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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 

(02 de agosto de 2021) 

 

Ao segundo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu o Conselho Fiscal, via 

plataforma ZOOM, devido à permanência da situação pandémica.  

Estiveram presentes na Reunião, o Presidente, Tomás Viçoso; a Secretária, Carolina Rufino; o 2º 

Vogal, Gonçalo Marques de Almeida; a 1ª Suplente, Inês Loureiro e o 2º Suplente, Pedro Pinto.  

O Vice-Presidente, Luís Januário, devido a compromissos marcados previamente ao 

agendamento da reunião.  

A Secretária, Carolina Rufino, chegou atrasada devido a compromissos profissionais.  

O 3º Suplente, António Pestana, por problemas de conetividade.  

 

A ordem de trabalhos foi:  

- Período Antes da Ordem do Dia – PAOD;  

- Relatório Financeiro da Editora, com a presença do Tesoureiro, Miguel Cruz.  

 

Período Antes da Ordem do Dia – PAOD:  

O Presidente deu início à reunião, fazendo um pequeno resumo da reunião anterior, 

nomeadamente relativamente à votação em reunião de uma auditoria financeira, não dos quatro 

mandatos (por já não parecer viável aos membros do Conselho Fiscal devido a uma alteração das 

circunstâncias), mas sim do mandato presente e do anterior, devido a uma mudança drástica na 

gestão da AAFDL numa nova era, a Era do Covid-19. No entanto, ficou ainda decidido que a essa 

RGA se levaria um conjunto de orçamentos para que os alunos tenham consciência dos moldes e 

dos gastos que pode acarretar.  

O Tomás Viçoso explicou ainda a divisão de tarefas que cada membro ficou, de modo que as 

medidas planeadas pelo Conselho Fiscal sejam mais rapidamente conseguidas.  

Relativamente ao Relatório Financeiro da Editora, Miguel Cruz, o Tesoureiro da AAFDL 

compareceu nesta reunião de modo a explicar as várias contas da Editora desde o início do 

mandato.  

No entanto, há esclarecimentos que não vão conseguir ser feitos, devido ao mês de férias em que 

nos encontramos e consequente ausência da D. Antónia, pelo que será necessária uma nova 

reunião para aprofundar os conhecimentos.  

 

Relatório Financeiro da Editora: 

Ao observar, pela primeira vez, os quadros financeiros da Editora, os membros constataram que 

existem muitas rubricas que não são percetíveis para quem não está formado no assunto.  
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Desta forma, a presença do Tesoureiro consiste em ajudar a “desmistificar” estes quadros.  

Miguel Cruz começou por dizer que a área que é mais complexa nos balancetes é a parte da Ação 

Social porque está dispersa por várias rubricas, algumas das quais não são identificáveis sem 

alguém que esteja por dentro da situação.  

Tendo isto em conta, é possível analisar o abatimento do passivo que é fácil de analisar. Em 2020, 

na fase crítica da pandemia que corresponde ao segundo semestre, a Editora teve uma produção 

de conteúdos parecida ao habitual, mas não existiram receitas suficientes para pagar essa mesma 

produção.  

Um dos exemplos é a faculdade ter pago durante três meses 20.000 euros para a circulação de E-

books gratuitos, e dos primeiros cinco meses do ano, o mês mais fraco foi o mês de janeiro e as 

vendas corresponderam a 27.243 euros. Portanto, durante 3 meses, a AAFDL recebeu 20.000 

euros da faculdade que corresponde a menos do que o pior mês do ano, janeiro. Isto levou o 

passivo para valores muito próximos dos 200.000 euros.  

Este ano o maior custo terá sido o transporte dos livros uma vez que as vendas foram 

essencialmente via online.  

No mandato anterior, o passivo cresceu cerca de 150% naquilo que seria normal, devido à situação 

pandémica. Foram vários meses sem qualquer receita, sempre com custos fixos e salários entre 

os 17.000 e 25.000 euros.  

O crescimento do passivo estará pago brevemente e conseguiremos reduzir os prazos de 270 dias 

para, em muitos casos, em 90 dias.  

Há um intervalo constante de pagamentos, entre os 22.000 e 26.000 euros de abatimentos, nos 

meses de março, abril e maio.  

No mês de fevereiro, o abatimento rondou os 38.000 euros por duas razões: sendo o início do 

segundo semestre, a Editora fez um pagamento superior ao habitual à transportadora por saber 

que no final de março a fatura ia crescer bastante e, também porque a AAFDL sofreu uma ameaça 

de execução por parte de um fornecedor e que obrigou a pagar dívidas em atraso.  

Quanto às vendas, o que os balancetes permitem concluir é que, aos poucos e poucos, há uma 

retoma face a 2019 (não face a 2020, porque praticamente não houve vendas).  

Em abril e maio é normal o grande decréscimo relativamente a fevereiro e março (início do 

semestre).  

Acresce ainda que o resultado líquido que se retirava de cada livro reduziu bastante porque a 

pandemia assim o ditou, devido à quantidade de gastos e investimentos necessários para aguentar 

a pandemia.  

O Tesoureiro faz uma última nota relativamente aos fornecedores: o que vinha do mandato 

anterior está saldado e grande maioria do mandato presente está a regularizar em prazos de 90 

dias.  

 

Depois da saída do Tesoureiro, o Presidente explicou que o nosso relatório será muito baseado 

naquilo que nos é dito, precisamente, por não termos medidas comparativas e formação específica 

nesta área.   
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Em princípio, cada membro irá ficar responsável pela análise de um mês específico, de modo a 

concluir quais os gastos, quais as vendas e o porquê dos valores serem maiores ou menores que o 

mandato anterior, por exemplo.  

Sem mais nada a acrescentar, o Presidente deu por terminada a reunião.  

 

Lisboa, 02 de agosto 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 

 

O Vogal, 

Gonçalo Marques de Almeida 

 

A Suplente, 

Inês Loureiro 

 

O Suplente, 

Pedro Pinto 

 

 


