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Direção da AEFDUNL  

Comunicado de meio de mandato 

 

Lisboa, 11 de Setembro de 2020 

Caros colegas, 

Inicia-se mais um ano letivo, com todos estes novos desafios consequentes de 

uma situação pandémica complexa e ainda bastante desconhecida. É certo que vivemos 

tempos conturbados, mas é imperativo progredirmos para uma adaptação necessária a 

esta nova realidade. 

Este ano viver a realidade do ensino superior é viver quase que num novo 

mundo. Temos nas nossas mãos a oportunidade de ditar uma nova era deste que é um 

instituto milenar em que, sucessivamente, a humanidade se tem formado e reinventado.  

Na Nova School of Law a realidade não será diferente e muitos têm sido os es-

forços para que se continue a prestar o melhor ensino possível, com a proximidade de 

sempre. As turmas, antes unidas, encontram-se agora divididas e muitos serão os cole-

gas que não veremos no intervalo e teremos vontade de visitar. Em relação a isto apela-

mos a que tomem sempre os cuidados necessários e que monitorizem a vossa saúde de 

perto, para evitarmos contagiar aqueles que mais gostamos. 

Em relação ao ano letivo, a gravação de aulas para os alunos que terão de cumprir 

com isolamento profilático, permitam-nos dizer-vos que nos encontramos a desenvolver 

os esforços necessários para que não se negue o direito ao ensino e à aprendizagem que 

cada um de nós tem. Iremos também alertar e fazer chegar as preocupações de todos os 

estudantes, como até hoje fizemos, a todos os formatos que se envolvem na concretiza-

ção do ensino superior. 

Serão muitas as circunstâncias que nos levarão a repensar se temos as condições 

necessárias para prosseguir o ensino superior e muitos os obstáculos administrativos 

que iremos ultrapassar ao longo do presente ano letivo. É imperativo que não nos 
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esqueçamos que o mundo se está a adaptar, mas em movimento e, por isso, nem tudo se 

alcança de forma imediata. Nesta ordem, devemos sinalizar dois e-mails fundamentais 

para os quais devem enviar e-mail caso um destes obstáculos vos aparece. No caso de 

carências económicas o e-mail do gabinete de ação social (dep.acaosocial@ae.fd.unl.pt) 

e, no caso de qualquer outro assunto académico o e-mail do nosso gabinete de acompa-

nhamento académico (dep.apoioestudante@ae.fd.unl.pt). Não hesitem em comunicar-

nos os vosso percalços e dificuldades de qualquer tipo. Prontamente iremos desencadear 

todos os esforços para ultrapassar ou atenuar as diferentes situações que vos venham a 

surgir. 

Rematamos, nesta introdução, que estamos sempre prontos para vos ouvir e to-

mar em conta as diferentes opiniões para prosseguir diferentes problemas, pelo que ape-

lamos que nos transmitam as vossas opiniões para diferentes problemáticas que enten-

dam que não estão a ser tomadas como prioritárias, mas que o deveriam ser.  

 

Assim sendo, a Direção da AEFDUNL vem pelo presente fazer um ponto de si-

tuação do mandato e comunicar alterações na sua composição. 

• Alterações na composição da Direção 

As vogais Carolina Martins e Inês Adelino comunicaram, nos finais do mês de 

Agosto, à Presidente da Mesa da Assembleia Geral, conforme Art. 33.º n.º 1 dos Estatutos 

da AEFDUNL, a sua demissão do cargo. Por conseguinte, e conforme os mesmos Esta-

tutos, ocupam agora os cargos de vogais efetivos os suplentes Jefferson Fernandes e Pe-

tra Freire. 

As vogais demissionárias apresentaram na Carta à Mesa os motivos que as fize-

ram cessar as suas funções antecipadamente. A Direção da AEFDUNL agradece o em-

penho, esforço e dedicação de ambas para a prossecução da sua atividade, sabendo que 

o trabalho que realizaram muito ajudou e enriqueceu a comunidade académica no seu 

todo e o trabalho da Associação de Estudantes em particular. 

Com tudo isto foi necessário solucionar as questões de liderança dos gabinetes 

afetados, nomeadamente Comunicação e Parcerias e Apoio Académico; nesse sentido, 

após discussão com toda a equipa, incluindo os colaboradores dos respetivos gabinetes, 
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a Direção decidiu apontar as colaboradoras Carolina Matos e Ana Teixeira para a lide-

rança de um e de outro, respetivamente. É importante ressalvar que esta nomeação em 

nada afeta a composição da Direção anteriormente assumida: estas duas coordenadoras 

não integram a Direção da AEFDUNL, não obstante a Direção contar ponderar sobre a 

sua opinião em todas as matérias, sobretudo aquelas atinentes às questões dos seus pró-

prios departamentos, e cuja competência de decisão seja exclusivamente da Direção. 

• Novos projetos AE 

No que toca a novos projetos, a AEFDUNL dinamizou dois Summer Courses este Ve-

rão, que se podem considerar um sucesso, tendo contado com mais de 80 inscritos. Pa-

ralelamente, estão a ser desenvolvidas ideias inovadoras, com o objetivo de trazer valor 

acrescentado à comunidade académica. São eles: 

➢ Programa de Exchange de UC’s, cujo objetivo é criar um programa que tire par-

tido das aulas online e possibilite aos alunos realizarem cadeiras de outras facul-

dades (espécie de Erasmus sem sair da NOVA), liderado pelo Tiago Jorge; 

➢ NOVA + Verde: é urgente consciencializar todas as pessoas para práticas mais 

sustentáveis e ecológicas. Neste sentido, a Associação de Estudantes tem o dever 

de agir e contribuir para que todos os seus estudantes possam ser agentes de 

mudança também ao nível ambiental; queremos construir cidadãos melhores, 

queremos tornar a NOVA mais verde e, por conseguinte, um mundo melhor, 

encabeçado pela Francisca Damião (nova.verde@ae.fd.unl.pt); 

➢ Programa Welcome Refugees, avaliar a possibilidade de criar um projeto que per-

mita facilitar e fomentar a integração de refugiados no ensino superior, nomea-

damente na Nova School of Law, liderado pela Maria Matoso (refugees.pro-

gram@ae.fd.unl.pt);  

➢ Projeto de segurança pessoal, com a intenção de tornar a capital um local mais 

seguro através de uma parceria com a PSP e estabelecimentos noturnos, restau-

rantes e cafés, comandado pela Micaela Ribeiro (programa.segu-

ranca@ae.fd.unl.pt). 

➢ Projeto "Direitos e Igualdade", que pretende trazer à comunidade académica um 

novo olhar perante alguns temas prementes da sociedade atual, desde as desi-

gualdades de género à homofobia, passando pela educação para a sexualidade. 

Numa sociedade cada vez mais evoluída, sabemos que, muitas vezes, as desi-

gualdades se mantêm e os direitos são relegados para segundo plano. Este 

mailto:nova.verde@ae.fd.unl.pt
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projeto pretende por estas questões na agenda, não só através de formação, como 

de contactos com a realidade e iniciativas práticas. Liderado pela Carolina Matos. 

Qualquer aluno da NOVA School of Law que pretende ajudar na concretização des-

tes projetos pode fazer sabê-lo junto da Direção, enviando uma mensagem de correio 

eletrónico para presidencia@ae.fd.unl.pt . 

 

• Gabinete Pedagógico 

Do Gabinete Pedagógico destaca-se o Seminário relativo à Eutanásia, realizado 

ainda presencialmente, no qual se reuniram mais de 60 pessoas para debater com ora-

dores qualificados e conhecedores um tema que à altura fervia, em virtude da votação 

da matéria na generalidade no nosso Parlamento; o Curso Breve International Humanita-

rian Law, demonstrando a aposta internacional e resultando num estrondoso sucesso em 

termos de adesão, interna e internacional; as rubricas durante a pandemia (NOVA 

LawConcept e “O Direito em Quarentena”) ajudaram, assim esperamos, os alunos a re-

fletir ativamente sobre a situação que de repente se instalou. Também no período mais 

complexo de Quarentena marcámos pela multidisciplinariedade: demos a oportunidade 

aos alunos de presenciar uma palestra de finanças pessoais apresentada pela DECO.  

Muito mais está ainda por fazer: uma terceira edição do Quórum, que se quererá 

ainda mais marcante por se assinalarem este ano os 200 anos do Constitucionalismo Por-

tuguês; o NOVA Practice, adiado desde Março; o Curso AEFDUNL, cujo tema foi esco-

lhido há meses pelos nossos alunos e pelos motivos que todos conhecemos só agora nos 

é possível preparar de forma cabal; e um segundo e último Seminário do Ciclo de Semi-

nários Onde Há Sociedade Há Direito, no qual se falará de Direito, de Tecnologia e da 

relação de ambos.  

Transversal a todo este nosso ano tem sido o esforço de aumentar os elementos 

de apoio disponíveis no site da AEFDUNL. Temo-lo conseguido fazer e continuaremos. 
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• Gabinete Recreativo 

O Gabinete Recreativo realizou, em fevereiro, a Festa de CARNOVAL em con-

junto com a SBE SU. Durante o período de confinamento adaptámos o que tínhamos 

planeado e realizámos o ONLINE QUIZ, a nível interno, na NOVA SOL, e num segundo 

momento, em consequência do feedback positivo, organizámos o NOVA MILLIO-

NAIRE, estendo-o à AEFMC, AEFCT e SBE SU.  

Neste sentido, pretendemos continuar a proporcionar estes momentos de diver-

são aliados ao espírito competitivo neste novo Ano Letivo. Para marcar o começo de um 

novo ano realizar-se-á um SUNSET que será um verdadeiro Welcome a todos os alu-

nos/alunas. Dezembro será marcado pela festiva Gala da NOVA SOL e onde serão ga-

lardoados os grandes vencedores dos prémios do ano.  

 

• Gabinete de Ação Social 

O Gabinete de Ação Social assenta grande parte da sua atividade no contacto com 

as pessoas e, nesse aspeto, a pandemia veio afetar o seu sucesso. Ainda assim, e antes do 

fecho das instalações da faculdade, conseguimos realizar a feira do livro sublinhado que, 

para uma iniciativa nova, teve uma adesão considerável por parte da comunidade.  

Já quando todos retomámos a casa, o Gabinete continuou a garantir a exequibili-

dade da bolsa de códigos, certificando-se de que ninguém deixaria de ter a legislação 

necessária para o acompanhamento das matérias. Além disto, através do preenchimento 

de formulários tentámos identificar os principais problemas dos alunos, os quais tentá-

mos resolver junto dos órgãos respetivos, quer da faculdade quer da universidade. A 

título informativo, divulgámos iniciativas inovadoras que surgiram durante o estado de 

emergência para que os alunos interessados pudessem ajudar e ainda fizemos uma re-

colha de fundos para o lar das Irmãzinhas.  

Agora que finalmente voltaremos ao campus, vamos retomar os momentos de vo-

luntariado que tão bem nos fazem sentir, sempre com o devido respeito pelas normas de 

segurança recomendadas. O Kit Rumo ao 20 também estará disponível graças ao apoio 

de várias sociedades que decidiram juntar se a nós nesta iniciativa. Entre outras ativida-

des e projetos, o nosso grande objetivo é garantir que todos os alunos dispõem das 
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condições e dos materiais necessários para o seu sucesso académico, ao mesmo tempo 

que se enriquecem a nível pessoal através de momentos de voluntariado. 

 

• Gabinete Cultural 

Ao longo do segundo semestre do ano letivo 2019/2020, foram várias as ativida-

des levadas a cabo pelo Gabinete Cultural da AEFDUNL, tais como a Agenda Cultural 

(que foi lançada sempre que possível e que regressou agora neste mês de Setembro); o 

sorteio, ao longo do mês de fevereiro, de três bilhetes duplos para o espetáculo de stand-

up "Sincera.Mente" de Jorge Mourato, em parceria com o Teatro Villaret; a criação de 

uma página de Spotify da AEFDUNL, que se encontra já recheada de playlists de estudo 

e não só, atualizada regularmente. Realizou-se também um concurso de escrita, o NOVA 

Storytellers, no qual contámos com a colaboração de três jurados especialistas em litera-

tura bem como com a revista Gerador, que premiou o vencedor deste concurso com a 

publicação do seu texto na versão física da revista. Importa, ainda, referir a colaboração 

com a livraria Sistema Solar e Documenta, que se disponibilizou para entregar um vale 

de oferta a quem escrevesse o melhor texto. Contámos com a participação do realizador 

João Nuno Pinto no primeiro episódio das NOVA Talks, disponível no YouTube (no 

canal AEFDUNL). Foram ainda celebradas protocolos entre a AEFDUNL e duas livrarias 

(Sistema Solar e Documenta e Tigre de Papel). 

No que toca ao próximo semestre, para além da manutenção das iniciativas regula-

res, será organizado um Festival Cultural, que contará com a presença de vários artistas 

bem como alfarrabistas e livrarias independentes. O objetivo é promover e dar visibili-

dade a estes pequenos negócios e jovens artistas. Por fim, realizar-se-á uma nova edição 

do NOVA Storytellers. Nesta segunda edição, teremos um tema diferente, mas continua-

remos a contar com júris entendidos na área. 

 

• Gabinete de Apoio Académico e Intercâmbio 

Logo antes da primeira época de exames foi elaborada a folha de Exames 101, 

que consistiu na compilação de informações bases, referentes aos exames, a realizarem-

se no 1º semestre, focada essencialmente para os alunos de 1º ano (que se encontravam 
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a realizar exames, pela primeira vez, na faculdade). Ainda antes do 2.º semestre se ini-

ciar, realizou-se uma palestra para alunos interessados em ingressar em Mestrado na 

nossa faculdade, em conjunto com a Prof.ª Doutora Athina Sachoulidou. Tivemos tam-

bém oportunidade de estar presentes na receção aos alunos de Intercâmbio, colaborando 

com o Departamento de Mobilidade da faculdade, aquando do período de matrículas 

dos mesmos. Diríamos que fomos mesmo o braço direito deste Departamento, cedo cri-

ando uma ligação com todo o grupo de Intercâmbio, seja através do NOVA Buddy (pro-

grama criado pela anterior Direção da AEFDUNL, no qual continuámos a apostar), seja 

através do Jantar de Acolhimento, (a nosso ver, definitivamente um ponto alta da estadia 

destes alunos, tendo contado com a presença de uma fadista, da Juristuna e de alguns 

Professores da nossa Faculdade), ou ainda pelo acompanhamento constante realizado 

junto dos mesmos, trabalhando sempre na sua eficaz integração.  

Enquanto o semestre prosseguia, desenvolvemos também uma Lista de Mestra-

dos, acessível a todos os alunos que pretendessem candidatar-se ao 2º ciclo de estudos. 

Com o início da época de exames, tentámos acompanhar os vários problemas levantados 

pelos alunos, levando-os juntos dos serviços e órgãos da Faculdade competentes, sempre 

com o intuito de os resolver com a maior brevidade possível. Este é, efetivamente, um 

dos objetivos que pretendemos alcançar durante este primeiro semestre: garantir um 

acompanhamento eficaz de todos os alunos, fornecendo-lhes as respostas necessárias e 

atempadas aos vários problemas que vão surgindo ao longo do nosso percurso acadé-

mico, principalmente, neste ano atípico que (infelizmente) atravessamos. Relembro que, 

para tal, o nosso email encontrar-se-á disponível a qualquer momento, sendo uma pla-

taforma em que podem ser ouvidos. 

 

• Gabinete de Comunicação 

Durante o primeiro semestre, o departamento desenvolveu um bom trabalho, tendo 

mantido uma comunicação ativa das atividades desenvolvidas pela Associação, man-

tendo e renovando parcerias, auxiliando os outros departamentos e mantendo uma 

ponte de comunicação com a faculdade. 

Quanto ao futuro, passa pela continuação do trabalho desenvolvido, com uma forte 

presença nas redes sociais, por forma a manter toda a comunidade académica ocorrente 
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das nossas atividades e trabalho desenvolvido. Com um aumento do número de parce-

rias existentes. Com uma relação forte e coesa com a faculdade, por forma a trabalharmos 

sempre em prol do que é o interesse dos alunos. E com uma equipa sempre disponível 

para ouvir, responder, esclarecer e auxiliar os alunos em tudo o que precisem. É nesta 

visão de departamento que a equipa que dele faz parte acredita, sabendo que tem a res-

ponsabilidade acrescida de ser a voz e cara da AEFDUNL em muitos momentos e que é 

determinante para a transparência do trabalho por todos desenvolvido. 

 

• Gabinete Desportivo 

Durante a quarentena, o Gabinete Desportivo tentou garantir que os membros 

da AEFDUNL se mantinham em boa forma com o Ginásio em Casa! Nesta rubrica a 

AEFDUNL aliou-se a dois personal trainers e providenciou aos seus estudantes um pre-

cioso momento de exercício físico, através de transmissão em direto no nosso Instagram, 

que a pandemia COVID-19 e o confinamento que se seguiu impossibilitaram que se re-

alizasse ao ar livre ou em ginásios. Também na ideia de melhorar o nosso confinamento, 

e estilos de vida associados, a AEFDUNL procurou dar algumas dicas propostas pela 

nossa parceria com a Dra. Isanete Alonso – nutricionista e professora no IP Leiria de 

modo a garantir que todos nós nos alimentávamos da melhor maneira enquanto perma-

necíamos confinados e saudáveis, no Espaço Nutrição. 

Neste semestre que agora se inicia, pretendemos recuperar as Dádivas de San-

gue, atividade que tem vindo a ser promovida há vários anos e que ajuda o IPST a obter 

colheitas para desenvolver as suas atividades num contexto de voluntariado. Planeamos 

realizar a Taça Nova Direito, como já vem sendo hábito e tradição na nossa faculdade, 

embora, com algumas limitações às quais não estávamos habituados. O Sports Fair tinha 

em vista uma diferente abordagem daquele que será possível realizar, pelo que se limi-

tará a uma pequena palestra de uma hora e meia onde discursarão 3 oradores com co-

nhecimento de causa e reputação sobre temas da área do Direito Desportivo. 

 

• Gabinete de Política Educativa 

 

O Gabinete de Política Educativa tem vindo a desenvolver sérios esforços em col-

matar aquilo que são falhas pedagógicas da Faculdade de Direito, bem como da 
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Universidade Nova de Lisboa. Este departamento, coordenado pelo Presidente da Dire-

ção, procurou apresentar uma série de formatos e formas de avaliação com o surgimento 

da pandemia da Covid-19, tendo procurado analisar numa fase posterior os constrangi-

mentos relacionados como o acesso à Ordem dos Advogados e as limitações que pode-

riam resultar da situação pandémica.  

Atualmente, o Gabinete encontra-se a desenvolver um esboço de um regula-

mento de revisão de notas, mantendo informados e procurando colaboração dos dife-

rentes órgãos que irão debater os assuntos em sede de conselhos próprios para o efeitos 

e aprovação dos mesmos. 

Os gabinetes de política educativa são departamentos habituais nas associações 

de estudantes que visam colaborar diretamente com os conselhos pedagógicos, científi-

cos e com opções legais tomadas pelos consecutivos governos e pastas ministeriais in-

cumbidas com a tutela destas temáticas.  

Poderão contactar este Gabinete através do e-mail da presidência – presiden-

cia@ae.fd.unl.pt - com as vossas preocupações relacionadas com estas temáticas. 

 

• Presidência e Tesouraria 

No que concerne à Presidência da AEFDUNL, esta tem coordenado toda a ativi-

dade da Associação de Estudantes. De destacar o contacto próximo com a Faculdade 

para a salvaguarda de soluções para todos os problemas que têm surgido com as ques-

tões da pandemia, sobretudo com a avaliação no semestre passado e a preparação deste 

novo ano letivo. 

Foram também asseguradas as relações externas com as restantes associações da 

faculdade e núcleos autónomos, e também foi garantida a representação da AE junto do 

CNED (Conselho Nacional de Estudantes de Direito). No seio do Conselho de Estudan-

tes (Conselho que reúne todos os Presidentes das AE’s da NOVA e membros da Reito-

ria), a Associação de Estudantes tem envidado esforços para arranjar soluções que per-

mitam a utilização de todos os espaços do Campus por todos os alunos nestas novas 

circunstâncias, bem como analisado e assegurado que a resposta social dos SASNOVA 

sai reforçada. 

A AEFDUNL tem agora também um novo website, mais dinâmico, interativo e 

visualmente apelativo, o que permitirá capitalizar o seu potencial enquanto hub de 

mailto:presidencia@ae.fd.unl.pt
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informações sobre a associação de estudantes e as suas atividades, e o futuro lançamento 

da nova marca NOVA Law SU, no próximo dia 12 de outubro. 

 De destacar também que a Comissão de Revisão Estatutária entrou já em funcio-

namento e que a Direção apresentou o seu projeto de revisão, ao qual todos têm acesso 

e sobre o qual todos podem dar o seu contributo, conforme os meios comunicados pela 

Comissão. 

No que toca à execução orçamental, é de notar que as finanças da AE estão sóli-

das, tendo sido pagas as dívidas expostas em sede de Assembleia Geral, estando em 

processo de avaliação de como poderão ser pagas as restantes (quotas da FADU desde 

2013 e valores do Fundo de Emergência à Faculdade desde o ano letivo 2016/2017).  

Auxiliámos também a Juristuna, participando no Programa de Apoio Infraestru-

tural do IPDJ e com o próprio orçamento da AE para o financiamento de parte de uma 

compra de instrumentos necessários para a Tuna prosseguir e melhorar o seu alcance e 

atividades. 

 

A equipa da AEFDUNL mantem-se empenhada em garantir que a vida da Asso-

ciação e dos alunos regressa à normalidade possível, contando com todas as adversida-

des que vierem. Estamos expectantes e confiantes de que tudo correrá pelo melhor. 

A AEFDUNL estará cá por ti, para todos os estudantes.  

 

 

 

 


