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O QUE NOS MOTIVA

A  Nova School of Law preza por ser uma instituição que
inspira a mudança. Desde a sua fundação que o pensamento
inovador tem pautado o seu espírito crítico.
 
A formação dos alunos assenta não só no desenvolvimento de
capacidades jurídicas, mas também na capacidade de pensar
e fazer diferente.
 
O  Jurista da Nova é um jurista pragmático, apto aos
problemas do mundo real e aos seus novos desafios. Assim,
também a Associação de Estudantes da Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa acompanha esta
mentalidade, pretendendo ser um opífero não só à vida
académica e socioeconómica, mas também ao 
 desenvolvimento curricular dos seus estudantes.
 
Queremos aproximar a nossa actividade à sociedade que nos
rodeia sendo essa a principal motivação que nos leva a
procurar parceiros que nos ajudem a concretizar os nossos
projetos sociais.
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GABINETE DE AÇÃO
SOCIAL

APOIOS  INDIRETOS  |  SEMESTRAIS

Os apoios indiretos consistem em ajudas
que a AEFDUNL por meio deste gabinete,
pretende atribuir aos alunos bolseiros. As
modalidades dos apoios indiretos são
oferecidas através da Bolsa de Códigos,
doando legislação fulcral para a licenciatura,
tal como cabazes com material diverso - "Kit
Rumo ao 20".
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Procuramos manter a academia próxima
da comunidade que a envolve por forma a
colmatar as necessidades que dela
decorrem, promovendo boas práticas
sociais talhadas para  os nossos  alunos.
Deixamos de pensar no voluntariado como
algo abstrato e pensamo-lo de forma
comunitária, procurando deixar um marco
na sociedade.

BANCO  DE  VOLUNTÁRIOS  |  ANUAL  



BANCO  DE  MANUAIS  |  ANUAL
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GABINETE DE AÇÃO
SOCIAL

O Banco de Manuais surge devido à
necessidade de suprimir as carências
económicas resultantes de um curso que
comporta custos avultados. A AEFDUNL
tem assim uma biblioteca onde os alunos
podem requisitar por longos períodos de
tempo  os manuais das  disciplinas sem
precisarem de os adquirir.

ATRIBUIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE
PROTEÇÃO  INDIVIDUAL   |  ANUAL

Iremos atribuir materiais de proteção
individual de forma gratuita (viseiras)
dando preferência a alunos bolseiros. De
igual modo, iremos também vender a
preço reduzido alguns equipamentos de
proteção individual.
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GABINETE DE AÇÃO
SOCIAL

FIM  DE  SEMANA  DE
VOLUNTARIADO  |  17 / 10  -  18 / 10  

Por vezes nem sempre temos tempo para
fazer voluntariado de forma regular, no
entanto pretendemos  dar mais uma
oportunidade aos estudantes que ainda não
puderam  abraçar esta prática social criando
um fim de semana repleto  de experiências
que dificilmente serão esquecidas.

MERCHANDISING  SOLIDÁRIO
ANUAL

O merchandising trará aos alunos da NOVA
School of Law a oportunidade de se munirem
com uma série de gadgets que irão facilitar a
sua vida diária. Isto poderá ser conciliado com
a oportunidade de contribuir simultaneamente
com um apoio destinado à ação social.



GABINETE DE AÇÃO
SOCIAL

FUNDO  DE  EMERGÊNCIA
SOCIAL  |  ANUAL

A imprevisibilidade da situação financeira das
famílias levou-nos  a implementar este fundo
de emergência social que salvaguarda a
manutenção dos nossos estudantes na
Nova  School  of  Law  em momentos menos
favoráveis através do pagamento das suas
propinas e quaisquer emolumentos
necessários.

Tem como objetivo reutilizar livros usados, mas,
mais do que isso, facilitar a troca dos manuais
entre os estudantes da faculdade, garantindo
assim o acesso aos mesmos  a preços acessíveis.
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FEIRA  DO  L IVRO  SUBLINHADO  

4 /03  &  12 / 10



GABINETE DE AÇÃO
SOCIAL
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SORTEIO  DO  TRAJE  ACADÉMICO  

 ANUAL

É por sabermos que a praxe ocupa um lugar
central e paralelo ao percurso académico que
consideramos ser necessário garantir que os
alunos interessados, mas que não tenham
possibilidades financeiras para  adquirir o
traje,  possam assim obtê-lo. 

PROJETO  1 /4  |  ANUAL

O Projeto ¼ procura ser uma alternativa acessível
ao alojamento de alunos deslocados que,  tendo
dificuldades económicas, não conseguiram  vaga
na residência da faculdade. O  projeto
consubstanciar-se-á num apartamento com vários
quartos à disposição dos alunos selecionados,
tendo por base o seu mérito e estatuto
económico-social. Este projeto será desenvolvido
em conjunto com alguns alunos interessados.
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GABINETE DESPORTIVO

SPORTS  FAIR  |  15 / 10

A Sports Fair é um dia em que os
estudantes da NOVA School of Law têm a
oportunidade de praticar diferentes
modalidades desportivas, aprender  a
cozinhar refeições mais saudáveis  no
âmbito da atividade "Cooking Zero Waste"
e debater alguns pontos de encontro entre
o Direito e o Desporto.
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Através do Instagram pretendemos realizar
espaços de atividade física regular. Com a
cooperação de personal trainers pretendemos
colocar inúmeros vídeos diários com exercícios
pensados para casa de modo a fomentar a prática
desportiva individual. 

GINÁSIO  EM  CASA !  |  ANUAL



GABINETE DESPORTIVO
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ESPAÇO  NUTRIÇÃO  |   ANUAL

Pretendemos desenvolver um espaço para manter
uma vida saudável durante a quarentena com o
auxílio de inúmeros nutricionistas que nos
providenciam vídeos demonstrativos e expositivos
sobre a melhor maneira de fazer face ao
confinamento mantendo-nos saudáveis e
criativos. 

TAÇA  NOVA  DIREITO   |  26 / 10

A  AEFDUNL pretende incentivar a prática
desportiva nos estudantes da NOVA School of
Law, criando um momento lúdico onde alunos  e
professores se juntam para jogar e conviver
enquanto jogam futsal.



GABINETE DESPORTIVO
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A AEFDUNL dá prioridade à prática desportiva e
a um estilo de vida saudável que se prolonga na
gestão das suas duas equipas: futsal masculino e
voleibol feminino. Faz parte do nosso objetivo
aumentar as condições dos nossos atletas
melhorando os equipamentos, espaços de treinos
e consecutivo acompanhamento das mesmas. 

EQUIPAS  DESPORTIVAS
ANUAL

Porque ajudar o próximo continua a ser uma
presença constante, mesmo no âmbito do
desporto, pretendemos continuar as sessões de
recolha de sangue num molde semestral. 

DÁDIVAS  DE  SANGUE  |  17 /02  &  12 / 1 1  
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GABINETE PEDAGÓGICO
JUNIOR  NOVA  SCHOOL  OF  LAW  

27 /07
 Em parceria com a Nova  School  of  Law,  a
AEFDUNL desenvolverá um projeto focado nos
prospetos alunos através da recriação de um
ambiente académico similar ao existente no dia-a-
dia. Assim, através de aulas simuladas, conversas
com alunos, núcleos e visitas guiadas à Faculdade
damos a conhecer aos novos agentes de mudança o
que a Nova  School  of  Law  tem de inovador para
lhes oferecer.
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MATERIAL  ACADÉMICO  |  ANUAL

A AEFDUNL recolhe elementos de apoio ao
estudo (testes e respetivas resoluções, exames e
resoluções, sebentas) relativos a disciplinas do
plano curricular da Licenciatura e dos
Mestrados para a disponibilização online.  



GABINETE PEDAGÓGICO
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A AEFDUNL, procura conferir aos alunos todas
as  skills  que um licenciado em Direito
geralmente não possui e necessita para se
destacar desde cedo no mercado de trabalho.
Para tal, criámos um segmento de workshops
práticos destinados à perceção
do  quotidiano  de  um jurista, lecionados por
profissionais notáveis.

NOVA  PRACTICE  |  19 / 10  -  23 / 10

SEMINÁRIOS :  ONDE  HÁ  SOCIEDADE ,

HÁ  DIREITO  |  05 /03  &  5 / 1 1

Criação de um ambiente em que os alunos
possam pensar serena e livremente o Direito,
nas suas mais variadas vertentes, projetando
assim  um espaço para a visão crítica sobre
temas-chave para o Direito,  como a
Tecnologia,  a partir de uma reflexão
de jure condendo.



GABINETE PEDAGÓGICO
QUÓRUM  I I I  |  01 / 10  -  02 / 10

Renascimento de uma distinta atividade
proporcionada pela AEFDUNL de simulação de
uma Revisão Constitucional com o intuito de treinar
de modo prático-lúdico as competências adquiridas
na disciplina de Direito Constitucional Português,
abrindo-a, contudo, a toda a comunidade
estudantil.      A primeira sessão terá como tema os
200 anos do Constitucionalismo Português –
Escolhas Constitucionais e a segunda, numa
vertente mais prática,  focar-se-á  na recriação de
trabalhos de revisão a decorrer na Assembleia da
República.
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PALESTRAS  AEFDUNL  

02 /04

Porque a formação de um jurista moderno não
se deve esgotar no plano curricular, e porque a
AEFDUNL reconhece e promove a sua
responsabilidade social, surgem as Palestras que
proporcionam aos alunos conhecimentos
alargados em variados campos do saber, desde
as Finanças Pessoas à Mobilidade Sustentável. 



GABINETE PEDAGÓGICO

Uma proposta de formação extracurricular
inovadora desenvolvida em parceria com a NOVA
School of Law que permite colmatar falhas no
que concerne ao plano curricular da Licenciatura,
não obstante se tratar de uma iniciativa destinada
a todos os Ciclos de Estudos, oferecendo uma
formação aprofundada nas matérias primordiais
do Mercado Único Europeu.

CURSO  O  MERCADO  ÚNICO  EUROPEU
16 ,  17 , 18 ,  23 ,24  E  25  DE  OUT  
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CURSOS  PRELIMINARES
 31 /08  -  4 /09
O tempo em que vivemos exige-nos determinadas
aptidões que surgem neste âmbito de formação
complementar. Os cursos de Excel e Matemática são
para um jurista ferramentas essenciais no
desenvolvimento das suas futuras funções de forma
mais competente e capaz. Por um lado, a matemática
mostra-se essencial na formação do raciocínio lógico
do indivíduo; por outro, a formação em Excel
representa a adaptação e versatilidade necessária ao
mercado de hoje.
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GABINETE CULTURAL
NOVA  TALKS  |  ANUAL

As NOVA Talks consistirão em conversas e
palestras sobre diversos temas com vista a
fomentar a discussão e o interesse pela cultura na
nossa faculdade. Realizaremos várias sessões, com
convidados do mundo do cinema, da literatura, da
música ou da pintura, dando-lhes a oportunidade
de falar das suas experiências e do seu trabalho
bem como de responder a algumas questões feitas
pelos alunos. O primeiro convidado é João Nuno
Pinto, cineasta português e realizador do filme
Mosquito, que esteve recentemente em exibição
nos cinemas e está atualmente na plataforma
Filmin.

Todos os meses a AEFDUNL publicará uma
agenda recheada de sugestões culturais, desde
filmes a exposições, passando por concertos,
álbuns e peças de teatro, que funcionará como
um roteiro de atividades culturais em Lisboa.

AGENDA  CULTURAL  |  MENSAL
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GABINETE CULTURAL
FESTIVAL  CULTURAL  |  12 / 10
O Festival Cultural decorrerá no início do primeiro
semestre do ano letivo 2020/2021 e terá a duração
de uma tarde. O recinto estará povoado com
bancas de alfarrabistas e de livrarias
independentes, com exposições de trabalhos de
alguns artistas e estudantes de artes bem como
palcos para concertos musicais. O objetivo desta
atividade é dar a alguns pequenos negócios a
oportunidade de exporem os seus produtos e a
alguns artistas jovens a oportunidade de
ganharem alguma experiência e visibilidade. 

A AEFDUNL vai organizar um concurso de escrita
no qual todos os alunos da faculdade poderão
participar. Serão aceites contos até duas páginas
sendo o tema livre. O júri será composto por
docentes e escritores de renome sendo que teremos
como parceiros o jornal da faculdade (Jur.nal), a
revista Gerador e a editora Sistema Solar e
Documenta.

NOVA  STORYTELLERS  

ABRIL -  OUTUBRO
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GABINETE CULTURAL
CURSO  CULTURAL  |  AGOSTO

A cultura é a melhor arma que podemos ter no séc.
XXI e, por essa razão, a AEFDUNL promoverá este
curso de verão para que juntos possamos
aprender sobre o valor da arte.
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GABINETE DE ACOMPANHAMENTO
ACADÉMICO E INTERCÂMBIO

JANTAR  DE  ACOLHIMENTO  AOS
ALUNOS  DE  INTERCÂMBIO  |  17 /02

Uma das principais funções deste Gabinete é
receber e integrar os alunos de mobilidade, quer
de Erasmus, quer de outros programas de
intercâmbio. Neste sentido, pretendemos realizar
um Jantar de Acolhimento Cultural de modo a
proporcionar a estes alunos a possibilidade de
experimentar comida típica portuguesa,
juntamente com atividades muito interessantes
onde estes poderão ganhar prémios de cunho
cultural, como tours ou visitas a museus.
Apostamos nesta ideia pois acreditamos  que estes
programas acabam por ter um grande impacto
positivo nos alunos que se encontram deslocados. 

O Orçamento Participativo da AEFDUNL é um
projeto de alocação de fundos específicos por parte
desta a projetos escolhidos e votados pelos alunos
para um maior bem-estar na Faculdade. 

ORÇAMENTO  PARTICIPATIVO
ANUAL
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GABINETE DE ACOMPANHAMENTO
ACADÉMICO E INTERCÂMBIO

YEAR  BOOK   |  ANUAL  

Elaboração de um livro com as fotografias,
depoimentos de professores, alunos e funcionários
da NOVA School of Law.  

Esta atividade consiste na publicitação de sugestões
feitas por alunos de intercâmbio sobre receitas, livros,
atividades, jogos ou qualquer outra atividades . Todas
as semanas um aluno de intercâmbio que se inscreveu
divulga algo novo, podendo ter nomeadamente ligação
com o país de origem. 

GET  TO  KNOW  ME  |  SEMESTRAL
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EXAMES  101  |  ANUAL

Procuramos elaborar uma lista detalhada do step-
by-step de como fazer exames na nossa instituição,
tendo como público alvo primário os alunos de
primeiro ano.



GABINETE DE ACOMPANHAMENTO
ACADÉMICO E INTERCÂMBIO

PROGRAMA  DE  TUTORIAS  |  ANUAL

O programa de Tutoria da AEFDUNL visa
proporcionar um apoio complementar e
personalizado aos estudantes do primeiro ciclo. A
nossa redes será composta por alunos de
Licenciatura ou recém-licenciados, que são, no
exercício das suas funções, acompanhados por
docentes das respetivas unidades curriculares. 

O NOVA Buddy é um programa de
apadrinhamento de alunos exchange por alunos
portugueses. A ideia é possibilitar que o aluno de
mobilidade se sinta acompanhado por um aluno
interno, ajudando-o com as mais variadas dúvidas
que tenha, assim como aconselhá-lo acerca das
várias disciplinas, ou até mesmo ser um amigo
para a vida. 

NOVA  BUDDY  |  SEMESTRAL
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GABINETE DE ACOMPANHAMENTO
ACADÉMICO E INTERCÂMBIO

ORIENTATION  DAY  |  SEMESTRAL

A AEFDUNL  na esteira da integração dos alunos
de intercâmbio, procura desenvolver atividades na
receção deste no seio da nossa comunidade
académica.
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L ISTA  DE  MESTRADOS  |  ANUAL
Elaboração de uma lista detalhada de mestrados
de universidades públicas e privadas com QR
codes de rápido acesso tal como um índice
esquematizado. O objetivo é auxiliar os alunos
finalistas na pesquisa da próxima etapa da vida
deles. 

Elaboração de um livro com fotografias de
eventos, depoimentos de alunos de
intercâmbio, de professores e funcionários
da NOVA School of Law.

SEMESTER  BOOK   |  SEMESTRAL



GABINETE DE ACOMPANHAMENTO
ACADÉMICO E INTERCÂMBIO

TALK  INTERNATIONAL  TO  ME
SEMESTRAL

Elaboração de uma lista com sugestões feita pelos
alunos de intercâmbio centrada à volta do pais de
origem dos mesmos.
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 ME  MYSELF  AND  I   |  ANUAL

A  MINHA  CASINHA  |  SEMESTRAL

Elaboração de uma lista com sugestões feita pelos
alunos internos da NOVA School of Law centrada
à volta das suas  cidades de origem.

Esta atividade consiste na publicitação de sugestões
feitas por alunos internos sobre receitas, livros,
atividades, jogos ou qualquer outra atividade . Todas as
semanas um aluno interno que se inscreveu divulga
algo novo, podendo ter nomeadamente ligação com o
país de origem. 



GABINETE DE ACOMPANHAMENTO
ACADÉMICO E INTERCÂMBIO

AI  SE  EU  SOUBESSE . . .  |  SEMESTRAL

Os alunos mais novos terão aqui uma
oportunidade única de ouvir conselhos dos alunos
mais velhos ou de alumni.
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GABINETE RECREATIVO
VIAGEM  AEFDUNL  

20 ,  21  E  22  DE  NOV

A festa temática comemorativa do Halloween da
AEFDUNL em colaboração com as Associações de
Estudantes de outras faculdades da UNL tem como
objetivo promover a criatividade e união entre os
diversos cursos, fomentando assim o espírito da NOVA.

FESTA  HALLOWEEN  |  29 / 10

33

Acreditamos que face ao contexto atual
devemos explorar o nosso próprio país e
descobrir as suas inúmeras riquezas. Assim,
pretendemos realizar uma viagem dentro de
Portugal, fomentando o contacto com o nosso
património cultural e natural.

CARNOVAL   |  20 /02

A AEFDUNL irá proporcionar-te a melhor festa de
sempre para poderes brincar aos folições em parceira
com a NOVA SU.



GABINETE RECREATIVO
GALA  LEX  APPEAL  |  DEZEMBRO

A Gala Lex Appeal prima por ser o grande
evento do ano. Representa o momento no qual
toda a comunidade da NOVA School of Law 
 (alunos, docentes e funcionários) celebra o fim
de mais um ciclo e onde são galardoados os
grandes vencedores dos prémios do ano, sendo
marcada por um ambiente festivo e elegante. 

A AEFDUNL pretende fomentar o convívio entre a
comunidade académica num ambiente longe da
doutrina e da jurisprudência, proporcionando
momento de descontração enquanto se desfruta do
pôr do sol. O Sunset será um verdadeiro Welcome a
todos os alunos.

PIZZA  QUIZZ  NIGHT  |  SEMESTRAL
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SUNSET  NOVA  DIREITO  |  12 / 10

Os momentos de diversão podem estar aliados ao
espírito competitivo. Por isso, pretendemos
associar uma noite descontraída de pizza a um
concurso de conhecimentos de cultura geral. 



GABINETE DE
ESTÁGIOS E SAÍDAS
PROFISSIONAIS 

AEFDUNL



GABINETE DE ESTÁGIOS E SAÍDAS
PROFISSIONAIS

BECOMING  A  MASTER  |  13 /04

A Feira dos Mestrados, alvo de circunstâncias
extraordinárias foi alvo de um rebranding este
ano. Pretendemos dinamizar a informação
colocada à disponibilidade dos prospetos alunos
com a criação de pequenas sessões de
esclarecimento com alunos que estejam
atualmente a frequentar o 2º ciclo de estudos,
dando assim uma experiência em primeira mão do
que é um Mestrado na NOVA.

Procuramos criar um concurso de artigos científicos  
em homenagem ao Professor Doutor Freitas do
Amaral com o intuito de desenvolver a produção
académica associada à marca da NOVA School of
Law, alargando o âmbito a todos os licenciados e
não licenciados de Direito do País. O concurso terá
por âmbito temático as áreas de especialização do
Professor Doutor Freitas do Amaral (Direito
Administrativo e Direito Constitucional). 

PRÉMIO  "CALL  FOR  PAPERS " :

FREITAS  DO  AMARAL  |  ANUAL
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GABINETE DE ESTÁGIOS E SAÍDAS
PROFISSIONAIS

JOBSHOP  |  1  SEMESTRE  20 /21

Dia de divulgação de sociedades e entidades
relevantes no mercado para um jurista de modo a
dar a conhecer aos nossos estudantes as
oportunidades que estão à sua espera.
Complementa-se com a existência de JobTalks e
um modelo de Speed Dating em que a
comunidade estudantil poderá ter a possibilidade
de uma experiência mais próxima com futuros
empregadores. 

Em parceria com o Departamento de Saídas
Profissionais da Nova School of Law aumentar o
planeamento de desenvolvimento curricular dos
nossos alunos com o intuito de aproximar o
curriculum vitae dos mesmos às expectativas
profissionais
 

JOURNEY   TOUCHPOINTS  |  ANUAL
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GABINETE DE ESTÁGIOS E SAÍDAS
PROFISSIONAIS

NOVA  CAREER  DAYS  |  3 ,4  E  5  JUN

Pretendemos proporcionar aos alunos um evento
composto por uma série de entrevistas rápidas
com empregadores de modo a impulsionar a
frequência de estágios, apresentando aos nossos
alunos a realidade profissional. Dinamizar ainda
mais a ligação entre a nossa comunidade
estudantil e as entidades empregadoras, num
modelo online, de modo a tentar colmatar a
ausência de entrevistas e possibilidades de
recrutamento pela situação atual.

A AEFDUNL consciente da existência de diversos
caminhos profissionais para um recém-licenciado
em Direito que não se circunscrevem à advocacia
ou magistratura pretende criar um espaço de
conversas mais informais, dando a conhecer aos
alunos profissões menos comuns no seu ramo,
aproximando-os destas. 

FORA  D 'HORAS  |  ANUAL
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GABINETE DE ESTÁGIOS E SAÍDAS
PROFISSIONAIS

INTERNATIONAL  NEGOTIATION

FORUM   |   1  SEMESTRE  20 /21

Pretendemos levar a cabo uma iniciativa de
negociação focada no âmbito internacional
proporcionando aos alunos que aspiram a
carreiras internacionais, uma experiência única.
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JOBSHADOWING

 1  SEMESTRE  2021

Promover experiências de acompanhamento junto
de entidades tipicamente menos imediatas ao
jurista. 
 



GABINETE DE
PARCERIAS E
MARKETING

AEFDUNL



GABINETE DE PARCERIAS E
MARKETING

NEWSLETTER  |  1  SEMESTRE  20 /21

A AEFDUNL pretende criar newsletters semanais
direcionadas aos diferentes anos em específico.
Não se irá cingir a publicitar atividades em si e
parcerias existentes para usufruto dos estudantes
mas também comunicar informações letivas como
testes, exames e reposição de aulas através do
contacto direto com os representantes de turma.

Procuramos consolidar parcerias com as mais
diversas entidades por forma a aumentar as
oportunidades dos associados, não associados tal
como todas as atividades que a AEFDUNL realiza
para que possamos oferecer mais e melhor.

ESTABELECIMENTO  DE  PARCERIAS
ANUAL

41



GABINETE DE PARCERIAS E
MARKETING

ROADSHOWS  |  ANUAL

A NOVA School of Law procura levar a sua marca
às escolas pelo país fora, demonstrando o que a
NOVA tem de melhor através dos seus alunos.
Assim, a AEFDUNL organiza conjuntamente com
a Faculdade e a Inspiring Future Roadshows por
várias escolas secundárias para mostrar o projeto
curricular da NOVA e esclarecer quaisquer
dúvidas dos futuros agentes de mudança.
 

A AEFDUNL conjuntamente com a NSL procura
desenvolver vários programas: de receção aos
alunos, caso da 1 semana de integração dos recém
matriculados; bem como outros programas de
exposição da faculdade, como o open day (3 de
junho) .

RECEÇÃO  AO  CALOIRO   E  OUTROS
EVENTOS  DE  INTEGRAÇÃO  
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Queremos desmistificar e descomplexar  a
sexualidade no seio da comunidade académica.
Compreendemos que ainda existam assuntos
tabu na sociedade, pelo que se apresenta como
uma prioridade abordar estas temáticas para uma
maior compreensão daquilo que é a sexualidade
humana.

100  PRECONCEITOS  

9 / 1 1  A  13 / 1 1

A tua saúde é uma prioridade para a Associação
de Estudantes. Nesta esteira pretendemos que
faças um check up e descubras se está tudo bem
contigo. Queremos que te protegas a ti e aos
outros.

RASTREIO  DE  DOENÇAS   |  12 / 1 1  
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SUMMER  COURSE  |  ANUAL
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Pretendemos com estes cursos fomentar o espírito
crítico e enriquecer profissionalmente os estudantes
da NSL dando-lhes a oportunidade de durante as
férias escolares poderem  aproveitar através de
formato digital os cursos da AEFDUNL.

E&L  |  26 /09  -  27 /09

Com uma nova conceptualização  porque ser
jurista  hoje  não se restringe ao saber do Direito.
Num mundo em que a economia e a capacidade
de gestão se revelam imperativas,  ser
multifacetado torna-se crucial para o desempenho
da advocacia.  Esta nova edição do curso de
empreendedorismo  vem assim  abrir as portas à
compreensão económico-financeira do modelo
empresarial, começando nas  Start  Ups  e
evoluindo para o modelo das Big Companies.




