
 

Parecer do Conselho Fiscal da Associação Académica da Faculdade de Direito 
de Lisboa ao Relatório de Contas do Mandato 2019/2020 

 

 
Em reunião, os membros do Conselho Fiscal da Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa procederam à apreciação do Relatório de 

Contas, para elaboração de um parecer não vinculativo a apresentar em 

Reunião Geral de Alunos, no exercício das funções atribuídas àquele órgão, de 

acordo com o artigo 35.º, al. d) dos Estatutos da AAFDL. 

 
 

I. Introdução 

 

Em primeiro lugar, há que explicar as circunstâncias, por todos conhecidas, que 

motivaram a que o presente Relatório de Contas tomasse como referência o 

período de exercício orçamental até 29.02.2020.  

 

O surgimento da pandemia da doença Covid-19 e a crescente necessidade de 

contenção da propagação da doença levaram a que a Direção da Faculdade 

tomasse a decisão de a 09.03.2020 encerrar todas as atividades presenciais da 

Faculdade. Também a AAFDL, reconhecendo a gravidade da situação e em total 

colaboração com a Faculdade, encerrou todas as suas atividades presenciais 

assim como todas as suas instalações, que se localizam na Faculdade de Direito 

de Lisboa.  

 

Assim, e em consequência, naturalmente que a execução orçamental, tal qual 

havia sido prevista no início do mandato, sofreu um período excecional de 

revisão em baixa, motivado por circunstâncias adversas totalmente alheias à 



AAFDL e que tiveram repercussões não só na sua atividade como também, como 

se sabe, na economia de todo o País.  

 

Ainda assim, é de realçar que a AAFDL pugnou pela continuação de um estreito 

acompanhamento dos alunos nas mudanças que se verificaram ao longo do 2º 

semestre do ano letivo 2019/2020, em estreita colaboração também com a 

Direção da Faculdade. Ainda, deixar um voto positivo à AAFDL Editora  que se 

destacou ao colaborar ativamente para a mitigação da falta de meios de estudo 

com que, repentinamente, os alunos se depararam, ao disponibilizar, durante 

um período ainda longo, versões online em e-book de todos os seus livros.  

 

Por todas estas razões, o presente Relatório de Contas, assim como o presente 

Parecer, tomará como objeto de análise o período de execução orçamental do 

mandato dos órgãos da AAFDL 2019/2020 até o dia 29.02.2020. 

 
 

II. Análise  

 

Nesse sentido, consideram-se de maior relevância os seguintes pontos: 

 

1. Destaca-se o resultado líquido positivo do período de 101,26%, com 

206.889,15€; 

 

2. Para este resultado líquido positivo contribuíram, entre outros, o 

aumento das vendas e serviços prestados, com lucro de 779.832,53€, e 

a diminuição dos custos de produção com mercadorias vendidas e 

matérias consumidas. 

 
 



3. Como pontos negativos a apontar, há o crescimento da dívida a 

fornecedores, que no presente exercício orçamental teve uma variação 

de 38,39%, motivado, não só pela falta de receitas desde 13 de março 

até finais de junho devido a pandemia, e, também, tal como realçado 

inicialmente, pelo facto de os livros durante certo período terem sido 

disponibilizados gratuitamente.  

 

4. Deixa-se ainda o reparo relativamente ao adiantamento a fornecedores, 

que é na realidade a conta corrente a fornecedores. Evidencia-se uma 

grande diferença de valores relativamente aos dois períodos em 

questão, em resultado, mais uma vez, das situações já expostas, 

existindo mais stock face ao volume de vendas habituais.  

 

5. Chama-se a atenção para o fim de semana do caloiro, onde se obtiveram 

receitas de 2.873€. Porém, o Conselho Fiscal ressalva o facto de estarem 

previstos inicialmente 750€ e terem sido gastos 1.751€. O Conselho 

Fiscal deixa o reparo, de que as despesas não orçamentadas devem 

sempre ser comunicadas ao mesmo; 

 

6. Também os elevados valores de prejuízo da secção recreativa, em 

especial a Festa da Cerveja de 04.10.2019, que registou um prejuízo de 

7.138,49€; 

 

7. Relativamente aos valores de prejuízo registados nos eventos:  Enterro 

do Caloiro 2019, e Clássica Direito 28.03.2019, que registam gastos no 

presente Relatório de Conta embora a sua realização não coincida com 

o período de exercício orçamental a que se refere o Mandato da AAFDL 

de 2019/2020. Os mesmos aparecem neste por serem atividades 

contabilizadas depois do fecho de contas do respetivo mandato. 



8. Ainda na Clássica de Direito, cabe realçar que se verificou uma receita 

no valor 1.755€ que, por falha de lançamento, foi atribuída ao “curso de 

contabilidade”. 

 

9.  Quanto a festa da cerveja de 30/05/2019, já se tinham verificados 

valores mais altos da conta corrente da mesma durante o mandato, 

porém, foi feita a devolução de vasilhames, barris cheios e entre outros, 

fazendo assim com que fosse abatido neste valor final.  

 

10. Um último ponto negativo, refere-se ao elevado valor de gastos com 

multas e penalidades de 1.550,15€. O Conselho Fiscal apela a maior 

cautela a questões do género, de modo a evitar gastos prejudiciais a 

Associação. 

 

11. Atribuímos, contudo, um voto positivo à diminuição das Despesas de 

Alimentação e estadias da Direção, que no presente período, registaram 

um valor residual; 

 

12. Assim como ao aumento das despesas para Limpeza, Higiene e Conforto, 

que se deveram a maior prestação destes serviços, principalmente 

depois de atividades recreativas, de forma a garantir maior conforto e 

organização. 

 

 
 

 

 
 

 

 



III. Decisão 

 

Face ao exposto, relativamente aos aspetos positivos e negativos, por se 

considerar que o Relatório de Contas do Mandato 2019/2020 é criterioso e 

demonstra o crescente esforço de todos os dirigentes associativos na boa 

gestão dos recursos financeiros da AAFDL, o Conselho Fiscal dá um parecer 

positivo. 

 

De louvar é também a colaboração da Direção e da Mesa da RGA com o 

Conselho Fiscal ao longo deste Mandato que, ainda que longo, chega ao fim, 
cumprindo o compromisso de sinergia que se assumiu no início do mandato.  

 

E, por fim, a todos os dirigentes associativos dos órgãos da AAFDL, todos os 
colaboradores, funcionários e todos aqueles que trabalham e contribuem para 

que a AAFDL continue a funcionar todos os dias em prol dos seus alunos. O 

Conselho Fiscal agradece ainda na pessoa da funcionária Antónia Bairinhas pela 
disponibilidade e ajuda durante este longo mandato.   

A todos supracitados, um Voto de Louvor pela perseverança, disponibilidade e 
capacidade de adequação com que trabalharam ao longo destes meses para 

adaptar a AAFDL aos novos desafios com que a Sociedade se depara, permitindo 

que esta continue a responder às necessidades dos alunos da Faculdade de 

Direito de Lisboa. 

 

Lisboa,  02 de novembro de 2020 

Pelo Conselho Fiscal da Associação Académica da Faculdade de Direito de 
Lisboa, 

O Presidente, 
Ruben Caio 

 
A Vice-Presidente, 



Benedita Líbano Monteiro 

O Secretário, 

Rodrigo Cardoso 

A Vogal, 

Matilde Carrasquinho 

A Vogal, 

Joana Varejão 

A Suplente, 

Inês Morais 

O Suplente, 

João Maldonado 

A Suplente, 

Maria Beatriz 

 
 


