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Balanço de Despesas do 1º Semestre do mandato 2020/2021 

Com o intuito de fazer chegar aos associados da Associação Académica da Faculdade de 

Direito de Lisboa (AAFDL) o que têm sido os movimentos da sua Associação e respetivos 

Núcleos, apresenta o Conselho Fiscal um Relatório onde justifica alguns dos débitos efetuados 

durante o 1º Semestre do mandato 2020/2021 (Novembro de 2020 a Maio de 2021).  

Análise às movimentações financeiras dos núcleos da AAFDL até ao 07/05/2021: 

Cabe a este Conselho Fiscal referir que alguns dos valores referentes a despesas dos Núcleos 

podem ainda estar em processamento e análise por parte do Tesoureiro da AAFDL e por isso 

ainda não terem sido devolvidos aos respetivos, quando for esse o procedimento em causa. 

• Barítuna: 

Quanto ao período referente a este Balanço, a Barítuna fez uso de 145 euros para a aquisição 

de um instrumento musical – bandolim.  

Despesa Valor  

Bandolim 145,00 € 

Total 145,00 € 

 

• Cénico: 

Até à data, quanto ao atual mandato, ainda não foi pedido qualquer valor por parte do Cénico.  

• Núcleo de Estudantes Africanos: 

Quanto ao período em questão, o Núcleo de Estudantes Africanos não apresentou qualquer tipo 

de gastos. Cabe a este Conselho Fiscal justificar este dado no facto de apenas recentemente 

terem sido eleitos os novos corpos sociais deste Núcleo, que sucederam a órgãos de gestão que 

também não apresentaram qualquer gasto neste período. 

• Núcleo de Estudantes Católicos: 

O Núcleo de Estudantes Católicos, no que respeita ao presente Balanço, realizou quatro 

movimentações: uma de 29,05 €, uma de 3,80 €, uma de 8,20 € e outra de 14,72 €. Ora, todas 

estas movimentações foram realizadas como forma de preparar uma atividade realizada pelo 
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Núcleo, sendo as primeiras três afetas à compra de materiais e a última a uma deslocação por 

parte do Núcleo, exatamente para a compra dos mesmos.  

Despesa Valor  

Materiais  29,05 € 

Fotocópias  8,20 € 

Fita-cola 3,80 € 

Reembolsos de transporte 14,72 € 

Total 55,77 € 

 

• Núcleo de Estudos Humanitários: 

O Núcleo de Estudos Humanitários apresentou uma despesa total a contabilizar os 183,50 €. 

Deste valor, 80,00 € foram referentes a doações realizadas pelo Núcleo; 55,50 € tiveram como 

destino a impressão da 1ª Edição da Revista Humaniza-te e o envio, por correio, da mesma 

para convidados que colaboraram na elaboração da mesma; finalmente, cabe referir que os 

49,00 € de desconto de sócio dos Cursos de Língua Gestual Portuguesa referidos se apresentam 

como uma despesa coberta pelo Núcleo entre o valor do Curso e o valor pago pelos sócios do 

mesmo, sendo os 44,00 € respeitantes ao 1º Curso se repartem em duas despesas: uma de 32,00 

€ referente à primeira turma do Curso e outra de 12,00 € da segunda turma do Curso. Importa 

ainda referir que a AAFDL disponibilizou duas bolsas sociais para 2 alunos carenciados que 

pretendiam realizar o Curso de Língua Gestual Portuguesa, cobrindo o valor de 90€ (45€ cada 

um) da inscrição dos mesmos. 

Despesa Valor  

Desconto de Sócio do 1º Curso de Língua Gestual Portuguesa (despesa coberta pelo 

Núcleo) 

44,00 € 

Impressão da 1ª Edição da Revista Humaniza-te 48,00 € 

Envio da 1ª Edição da Revista  7,50 € 

Donativo para cabazes de Natal  50,00 € 

Donativo ao Fundo Universitário AMI (metade do valor angariado pelo Workshop de 

Culinaria) 

30,00 € 

Desconto de Sócio do 2º Curso de Língua Gestual Portuguesa (despesa coberta pelo 

Núcleo) 

5,00 € 

Total 183,50 € 
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• Núcleo de Estudo Luso-brasileiro: 

Quanto ao período referente a este Balanço, o Núcleo de Estudo Luso-brasileiro fez chegar ao 

Tesoureiro da Direção da AAFDL despesas no valor de 473,46 €. Cabe-nos fazer um pequeno 

apontamento no sentido de que uma grande parte deste valor (315,96 €) é referente ao período 

de Maio a Novembro de 2020 (mensalidades de SoundCloud, Zoom e compra de disco externo), 

contudo, visto que o mesmo valor apenas será devolvido perante a atual Direção da AAFDL, 

considerou este Conselho Fiscal pertinente ser o mesmo apresentado perante os Estudantes. 

Outra nota a ser feita prende-se com o facto de quer a conta Zoom, quer a conta de SoundCloud 

estarem cobertas por planos anuais, justificando-se, assim, os valores em questão. Finalmente, 

o Smart Pack da Linux apresentou-se como necessário para ser feita a hospedagem da Revista 

Jurídica online do Núcleo, tendo sido realizado um gasto de 30,14 €.  

 

Despesa Valor  

Conta no Zoom  255,43 € 

Conta no SoundCloud  110,00 € 

Compra de uma disco externo para armazenamento de dados    77,89 € 

Hosting Linux Smart Pack 30,14 € 

Total 473,46 € 

 

• Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas: 

Até à data o Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas ainda não fez chegar qualquer 

pedido de pagamento ao Tesoureiro da Direção da Associação Académica da Faculdade de 

Direito de Lisboa.  

• Núcleo de História do Direito: 

O referido Núcleo conseguiu suportar grande parte dos custos das atividades desenvolvidas 

com as suas receitas próprias, apenas sendo necessário o apoio financeiro da AAFDL ao nível 

de custos operacionais. 
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Despesa Valor  

Conta no Zoom (20,00 €/mês) 120,00 € 

Domínio do e-mail  50 € 

Professor do curso de Latim 250,00 € 

Total 420,00 € 

 

• Venusmonti: 

Quanto a este Balanço, a Venusmonti apresentou despesas no valor de 230 euros para o arranjo 

e manutenção de alguns instrumentos.  

Despesa Valor  

Arranjo e manutenção de instrumentos 230,00 € 

Total 230,00 € 

 

Finalmente, cabe apenas uma palavra de agradecimento aos Núcleos respetivos e, 

concretamente, aos representantes dos mesmos, pela frontalidade, facilidade e ajuda 

demonstrada perante os membros deste Conselho Fiscal de forma a garantirmos aquilo que 

pretendemos para os Estudantes da nossa Casa: Informação, Transparência e Segurança. 

 

Análise às movimentações financeiras dos departamentos da AAFDL até 07/05/2021: 

• Ação Social:  

Considerando-se estes valores dentro do orçamentado para a atribuição de Apoios 

Indiretos, não tem o Conselho Fiscal qualquer dúvida quanto à justificação dos mesmos, 

tendo a vogal a respetiva faturação e documentação destas mesmas despesas. 

Despesa Valor  

Pagamento Teste Covid a beneficiário de Apoios Indiretos desalojado 20,00 € 

Pagamento refeições SASUL Março 962,50 € 

Pagamento refeições SASUL Abril 639,05 € 

Reembolsos de transporte até 6/05/2021 2259,98 

Total 3 881,53 € 
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• Acompanhamento Académico:  

Dentro das atividades executadas previstas no plano de atividades, a única que resultou em 

custos foi a Academia de Soft Skills.  

Houve uma alteração do planeado e orçamentado (100 euros), mas encontra-se justificado pelo 

facto da empresa inicialmente contactada não ter disponibilidade para as datas previstas, e por 

isso surgiu a necessidade de contratar com uma nova empresa que cobrou um valor de 300 € 

pela realização de 3 workshops. Para além disso, conseguiu-se convencionar o Curso de 

Microsoft Office (concretamente de Excel), orçamentado no valor de 200 €, gratuitamente, 

permitindo que este mesmo valor fosse alocado para a Academia de Soft Skills sem ser 

necessária uma alteração concreta do Orçamento. 

Despesa Valor  

Unlimited Future (Academia de Soft Skills) 300,00 € 

Total 300,00 € 

 

• Pedagógico:  

Quanto ao Departamento do Pedagógico, as despesas foram de 162,50€, referentes a dois 

vídeos interativos sobre o regulamento de avaliação, medida aprovada no plano de atividades. 

O gasto não se previu, inicialmente, no orçamento deste departamento, na medida em que se 

considerou, à data da sua elaboração, que estes vídeos pudessem ser feitos ao abrigo do contrato 

que a AAFDL tem com a empresa de design (BLAT). No entanto, após consultar a empresa, 

estes vídeos traduzir-se-iam num custo a acrescer ao contrato, sendo que a proposta que nos 

foi apresentada fixava 150€ por vídeo. Assim, optámos por fazer um contrato com outro 

profissional, à parte, cujo valor de cada vídeo ficou fixado em 81,25€.  

Despesa Valor  

Vídeo Interativo sobre o Regulamento de Avaliação 81,25 € 

Vídeo Interativo sobre o Regime da Bonificação 81,25 € 

Total 162,50 € 

 

 

• Mestrados e Saídas Profissionais:  
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Relativamente ao Departamento de Mestrados e Saídas Profissionais, não surgiu qualquer 

despesa até ao momento, pois todas as atividades realizadas têm sido no formato online. 

 

• Produção Jurídica:  

Até agora o Departamento da Produção Jurídica não teve quaisquer gastos. Os gastos 

expectáveis para as iniciativas acabaram por não ser necessários por agora, tendo em conta a 

realização online dos eventos em causa e de parcerias estabelecidas.  

 

• Erasmus e Relações Internacionais:  

O Departamento de Erasmus e Relações Internacionais não incorreu ainda em qualquer despesa 

tendo em conta as atividades desenvolvidas até ao momento. 

 

• Departamento de Apoio ao Primeiro Ano:  

Até ao momento, apenas se incorreu em gastos com os troféus para os vencedores das 

categorias da Gala do Caloiro e com decorações para as mesmas, sendo este valor 

substancialmente reduzido tendo em conta o orçamentado pelo facto da Gala se ter reduzido 

apenas à entrega de prémios presencialmente devido à situação pandémica. 

Despesa Valor  

Gala do Caloiro 140,59 € 

Total 140,59 € 

 

• Cultural e Núcleos Autónomos: 

As despesas do Departamento foram muito reduzidas, tendo em conta que atividades (como a 

Rádio AAFDL) foram desenvolvidas sem gastos, ao contrário do previsto em Orçamento. Para 

além disso, parcerias e a não exposição das obras do Concurso de Arte AAFDL devido à 

COVID-19 permitiram que o valor referente a esta atividade fosse mais baixo. 

 

Despesa Valor  

I Edição do Concurso de Arte AAFDL (prémios) 86,45 € 

Dia da Cultura Lusófona 13,85 € 

Total 100,30 € 
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• Recreativo:  

O departamento em questão não incorreu em qualquer despesa até ao momento.  

 

• Desporto, Saúde e Bem-Estar:  

Quanto à compra de material desportivo, encontra-se justificado pela necessidade apresentada 

pelas equipas de andebol e futebol da AAFDL. O valor pago ao Personal Trainer pelas AAFDL 

Workout Sessions é mais baixo tendo em conta o valor orçamentado devido ao facto de estas 

se terem realizado exclusivamente online (10 aulas gravadas, lançadas no decorrer do ano 

letivo), sendo que o microfone comprado surge de uma necessidade geral da AAFDL para 

inúmeras atividades, descontado no Orçamento do Marketing na rubrica de Audiovisuais (200 

€). Houve uma regularização dos ordenados dos treinadores cujas equipas treinaram durante o 

ano letivo e o pagamento da quota de Associado da FADU que, apesar de não previsto no 

Orçamento, se apresentou como necessária. A inscrição no Torneio de League of Legends surge 

de uma aposta do Desporto da AAFDL nos E-Sports. 

Despesa Valor  

1 bola de andebol + resina 35,50 € 

AAFDL Workout Sessions (PT) 250,00 € 

Microfone para AAFDL Workout Sessions 27,90 € 

Regularização de Ordenados dos Treinadores 1460,00 € 

7 Bolas de Futebol 63,00 € 

Quota de Associado FADU 280,00 € 

Inscrição Torneio Qualificatório League of Legends 25,00 € 

Total 2141,40 € 

 

• Pós Laboral e Trabalhador Estudante:  

O departamento do Pós-Laboral e Trabalhador Estudante não apresentou qualquer tipo de 

despesa aquando das atividades realizadas. 

 

• Marketing e Comunicação Académica:  

Até ao momento, o Departamento não registou nenhum gasto efetivo em relação ao Marketing 

da AAFDL.   
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Lisboa, 9 de junho de 2021 

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

 

O Presidente, 

Tomás Viçoso. 

 

O Vice-Presidente, 

Luís Januário. 

 

A Secretária, 

Carolina Rufino. 

 

A Vogal, 

Thaís Sousa. 

 

O Vogal, 

Gonçalo Marques de Almeida. 

 

A Suplente, 

Inês Loureiro. 

 

O Suplente, 

Pedro Pinto. 

 

O Suplente, 

António Pestana. 

 

 

 


