
 

Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Contas da 

Direção da Associação Académica da Faculdade de Direito de 

Lisboa do mandato 2020/2021 

 

Excelentíssimos Associados da AAFDL, 

 

1. Introdução 

Ao abrigo do artigo 36º alínea d) dos Estatutos da Associação Académica da Faculdade de 

Direito de Lisboa, vem o Conselho Fiscal apresentar parecer sobre Relatório de Contas do 

mandato 2020/2021.  

A título introdutório, importa ressalvar que esta análise é feita com o máximo de conhecimentos 

contabilísticos que os membros deste órgão conseguiram apreender, não sendo uma análise de 

especialistas na área. No entanto, consideramos que é possível fazer um parecer coeso e 

coerente, comparando Relatório de Contas de mandatos passados e informações que 

recolhemos junto da contabilidade e da Direção da AAFDL.  

Importa também informar que de Relatório de Contas constam os valores faturados com NIF 

da AAFDL e com levantamento feito pela contabilidade como tal, quer pela AAFDL quer pela 

entidade prestadora do serviço, lançadas pelo SAFT (Standard Audit File for Tax Purposes) no 

Portal das Finanças.  

Por último, referir que o Relatório de Contas versa sobre o ano contabilístico de outubro de 

2020 a setembro de 2021, sendo que o mês de outubro de 2021 foi de grande movimento 

financeiro, com a retoma total das atividades presenciais. De qualquer forma, a nossa análise 

versará sobretudo tendo em conta o mandato em questão e Relatórios de Contas de mandatos 
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anteriores, sendo para nós este o termo de comparação, pois o presente mandato iniciou-se em 

novembro de 2020 e, como já referido anteriormente, o ano contabilístico em análise inicia-se 

a 1 de outubro de 2020. 

 

2. Desenvolvimento 

 

I. Análise por Secções 

- Como introdução a este capítulo de análise, reiteramos que qualquer discrepância que possa 

existir referente ao Balanço de Despesas do 1º Semestre se deve ao facto de algumas das 

despesas não serem faturadas com NIF da AAFDL ou que sejam restabelecidas através de 

procedimento de reembolso de despesas. 

- O valor referente aos Núcleos encontra-se dentro do perspetivado e analisado pelo Conselho 

Fiscal em Balanço de Despesas do 1º semestre, sendo que os valores analisados do NEH nesse 

mesmo Balanço foram faturados no mandato passado e este valor do Relatório de Contas de 

260 euros na impressão da revista Humaniza-te foi já faturado no mandato atual. 

- O valor referente ao Curso de Línguas foi substancialmente mais elevado do que o previsto 

em Orçamento (6000 euros), devendo-se ao facto de cada turma ter um custo mínimo para a 

AAFDL de 1350 euros, aumentando consoante o número de inscritos, sendo que inicialmente 

não se previu uma adesão tão elevada e por isso se previu valor tão baixo.  

- O valor de 170 euros na rubrica ENDA/CNED deve-se ao pagamento da quota anual no 

Conselho Nacional de Estudantes de Direito, valor não orçamentado mas justificado pela 

importância da presença nesta estrutura federativa. 

- Na rubrica Comunicação e Imagem constam valores referentes ao site da AAFDL e à BLAT 

(empresa de design), valores estes em que metade consta da Secção Associativa e outra metade 

de Fornecedores e Serviços Externos da Editora, pelo facto de ambas tirarem proveito deste 

serviço. 

- Ação Social com um valor de 2886,14 euros deve-se ao facto de apenas estarem 

contabilizados a pintura da biblioteca jurídica, a aquisição de computadores através do Fundo 
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de Emergência Tecnológico e as estantes para a biblioteca jurídica. Os valores referentes a 

apoios indiretos não são referidos em Relatório de Contas por muito deles serem feitos através 

procedimento de reembolso de despesas (como os valores das deslocações) e o pagamento de 

refeições ser feito diretamente ao Bar Novo, não constando de Relatório também porque apenas 

foi feito em outubro. 

- Não podemos deixar de notar que o Prémio Jovem Talento Administrativo que totaliza um 

valor de 5000 euros de despesa às contas da AAFDL não foi este ano (e já não é a primeira 

vez) entregue na sua totalidade enquanto prémio. Isto porque, o Regulamento deste mesmo 

prémio, aquando da sua aprovação na sua primeira edição, permite que o júri, na avaliação dos 

artigos, quando considere que não são merecedores de prémios, não os entregue e canalize os 

valores respetivos a doações, como aconteceu este ano, à Biblioteca da Procuradoria Geral da 

República. 

- O valor de 90 euros em Linguagem Gestual deve-se à parte coberta pela AAFDL das 

inscrições com preço de sócio neste mesmo curso levado a cabo pelo NEH. 

- Importa referir quanto à rubrica Cacifos que este valor é substancialmente mais baixo porque 

a renovação dos cacifos pela AAFDL ainda não foi procedido este ano letivo, sendo que o valor 

do ano letivo passado já não é avaliado em Relatório de Contas deste mandato. 

- O valor de Inscrições na Secção Desportiva não só é mais baixo que o orçamentado (onde se 

previu 4700 euros) devido ao facto de se terem inscritos menos equipa do que se esperava mas 

também pelo facto de a ADESL ainda não ter feito o levantamento dessas faturas para que 

possam constar do mapa de despesas contabilístico da AAFDL. Assim, apenas foi 

contabilizado o pagamento da inscrição de duas equipas: no valor de 275 euros e 163 euros.  

- Importa ainda referir na Secção Desportiva que os valores referentes a Deslocações Atletas e 

Lanche se devem à Fase Final do Campeonato Nacional Universitário na Covilhã pela nossa 

equipa de andebol, valor que se compreende não estar orçamentado pois dependia da prestação 

da equipa em sede de Campeonato Universitário de Lisboa, não se compreendendo, porém, o 

porquê de esta despesa não ter sido autorizada pelo Conselho Fiscal, obrigação estatutária 

prevista no artigo 36º alínea h). 

- Ainda na Secção Desportiva, não podemos deixar de notar que o valor gasto em Troféus 

excedeu em mais do dobro o valor de 200 euros previsto em orçamento para tal. 
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- Os valores na rubrica Serviços Sociais é referente às rendas pagas pelos concessionários da 

AAFDL (Bar Novo, Reprografia Vermelha e Bar Velho). Importa referir que esses valores 

foram reduzidos a apenas 20% da renda praticada normalmente e apenas cobrados no mês de 

maio e junho, por respeito à situação que os respetivos concessionários estavam a ultrapassar 

e no seguimento da decisão da Faculdade de não cobrar eletricidade, gás e água nesses 

respetivos meses, daí que estes valores sejam tão baixos comparativamente aos valores 

recebidos noutros anos. 

 

II. Análise de proveitos .vs. custos (página 8) 

- O mês de dezembro foi de gastos muito elevados devido ao facto de ser o mês em que se 

afere, ao nível de fornecimentos e serviços externos para o fecho do ano fiscal, as faturas que 

não foram lançadas durante o ano, lançando-as através do SAFT (Standard Audit File for Tax 

Purposes) exportado do Portal das Finanças, havendo uma reconciliação das mesmas (possível 

aferir da rubrica 62 do Mapa de Exploração Mensal da página 4). 

- O mês de fevereiro e março ao nível de proveitos demonstram uma subida exponencial 

explicada não só por ser início de 2º semestre e haver uma grande afluência às livrarias, mas 

também pelos descontos da campanha “Estamos Online” que a AAFDL Editora levou a cabo 

nesse período. 

- Os meses de Verão (julho e agosto) são meses sempre tendencialmente mais fracos ao nível 

de vendas devido ao facto do período letivo estar interrompido, podendo dizer o mesmo do 

mês de janeiro, mês de exames e em que grande parte das compras de manuais e legislação já 

estão feitas a esta altura do semestre, para além do facto de estarmos em situação de 

confinamento obrigatório. 

- É de ressaltar também a subida apresentada pelas vendas de setembro, justificada pelo grande 

sucesso da Feira do Livro 2021 e por este mês marcar o início do ano letivo e respetiva 

aquisição por parte dos Associados de manuais e legislação. 
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III. Conclusão do Relatório de Contas (página 9): 

- As conclusões do relatório que se referem à comparação entre outubro de 2020 e setembro de 

2021, versam sobre o fecho da contabilidade a setembro de 2021, sendo que, nesse caso, os 

resultados deste ano contabilístico 2020/2021, em comparação com o ano contabilístico 

anterior, são extremamente positivos.  

- No entanto, o Conselho Fiscal entende que esta comparação deve ser feita com os resultados 

dos períodos semelhantes nos mandato 2019/2020 ou 2018/2019 (a título de exemplo), 

positivados no último Relatório de Contas (disponível no site da AAFDL), cujo resultados 

líquidos foram, respetivamente, 206 889,15 euros e 102 798,23 euros e que, no atual mandato 

consistiram no valor de 79 920,65 euros.  

- Apesar de serem notórias as divergências de realidades vividas entre os mandatos passados e 

o atual, consideramos que mesmo assim serão as realidades mais semelhantes com aquela que 

vivemos ao longo dos últimos 12 meses. Ainda assim, compreendemos que a Análise 

Económico-Financeira levada a cabo pela CENTRICHOICE (empresa de contabilidade) tenha 

sido realizada nestes moldes porque a análise é feita de acordo com as realidades 

contabilísticas.  

- Num mandato marcado pela atipicidade gerada pela pandemia, consideramos que os 

resultados líquidos apresentados neste mandato efetivamente inferiores aos expostos supra, se 

encontram dentro daquilo que é a normalidade de uma atividade financeira de uma Associação 

Académica e de uma Editora Jurídica nestas condições. No entanto, é de salientar que este 

resultado líquido se demonstra substancialmente superior ao previsto em Orçamento no início 

de mandato e aprovado pelos Associados (37 591,91 euros). 

- Comparação valores perspetivados de gastos e proveitos em Orçamento e finais em 

Relatório de Contas no mandato 2020/2021: 

• Total em Rendimentos em Orçamento - 761 500,00 euros 

• Total Gastos em Orçamento- 703 462,49 euros 

• Total Rendimentos em Relatório de Contas - 738.750,25 euros 

• Total Gastos em Relatório de Contas- 658.829,60 euros 
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- Comparação com Relatórios de Contas dos mandatos anteriores: 

• Total Rendimentos 2019/2020 – 1.032.199,24 euros 

• Total Gastos 2019/2020 – 820.535,90 euros 

• Total Rendimentos 2018/2019 – 989.727,65 euros 

• Total Gastos 2018/2019 – 881.516,36 euros 

- Como se pode ver, os rendimentos e gastos dos mandatos passados foram superiores aos do 

atual, explicando-se pela realidade em que grande parte do nosso mandato foi exercido. Grande 

parte das nossas atividades foram realizadas em formato digital e muitas delas não geraram 

custos. Mais do que isso, os meses de janeiro e fevereiro completamente em casa influenciaram 

também as Vendas e por consequência os nossos Rendimentos. 

- Por último, e interpretando os valores da página 2 do Relatório de Contas cabe-nos referir 

que, apesar de existir um crescimento do Ativo Corrente, o Passivo Corrente também se 

encontra em valores muito elevados. Compreendemos que o contexto pandémico afetou toda e 

qualquer empresa, mas não podemos deixar de dar nota destes dados. 

 

      3. Conclusão 

Face ao exposto supra, tendo em conta o resultado líquido positivo que este mandato apresenta 

e em razão das justificações dos valores prontamente dadas pela Direção e pela contabilidade, 

o parecer do Conselho Fiscal é positivo por unanimidade. Com todo o contexto em que o 

mandato foi ultrapassado, apresentar um resultados positivo e superior ao previsto em 

orçamento é algo que da nossa parte nos dá uma base sólida para aprovação deste relatório. É 

importante também termos em conta que a nossa Associação, mesmo com a AAFDL Editora 

não prossegue o lucro, e o fim desta serão sempre os Estudantes. Por último, não podemos 

deixar de agradecer à Antónia Bairinhas por toda a disponibilidade e apoio prestado na 

elaboração deste parecer. 
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Lisboa, 9 de novembro 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 

 


