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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 

(1 de maio de 2021) 

 

Ao primeiro dia do mês de maio, pelas dezoito horas, a reunião do Conselho Fiscal teve lugar por 

via da plataforma zoom, devido à situação pandémica.  

Estiveram presentes na Reunião, o Presidente, Tomás Viçoso; o Vice-Presidente, Luís Januário; 

a Secretária, Carolina Rufino; a 1ª Vogal, Thaís Sousa; o 2º Vogal, Gonçalo Marques de Almeida; 

a 1ª Suplente, Inês Loureiro; o 2º Suplente, Pedro Pinto e o 3ª Suplente, António Pestana.  

 

A ordem de trabalhos foi:  

→ Período Antes da Ordem do Dia – PAOD; 

→ Livro de Atas; 

→ Análise de Contas dos Núcleos. 

 

Período Antes da Ordem do Dia - PAOD: 

O Presidente deu início à reunião expondo a atualização sobre os balancetes. Os balancetes foram 

pedidos à empresa de contabilidade, contudo, não obstante a insistência por parte da AAFDL, 

estes continuaram sem ser enviados. Dia 29 o balancete de dezembro foi enviado para a AAFDL. 

No entanto, o Conselho Fiscal pretende analisar o conjunto de balancetes desde o mês de 

novembro do que analisar um balancete individualmente à medida que são enviados. Tendo em 

conta que, enquanto estudantes, os membros do Conselho Fiscal, a par da restante comunidade 

estudantil, irão ter semanas complicadas devido à realização de frequências e exames, a análise 

cuidada de balancetes ficará para o momento posterior a esta época que se avizinha.  

 

Livros de Atas: 

A pesquisa sobre os vários livros de atas no mercado ficou à responsabilidade do Tomás Viçoso, 

Luís Januário e Carolina Rufino. No entanto, não parece existir uma variedade imensa de livros 

de atas pelo que os três membros encontraram os mesmos.  

O Presidente contactou a EdiPrinter, após ter pedido informações sobre orçamentos, uma vez 

que houve alguma dificuldade a interpretar os valores dos respetivos livros de atas. O preço varia 
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consoante o que se pretende comprar, ou seja, depende dos modelos e das formalidades que se 

pretendem inserir no livro (nome da instituição, símbolo, entre outros).  

Além da EdiPrinter, existem dois outros livros no mercado: um livro de capa verde com 60 folhas 

que tem um software onde se deve escrever as atas, sendo personalizável (29, 90 euros) e ainda, 

um livro bordeaux que são 19, 68 euros. O Presidente adverte para o facto de que devemos ter 

em conta que serão sempre três livros, um para cada órgão da AAFDL.  

Relativamente aos vários livros que a EdiPrinter oferece, Tomás Viçoso sugeriu que não 

considerássemos o livro de trinta folhas uma vez que os vários órgãos da AAFDL fazem várias 

reuniões e existem muitas atas. Deste modo, o livro de atas escolhido terá de ter sempre 60 folhas.  

O Conselho Fiscal procedeu à análise dos vários livros e preços.  

Relativamente aos vários livros, existem vários elementos que, ao serem escolhidos e colocados, 

como por exemplo, o nome da entidade e o logótipo, têm um custo acrescido. A questão que o 

Presidente levantou consistiu em saber se esses elementos não poderiam ser colocados pelos 

membros da AAFDL, não sendo necessário gastar esse valor.  

Tomás Viçoso afirmou que se informou sobre os requisitos formais de uma ata e sublinha que o 

Conselho Fiscal tem obedecido a esses mesmos requisitos.  

Pedro Pinto sugeriu que, tendo em conta que o preço de um livro de atas ser essencialmente o 

preço da capa desse mesmo livro (uma vez que os restantes elementos seriam colocados 

manualmente por um dos membros), então devia ser comprada apenas a capa, para que depois as 

atas sejam escritas em Word, de modo a poupar dinheiro.  

Tomás Viçoso acrescenta que a AAFDL tem uma parceria com a reprografia, pelo que as 

impressões dessas mesmas folhas não teriam um custo muito grande para a Associação.  

Os membros do Conselho Fiscal concordaram com esta questão, tendo havido unanimidade na 

votação, pelo que deve ser encomendada a capa apenas personalizada com o nome da instituição.  

 

Análise das Contas dos Núcleos Autónomos: 

Relativamente à análise das contas dos vários núcleos autónomos, cada membro do Conselho 

Fiscal ficou encarregue de falar com um membro de um núcleo, de modo a recolher informações 

sobre as despesas para a análise do relatório de meio mandato.  
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→ NEA - Núcleo de Estudantes Africanos: 

Luís Januário voluntariou-se para se informar junto dos membros do NEA, pelo que falou com 

o Presidente do Conselho Fiscal, Nuno Mohammad. 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. 

 

→ NEC – Núcleo de Estudantes Católicos: 

Gonçalo Marques de Almeida ficou responsável de se informar sobre as despesas do NEC – 

Núcleo de Estudantes Católicos, pelo que falou com o Francisco Ribeiro Ferreira.  

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

movimentações: uma de 29,05 euros, uma de 3,80 euros, uma de 8,20 euros e outra de 14,72 

euros. Ora, todas estas movimentações foram realizadas como forma de preparar uma atividade 

realizada pelo 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 € 

 

Normalmente, este núcleo tem despesas com a organização da Missão País e uma peregrinação, 

contudo, devido à situação pandémica, tal não é possível.  

 

→ NERA – Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas: 

Tomás Viçoso entrou em contacto com o Presidente do NERA, Gonçalo Almeida Freitas. 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.  
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→ NEH - Núcleo de Estudos Humanitários: 

António Pestana comunicou com a Presidente do NEH, Maria Beatriz Silva, que transmitiu a 

seguinte informação: O Núcleo de Estudos Humanitários apresentou uma despesa total a 

contabilizar os 183,50 euros. Deste valor, 80,00 euros foram referentes a doações realizadas pelo 

Núcleo; 55,50 euros 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 euros 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 euros respeitantes ao 1º Curso se repartem 

em duas despesas: uma de 32,00 euros referente à primeira turma do Curso e outra de 12,00 euros 

da segunda turma do Curso. 

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 

Culinária) 

30,00 € 

Bolsas Sociais para realização do Curso de Língua Gestual Portuguesa 90,00 € 

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

Núcleo) 

5,00 € 

Total 183,50 € 

 

→ Cénico: 

Pedro Pinto falou com Mónica, coordenadora do Cénico. A este respeito, até à data, quanto ao 

atual mandato, ainda não foi pedido qualquer valor por parte do Cénico à AAFDL. 

 

→ NHD – Núcleo de História do Direito: 

Carolina Rufino ficou com a responsabilidade de contactar com o NHD, pelo que comunicou com 

o Vítor Andrade André.  

Em primeiro lugar, Vítor Andrade André louvou a medida que colocámos em prática de 

reaproximação dos núcleos de modo a transmitir maior transparência. 

O NHD tem conseguido, face às suas medidas e receitas, com base em receitas próprias (receitas 

dos próprios membros do núcleo e algumas receitas que provem dos eventos do próprio núcleo). 
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Estas receitas próprias permitem que não estejam sempre dependentes e recorrentemente a pedir 

apoios à AAFDL, apenas em situações mais pontuais e de valores mais substanciais.  

Os gastos resumem-se, por um lado, aos custos operacionais como uma conta zoom, uma licença 

(Sendo que no próximo ano letivo, à partida irão precisar de duas, mas essa situação ainda está a 

ser estudada), o domínio do mail, os serviços do email, sendo que, em termos de redes sociais, 

não houve qualquer custo este ano letivo (mas é algo que pode vir a suceder). Acrescem os gastos 

em fotocópias de alguns documentos necessários (contudo, aqui ainda não foi utilizado o apoio 

da AAFDL na reprografia vermelha), custos relativos aos cursos e a alguns eventos que vão 

dinamizando.  

Existem ainda alguns cursos de suporte, por exemplo, de vagas gratuitas disponibilizadas no curso 

de latim. Existem custos de outras iniciativas, mas que não são imputáveis à AAFDL, pois são de 

cariz mais solidário (exemplo: giveaway).  

No fundo, os grandes custos são os operacionais e de organização de eventos, que necessitam de 

ter programas informáticos para que o núcleo funcione.  

O núcleo compreende a situação difícil, no ano presente, da AAFDL, pelo que tentaram reduzir 

os custos. Por exemplo, relativamente à conta do zoom, o núcleo tem pago um valor de 20 euros 

por mês, com impostos incluídos. O domínio do email, por sua vez, custou 50/60 euros. O curso 

de latim foi um valor elevado, mas até ao momento, está a ser suportável.  

Quanto ao Orçamento Disponibilizado pela AAFDL, Vítor Andrade André transmitiu ao 

Conselho Fiscal que, neste momento, ainda não foi recebido pelo NHD qualquer montante da 

AAFDL porque tem um valor orçamentado de 500 euros, sendo que foi enviado, há umas 

semanas, um email a pedir uma parte desses 500 euros (250euros) para pagar uma parte do 

montante devido ao professor do curso de latim e, até este momento, ainda não houve qualquer 

resposta por parte da Direção e do Tesoureiro da AAFDL. Este curso é pago ao professor em três 

tranches, uma primeira assumida, na sua totalidade, pelo núcleo, a segunda consubstancia o valor 

pedido à AAFDL, e ainda há uma terceira. 

Tendo em conta o exposto, a tabela de despesas do Núcleo de História do Direito é a seguinte: 

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 € 
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→ NELB – Núcleo de Estudantes Luso-Brasileiro: 

Thaís Sousa é membro do NELB, pelo que ficou responsável pela recolha de informação no que 

aos gastos deste núcleo concerne, tendo comunicado com o Presidente do NELB, André Brito. 

Assim, quanto ao período referente a este Balanço, o Núcleo de Estudante Luso-brasileiro fez 

chegar ao Tesoureiro da Direção da AAFDL despesas no valor de 473,46 euros. Cabe-nos fazer 

um pequeno apontamento no sentido de que uma grande parte deste valor (315,96 euros) é 

referente ao período de maio a novembro de 2020 (mensalidades de SoundCloud, Zoom e compra 

do 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 euros.  

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 € 

 

→ Barítuna: 

Inês Loureiro contactou com Fátima Freitas, tesoureira da Barítona.  

No que diz respeito a este núcleo, 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 € 

 

 

 

→ Venusmonti: 

Tomás Viçoso contactou com Gonçalo Maia, Magister da Venusmonti.  

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

manutenção de alguns instrumentos.  
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Despesa Valor  

Arranjo e manutenção de instrumentos 230,00 € 

Total 230,00 € 

 

 

Após a apresentação e análise das contas dos vários núcleos, o Conselho Fiscal conclui nada tem 

a acrescentar relativamente a estas, na medida em que se encontram dentro daquilo que foi 

inicialmente orçamentado. O Conselho Fiscal louva e agradece a colaboração dos vários Núcleos 

nesta que é a reaproximação dos estudantes ao Órgão de escrutínio da AAFDL.  

 

Carolina Rufino questionou se o relatório de meio mandato seria unicamente financeiro ou se, 

por sua vez, teria uma vertente informativa, no sentido de expor quais as medidas feitas até agora 

por cada um dos núcleos e o porquê de outras medidas que, inicialmente, se perspetivam realizar, 

não tiveram lugar.  

Tomás Viçoso informou que falou com os vice-presidentes da AAFDL, os quais não 

concordaram na exposição das várias medidas realizadas ou não realizadas dos núcleos e 

departamentos, uma vez que tal não é competência do Conselho Fiscal e porque pretendem 

colocar essa informação na AAFDL da Newsletter.  

Luís Januário explicou que respeita a decisão, mas que não concorda, na medida em que sendo 

o Conselho Fiscal um órgão que prima pela imparcialidade, faria todo o sentido expor este tipo 

de informações no relatório de meio mandato.  

Carolina Rufino acrescentou que, ainda que não se colocasse a informação sobre as medidas 

realizadas e não realizadas uma vez que estas teriam lugar na Newsletter, deveria ter-se em conta, 

pelo menos, a opinião dos vários núcleos quanto ao orçamento inicialmente aprovado, de modo a 

saber se se perspetivava adquirir mais ou se é suficiente para as medidas que planeiam executar.  

Os membros do Conselho Fiscal não concordam, mas respeitam esta decisão da Direção da 

AAFDL. Contudo, apelam a que, de facto, o plano de atividades e medidas que foram realizadas 

e não realizadas conste da Newsletter, de modo que exista uma maior proximidade e transparência 

junto da Comunidade Académica. 

 

Sem mais nada a acrescentar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por terminada a reunião às 

vinte horas.  
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Lisboa, 1 de maio 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. 

 

 


