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Introdução 
O final de um mandato é um momento agridoce onde é necessário ponderar os aspetos 

positivos e os negativos do ciclo que termina, avaliar as atividades realizadas e o seu 

funcionamento, e finalmente estabelecer as fundações sobre as quais o mandato seguinte 

será erigido. Deste modo, o Relatório de Atividades e Contas não é apenas um instrumento 

burocrático de validação do trabalho realizado no mandato anterior àquele onde é 

apresentado, mas também um repositório de conhecimento sobre o contexto e implicações 

do mesmo para o futuro da instituição em si. 

Foi com isto em vista que foi elaborado este Relatório, que consiste num resumo efetivo 

daquilo que foi o mandato, no ponto de vista das atividades realizadas, da sua avaliação geral, 

das receitas e despesas geradas e dos envolvidos na atividade da Associação. Procuramos 

ainda indicar certos números e estatísticas relevantes para este resumo. Isto foi conseguido 

através da metodologia de controlo de ação descrita nas primeiras páginas, sendo que foi 

necessário rigor de organização e execução para obter esta informação. Procuramos que com 

este documento seja possível construir uma visão do mandato, mesmo um tão fortemente 

afetado pela realidade pandémica, e avaliar o crescimento e progresso da Associação como 

um todo. Não podendo a evolução da AEDUM parar, esperamos ter contribuído para este, 

deixando um relato documental dos contributos do mandato. 

Qualquer questão ou dúvida poderá ser esclarecida com os dirigentes responsáveis pela 

elaboração deste Relatório, nomeadamente a Presidência da XXIV Direção. Finalmente, 

gostaríamos de agradecer a todos os que tornaram este mandato possível, com os seus 

inúmeros momentos de luz no meio da escuridão da pandemia. Apenas juntos conseguimos 

fazer crescer esta Casa, agradecendo esta equipa a oportunidade de ter feito parte dela. 
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Metodologia 
O planeamento, organização, avaliação e fecho das atividades do XXIV Mandato da AEDUM 

seguiu um roteiro determinado que permite assegurar a viabilidade e conservação de todo o 

processo. A sua compreensão é essencial para permitir uma avaliação do mandato. 

Começando com a elaboração do Plano de Atividades e Orçamento, os dirigentes da 

Associação determinam o rumo da sua atividade, as suas necessidades no que toca a recursos 

e financiamento, e a sua calendarização. Este documento é elaborado com a intenção de que 

seja cumprido, indicando o mínimo aceitável, mas abrindo portas ao improviso e adição.  

 

 

O efetivo Planeamento da Atividade é realizado aquando da aproximação do seu período 

calendarizado. Podendo variar com a dimensão ou tipo de atividade, deverá ser sempre 

atempado e tão antecipado quanto possível, culminando finalmente na sua Realização. 

Após a realização da atividade, decorre a Avaliação de Qualidade através de um instrumento 

de avaliação como um inquérito aos participantes ou uma sessão de auscultação. Este tipo de 

compilação de informação permite uma observação dos principais pontos positivos e 

negativos da atividade e do seu planeamento, que serão de seguida documentados no 

Relatório de Fecho da atividade, que recolhe todos os dados relevantes da mesma. 

É com base nestes relatórios que é finalmente realizado o Relatório de Atividades e Contas, 

que tem como objetivo a compilação da principal informação de cada atividade, assim como 

a sua avaliação e o seu impacto financeiro. Esta é, portanto, a metodologia utilizada para a 

realização deste documento, que serve como repositório de todo o trabalho do mandato.  

Plano de 
Atividades e 
Orçamento

Planeamento 
de Atividade

Realização de 
Atividade

Avaliação de 
Qualidade

Relatório de 
Fecho

Relatório de 
Atividades e 

Contas
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Órgãos Sociais 
Se uma instituição é mais do que as partes que a compõem, são, no entanto, as pessoas que 

valorizam e dignificam a realidade de uma instituição. A estrutura é mantida pelo trabalho 

dos indivíduos, cujas vitórias e derrotas são utilizadas como base para a construção do futuro 

da Associação por aqueles que os sucedem. Deste modo, é essencial registar os responsáveis 

pelo mandato, assim como todos os que o impactaram diretamente. 

 

Direção 

CARGO DIRIGENTE 

Presidente André Francisco Soares Carvalho Alves Teixeira 

Vice-Presidente Maria João Alves 

Vice-Presidente Ana Bela Veiga Costa 

Tesoureira Mariana Fernandes Machado 

Secretária Ana Margarida Araújo Silva 

Diretora de Gestão de Associados Inês Fernandes Basto 

Diretora de Logística Ana Sofia Martins Vieira 

Diretora de Ação Social Gabriela Soares Lemos 

Diretor de Inclusão Internacional André Lima Machado 

Diretora de Participação Estudantil Catarina Silva Lêdo 

Diretora de Apoio aos Alunos Rosa Maria Lopes Teixeira 

Diretora de Informação Maria João Ferreira Mendes 

Diretora de Identidade Visual Catarina Sotto Maior pereira 

Diretor de Debates João Afonso Maia da Silva 

Diretora de Conferências Ana Rita Fernandes Monteiro 

Diretora de Recreação Margarida Ribeiro Marques de Castro 

Diretora de Desporto e Cultura Jerusa Armando Dias Costa Semedo 

Diretor de Conteúdos Académicos Rúben Alexandre da Maia Azevedo 

Diretor de Publicações Diniz Caseiro Patrão 

Diretor de Formação Marcelo Alexandre Alves Campos 

Diretor de Carreiras Rui Filipe Costa e Sousa 



AEDUM | XXIV Direção  Relatório de Atividades e Contas 

9 

 

Mesa da Assembleia Geral 
CARGO DIRIGENTE 

Presidente Eduardo Nuno Fernandes Paiva 

Vice-Presidente Juliana Catarina da Silva Ferreira 

Secretário Alexandre Pereira da Silva 

Secretário Francisco Jorge de Sousa Maia Casanova 

Secretária Bruna Daniela Duarte Gonçalves 

 

Conselho Fiscal 
CARGO DIRIGENTE 

Presidente Inês Pereira Pitães 

Vice-Presidente Tiago André Fernandes Alves 

Relatora Rita Moura Carneiro 

Relator Vítor Fernando Igreja e Sá 

Relatora Ana Miguel Neto Ferreira 

 

Colaboradores 

CARGO DIRIGENTE 

Comunicação e Imagem Ana Sofia Gomes 

Comunicação e Imagem Camila Silva 

Comunicação e Imagem Rui Leite 

Desenvolvimento Profissional Ana Margarida da Costa Igreja 

Debates e Conferências Eva Beatriz Lemos Pereira 

Debates e Conferências Luana Fernandes Gomes 

Social Bárbara Dias 

Social Sara Nóvoa 

Pedagógico Eduarda Peixoto 
 

Estes foram os estudantes que trabalharam e serviram nos órgãos e departamentos internos 

no decorrer do XXIV Mandato da AEDUM, e que a impactaram nesse período. 
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Listagem de 
iniciativas 
No decorrer do mandato, que integrou ambos os anos de 2020 e 2021, foram realizadas 

inúmeras atividades e iniciativas. Deste modo, iremos indicar de seguida as principais 

iniciativas desenvolvidas, listando as mais relevantes, que não consistam apenas de 

publicações ocasionais, eventos para os quais a Associação é convidada ou participações dos 

seus dirigentes em atividades institucionais. Assim, iremos apenas listar as principais 

atividades desenvolvidas pela Associação, sendo algumas realizadas com parceiros. 

Iniciativas e atividades em 2020 

• 19/03 – Playlist Direito à Quarentena; 

• 19/03 – Conteúdo Informativo: O que é o Estado de Emergência? 

• 23/03 – Partilhar é Receber: Base de Dados de Apontamentos; 

• 24/03 – Celebração do Dia do Estudante;  

• 30/03 – Inquérito Especial aos Alunos – Covid-19; 

• 05/04 – Divulgação das Sebentas Digitais; 

• 05/04 a 10/05 – Desafia(-te); 

• 09/04 a 09/06 – Lançamento do Guia de Carreiras Jurídicas; 

• 10/04 – Carta aberta ao Exmo. Sr. Reitor da Universidade do Minho; 

• 27/04 a 1/05 – I Congresso Digital;  

• 01/05 – Celebração do Dia do Trabalhador; 

• 08/05 – Tutorial: Como Fazer uma Máscara Reutilizável;  

• 12/05 – Novo Formulário de Queixas e Sugestões Académicas; 

• 18/05 – Celebração do Enterro da Gata; 

• 18/05 – Call de Colaboradores de Comunicação e Imagem; 

• 29/05 – Falar Direito: Estabelecimentos Prisionais;  

• 01/06 – 4 em Linha: A um Passo do (Des)emprego; 

• 3 a 5/06 – Congresso Online Direito e Medicina “Uma vítima, um jurista e um médico 

entram num bar”; 

• 05/06 – Celebração do Dia Mundial do Ambiente; 

• 10/06 – Celebração do Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas; 
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• 10/06 a 10/07 – Orçamento Participativo; 

• 12/06 – 1ª Assembleia de Delegados; 

• 16/06 – Lançamento do Guia do Bom Delegado; 

• 18/06 – Lançamento do Guia de Mestrados; 

• 22/06 – Reabertura da Sede da AEDUM; 

• 25/06 – 1º Grupo de Foco de Alunos Internacionais; 

• 29/06 – Falar Direito: Os Direitos Humanos na História; 

• 17/07 – Questionário Pedagógico de Adaptação do Ensino: Como decorreu o ensino ao 

longo do segundo semestre? 

• 20 a 23/07 – Formação Intensiva: Direito dos Contratos de Trabalho; 

• 20/07 – Lançamento de Oportunidade de Estágio: Sindicato dos Trabalhadores do 

Comércio, Escritórios e Serviços do Minho; 

• 21/07 – 1º Ep. How is Law Studied Around the World?  

• 27/07 – Cerimónia de Formatura; 

• 27/07 – Lançamento do Anuário 2016-2020; 

• 06/08 – Porquê Direito? – Sessão de Esclarecimento para Alunos de Secundário; 

• 01 a 30/09 – Setembro Amarelo; 

• 01/09 – Lançamento de Oportunidade de Estágio: SG Advogados; 

• 15/09 – Celebração do Dia Internacional da Democracia; 

• 28 a 30/09 – Programa AEDUM Liveshow; 

• 28/09 e 02/10 – Lançamento do Programa de Acolhimento Law Buddies; 

• 03/10 – Sessão de Acolhimento aos Novos Alunos;  

• 04/10 – Reabertura da Sede da AEDUM; 

• 05/10 – Celebração da Implantação da República; 

• 10/10 – Celebração do Dia Mundial da Saúde Mental; 

• 12, 14 e 16/10 – Workshop de Design Gráfico; 

• 21/10 – Lançamento da Loja Online AEDUM; 

• 22/10 – Conferência: Mulheres no Direito; 

• 15/10- Call de Colaboradores Geral; 

• 29/10 – Parte de ti: Sessão de Convívio e Intercâmbio Cultural; 

• 30/10 – Falar Direito: Refugiados; 

• 5 e 6/11 – Curso Breve Direito do Espaço; 

• 06/11 – Sessão de Auscultação: O Pedagógico à Conversa com os Alunos; 

• 17/11 – Sessão de Esclarecimento Erasmus: Conhece Mais de Perto; 

• 17/11 – Entrevistas Eleições Presidenciais: Ana Gomes; 

• 24/11 – Aula Aberta: A Administração Pública e a Proteção de Dados; 

• 24/11 – Lançamento do Grupo de Estudo “O legislador és tu!”; 

• 01/12 – Concurso de Fotografias Natalícias; 

• 01/12 – Celebração da Restauração da Independência; 

• 03/12 – Workshop: Quero Criar uma Empresa, e agora? 
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• 04/12 - Entrevistas Eleições Presidenciais: Tiago Mayan; 

• 04/12 – Lançamento: Direito à Magia do Natal; 

• 7 a 12/12 - Recolha Solidária de Alimentos e Roupa; 

• 07/12 – Sessão de Esclarecimento: Delegação de Braga da Ordem dos Advogados; 

• 09/12 – Montagem da Árvore de Natal da Escola de Direito; 

• 10/12 – Entrevistas Eleições Presidenciais: Marisa Matias; 

• 11/12 – Workshop: Direito dos Imigrantes em Portugal; 

• 14/12 – Feira de Voluntariado; 

• 15/12 – Aniversário da AEDUM: Painel de Antigos Dirigentes; 

• 21/12 – Jantar de Natal de Direito; 

• 21/12 – Questionário Pedagógico: Avaliação Pós-Semestre; 

• 23/12 – Sessão: Na Cozinha com a D. Carmelinda; 

• 25/12 – Mensagem de Boas Festas da AEDUM; 

• 27/12 – Sarau de Inverno; 

Iniciativas e atividades em 2021 

• 04/01 – Lançamento de Oportunidade de Estágio: NOVA Advogados; 

• 05/01 – Lançamento de Oportunidade de Estágio: RC Advogados; 

• 11 e 12/01 – Curso Breve de Arbitragem; 

• 8/01 – Entrevistas Eleições Presidenciais: João Ferreira;  

• 12/01 – 2º Grupo de Foco de Alunos Internacionais; 

• 15/01 – Entrevistas Eleições Presidenciais: Vitorino Silva; 

• 18/01 – Lançamento de Oportunidade de Estágio: TNA Advogados; 

• 19/01 – Palestra: The Checks & Balances of Power in the US Constitution; 

• 26 a 30/01 – Festival de Cidadania: Civitas; 

• 29/01 – 2º Ep. How is Law Studied Around the World? 

• 01/02 – Comunicado Avaliação e Ferramentas Intrusivas; 

• 11/02 – Aula Aberta: Direito do Desporto e Match Fixing; 

• 16/02 – Conferência de Justiça Restaurativa; 

• 17/02 – Lançamento de Entregas Postais de Material de Estudo; 

• 18/02 – Workshop: Fashion Law; 

• 22 a 26/02 – XXIV Semana de Direito; 

• 08/03 –Celebração do Dia Internacional da Mulher; 

• 12/03 – Workshop: Corrupção, Criminalidade Económica Conexa e a sua Relação com os 

Direitos Humanos;; 

• 12 e 13/03 – II Congresso de Direito na Saúde; 

• 16/03 –Celebração do Dia da Liberdade de Informação; 

• 18 e 19/03 – Simulações de Julgamento: JulgAEDUM; 

• 22 a 26/03 – Officium Legis: Feira de Carreiras Jurídicas;  
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• 24/03 –Celebração do Dia Nacional do Estudante; 

• 09/04 – Painel: A minha Vida (não só) Académica; 

• 12 e 13/04 – Oficina Scripto: Oficina de Escrita Jurídica; 

• 10/04 – Falar Direito: O Futuro da UE; 

• 16 e 17/04 – I Congresso Direito Internacional; 

• 20/04 – Formação em LinkedIn; 

• 22 e 23/04 – Curso Breve: Direito da família e das crianças: a adoção 

• 24/04 – 3ª Assembleia de Delegados;  

• 25/03 –Celebração da Revolução dos Cravos; 

• 26/03 –Distribuição de Cravos pela Escola de Direito; 

• 28/04 – Workshop: Soft Skills e Porque São Importantes; 

• 20 a 24/04 – Bingo Jurídico; 

• 30/04 – Curso de Primeiros Socorros; 

• 01/05 – 3ª Assembleia de Delegados; 

• 01/05 – Celebração do Dia do Trabalhador; 

• 02/05 – Lançamento Revista Vox Iuris; 

• 07/05 – Posicionamento Face ao Sistema de Bonificações; 

Esta foi a cronologia base das atividades e iniciativas realizadas durante o mandato. 

Lembramos que excluídas da lista estão participações em eventos de instituições externas, 

reuniões de trabalho interno e externo, assembleias gerais, momentos de represen tação e 

participação em órgãos e muitos mais eventos que consideramos inadequado indicar nesta 

lista devido ao facto de não ter sido realizado ou dinamizado em grande parte pela nossa 

Associação. 

É importante notar que grande maioria destas iniciativas foram digitais, devido às condições 

de saúde pública e à realidade pandémica. Mesmo assim, consideramos que uma iniciativa 

digital deverá receber atenção e destaque se incluir trabalho realizado e desenvolvido pela 

associação nesse sentido. Não foram contabilizadas ou indicadas atividades com várias 

sessões associadas, a não ser casos onde as sessões fossem em si atividades diferentes e não 

colocadas em sucessão ou debaixo de um mesmo programa imediatamente realizável num 

espaço de tempo que fosse possível de descrever enquanto intervalo. 

De acordo com esta análise, a XXIV Direção da Associação de Estudantes de Direito da 

Universidade realizou no mandato de 20/21 cerca de 110 iniciativas, já excluindo atividades 

administrativas, sendo que várias destas incluem subactividades não contabilizadas no total, 

como no caso de grandes congressos, conferências ou iniciativas alargadas ou de vários dias. 
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Análise Relações 
Externas  
Uma das principais missões de uma associação de estudantes são os seus deveres de 

representação, englobando aqui a sua ação interna de auscultação e a sua ação externa de 

reivindicação, assim como as suas relações externas com instituições e entidades do mercado 

de trabalho, num trabalho de criação de pontes na procura da defesa dos estudantes. Como 

tal identificamos cinco áreas de atuação de relações externas, estando a maioria relacionada 

com política educativa e com aproximação ao mercado de trabalho, sendo que abordaremos 

os principais trabalhos realizados e resultados atingidos. 

Conselho Nacional de Estudantes de Direito 
A AEDUM faz parte de uma estrutura nacional que engloba a grande maioria das associações 

de estudantes de Direito das Universidades públicas e privadas portuguesas. No contexto do 

CNED, a AEDUM esteve presente em todas as Assembleias Gerais da estrutura, contando 

ainda com presença de estudantes do Minho nos órgãos da mesma. No contexto destas 

Assembleias, a Associação apresentou e discutiu várias propostas no sentido de defender 

mais ativamente os direitos dos estudantes a nível nacional, particularmente no contexto 

da pandemia que nos assola. Os dirigentes da AEDUM marcaram também presença em todas 

as reuniões Setoriais da estrutura, assim como nas reuniões ocasionais de Presidentes, com 

o objetivo de assegurar uma larga presença da Associação nos momentos de discussão e 

decisão, e no sentido de alargar a cooperação entre associações fortalecer a rede.  

Findo o trabalho do mandato, podemos afirmar que a AEDUM assumiu um papel mais 

interventivo no contexto associativo nacional, estabelecendo boas relações com os seus pares. 

Escola de Direito da Universidade do Minho 
A AEDUM é a associação representativa dos estudantes de Direito da Escola de Direito da 

Universidade do Minho. Nesse sentido, participou em todas as reuniões de Comissão de 

Curso e Conselho Pedagógico, dos quais é membro convidado, assumindo também um papel 

ativo nas Assembleias Gerais do CEJUR, do qual integrou o Conselho Fiscal. A elaboração de 

vários inquéritos, a análise dos mesmos e a constante comunicação e colaboração com a 
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Escola permitiram fazer frente aos principais desafios deste período difícil, tendo esta atitude 

proativa sido essencial. Foram também desenvolvidas relações de proximidade com as 

associações que atuam na Escola, particularmente a AECRIMUM e a ELSA UMinho, no sentido 

de apoiar estas associações quando necessário, contribuir para um bom trabalho em contexto 

de sede partilhada, desenvolver atividades conjuntas e atuar como frente unida na defesa 

dos interesses de todos os estudantes da Escola. 

Findo o trabalho do mandato, podemos afirmar que a AEDUM assumiu um papel mais 

reivindicativo, servindo de ponte entre a Escola e os estudantes, e colaborando no sentido de 

melhorar as condições de estudo e vivência na Escola, dentro e fora do contexto pandémico. 

Universidade do Minho 
A AEDUM procurou assumir também um papel ativo na defesa de todos os estudantes da 

Universidade do Minho face às condições impostas pelas autoridades académicas, no sentido 

de assegurar a defesa dos direitos dos estudantes, de Direito e não só. Neste sentido 

desenvolveu iniciativas de comunicação aberta e reivindicação para com a Reitoria da 

Universidade, procurando também assumir posições face às principais dificuldades dos 

estudantes que podem ser solucionadas por ação da Universidade ou do Governo. A AEDUM 

procurou também estabelecer uma relação de proximidade com várias associações da 

UMinho, com particular destaque para aquelas com que desenvolveu protocolos escritos ou 

iniciativas partilhadas, como o GACCUM, AAUMinho, CECRI, NEMUM, entre outros. Procurou-

se estabelecer com estas associações posições de política educativa partilhadas, tendo 

como objetivo aumentar a capacidade de impacto local dos estudantes, assim como 

desenvolver iniciativas partilhadas que aumentassem os públicos de todos os intervenientes.  

Findo o trabalho do mandato, podemos afirmar que a AEDUM assumiu um papel ativo e 

reivindicativo na Academia Minhota, sendo reconhecida como um núcleo de destaque na 

Universidade, e estabelecendo boas relações com as restantes instituições e associações. 

Município de Braga 

A AEDUM existe enquanto Associação Juvenil no Conselho de Braga, e como tal deve assumir 

um papel ativo na construção de um município melhor, pelo que o impacto na comunidade 

foi uma das principais preocupações do mandato. Neste sentido foram estabelecidos vários 

contactos e relações com instituições e associações da cidade, procurando estabelecer 

parcerias que permitam o desenvolvimento de iniciativas que beneficiem não apenas os 

estudantes, mas os munícipes que poderão beneficiar com o contacto com a Associação e os 

seus associados. Neste sentido, a AEDUM também tomou um papel ativo na participação nas 

reuniões e iniciativas do Conselho Municipal da Juventude, estando presente em todos os 

momentos, incluindo no trabalho preparatório para o Encontro nacional de Conselhos 

Municipais de Juventude. Procurou-se ainda o desenvolvimento de uma relação de 

proximidade com a Câmara Municipal de Braga, no sentido de obter apoio para a realização 
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de atividades no futuro e de impactar positivamente a cidade. Este âmbito foi 

particularmente afetado pela realidade pandémica, mas apresenta um vetor de construção 

de uma relação futura da Associação com a cidade que permita um maior destaque e 

contribuição da Associação, reforçando a estrutura e aumentando a sua capacidade de ação. 

Findo o trabalho do mandato, podemos afirmar que a AEDUM tomou passos para se afirmar 

como uma instituição relevante para cidade, não apenas a Academia, sendo que muito ainda 

ficou por fazer neste âmbito, apesar do sucesso do seu trabalho de política educativa. 

Região do Minho 

A AEDUM encontra-se na posição privilegiada de ter acesso a todo o quadrilátero urbano do 

Minho, podendo impactar toda a região a partir da sua sede na Universidade. Neste sentido 

foi desenvolvido um trabalho exaustivo e progressivo de contacto e desenvolvimento de 

relações com entidades profissionais da região Minho, de modo a aumentar a base de 

oportunidades que a Associação pode fornecer aos seus estudantes. Deste modo foram 

contactadas várias instituições públicas, escritórios de advogados, tribunais, cartórios 

notariais, empresas tecnológicas, seguradoras, bancos, consultoras, entre outros. Vários 

dos contactos realizados deram origem a relações de parceria formalizadas, sendo verdade 

que uma grande maioria não deu origem a relações produtivas. Dito isto, a realidade 

pandémica obstruiu muito do trabalho realizado, particularmente no âmbito do 

desenvolvimento de iniciativas de aproximação dos estudantes ao mercado de trabalho, pelo 

que o investimento neste programa de relações externas organizadas deverá ser mais 

proveitoso e facilitado num futuro próximo onde o contacto pessoal e a presença física não 

apresentar obstáculo. 

Findo o trabalho do mandato, podemos afirmar que a AEDUM aumentou e diversificou a sua 

base de contactos e intervenção na região do Minho, fornecendo uma boa base para esforços 

futuros com que aumentar divulgação, oferta de oportunidades e capacidade de ação. 
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Análise Geral 
Financeira 
Após o final do mandato, é essencial fazer um balanço daquilo que foi a despesa, receita, 

saldo e taxa de execução relativa ao orçamento inicial, com dados que permitam análise geral. 

No que toca despesas, verificamos uma diminuição acentuada, principalmente devido à 

virtualização e digitalização das muitas iniciativas da Associação, tendo em conta as 

necessidades de saúde pública. A devolução de apoios devido à falta de execução de 

atividades presenciais aumentou a despesa inesperadamente, mas o restante esteve 

bastante abaixo do que esperado, demonstrando que mais investimentos poderiam, e 

deveriam, ter sido feitos. No que toca a receitas, verificamos um aumento das receitas 

editoriais, assim como das iniciativas de formação, dinamizadas principalmente à distância. 

Grande parte das atividades de alta dimensão eram em formato presencial, particularmente 

as recreativas, sendo que deste modo a receita de certos departamentos também foi 

bastante mais diminuta do que esperado. Dito isto, as diferentes fontes de receita 

compensaram esta diminuição, assegurando um fundo de maneio confortável para o futuro. 

 

Departamento Despesa Executada Receita Executada Saldo Final 

Presidência e Tesouraria 2,379 € 12,002 € 9,623.48 € 

Social 576 € 454 € -121.50 € 

Debates e Conferências 478 € 160 € -318.20 € 

Recreativo 182 € 0 € -181.60 € 

Administração 809 € 1,176 € 367.52 € 

Editorial 4,866 € 8,601 € 3,734.95 € 

Desenvolvimento Profissional 263 € 1,226 € 963.00 € 

Comunicação e Imagem 145 € 80 € -65.20 € 

Pedagógico 41 € 98 € 57.00 € 

TOTAL 9,737 € 23,797 € 14,059.45 € 

Resultado Líquido Transitado: Crédito Transitado: Saldo Relativo ao Mandato Anterior: 

14,059.45 € 580.00 € 3,674.40 € 
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Presidência 
Responsáveis  
André Teixeira, Mariana Fernandes, Ana Bela Costa, Maria João Alves, Margarida Silva 

Análise Geral 
O trabalho de uma Presidência não é facilmente quantificável, mas é avaliável no sentido de 

que o seu funcionamento se reflete no desempenho de toda a restante associação. Assim, 

acreditamos poder afirmar que o trabalho de gestão realizado foi altamente proveitoso para 

a associação, promovendo a Presidência uma reforma administrativa em todas as áreas de 

atuação da Associação, na procura de profissionalização da mesma. Apesar de nem todos os 

objetivos terem sido cumpridos, a equipa de gestão dedicou-se ao apoio direto aos restantes 

dirigentes, podendo afirmar com confiança ter dirigido a atividade no melhor das suas 

capacidades e realizado trabalho extensivo de representação dos estudantes e gestão geral. 

No que toca à execução financeira, as receitas recebidas diretamente pela Presidência 

constituem apoios distribuídos pelas restantes áreas da associação, sendo que custos 

relativos a funcionamento, representação e manutenção de certos serviços essenciais 

constituem as suas despesas. Aumentos nas despesas de funcionamento foram equilibrados 

por cortes na representação. Nesse sentido, a execução orçamental esteve dentro do previsto, 

com exceção da devolução da maior parte do apoio do IPDJ, devido à situação pandémica. 

Execução Financeira Geral 
Rubrica  Despesa Receita Saldo Executado 

Apoio IPDJ 1,454.72 € 1,617 € 163 € 

Apoio AAUM 0 € 0 € 0 € 

Transitado 0 € 10,385 € 10,385 € 

Novo Banco 192 € 0 € -192 € 

Representação 80 € 0 € -80 € 

CNED 366 € 0 € -366 € 

Apoios Diversos 0 € 0 € 0 € 

Funcionamento 184 € 0 € -184 € 

Domínios 102 € 0 € -102 € 

TOTAL 2,379 € 12,002 € 9,623 € 
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Apoio IPDJ 

Descrição e Avaliação 
O Instituto Português de Desporto e Juventude atribui anualmente vários programas de apoio 

a estruturas associativas. A associação executou candidatura ao Programa Anual de Apoio 

Juvenil. O valor recebido neste mandato equivale ao apoio atribuído no mandato anterior, 

pelo que é esse que se encontra discriminado, após a sua receção nas suas duas tranches, e 

a devolução necessária devido à inexecução de atividades presenciais apoiadas pelo IPDJ. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Devolução 1,454.72 € 
Programa de Apoio 

Juvenil Anual 
1,617 € 

Total 1,454.72 € Total 1,617 € 

     

   Saldo 163 € 

 

Apoio AAUM 

Descrição e Avaliação 
Anualmente a AAUMinho atribui um apoio através do seu programa de Apoio a Núcleos e 

Seções. A candidatura de 2020 da AEDUM foi realizada e aceite, tendo sido atribuído um valor 

e assinado protocolo nesse sentido. No entanto, como ainda não foi recebido o apoio, este 

não foi incluído enquanto receita executada, apenas enquanto crédito por receber incluído 

no resultado financeiro final, não em formato líquido, mas contabilizado no saldo do mandato. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € 
 

 

Total 0 € Total 0 € 

     

   Saldo 0 € 

   Crédito 580 € 
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Transitado 

Descrição e Avaliação 
O fundo de maneio líquido que transitou do anterior mandato não foi inicialmente 

incorporado no orçamento desenvolvido no início do mandato, mas foi agora aqui indicado 

para efeitos contabilísticos. Não tendo o mesmo sido modificado, entra enquanto receita. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € Ativos Transitados 10,385.05 € 

Total 0 € Total 10,385.05 € 

     

   Saldo 10,385.05 € 

 

NOVO banco 

Descrição e Avaliação 
As despesas com a conta bancária e a manutenção do terminal de multibanco entram nesta 

rubrica, tendo sido as inicialmente orçamentadas e não sofrendo alterações de tipo algum.  

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Manutenção de 
Conta 

78 € (-) 0 € 

TPA 114 € (-) 0 € 

Total 192 € Total 0 € 

     

   Saldo -192 € 
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Representação 

Descrição e Avaliação 
Vários dos momentos de representação que se exigem à Presidência da associação implica 

deslocações, particularmente no contexto de reuniões com parceiros ou com  

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Transportes 80.45 € (-) 0 € 

Total 80.45 € Total 0 € 

     

   Saldo -80.45 € 

 

CNED 

Descrição e Avaliação 
O Conselho Nacional de Estudantes de Direito exige uma quota para efeitos de pertença à 

rede, assim como constantes deslocações para reuniões setoriais ou assembleias gerais. A 

diminuição de despesa nas deslocações advém principalmente da conversão para o digital de 

muitos destes momentos, não exigindo estes momentos virtuais qualquer tipo de custo. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Deslocações 196.4 € (-) 0 € 

Quotas 170 € (-) 0 € 

Total 366.40 € Total 0 € 

     

   Saldo -366.40 € 
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Apoios Diversos 
Descrição e Avaliação 
Esta rubrica serviu como mecanismo de acumulação de receita esperada, acabando por ser 

inutilizada devido à ausência de necessidade por falta de apoios não generalizados. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

     

   Saldo 0 € 

 

Funcionamento 

Descrição e Avaliação 
Estão aqui discriminadas as principais despesas de funcionamento dos dirigentes da 

Associação, envolvendo principalmente as deslocações necessárias para desenvolvimento de 

atividades ou atuação em reuniões. Está também discriminada a despesa com a publicação 

dos estatutos, tarefa deixada por fazer no anterior mandato e estruturalmente necessária. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Despesas de 

Funcionamento 
59 € (-) 0 € 

Estatutos 125 € (-) 0 € 

Total 184 € Total 0 € 

     

   Saldo -184 € 
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Domínios 

Descrição e Avaliação 
Estão incluídas nesta rubrica as despesas relativas ao domínio do site e ao sistema de correio 

eletrónico hierarquizado da associação, estando quantificadas duas prestações devido à 

integração do pagamento do mandato anterior, não indicado como despesa anteriormente. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Domínios do Site e 
Email 

102 € (-) 0 € 

Total 102 € Total 0 € 

     

   Saldo -102 € 
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Departamento de 
Administração 
Responsáveis 
Inês Fernandes, Ana Sofia Vieira 

Análise Geral 
O trabalho da Administração tende a não ser visível devido à sua vertente interna, mas é do 

mais crítico para uma instituição. No que toca ao trabalho realizado, e apesar da ausência de 

algumas novas iniciativas, este foi de enorme valor para a atuação da restante associação, e 

permitiu a profissionalização da sua atividade, mesmo em condições difíceis.  

No que toca à execução financeira, as receitas recebidas advêm principalmente das quotas 

de associados e da introdução de revenda de materiais. As despesas da administração foram 

como esperadas, com ênfase nos materiais para trabalho de outros departamentos, para a 

introdução do sistema de faturação e para o fabrico de cartões. Contrariamente ao esperado, 

não foi possível o desenvolvimento de merchandising, nem a realização de um retiro 

formativo, algo que teria sido de enorme valor para formação interna da equipa. 

Execução Financeira Geral 
Rubrica  Despesa Receita Saldo Executado 

Associados 204 € 998 € 794 € 

Merchandising 0 € 0 € 0 € 

Sistema de Faturação 118 € 0 € -118 € 

Programa de 

Colaboradores 
0 € 0 € 0 € 

Retiro Formativo 0 € 0 € 0 € 

Materiais Diversos 343 € 0 € -343 € 

Revenda de Materiais 144 € 178 € 35 € 

TOTAL 809 € 1,176 € 368 € 
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Associados 

Descrição e Avaliação 
A importância do aumento do número de associados e o seu registo adequado não pode ser 

subvalorizada. Foi felizmente possível melhorar o sistema de registo de associados, modificar 

e renovar os cartões de sócio, diminuindo o preço das quotas mas aumentando receita.  

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Cartões 179 € Quotas 998 € 

Stickers 25 € (-) 0 € 

Total 204 € Total 998 € 

     

   Saldo 794 € 

 

MERCHANDISING 

Descrição e Avaliação 
O objetivo inicial de desenvolvimento de uma linha de merchandising não foi atingido, por 

dificuldades técnicas e financeiras. O terreno foi, no entanto, preparado para permitir uma 

abordagem agora mais informada no futuro, sendo este um projeto promissor de futuro. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Garrafas 0 € Garrafas 0 € 

Blocos 0 € Blocos 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

     

   Saldo 0 € 
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Sistema de faturação 

Descrição e Avaliação 
A introdução do sistema de faturação Vendus permitiu em primeiro lugar profissionalizar a 

infraestrutura de vendas da associação, os mecanismos de encomendas de materiais e a sua 

loja eletrónica, sendo portanto uma enorme mais valia e um sucesso que compensa a despesa. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Sistema de 
Faturação 

118 € Sistema de Faturação 0 € 

Total 118 € Total 0 € 

    

   Saldo -118 € 

 

Programa de colaboradores 

Descrição e Avaliação 
A integração de colaboradores e o seu recrutamento foi um processo essencial para o 

crescimento e maturação da Associação, sendo essencial que continue a evoluir e a permitir 

a participação de novos estudantes. Não existiram despesas devido á inexistência de 

momentos presenciais de formação e convívio, para alem dos mais tardios de trabalho. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Kit Inicial 0 € (-) 0 € 

Coffee Breaks 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

     

   Saldo 0 € 
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Retiro Formativo 

Descrição e Avaliação 
Um retiro formativo é essencial para o desenvolvimento do espírito de equipa e para 

introduzir as capacidades e ferramentas que irão necessitar. Após várias tentativas e 

dificuldades, não foi possível realizar o retiro devido à situação pandémica, sendo cancelado. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Retiro Formativo 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Materiais diversos 

Descrição e Avaliação 
Todos os materiais adquiridos para a manutenção da atividade genérica da associação foram 

aqui indicados, estando também incluídas reparações previstas e compras não previstas, sem 

no entanto extravasar o orçamento inicial de forma relevante. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Rollups 0 € (-) 0 € 

Gavetas 16 € (-) 0 € 

Reparações PC 115 € (-) 0 € 

Consumíveis 35 € (-) 0 € 

Expositor 59 € (-) 0 € 

Cofre 13 € (-) 0 € 

Impressora 105 € (-) 0 € 
Total 343 € Total 0 € 

    

   Saldo -343 € 
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Revenda de materiais 

Descrição e Avaliação 
A introdução da revenda de materiais de escritório, inicialmente com os dois itens com maior 

procura pelos estudantes, permite um maior movimento e adesão dos mesmos à atividade 

da associação e serve como serviço, permitindo acesso aos materiais com preços abaixo do 

preço de mercado, sendo o objetivo da revenda a criação de novas formas de interagir com 

os estudantes, e não tanto a obtenção de receita através da introdução de novo produtos. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Sublinhadores & 
Post-its 

143.51 € 
Sublinhadores & Post-

its 
178.37 € 

Total 143.51 € Total 178.37 € 

    

   Saldo 35 € 
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Departamento 
de Comunicação 
e Imagem 
Responsáveis 
Catarina Sotto Maior, Maria João Mendes 

Análise Geral 
O trabalho de Comunicação e Imagem é crítico para forma como uma instituição é vista, como 

chega aos seus públicos-alvo e qual o alcance das suas iniciativas e mensagens. Como tal, o 

trabalho deste departamento foi essencial, particularmente num ano em que o digital foi 

omnipresente. Como tal, e apesar da ausência de um dos projetos delineados, podemos 

afirmar o enorme sucesso do mesmo, através da profissionalização de sistemas e normas. 

No que toca à execução financeira, as receitas recebidas advêm unicamente de uma atividade, 

sendo a restante despesa a prevista para realização de atividades abertas de formação. 

Execução Financeira Geral 

Rubrica  Despesa Receita Saldo Executado 

Podcast Direito 0 € 0 € 0 € 

Concurso Fotografia 65 € 0 € -65 € 

Curso de Design Gráfico 80 € 80 € 0 € 

Gestão de Redes Sociais 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 145 € 80 € -65 € 
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Podcast Direito 

Descrição e Avaliação 
Iniciativa cancelada, consistindo num programa de rádio desenvolvido pela Associação, com 

modelo a definir. Dificultado pela impossibilidade de aceder a estúdios profissionais, uma 

iniciativa promissora, mas infelizmente sucessivamente adiada pelas condições pandémicas. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Edição  0 € (-) 0 € 

Materiais 0 € (-) 0 € 

Transporte 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Concurso de fotografia 

Descrição e Avaliação 
O concurso de fotografia inicialmente pensando para o verão realizou-se no Natal, de modo 

a encorajar as pessoas a entrarem na onda do espírito natalício. As fotos enviadas foram todas 

penduradas na árvore de Natal da Escola, tendo as vencedoras recebido câmaras de prémio. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

1º Prémio 36.80 € (-) 0 € 

2º Prémio 28.40 € (-) 0 € 

Impressão  0.00 € (-) 0 € 

Total 65 € Total 0 € 

    

   
Saldo -65 € 
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Curso de design gráfico 

Descrição e Avaliação 
O curso de design gráfico realizado em parceira com o Grupo de Alunos de Ciências de 

Comunicação foi um sucesso, tendo estreitado relações entre cursos e permitido 

aprendizagens alternativas. Através do ajuste com o parceiro, o resultado saiu neutro. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Formador 80 € Inscrições 40 € 

(-) 0 € 
Contribuição 

GACCUM 
40 € 

Total 80 € Total 80 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Gestão de Redes Sociais 

Descrição e Avaliação 
A gestão das redes sociais da Associação é uma tarefa da maior importância, estando 

relacionada com a produção de conteúdos para essas e a divulgação de toda a atividade, 

particularmente me período pandémico. Nesse sentido, e apesar de não ter existido 

movimento financeiro, foram desenvolvidas normas de imagem, mecanismos de pedido de 

imagem internos para melhor organização sistémica de trabalho, desenvolvidos sistemas de 

gestão da atividade geral e aumentado o número de redes sociais em ação, aumentando 

drasticamente os padrões de alcance nas principais destas redes. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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Departamento 
Social 
Responsáveis 
André Lima Machado, Gabriela Lemos 

Análise Geral 
Uma das prioridades do mandato envolveu o aumento do impacto na comunidade, assim 

como do envolvimento dos estudantes na mesma e na estrutura da Associação. Assim, 

tomamos grandes passos no sentido de intentar atingir este objetivo, e foram inauguradas 

várias novas iniciativas. A dificuldade em realizar como desejaríamos alguns dos projetos, 

assim como cancelando um deles integralmente, foi mesmo assim compensada com o 

desenvolvimento de novas iniciativas, que em tempo de pandemia procuraram introduzir um 

pouco de esperança e consciência social nos nossos estudantes. A integração de estudantes 

foi também uma prioridade, quer na sua vertente internacional, com a auscultação constante 

deste grupo, como as iniciativas de integração de novos alunos, que têm como objetivo a 

criação de laços difíceis de formar em contexto pandémico. Esperamos ter sido bem-

sucedidos nesta e nas restantes tarefas. 

No que toca à execução financeira, grande parte das atividades não exigiram custos, sendo 

que, no entanto, as despesas com o acolhimento aos novos alunos e com uma doação a uma 

instituição de solidariedade constituíram o grosso do movimento. No lado das receitas, 

apenas os fundos obtidos com uma atividade e redirecionados de outros departamentos para 

efeitos dos donativos poderão ser considerados. Quaisquer restantes despesas foram 

incluídas nas despesas de funcionamento anteriormente previstas. 

Execução Financeira  

Rubrica  Despesa Receita Saldo Executado 

Grupo de Foco de Internacionais 0 € 0 € 0 € 

Histórias e Programa Erasmus 0 € 0 € 0 € 
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Grupo de foco de internacionais 

Descrição e Avaliação 
Devido ao crescente número de estudantes internacionais, revelou-se essencial estabelecer 

fóruns onde as necessidades específicas destes fossem ouvidas. Para este efeito, o grupo de 

foco reuniu várias vezes, no sentido destes estudantes serem auscultados, tendo as 

informações daí retiradas sido enviadas aos órgãos adequados da Escola. Apesar da realização 

de mais sessões ter sido desejável, consideramos o projeto um sucesso a continuar. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

Rubrica  Despesa Receita Saldo Executado 

Acolhimento aos Novos Alunos de 
Direito 

261 € 0 € -261 € 

Curso de Primeiros Socorros 0 € 66 € 66 € 

Limpeza de Praia 0 € 0 € 0 € 

Direito por Aí 0 € 0 € 0 € 

Voluntariado na Prisão 0 € 0 € 0 € 

Desafia(-te) 0 € 0 € 0 € 

Direito à magia do Natal 15 € 0 € -15 € 

Feira de Voluntariado 0 € 0 € 0 € 

How is Law studied around the 

World 
0 € 0 € 0 € 

Recolha de roupa e alimentos 0 € 0 € 0 € 

Setembro Amarelo 0 € 0 € 0 € 

Law Buddies 0 € 0 € 0 € 

Doação Com(P)artilha 300 € 388 € 88 € 

TOTAL 576 € 454 € -122 € 
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Histórias e Programa Erasmus 

Descrição e Avaliação 
De modo a encorajar a mobilidade internacional e a dar a conhecer os programas disponíveis, 

foram elaboradas iniciativas em vários moldes. Neste sentido foram apresentadas pessoas 

que já realizaram programas, realizadas sessões de esclarecimento, e ainda relatadas histórias 

dos mesmos, sem qualquer tipo de movimento orçamental necessário. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Acolhimento aos novos alunos 

Descrição e Avaliação 
O acolhimento aos novos estudantes é uma tarefa da maior importância, tendo sido 

realizadas várias iniciativas no contexto desta tarefa. Entre uma série de entrevistas enquanto 

LiveShow, a atividades de boas-vindas, á adição de materiais e decorações, podemos afirmar 

que existiu um aumento substancial do investimento nesta área, investimento esse que 

deverá ser maior no futuro. Apesar das dificuldades da pandemia, consideramos ter feito um 

trabalho de integração aceitável, havendo, no entanto, ainda muito por onde melhorar. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Decoração 16 € (-) 0 € 

Brindes 234 (-) 0 € 

Materiais 11 (-) 0 € 

Total 261 € Total 0 € 

    

   Saldo -261 € 
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Curso de primeiros socorros 

Descrição e Avaliação 
A introdução de novas atividades sociais foi uma grande preocupação, tornada real no curso 

de primeiros socorros, cuja adesão foi bastante encorajadora. Apesar da natureza digital do 

mesmo, que eliminou grande parte das intenções iniciais da iniciativa, consideramos que a 

mesma foi um sucesso e certamente algo a repetir. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Kits 1ºs Socorros 0 € Inscrições 68 € 

Almoço Bombeiro 0 € (-) 0 € 

Certificados 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 68 € 

 

Limpeza de uma praia 

Descrição e Avaliação 
Apesar de vários reajustamentos, foi cancelada a realização da atividade de limpeza de uma 

praia, tendo em conta os sucessivos confinamentos e a posterior variabilidade do clima. A 

iniciativa foi, no entanto, bem recebida pelos estuantes, podendo ser considerada como algo 

que poderá ativamente interessar os alunos e a comunidade. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   
Saldo 0 € 
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Direito por aí 

Descrição e Avaliação 
A ideia inicial da iniciativa, envolvendo participação ativa dos estudantes num programa geral 

de cidadania e apoio jurídico à comunidade, não foi possível de concluir em tempo útil. Dito 

isto, as preparações para a execução do projeto foram bem estabelecidas, tendo o projeto, 

entretanto, modificado o seu âmbito para a divulgação do curso de Direito por escolas 

secundárias, assim como o esclarecimento de dúvidas de alunos através de sessões abertas. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Transporte 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   
Saldo 0 € 

 

Voluntariado na prisão 

Descrição e Avaliação 
Devido às normas de saúde pública introduzidas no contexto da pandemia, todas as iniciativas 

de voluntariado em estabelecimentos prisionais foram efetivamente canceladas por tempo 

indefinido. Os contactos preliminares foram, no entanto, bastante encorajadores, assim 

como os índices de adesão dos alunos à ideia, sendo, portanto, um projeto exequível de 

exploração e concretização num momento posterior, controladas as condições de saúde 

pública. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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Desafia(-te) 

Descrição e Avaliação 
O programa desenvolvido aquando do primeiro confinamento foi implementado com efeitos 

razoáveis, no sentido de dinamizar as vidas de reclusão dos estudantes e fornecer momentos 

de comunhão à distância. As várias iniciativas desenvolvidas nesse momento inicial e em 

momentos posteriores promoveram vários tipos de atividades de apoio psicológico e moral. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Direito à Magia de Natal 

Descrição e Avaliação 
As celebrações da data Natalícia foram divididas em várias fases, como a montagem de uma 

árvore, o desenvolvimento de várias pequenas atividades menores e um programa alargado 

de prendas sociais, através do qual um estudante poderia receber uma carta de uma criança 

ou idoso e satisfazer o seu sonho de Natal dentro dos seus limites através de uma prenda, 

posteriormente entregue pela Associação. Tendo envolvido mais de uma centena de 

estudantes, cartas e prendas, para mais de quatro instituições, foi um sucesso de 

solidariedade entre pessoas, e uma demonstração de que mesmo nos momento mais difícil 

todos conseguem ajudar alguém, e celebrar um pouco as datas que nos unem. Todas as 

despesas foram incluídas enquanto funcionamento, não existindo movimentos próprios. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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Feira de Voluntariado 

Descrição e Avaliação 
A já tradicional feira de oportunidades de voluntariado foi realizada em contexto digital, 

eliminado quaisquer custos associados, e envolvendo várias entidades de voluntariado social 

que expuseram os seus projetos e as oportunidades de participação abertas aos estudantes, 

no sentido de encorajar o trabalho voluntário em nome da comunidade e entreajuda. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

How is law studied around the world 

Descrição e Avaliação 
Uma nova rubrica digital inaugurada durante os períodos de dificuldades de saúde pública, 

esta série de conversas com estudantes de outras culturas e nacionalidades teve como 

objetivo expor como o Direito é estudado e ensinado em locais que não Portugal. Tendo uma 

grande matriz de diversificação cultural e de aproximação de estudantes estrangeiros, 

normalizando as diferenças e celebrando a diversidade, exibiu resposta bastante positiva e 

deu origem a reflexões de elevado valor, tendo portanto sido um sucesso. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   
Saldo 0 € 
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Recolha de alimentos e roupa 

Descrição e Avaliação 
Foi realizada uma recolha de bens de alimentação e de roupas em segunda mão, em conjunto 

com outras instituições e grupos de estudantes, no sentido de apoiar grupos e entidades com 

necessidades deste tipo e bens, sendo a atividade completamente desprovida de custos ou 

receitas próprias para além dos bens em questão, posteriormente doados a várias instituições.  

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Setembro amarelo 

Descrição e Avaliação 
Durante o mês de Setembro foram realizadas inúmeras iniciativas digitais de 

consciencialização das questões de saúde mental, procurando tornar a questão o mais normal 

possível e encorajar a procura de soluções e auxílio profissional. Originalmente o Setembro 

Amarelo foi uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2014. O mês foi 

escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de 

Prevenção do Suicídio. Tendo albergado várias iniciativas, incluindo sessões, palestras, vídeos 

e publicações, consideramos esta uma iniciativa de elevada relevância social. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suic%C3%ADdio
https://pt.wikipedia.org/wiki/2003
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Mundial_de_Preven%C3%A7%C3%A3o_do_Suic%C3%ADdio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Mundial_de_Preven%C3%A7%C3%A3o_do_Suic%C3%ADdio
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Doação Com(P)artilha 

Descrição e Avaliação 
Donativo realizado ao projeto Compartilha, para envio de material de estudo e saúde para 

instituições de ensino em Cabo Verde. Foram realizadas duas atividades cuja receita foi 

integralmente canalizada para esta rubrica enquanto fundos para doação social, sendo que 

apenas foi doado o que a instituição em questão necessitou, ficando o restante como 

excedente para investimentos sociais futuros. Esta iniciativa teve elevado impacto social. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Donativo 300 € Receita Angariada 388 € 
Total 300 € Total 388 € 

    

   Saldo 88 € 

 

LAW Buddies 

Descrição e Avaliação 
Programa de tutoria por pares realizado em parceria com a Associação de Criminologia, 

consistindo na atribuição de pares de estudantes mais velhos com estudantes recém-

chegados inscritos voluntariamente. Procurou-se fornecer a estes novos estudante pontos de 

contacto adequados, sendo a iniciativa cuidadosamente auscultada e controlada, realizada 

de acordo com vários manuais e regulamentos e avaliada como altamente procedente e 

relevante, tendo porém muito por onde crescer e melhorar. Consideramos que esta iniciativa 

teve um impacto crítico em ano de pandemia. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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Departamento 
Recreativo 
Responsáveis 
Margarida Castro, Jerusa Semedo 

Análise Geral 
Uma das áreas mais afetadas pela pandemia foi a recreativa, tendo sido impossível a 

realização de atividades presenciais durante grande parte do mandato. Mesmo assim, cremos 

que a adaptação realizada foi bem-sucedida, dando maior relevância aos conteúdos 

informativos, sessões de convívio e atividades alternativas. Apesar do sacrifício de eventos de 

grande dimensão, consideramos que o departamento foi bem-sucedido na adaptação. 

No que toca à execução financeira, grande parte das despesas e receitas advinham dos 

eventos presenciais de grande dimensão, pelo que foram em grande parte descartadas, com 

exceção dos momentos culturais que exigiram ainda algum investimento. 

Execução Financeira 
Rubrica  Despesa Receita  Saldo Executado 

Cerimónia de Formatura 0 € 0 € 0 € 

Celebração de Dias 
Emblemáticos 

14 € 0 € -14 € 

Culturaliza-te 0 € 0 € 0 € 

Gala de Direito 0 € 0 € 0 € 

Sarau Cultural 168 € 0 € -168 € 

Torneio de Futsal 0 € 0 € 0 € 

Torneio de Voleibol 0 € 0 € 0 € 

A minha vida (não só) 
académica 

0 € 0 € 0 € 

Bingo 0 € 0 € 0 € 
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Na Cozinha com a Dona 
Carmelinda 

0 € 0 € 0 € 

TOTAL 182 € 0 € -182 € 

 

Cerimónia de formatura 

Descrição e Avaliação 
Realizada no final do ano letivo 19/20, esta cerimónia teve como objetivo celebrar os 

estudantes que se encontravam a terminar o curso, mesmo que em condições muito aquém 

do desejáveis. Consideramos que foi um gesto bonito e necessário, dentro do que foi 

efetivamente possível de organizar, pelo que seria de grande valor a manutenção da iniciativa, 

tendo em conta que várias outras Escolas têm já cerimónias semelhantes com que honrar os 

finalistas e as suas jornadas académicas. Não foram utilizados fundos de qualquer espécie. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Materiais 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Celebração de dias emblemáticos 

Descrição e Avaliação 
Foi realizada a celebração de vários dias emblemáticos, como o 25 de Abril, tendo a grande 

maioria sido digital através da produção de conteúdos específicos, criativos e informáticos.  

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Materiais 14 € (-) 0 € 

Total 14 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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Culturaliza-te 

Descrição e Avaliação 
Programa de divulgação cultural realizado inicialmente na primeira quarentena e alargado 

para colher quaisquer momentos de partilha e participação cultural, sem despesa ou receita. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Gala de direito 

Descrição e Avaliação 
Após várias remarcações, a grande celebração formal dos estudantes de Direito acabou por 

ser cancelada, invalidando todas as despesas e receitas incluídas na rubrica. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Sarau Cultural de inverno 

Descrição e Avaliação 
Sarau de celebração da cultura focado em poesia, realizado na época natalícia. Com a 

participação de vários alunos, docentes e funcionários, esta sessão foi gravada e transmitida 
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nas redes da Associação, procurando unir a comunidade de Direito através dos seus ecrãs 

num momento onde atividades de massas não seriam seguras ou permitidas. O equipamento 

utilizado foi em grande parte emprestado, tendo a maioria das despesas sido efetuadas para 

permitir a criação de um ambiente adequado e a participação de todos os convidados. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

 0.00 € (-) 0 € 

 43.98 € (-) 0 € 

 18.70 € (-) 0 € 

 104.92 € (-) 0 € 

 0.00 € (-) 0 € 

Total 167.60 € Total 0 € 

    

   Saldo -168€ 

 

Torneio de futsal 

Descrição e Avaliação 
Após várias remarcações, a o torneio teve de ser cancelado por razões de saúde pública. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Torneio de voleibol 

Descrição e Avaliação 
Após várias remarcações, a o torneio teve de ser cancelado por razões de saúde pública. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

A minha vida (Não Só) Académica 

Descrição e Avaliação 
Painel com estudantes atletas, que conseguem coadunar desporto de alta competição com 

as suas vidas e deveres académicos. Sessão digital, sem custos de qualquer tipo, como 

objetivo de sensibilizar os estudantes para a prática desportiva coadunada com o estudo. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Bingo Jurídico 

Descrição e Avaliação 
Programa de inicaitvas culturais e pessoais, cujo objetivo seria promover vários tipos de 

atividades individuais e seguras, premiando o primeiro participante a completar a lista de 

atividades e enviar provas. Sem quaisquer custos, tendo os prémios sido oferecidos. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 
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Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Na Cozinha com a Dona Carmelinda 

Descrição e Avaliação 
Evento natalício, promovido no contexto de uma celebração das festividades de inverno em 

conjunto com a Dona Carmelinda, a acarinhada funcionária da Biblioteca de Direito. Evento 

digital de participação livre de cozinha natalícia, aumentando a proximidade dos estudantes. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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Departamento 
de Debates e 
Conferências 
Responsáveis 
Afonso Silva, Ana Rita Fernandes 

Análise Geral 
Existiu um esforço durante o mandato de entregar nova vida a uma área de atividade 

tradicionalmente essencial, mas pouco inovadora. Nesse sentido, as grandes atividades foram 

reestruturadas e adaptadas para o contexto pandémico, tendo ainda novas atividades sido 

criadas. Infelizmente as atividades interativas não foram realizadas devido à necessidade de 

contexto presencial, mas podemos afirmar o sucesso e a inovação das restantes iniciativas.  

No que toca à execução financeira, a totalidade da despesa realizada foi com a Semana de 

Direito, o grande evento do departamento, sendo a receita proveniente de um par de 

atividades com custos de acesso, estando ambos os indicadores muito abaixo do esperado. 

Execução Financeira 

Rubrica  Despesa Receita Saldo Executado 

Semana de Direito 478 € 0 € -478 € 

Curso Breve de Direito do 
Espaço 

0 € 160 € 160 € 

Curso Breve de Direito dos 
Seguros 

0 € 0 € 0 € 

Círculo de Conferências 

Mediáticas 
0 € 0 € 0 € 
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Falar Direito 0 € 0 € 0 € 

Simulação da AR 0 € 0 € 0 € 

II Congresso de Direito da 
Saúde 

0 € 0 € 0 € 

Colóquio de Direito e Relações 
Internacionais 

0 € 0 € 0 € 

Quatro em Linha 0 € 0 € 0 € 

I Congresso Digital 0 € 0 € 0 € 

I Congresso Direito 
Internacional 

0 € 52 € 52 € 

Entrevistas Eleições 
Presidenciais 

0 € 0 € 0 € 

TOTAL 478 € 160 € -318 € 
 

XXIV Semana De Direito 

Descrição e Avaliação 
Grande evento do departamento e da Associação, adiado e remarcado para fevereiro na 

tentativa de realização presencial, mas ultimamente realizado em formato completamente 

digital. Envolvendo mais de 16 atividades no total, entre palestras, workshops, debates, 

sessões interativas, visualizações de filmes e aulas abertas, contou com uma média de 3992 

visualizações diárias, com mais de 38 organizadores e ainda com 7 atribuições de prémios. 

Incluindo uma nova imagem e mecanismos de divulgação, assim como plataforma de 

transmissão, foi um esfoço considerável de inovação, mesmo sem poder contar com 

participantes presenciais. Devido às dificuldades pandémicas a totalidade da despesa adveio 

da criação e divulgação de produtos digitais, assim como de prémios e plataformas. Não 

existiu receita, tendo em conta o formato escolhido. Um evento de sucesso segundo todas as 

avaliações, mas que mesmo assim tem ainda muito por onde crescer e melhorar. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Transporte Oradores  0 € Patrocínios 0 € 

Brindes 0 € Certificados 0 € 

Prémios 146.70 € (-) 0 € 

Material Papelaria 0 € (-) 0 € 
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Cobertura 
Fotográfica 

0 € (-) 0 € 

Divulgação Digital 331 € (-) 0 € 

Certificados 0 € (-) 0 € 
Coffee Breaks 0 € (-) 0 € 

Decoração 0 € (-) 0 € 

Alimentação 
Oradores 

0 € (-) 0 € 

Total 477.70 € Total 0 € 

    

   Saldo -477.70 € 

 

Curso breve de direito do Espaço 

Descrição e Avaliação 
Curso de dois dias com várias sessões, organizado digitalmente em parceria com o Centro de 

Estudantes do Curso de Relações Internacionais. Abordando um tema inovador e bastante 

participado, prova que as novas áreas de direito interessam a muitos estudantes e 

trabalhadores, não tendo qualquer despesa e criando uma receita aceitável, mesmo dividida. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Formadores 0 € Inscrições 159,50 € 

Total 0 € Total 159,50 € 

    

   Saldo 159,50 € 

 

Curso breve de Direito dos seguros 

Descrição e Avaliação 
Apesar de já contar com parte da preparação concluída, o curso teve de ser cancelado por 

questões de calendarização de atividades e cessação de mandato. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Círculo de Conferências mediáticas 

Descrição e Avaliação 
Apesar de já contar com parte da preparação concluída para o digital, o evento teve de ser 

cancelado devido aos calendários dos oradores. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Falar Direito 

Descrição e Avaliação 
Rubrica fundada e esquecida há vários mandatos atrás, e agora recuperada. Círculo de 

conversas com oradores influentes sobre os mais variados tópicos, inicialmente desenhado 

para execução presencial em espaços externos à Universidade, mas adaptado com sucesso às 

circunstâncias pandémicas para envolvimento e exploração de assuntos no digital.  

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Materiais 0 € (-) 0 € 
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Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Simulação assembleia da república 

Descrição e Avaliação 
Atividade de simulação da Assembleia da República, cancelada devido ao segundo 

confinamento. Originalmente desenvolvida com o Núcleo de Estudantes de Ciência Política e 

o Grupo de Alunos de Ciência de Comunicação. Modelo altamente promissor para o futuro. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

II Congresso de direito da Saúde 

Descrição e Avaliação 
Congresso de vários dias e sessões, completamente digital e grátis, abordando tópicos 

relativos a saúde, medicina e direito da saúde. Segunda edição, agora reformulada e mais 

independentizada, realizada num formato diferente do esperado, mas bem-sucedida no geral. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Coffee Break 0 € (-) 0 € 

Divulgação 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   
Saldo 0 € 
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I Colóquio de Direito e Relações 
Internacionais 

Descrição e Avaliação 
Congresso de vários dias e sessões, completamente digital, tendo como tópico as relações 

internacionais e a sua relação com o Direito. Isento de despesas ou receitas. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Coffee Break 0 € (-) 0 € 

Divulgação 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

QUATRO EM LINHA 

Descrição e Avaliação 
Iniciativa de discussão digital entre associações da Universidade, inicialmente desenhada para 

servir enquanto rubrica, mas posteriormente adaptada para sessão única. Conceito 

interessante, mas mal aproveitado. Não existiu despesa ou receita devido ao formato. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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I Congresso Digital 

Descrição e Avaliação 
Primeira iniciativa digital em grande escala da associação, unificando uma tentativa de 

envolver os estudantes numa atividade que lhes permitisse abstração da pandemia e testar 

as capacidades e condições do sistema. Bem-sucedido, decorrendo em vários dias e sessões, 

sem qualquer tipo de custo associado. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Oradores 0 € Inscrições 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

I Congresso de Direito internacional 

Descrição e Avaliação 
Congresso de vários dias e com várias sessões, orientado para questões do Direito 

Internacional, realizado com uma vertente social e de entrada aberta. Todos as receitas com 

certificação foram internamente transferidas para o Departamento Social, para efeitos de 

contribuição para o donativo social realizado, não tendo sido contabilizado como receita 

neste departamento. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Oradores 0 € Certificados 52 € 

Total 0 € Total 52 € 

    

   Saldo 52 € 
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Entrevistas eleições presidenciais 

Descrição e Avaliação 
Ciclo de entrevistas com os candidatos às Eleições Presidenciais de 2021, realizadas em 

videochamada com cinco dos sete candidatos. Sessões completamente virtuais mas 

altamente instrutivas e visualizadas, transmitidas em direto, com o propósito de chamar a 

atenção para o momento eleitoral, informar os estudantes e encorajar à participação eleitoral. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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Departamento 
Pedagógico 
Responsáveis 
Catarina Lêdo, Rosa Teixeira 

Análise Geral 
A importância deste departamento no contexto das dificuldades levantadas pela pandemia 

não pode ser subvalorizada, sendo que através do seu trabalho de auscultação, produção de 

conteúdos informativos, de desenvolvimento de oportunidades de aproximação aos 

estudantes e de apoio constante a todos o que necessitavam fez deste um esforço intenso e 

altamente relevante. Foi ainda possível inovar no que toca a certas atividades de formação 

pedagógica e ainda de intervenção estudantil, apesar do necessário cancelamento das visitas 

de estudo planeadas devido às condições de saúde pública e dificuldades associadas. 

No que toca à execução financeira, a totalidade da despesa foi eliminada com o 

cancelamento das visitas de estudo, resumindo-se à atribuição de prémios. Já a receita adveio 

apenas de uma atividade, estando os níveis de execução muito reduzidos. 

Execução Financeira 

Rubrica  Despesa Receita Saldo Executado 

Formulário de Queixas e 
Sugestões 

0 € 0 € 0 € 

Guia do Bom Delegado 0 € 0 € 0 € 

Assembleias de Delegados 0 € 0 € 0 € 

Apoio na Eleição de Delegado 
de 1º Ano 

0 € 0 € 0 € 

Orçamento Participativo 0 € 0 € 0 € 

Visita de Estudo a Lisboa 0 € 0 € 0 € 

Visita de Estudo a Prisão 0 € 0 € 0 € 

Visita de Estudo ao CEJ 0 € 0 € 0 € 



AEDUM | XXIV Direção  Relatório de Atividades e Contas 

57 

 

O Legislador És Tu! 0 € 0 € 0 € 

Congresso Digital de Direito e 
Medicina 

0 € 0 € 0 € 

Sessão de Esclarecimento 

Ordem dos Advogados 
0 € 0 € 0 € 

Mulheres no Direito 0 € 0 € 0 € 

Festival Civitas 0 € 0 € 0 € 

Oficina Scripto 0 € 98 € 98 € 

JulgAEDUM 41 € 0 € -41 € 

Inquéritos Pedagógicos 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 41 € 98 € 57 € 
 

 

 

Formulário de queixas e sugestões 
académicas 
Descrição e Avaliação 
Novo formulário de queixas e sugestões académicas, reformulado e integrado em vários 

locais digitais da presença virtual da associação, resultando num maior acesso dos alunos aos 

seus representantes, seja este anónimo ou pessoalizado, tendo o recurso a este aumentado.  

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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Guia do bom delegado 

Descrição e Avaliação 
Desenvolvimento e lançamento de um guia do bom delgado, compilando toda a informação 

existente num documento disponibilizando no site da Associação. O objetivo do documento 

é servir de esclarecimento de dúvidas a todos os estudantes que sejam ou queiram ser 

delegados, agora ou no futuro, para assegurar a sua eficiência enquanto representantes. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Assembleias de delegados 

Descrição e Avaliação 
Ciclo de assembleias com todos os delegados de todos os ciclos de Direito. Aumento do 

número de sessões e da preparação de cada uma, assim como a elaboração de atas 

posteriormente enviadas aos órgãos da Escola, demonstraram ser ferramentas úteis para a 

coordenação e potenciamento dos representantes das turmas, apesar de ser ainda difícil 

assegurar a comparência de todos os delegados. Incluímos nesta rubrica as várias sessões de 

auscultação promovidas com a presença de responsáveis da Escola de Direito, como o 

Presidente do Conselho Pedagógico. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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Apoio na Eleição do delegado de 
1ºAno 

Descrição e Avaliação 
Envolvimento na organização da eleição dos delegados de primeiro ano de ambos os regimes 

de estudo, na procura de estandardização do processo e de rigor democrático, especialmente 

no contexto pandémico. Ambas as eleições foram bem-sucedidas, sem problemas. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Orçamento participativo 

Descrição e Avaliação 
Iniciativa de candidatura de projetos de grupos de estudantes ou estudantes individuais, 

orientadas à melhoria da Escola e/ou do Curso de Direito, sendo a vencedora apoiada com 

fundos e com suporte logístico. Apesar dos baixos níveis de participação, consideramos que 

foi bem-sucedida, estando o projeto por realizar e os fundos por alocar devido à reincidência 

da situação pandémica, estando a questão dependente da equipa vencedora, com o apoio da 

estrutura da associação. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Valor do projeto 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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Visita de estudo a Lisboa 

Descrição e Avaliação 
Apesar de já planeada, a visita teve de ser cancelada devido à situação pandémica. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Visita de estudo a Prisão 

Descrição e Avaliação 
Apesar de já planeada, a visita teve de ser cancelada devido à situação pandémica. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Visita de estudo ao CEJ 

Descrição e Avaliação 
Apesar de já planeada, a visita teve de ser cancelada devido à situação pandémica. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

O legislador és tu! 

Descrição e Avaliação 
Iniciativa de grupo de estudo em direito, constituído por alunos e apoiado por professores. 

Orientado através de várias sessões de preparação, discussão e aulas fechadas, promovendo 

a elaboração posterior de um artigo, apresentado na revista da Associação. Sem qualquer tipo 

de peso financeiro, mas exigindo considerável peso logístico, seria um conceito de expansão 

interessante para diferentes áreas de Direito devido ao seu elevado teor pedagógico. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Congresso digital de direito e 
medicina 

Descrição e Avaliação 
Congresso de vários dias e várias sessões com os tópicos divididos entre as áreas de Direito e 

Medicina, organizado em conjunto com o Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade 

do Minho. Iniciativa partilhada com alto nível de envolvimento público e relevância científica, 

sem qualquer custo associado e de entrada livre. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Sessão de esclarecimento com a 
ordem dos advogados 

Descrição e Avaliação 
Sessão livre, pública e digital com membros da Ordem dos Advogados da Delegação de Braga, 

organizada em parceria com a Vision Minho Legal Lab. Iniciativa de esclarecimento 

pedagógico sobre o trabalho e carreiras dos advogados, sem implicações financeiras. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Mulheres no Direito 

Descrição e Avaliação 
Sessão de exploração do papel e situação das mulheres no Direito, assim como da celebração 

da igualdade de género e de oportunidades, contando com convidados de destaque dentro e 

fora do contexto da Escola de Direito. Aberta ao público e sem qualquer custo associado, 

contribuindo para a consciencialização das necessidades futuras do Direito. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Festival de cidadania Civitas 

Descrição e Avaliação 
Congresso de vários dias e várias sessões realizado em parceira com a He For She Minho, com 

o propósito de celebrar a cidadina, a igualdade de género, a diversidade e os direitos humanos. 

Incluiu vários tipos de atividades, desde debates, sessões de questões interativas, entre 

outros. Altamente produtiva e muito bem recebida, sem quaisquer custos. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Oficina de escrita jurídica scripto 

Descrição e Avaliação 
Oficina de escrita jurídica, contando com várias sessões e convidadas, com a intenção de 

formar os participantes para os diferentes tipos de escrita jurídica existentes. Com lugares 

contados e completamente digital, com custo de inscrição associado, muito bem-sucedida. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € Inscrições 98 € 
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Total 0 € Total 98 € 

    

   Saldo 98 € 

 

Simulação de julgamento julgaedum 

Descrição e Avaliação 
Sessões de julgamentos simulados, orientados a diferentes tipos de públicos com diferentes 

tipos de casos. O objetivo de formação dos estudantes que participaram nos rituais 

processuais e procedimentais durante um evento divertido foi muito bem-sucedido, ainda 

que digitalmente. Os oradores mais destacados tiveram direito a prémios de participação. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Prémios 41 € (-) 0 € 

Total 41 € Total 0 € 

    

   
Saldo -41 € 

 

Inquéritos pedagógicos 

Descrição e Avaliação 
Conjunto de inquéritos pedagógicos realizados para a auscultação dos estudantes durante 

certos períodos do mandato, seguidos de posterior elaboração de relatórios de análise 

associados. Estes foram enviados para as autoridades académicas, tendo servido de grande 

contribuição para a adaptação dos métodos e condições aquando dos dias de incerteza que 

caracterizaram os picos do impacto da pandemia na atividade académica. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 
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Departamento de 
Desenvolvimento 
Profissional 
Responsáveis 
Marcelo Campos, Rui Sousa 

Análise Geral 
A aproximação ao mercado de trabalho, assim como a formação de juristas mais habilitados, 

é uma das missões essenciais da nossa Associação. Nesse sentido foi realizado trabalho 

intensivo de estabelecimento de parcerias, formalizadas ou não, com instituições laborais que 

posteriormente forneceram oportunidades de estágio, apoio formativo e logístico e 

representam uma mais-valia futura. As particularidades do contexto pandémico dificultaram 

a inovação nas práticas de aproximação ao mercado, potenciando, no entanto, novos 

métodos formativos digitais, que foram profissionalizados e aplicados com grande sucesso. 

No que toca à execução financeira, a grande maioria da despesa adveio da feira de carreiras 

jurídicas, advindo a totalidade da receita de inscrições em atividades formativas. Que 

representam um acréscimo agradável e inesperado de receita, permitindo apoiar outras 

iniciativas. Daqui advém uma conclusão da efetiva sustentabilidade financeira de formações. 

Execução Financeira 

Rubrica  Despesa Receita Saldo Executado 

Feira de Oportunidades 
Jurídicas 

223 € 0 € -223 € 

Entrevistas Jurídicas 0 € 0 € 0 € 

Estágios Curriculares 0 € 0 € 0 € 
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Formação Direito e 
Informática 

0 € 0 € 0 € 

Formação Retórica e 

Linguagem 
0 € 0 € 0 € 

Formação Contratos e 

Trabalho 
40 € 120 € 80 € 

Formação Entrevista de 
Emprego 

0 € 0 € 0 € 

Guia de Mestrados 0 € 0 € 0 € 

Workshop Jurídico - 
Quero criar uma Empresa 

0 € 62 € 62 € 

Workshop Jurídico - Os 
Direitos dos Emigrantes 

em Portugal 
0 € 65 € 65 € 

Curso Breve de 
Arbitragem 

0 € 253 € 253 € 

Workshop Fashion Law 0 € 551 € 551 € 

Carreiras Jurídicas 0 € 0 € 0 € 

Aulas abertas 0 € 0 € 0 € 

Workshop Corrupção  0 € 175 € 175 € 

Formação LinkedIn 0 € 0 € 0 € 

Curso Breve de Direito da 
Família 

0 € 336 € 336 € 

Total 263 € 1,226 € 963 € 

 

Feira de oportunidades jurídicas 
Officium Legis 

Descrição e Avaliação 
Uma das principais inovações realizadas pelo departamento foi a criação de uma nova 

iniciativa de apoio ao estudante, uma feira de oportunidades jurídicas, focada em aproximar 

os estudantes a entidades empregadoras, dar-lhes ferramentas com que se preparar para a 

entrada no mercado de trabalho e promovendo o interesse e conhecimento de campos 

diferentes. Neste sentido foi organizado um evento com palestras, painéis, workshops e 
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atribuições de prémios, que apesar do contexto digital promoveu um ambiente virtual de 

envolvimento com o mercado de trabalho e de exploração das saídas profissionais da área. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Oferendas 223 € (-) 0 € 

Materiais 0 € (-) 0 € 

Total 223 € Total 0 € 

    

   
Saldo -223 € 

 

Entrevistas Jurídicas 

Descrição e Avaliação 
A iniciativa de teve de ser cancelada devido a dificuldades logísticas internas e externas. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   
Saldo 0 € 

 

Estágios Curriculares 

Descrição e Avaliação 
Sendo crítica a aproximação dos estudantes ao mercado de trabalho previamente à sua 

entrada neste, procuramos criar relações institucionais que nos permitissem disponibilizar 

oportunidades de estágio. Apesar das dificuldades das entidades de integrarem alunos nos 

seus espaços de trabalho, devido à pandemia, foi mesmo assim possível duplicar a anterior 

oferta de estágios curriculares, e estabelecer pontes que permitam o aumento da oferta em 

tempos futuros. Podemos afirmar que este foi um sucesso do departamento, apesar de 

aquém dos resultados esperados, tendo em conta a enorme procura por parte dos estudantes. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Formação de Direito e informática 

Descrição e Avaliação 
No sentido de aumentar as capacidades dos estudantes em áreas não diretamente 

relacionadas com o Direito mas essenciais para as suas vidas profissionais, foi disponibilizada 

uma formação de princípios de informática, em parceria com o Centro de Estudantes de 

Engenharia Informática da Universidade do Minho, aberta ao público e sem qualquer custo. 

O elevado grau de procura demonstra a necessidade de desenvolver capacidades transversais. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € Inscrições 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Formação de Retórica e linguagem 

Descrição e Avaliação 
No sentido de aumentar as capacidades dos estudantes em áreas não diretamente 

relacionadas com o Direito mas essenciais para as suas vidas profissionais, foi disponibilizada 

uma formação de retórica e linguagem, aberta segundo inscrição e sem qualquer custo. O 

elevado grau de procura demonstra a utilidade deste tipo de formações, tendo em conta que 

o reduzido número de participantes necessário para a utilidade efetiva da formação impede 

que este seja um evento de massas, devendo portanto ser repetido. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Certificados 0 € Inscrições 0 € 

Formador 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Formação Intensiva de contratos de 
trabalho 

Descrição e Avaliação 
No sentido de aumentar as capacidades dos estudantes em áreas diretamente relacionadas 

com o Direito, mas ausentes ou pouco completas na Licenciatura, foi disponibilizada uma 

formação intensiva de contratos de trabalho com vários dias e várias sessões, segundo 

inscrição e pagamento da mesma, advindo daí a receita, vindo a despesa da joia do formador. 

O curso teve enorme procura e boas avaliações, demonstrando procura interna e externa. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Formador 40 € Inscrições 120 € 

Certificados 0 € (-) 0 € 

Total 40 € Total 120 € 

    

   
Saldo 80 € 

 

Formação de Entrevistas de emprego 

Descrição e Avaliação 
No sentido de aumentar as capacidades dos estudantes em áreas diretamente relacionadas 

com o Direito, mas ausentes ou pouco completas na Licenciatura, foi disponibilizada uma 

atividade de simulação de entrevistas de emprego, grátis segundo inscrição limitada. O baixo 
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número de vagas demonstra a necessidade de desenvolvimento de mais atividades do género, 

tendo em conta a alta utilidade deste tipo de preparação e o elevado número de alunos. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Formador 0 € Inscrições 0 € 

Certificados 0 € (-) 0 € 

Total 0€ Total 0 € 

    

   
Saldo 0 € 

 

Guia de Mestrados 

Descrição e Avaliação 
Aquando do término do segundo semestre foi realizado um guia com os mestrados da Escola 

de Direito, no sentido de elucidar potenciais alunos, externos ou internos, sobre a oferta local. 

O guia foi disponibilizado na plataforma de documentos digitais e no site da Associação. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0€ Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Workshop – Quero criar uma empresa 

Descrição e Avaliação 
No sentido de aumentar as capacidades dos estudantes em áreas não diretamente 

relacionadas com o Direito mas potencialmente interessantes para as suas vidas profissionais, 

foi desenvolvido um workshop de criação de empresas, em conjunto com um parceiro 

profissional, com lugares limitados e com inscrição paga. O interesse gerado, por alunos e até 

por profissionais externos à Academia, prova que existe mercado para formação 

profissionalizada em campos relativamente estanques à realidade académica. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € Inscrições 62 € 

Total 0 € Total 62 € 

    

   Saldo 62 € 

 

Workshop – Os direitos dos 
emigrantes em Portugal 

Descrição e Avaliação 
No sentido de aumentar as capacidades dos estudantes em áreas não diretamente 

relacionadas com o Direito mas potencialmente interessantes para as suas vidas profissionais, 

foi desenvolvido um workshop acerca dos direitos dos emigrantes em Portugal. O público 

atraído prova a necessidade de esclarecimento quanto ao tópico, assim como a procura de 

formação de direito especializado em questões internacionais, particularmente imigração 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Formador 0 € Inscrições 65 € 

Total 0 € Total 65 € 

    

   Saldo 65 € 

 

Curso breve de arbitragem 

Descrição e Avaliação 
No sentido de explorar áreas do Direito não comumente abordadas na Academia, e dar a 

conhecer métodos alternativos de resolução de litígios, foi desenvolvido em parceria com a 

ELSA UMinho e o CIAB – Tribunal Arbitral de Braga um curso de vários dias e várias sessões 

acerca de arbitragem jurídica. Digital e carente de inscrição paga, o curso foi muito bem-
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sucedido e demonstrou o interesse interno e externo sobre a área, rendendo ainda receita 

valiosa para aplicação noutros projetos, mesmo quando dividida com os parceiros. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Formador 0 € Inscrições 253 € 

Total 0 € Total 253 € 

    

   Saldo 253 € 

 

Workshop – Fashion Law 

Descrição e Avaliação 
No sentido de explorar áreas do Direito não comumente abordadas na Academia, foi 

desenvolvido um curso prático de várias sessões sobre direito da moda, tendo sido muito 

bem recebido. Carente de inscrição paga, o curso acabou por não ter despesas associadas. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Formador 0 € Inscrições 253 € 

Total 0 € Total 253 € 

    

   Saldo 253 € 

 

Exploração de carreiras jurídicas 

Descrição e Avaliação 
Este projeto consiste na criação de documentos explorando as diferentes carreiras jurídicas, 

vias de acesso e funcionamento interno, assim como progressão de carreira. Inicialmente 

desenvolvido durante o primeiro confinamento e depois terminado, o projeto divulgado no 

site da Associação permitiu aos alunos ter acesso a um repositório atualizado sobre carreiras 

jurídicas com que basear as suas escolhas e preparação para entrada no mercado de trabalho, 

tendo sido muito bem recebido por finalistas. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Aulas abertas 

Descrição e Avaliação 
Esta rubrica integra a miríade de aulas abertas com docentes convidados, promovidas 

gratuitamente e de forma pública nas redes sociais da Associação, no sentido de aumentar as 

oportunidades de aprendizagem de todos os estudantes, assim como de toda a comunidade 

académica. Direcionadas para tópicos pouco explorados na Licenciatura, foram um sucesso. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Workshop – Corrupção e 
criminalidade económica 

Descrição e Avaliação 
No sentido de explorar áreas do Direito não comumente abordadas na Academia, foi 

desenvolvida uma sessão prática sobre crime de colarinho branco, corrupção e criminalidade 

económica, tendo sido muito bem recebido e incluindo certificação paga. Realizado em 

parceria com uma entidade parceira institucional, a sessão de longa duração obteve 

avaliações adequadamente positivas, particularmente relativamente ao tema em questão. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Formador 0 € Inscrições 175 € 

Total 0 € Total 175 € 

    

   Saldo 175 € 

 

Formação de linkedin 

Descrição e Avaliação 
No sentido de promover as oportunidades de carreira dos estudantes, foi dinamizada uma 

formação digital na rede social LinkedIn, gratuitamente e em parceria com a AIESEC. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Formador 0 € Inscrições 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Curso breve de Direito da família:  
A Adoção 

Descrição e Avaliação 
No sentido de explorar áreas do Direito abordada na Academia mas de interesse alargado 

para toda a comunidade, foi desenvolvido um curso de vários dias e árias sessões obre direito 

da família, com especial foco na adoção e sistemas associados. A receita das inscrições da 

atividade foi orientada na sua totalidade para o Departamento Social, enquanto receita para 

integração no donativo social realizado. Como tal, não é contado neste resultado local. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Formador 0 € Inscrições 336 € 

Total 0 € Total 336 € 

    

   Saldo 336 € 
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Departamento 
Editorial 
Responsáveis 
Diniz Patrão, Rúben Azevedo 

Análise Geral 
Uma das ambições da AEDUM é a criação de uma editora independente, ambição cristalizada 

no trabalho deste departamento. Durante o mandato procedeu-se à regularização de várias 

publicações, ao estabelecimento de várias parceiras e aquisição de vários direitos de autor, 

aumentando o catálogo. Apesar d dificuldade na realização de uma feira do livro presencial e 

na criação de legislação própria, a inovação trazida pelo anuário e a ressurreição da revista 

jurídica assegurou o progresso na direção correta. Adicionando a dificuldade de produção e 

manutenção de uma loja de publicações com duas frentes de venda e envios por encomenda 

no meio de uma crise mundial de saúde pública, temos orgulho no resultado obtido. 

No que toca à execução financeira, a grande maioria da despesa está incluída na produção e 

envio de publicações e material de estudo, com alguma orientada para o desenvolvimento da 

revista jurídica. Já a receita provém integralmente da venda de material de estudo, que 

apesar da pandemia aumentou acima das previsões, assegurando conforto orçamental. 

Execução Financeira 

Rubrica  Despesa Receita Saldo Executado 

Feira do Livro 0 € 0 € 0 € 

Material de Estudo 4,743 € 8,601 € 3,858 € 

Revista Jurídica 123 € 0 € -123 € 

Anuário Finalistas 0 € 0 € 0 € 

Sebentas Digitais 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 4,866 € 8,601 € 3,735 € 
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Venda de Material de estudo 

Descrição e Avaliação 
A reorganização de produtores e o ajustamento de preços para cumprimento de metas fiscais 

dificultou o lançamento da nova loja de duas frentes, tendo, no entanto, esta sido um grande 

sucesso, aumentando exponencialmente as vendas, mesmo num período de pandemia. A 

dificuldade de adaptação à situação pandémica impossibilitou a produção de novas sebentas 

e legislação própria, dando origem a falta de progresso nesse sentido e ao estabelecimento 

de parceiras com produtores de legislação, criando um volume de stock inflamado nessa área 

de produto. A introdução do sistema de entregas postais implicou grande investimento 

logístico, compensado pela elevada adoção do mesmo, permitindo que o balanço das vendas 

seja largamente positivo, apoiando este resultado a ação da restante estrutura. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Impressão de 
Sebentas 

4,572 € Venda de Sebentas 8,601 € 

Novas Sebentas 0 € 
Venda de Novas 

Sebentas 
0 € 

Legislação 720 € Legislação 362 € 

Material de envio 34 € Material de envio 0 € 

CTT 518 € Envio CTT 923 € 

EuPago 171 € EuPago 0 € 

Total 4,743 € Total 8,601 € 

    

   Saldo 3,858 € 

 

Feira do livro 

Descrição e Avaliação 
É aliciante a realização de uma feira do livro para escoar publicações, mas a dificuldade de 

catalogação de um elevado número de volumes desconexos implica a necessidade de um 

formato presencial, tendo esta atividade, portanto sido cancelada durante o mandato. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Revista Jurídica 

Descrição e Avaliação 
Foi com deleite que relançamos a revista Vox Iuris com um novo formato e modelo, contando 

com participações de vários docentes, alunos e convidados. Não tendo como propósito a 

venda, mas acima de tudo o desenvolvimento de uma plataforma de expressão artística e 

jurídica para a comunidade da nossa Escola, apenas contamos com despesas de edição e 

impressão de exemplares de oferta, não inviabilizando, no entanto, venda futura. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

Impressão 43 € (-) 0 € 

Edição 80 € (-) 0 € 

Total 123 € Total 0 € 

    

   Saldo -123 € 

 

Anuário de finalistas 

Descrição e Avaliação 
Procurando assegurar que a passagem dos estudantes pela Escola não será esquecida, 

inauguramos o Anuário de Curso, promovendo um documento de celebração do percurso 

académico de todos aqueles que nele desejaram participar. Com eleições para cargos 

simbólicos, fotografias e citações de cada participante, e mensagens dos principais envolvidos 

na jornada da turma, esperamos que esta bem recebida iniciativa perdure para o futuro. 
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Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   Saldo 0 € 

 

Sebentas digitais 

Descrição e Avaliação 
Num momento onde não foi possível o fornecimento de material de estudo através do 

sistema implementado, a Associação disponibilizou a totalidade do seu catálogo até então 

em formato digital, completamente grátis. Este esteve disponível numa plataforma digital até 

vendas reabrirem, de modo a assegurar que nenhum estudante seria prejudicado pela 

incapacidade de a Associação fornecer os materiais de estudo na situação pandémica. 

Execução Financeira 
Despesa Receita 

Designação  Valor Designação  Valor 

(-) 0 € (-) 0 € 

Total 0 € Total 0 € 

    

   
Saldo 0 € 
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Balanço de 
Execução 
Após esta análise detalhada, resta-nos realizar um balanço de execução do mandato. Em 

questão estão as despesas, receitas e iniciativas realizadas, assim como as taxas gerais de 

execução destes em relação ao Plano de Atividades e Orçamento inicialmente apresentado. 

 

Área/Departamento Execução de Despesa Execução de Receita 

Presidência 224,0% 95,0% 

Administração 63,9% 90,5% 

Comunicação e Imagem 33,7% 133,3% 

Social 166,3% 363,2% 

Recreativo 4,3% 0% 

Debates e Conferências 21,1% 24,4% 

Pedagógico 1,5% 3,8% 

Desenvolvimento Profissional 187,9% 700,6% 

Editorial 96,7% 125,7% 

TOTAL 55,5% 85,4% 

 

Área/Departamento Rubricas Executadas Taxa de Execução  

Presidência 9 100% 

Administração 5 85,7% 

Comunicação e Imagem 3 75% 

Social 13 216,7% 

Recreativo 7 87,5% 

Debates e Conferências 9 112,5% 

Pedagógico 13 144,4% 

Desenvolvimento Profissional 16 200% 

Editorial 4 80% 

TOTAL 79 123,4% 
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Mensagem Final 
Parece ter sido apenas ontem que o vigésimo quarto mandato teve início, quando eu e os 

restantes dirigentes da nossa Associação tomamos posse no auditório nobre, sem trajes, 

quase sem convidados, com poucas cerimónias e saindo imediatamente após assinar o livro. 

Por essa altura, e após o confinamento inicial, sabíamos que nos esperava um ano desafiante 

em todos os sentidos possíveis e imagináveis, mas mesmo assim estávamos esperançosos e 

sorridentes por baixo das máscaras que ainda hoje nos forçam a sorrir apenas com os olhos. 

E que ano foi este! Um ano de perdas e conquistas, de afirmação do excecional valor dos 

estudantes e do associativismo, repleto de causas e lutas, de sucessos, de ideias frustradas e 

da constante reinvenção e adaptação à incerteza e às consistentemente inconsistentes 

circunstâncias que sobre nós foram arremessadas. Muito ficou por fazer daquilo que eram as 

nossas ambições iniciais, mas após a análise presente neste relatório podemos afirmar que o 

mandato trouxe sucesso na missão principal da nossa Associação, a defesa dos interesses dos 

alunos de Direito da nossa Escola. Demos o nosso melhor para respeitar o legado do passado, 

sem deixar de trazer importante inovação, e creio que posso afirmar que cumprimos 

adequadamente a nossa tarefa, particularmente no contexto em que exercemos o nosso 

papel de dirigentes associativos. No que toca às nossas finanças, concluo que mais dinheiro 

deverá ser gasto com os estudantes, e com maior ambição, sendo que a almofada criada dará 

às gerações futuras a capacidade de o fazer, sem medo de que o erro destrua as suas bases. 

Se as instituições são mais do que as pessoas que as compõem, são, no entanto, as pessoas 

que enobrecem as instituições e as fazem valer a pena. Ambicionar fazê-lo melhor do que 

este grupo o fez será uma tarefa verdadeiramente hercúlea. As pessoas entram e saem, mas 

as instituições continuam, a impactar vidas, a fazer o seu trabalho de envolvimento cívico e 

social, a construir memórias nas mentes daqueles que tocam. Quando um ciclo termina, outro 

começa, com novos e entusiasmantes horizontes por descobrir e desvendar. Resta-me 

agradecer uma vez mais por esta equipa, por este mandato, e pela oportunidade que todos 

tivemos de impactar e trabalhar em nome dos nossos colegas e de uma Associação que já fez 

muito pela Escola e pelos seus alunos, e que muito mais fará nos tempos que estão por vir.  

Viva o Direito, viva a AEDUM! 

 

 

 

André Teixeira 

Presidente da XXIV Direção da AEDUM 
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