feito, criará bases muito relevantes 
para que a nossa associação centenária possa celebrar mais um século, a nossa editora possa ambicionar conquistar 

outros mundos e que o nosso foco continue a ser o de sempre: os nossos estudantes. 
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RENDIMENTOS Orçamentado   

Gerais 777,531.82 €   

Venda de Mercadorias 632,881.82 € 

Prestação de Serviços 35,000.00 € 

Cedência de Espaço aos Concessionários 25,850.00 € 

Quotas dos Sócios 15,000.00 € 

Alugueres de Cacifos 600.00 € 

Sub. Comparticipação da Faculdade 25,000.00 € 

Sub. IPDJ 39,000.00 € 

Comp. Matraquilhos 200.00 € 

Comp. Vending 4,000.00 €   

Departamentos 92,235.00 €   

D1 - Desporto, Saúde e Bem-Estar 250.00 €   

Olimpiadas da Solidariedade 250.00 €   

D2 - Erasmus e Relações Internacionais 550.00 €   

International week 550.00 €   

D4 - Apoio ao Primeiro Ano 1,210.00 €   

Fim de semana do caloiro 1,210.00 €   

D5 - Cultural e Núcleo Autónomos 1,650.00 €   

Festival toca e foge 1,650.00 €   

D6 - Recreativo 81,200.00 €   

Enterro do Caloiro 4,400.00 € 

Festa Mistério 11,100.00 € 

Sunsets 6,600.00 € 

Festa da Cerveja 16,500.00 € 

Porco no Espeto 8,800.00 € 

FDL on Stage 1,500.00 € 

Festa Cerveja 16,500.00 € 

Festa Brasileira 8,800.00 € 



41 
 

Gala de Natal 7,000.00 €   

D9 - Ação Social 975.00 €   

Merchandising Jurídico 600.00 € 

Noite de Teatro 300.00 € 

Rally-Tascas Solidário 75.00 €   

D11 - Acompanhamento Académico 6,400.00 €   

Academia das Soft Skills 400.00 € 

Curso de Línguas 6,000.00 €   

GASTOS 
 

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 280,000.00 €   

Mercadorias Vendidas 280,000.00 €   

FSE - Fornecimentos e Serviços Externos 124,842.00 €   

Direitos de Autor 40,000.00 €   

Direitos de Autor 40,000.00 €   

Honorários 32,492.00 €   

Contabilista Certificado 3,900.00 € 

Informática 3,900.00 € 

Advogado 3,900.00 € 

Encenador Cénico 2,000.00 € 

Design 8,892.00 € 

Paginador 6,000.00 € 

Imagem 3,900.00 €   

Outros Serviços 46,100.00 €   

Fotocópias e Plastificações 4,000.00 € 

Comissões Bancárias 3,000.00 € 

Publicidade (cartazes) 1,000.00 € 

Conservação e Reparação 1,500.00 € 

Materiais (Escritório e Outros) 10,000.00 € 

Limpeza, higiene e conforto 8,400.00 € 

Feira do Livro de Lisboa 8,000.00 € 

Comunicação (correio e telecomunicações) 10,200.00 € 



42 
 

  

Deslocações, Estadias e Transportes 5,850.00 €   

Deslocações, Estadias e Transportes 5,850.00 €   

Seguros 400.00 €   

Equip. Eletrónico 145.00 € 

Multi-Riscoatividade 105.00 € 

Feira do Livro de Lisboa 150.00 €   

Custos com Pessoal 268,236.82 €   

Salários 165,830.40 € 

Diurnidades 7,248.30 € 

Subsídios de Férias e Natal 27,638.40 € 

Subsídio de Alimentação 17,625.30 € 

Abonos 1,500.00 € 

Encargos sociais (Segurança Social) 45,094.42 € 

Encargos sociais (Seg. Acidentes de Trabalho) 1,800.00 € 

Formação Profissional 1,500.00 €   

Outros Gastos e Perdas 4,000.00 €   

Quotizações 500.00 € 

Perdas de Stock 1,500.00 € 

Equipamento Informático 2,000.00 €   

Departamentos 158,825.00 €   

D1 - Desporto, Saúde e Bem-Estar 15,375.00 €   

Treinadores 6,500.00 € 

Inscrições ADESL 4,700.00 € 

Equipamentos e Material Desportivo 2,000.00 € 

Curso de Primeiros Socorros 150.00 € 

Jornadas e Conferências 600.00 € 

Vídeo de Apresentação das Equipas 150.00 € 

Objetivos 400.00 € 

Revista Jurídica 150.00 € 

Modalidades Individuais 100.00 € 

Curso do Direito do Desporto 250.00 € 

Troféus 225.00 € 

Curso de Direito do Jogo 150.00 € 
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D2-Erasmus e Relações Internacionais 1,100.00 €   

International Week 500.00 € 

Jornadas "Out and About" 150.00 € 

"FDUL, I'm Home" 200.00 € 

"Lisboa, Quid Iuris?" 250.00 €   

D3-Marketing e Comunicação Académica 10,700.00 €   

Merchandising 5,000.00 € 

Site 3,500.00 € 

Manutenção e meios de comunicação 1,500.00 € 

Audiovisuais 300.00 € 

I Jornadas de Direito e Comunicação Social 200.00 € 

FDUL Experience 200.00 €   

D4-Apoio ao Primeiro Ano 1,500.00 €   

Fim-de-semana do Caloiro 1,100.00 € 

I Edição das Jornadas do Caloiro 200.00 € 

II Edição das Jornadas do Caloiro 200.00 €   

D5 - Cultural e Núcleo Autónomos 10,150.00 €   

Cénico 300.00 € 

Barituna 1,300.00 € 

Venusmonti 1,300.00 € 

NEA 1,300.00 € 

NEC 150.00 € 

NEH 300.00 € 

NERA 250.00 € 

NELB 1,300.00 € 

NHD 200.00 € 

MUN 400.00 € 

Rádio AAFDL 300.00 € 

Biblioteca Comunitária 300.00 € 

Concurso de Artes 400.00 € 

Rali Miradouros 50.00 € 

Noites de Expressão Literária 150.00 € 

Piquenique Intergastronómico 100.00 € 

Mês dos Museus 100.00 € 

Para ti: Cinema! 100.00 € 

Festival Toca & Foge 1,500.00 € 
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Revista Quadrante 350.00 €   

D6 - Recreativo 75,500.00 €   

Enterro do Caloiro 4,000.00 € 

Festa Mistério 11,000.00 € 

Sunsets 6,000.00 € 

Mítica Festa da Cerveja 15,000.00 € 

Porco no Espeto 8,000.00 € 

FDL On Stage 2,000.00 € 

Mítica Festa da Cerveja 15,000.00 € 

Festa Brasileira 8,000.00 € 

Gala de Natal 6,500.00 €   

D7-Produção Jurídica e Apoio Editorial 9,200.00 €   

Moot Courts 3,800.00 € 

Workshops e Conferências 700.00 € 

Prémios 2,000.00 € 

Revista Jurídica 1,700.00 € 

Jornadas 1,000.00 €   

D8- Pedagógico 50.00 €   

Jornadas Pedagógicas 50.00 €   

D9 - Ação Social 27,200.00 €   

Programa de atribuição de Apoios Indiretos 25,000.00 € 

Linha de Merchandising Jurídico 500.00 € 

Produtos de Higiene Feminina 100.00 € 

Campanha Publicitária dos Apoios 100.00 € 

Prémios (Olimpíadas da Solidariedade e Pedypaper 200.00 € 

Dia do Voluntariado 100.00 € 

Jornadas 500.00 € 

Noite de Teatro 300.00 € 

Rally Tascas Solidários 50.00 € 

Contratação de um técnico 50.00 € 

Biblioteca Jurídica 300.00 €   

  

D10-Pós-Laboral e Trabalhador-Estudante 0.00 €   

D11- Acompanhamento Académico 7,100.00 € 
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Debates Periódicos 100.00 € 

Academia de Soft Skills 400.00 € 

Palestras e Workshops 500.00 € 

Programa Embaixadores 300.00 € 

Open Day 300.00 € 

Pack Tutor 500.00 € 

Curso de Línguas 5,000.00 €   

D12- Mestrados e Saídas Profissionais 950.00 €   

Alterações ao site 300.00 € 

Cursos e Seminários 500.00 € 

Gabinete de Consultoria Jurídica 100.00 € 

Guia 50.00 €   

Total Rendimentos 869,766.82 €   

Total Gastos 835,903.82 €   

Resultado Operacional 33,863.00 €   

Amortizações 5,074.62 €   

Resultado Líquido 28,788.38 €   

 

 


