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1. Enquadramento: 

Em cumprimento do previsto nos Estatutos, nomeadamente na alínea d) do 

artigo 36.º bem como na alínea b) do artigo 17.º/2, este Conselho Fiscal vem 

apresentar parecer relativo ao Orçamento da Direção da AAFDL para o 

mandato 2021/2022, a fim de que este seja apresentado aos sócios e 

associados da AAFDL na sua primeira Reunião Geral de Alunos. 

Neste parecer, que agora apresentamos, o Conselho Fiscal aprecia a atividade 

financeira da AAFDL, especialmente no domínio das despesas e receitas 

previstas, e no tocante à diligência e realidade das suas projeções, tendo 

também em conta documentos anteriormente aprovados pela RGA, em 

mandatos translatos. 

 

2. Orçamento: 

O orçamento apresentado pela Direção, segue a mesma estrutura do que tem 

sido elaborado e apresentado pelas Direções de mandatos anteriores. Ou seja, 

apresenta duas secções, a saber: uma relativamente aos gastos e receitas 

gerais; e outra que se direciona para as despesas previstas para o 

cumprimento do plano de atividades proposto pelos vários departamentos. 

A técnica de orçamentação também se mantém a mesma dos últimos anos, 

utilizada tanto para a atuação associativa como editorial da AAFDL. Trata-

se de uma orçamentação incremental, tendo por base, parece-nos, os valores 

que foram previstos em mandatos anteriores. 

A proposta de orçamento, afetada ao plano de atividades a ser executado 

neste mandato, apresenta (i) um montante de despesas totais definido em 

oitocentos e trinta e cinco mil novecentos e três (835 903) euros, 

aparentemente, todas despesas correntes voltadas para o custeio das 

atividades, embora em algumas delas se preveja lucro; (ii) um montante de 

receitas totalizadas em oitocentos e sessenta e nove mil duzentos e dezasseis 

(869 216) euros; o que totaliza, portanto, um resultado operacional de trinta 

e três mil trezentos e treze (33 313) euros, ao qual prevê-se (iv) uma 

amortização de cinco mil e setenta e quatro (5074) euros.  

Especifica, ainda, que do montante de despesas previsto, e já referido, cento 

e cinquenta e oito mil oitocentos e vinte e cinco (158 825) euros são relativos 

à execução do plano de atividades dos departamentos. Bem como, do 

montante de receitas previsto noventa e um mil seiscentos e oitenta e cinco 

(91 685) euros são provenientes dos mesmos. 
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3. Análise: 

A análise realizada por este Conselho Fiscal começa pela estrutura e técnica 

orçamentária e continua pela oportunidade e realidade dos valores descritos, 

sempre se utilizando de comparações com os anos anteriores. 

No primeiro período analítico do Orçamento em análise este Conselho Fiscal 

considerou a necessidade de requerer o pedido de esclarecimento quanto as 

seguintes questões: 

1. Em que consistem os arranjos na Rádio, tendo em conta a recente 

reformulação; 

2. Porque a previsão do valor pago pelos concessionários diminui tanto; 

3. Questões relacionadas com o site; 

4. A falta de discriminação do montante previsto para o GAP; 

5. O que justificava o aumento significativo na Produção Jurídica; 

6. Em que consistem as despesas de deslocação e estadias, 

nomeadamente, se inclui apenas despesas de representação 

associativa, ou se inclui também tratativas relacionadas com a Editora; 

7. A descrição prévia de um montante a ser pago com honorários de um 

advogado; 

8. Em que consistem as despesas relacionadas com a informática, 

nomeadamente, tendo em conta que cada departamento orçamenta 

assuas próprias alterações ao site; 

9. O que baseia o gasto com o encenador, uma vez que consiste numa 

verba alocada à atuação do Cénico de Direito, atualmente núcleo 

autónomo da AAFDL, não está discriminada no montante atribuída 

aos Núcleos, a exemplo dos treinadores que estão rececionados no 

orçamento do desporto; 

Todas as questões foram prontamente respondidas pela Direção, 

nomeadamente através do Vogal e Vice-Presidente em causa ou do 

Tesoureiro. 

 

Quanto a estrutura e modelo: 

Nos últimos anos tem sido feita a opção pelo mesmo modelo orçamental, 

aplicando-o a todas as áreas de atuação da AAFDL, que vai desde a editora 

– vertente empresarial, mais ou menos estática na sua atividade e com custos 

fixos – até as festas - vertente associativa e recreativa, com custos variáveis. 
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Esse modelo orçamental até pode espelhar a vertente empresarial mais 

estática da editora. Mas não serve totalmente a AAFDL, essencialmente, 

porque esta, na sua vertente mais associativa, é muito variável. Desde logo 

porque está muito dependente daquilo que será o plano de atividades de cada 

Direção. Além do que, enquanto a Editora é gerida, de forma mais ou menos 

profissional, contínua e habitual pelos seus funcionários, a Associação todos 

os anos muda de dirigentes e os novos podem não ter tido acesso às contas e 

contratos, obtendo apenas informações de relatórios de contas que nem 

sempre são feitos com diligência e honestidade, segundo demonstram a 

auditoria realizada aos mandatos e a não correspondência de certos valores 

relatados aos eventos que vimos na realidade.  

Além disso, o obscurantismo que vez ou outra rodeia o ambiente financeiro 

da AAFDL, as constantes diferenças existentes entre o que é previsto no 

orçamento e o que é efetivamente gasto nos relatório de contas, entre outras 

coisas, demonstram que no que toca ao orçamento dos departamentos é 

necessário que esses comecem a ser pensados em base zero, e nesses casos, 

uma melhor descrição das rubricas, justificando melhor o valor, permitiriam 

uma análise muito mais benéfica e transparente do orçamento bem como lhe 

atribuiria uma maior legitimidade. Sabendo que há muitos casos em que tal 

não é possível aconselha-se que a base utilizada seja sempre o relatado nos 

Relatórios de contas. 

É que uma vez que nunca se soube, nem por orçamentos, nem por relatórios 

de contas, em que são efetivamente gastos os ativos, dentro de cada evento 

dos departamentos, uma simples análise histórica não basta. Talvez por isso, 

nesse quesito, exita sempre disparidades entre o que foi previsto no 

Orçamento e o que é depois apresentado no relatório de contas. 

 

Quanto ao orçamento consolidado 

O orçamento síntese, com referida comparação, pode ser visto no quadro 

abaixo: 

 Orç. 
21/22 

Orç. 
20/21 

RC. 
20/21 

Orç. 
19/20 

RC 19/20 Orç. 
18/19 

RC 
18/19 

Orç. 
17/18 

RC 
17/18 

Rendimentos 869 216 761 500 738 750 932 500  1 032 198  925 979  989 726 703 763  950 005  

Gastos 835 903 703 462  658 829  782 357 820 555 684 937 881 515 584 701 758 065 

Resultado op. 33 313 58 037 79 920 150 142 211 663 241 042 108 211  119 061 191 940 
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Algo notável ao longo dos anos é que os resultados têm diminuído. Da 

mesma forma a conta a prazo da Associação que deveria surgir como uma 

reserva e garantia para os nossos credores, também tem demonstrado 

reduções significativas.  

Ainda menos favorável é o facto de estarmos a discutir o orçamento a ser 

executado no próximo ano, antes de termos um relatório relativo às contas 

dos últimos três meses, período no qual foram realizadas duas festas não 

orçamentadas e, portanto, uma movimentação financeira com alguma 

proporção. 

É necessário ter ainda em consideração que, na análise que este Conselho 

Fiscal fez dos relatórios de contas de mandatos translatos verificam-se 

algumas situações que levantam sérias dúvidas, sendo necessário saber se se 

trata de erros ou descuidos, ou situações de irregularidade. De qualquer das 

formas, isto torna difícil ajuizar do real estado financeiro da AAFDL, o que 

é de suma importância para definir-se as políticas de delineamento e 

execução orçamentária.  

Tendo em conta estes fatores, este Conselho Fiscal considera que o 

conhecimento do fluxo de caixa é essencial para se entender a viabilidade 

deste orçamento, tendo em conta que as despesas estão cada vez mais 

próximas dos rendimentos. Isso na medida em que, como vimos, se os fundos 

a prazo continuarem a ser recurso ordinário da AAFDL sem que haja um 

plano delineado para voltar a preencher o que foi retirado, a AAFDL pode 

perder o seu balanço. 

Ainda nesse sentido, pode ser necessário, a fim de se entender a real situação 

financeira, bem como o de obter uma maior expertise na lide com a mesma, 

a realização de uma auditoria financeira e de gestão, de modo a ser possível 

delinear-se uma melhor estratégia financeira, bem como deixar a correção 

das práticas irregulares e ruinosas que até aqui possam ter sido seguidas, para 

as próximas gerações.  

Trata-se de um custo a ser considerado com relação ao seu custo benefício, 

especialmente, tendo em conta os custos de não a realizar. Este momento tem 

sido, frequentemente, adiado, com argumentos de questão política e mesmo 

Amortizações 5 074 20 445 0 20 445 5074 20 445 5413 17 000 6721 

Resultado liq. 28 238 37 591 79 920 129 969 206 889 220 596 102 798 102 061 179 308 
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por se tratar de custos que se podem considerar elevados, mas tendo em conta 

a realidade das quais nos aproximamos o custo da sua não realização pode 

ser muito mais elevado. 

 

Quanto aos gastos: 

O orçamento de despesas e respetiva comparação pode ver-se abaixo: 

Gastos Orç. 21/22 Orç. 
20/21 

RC 20/21 Orç. 
19/20 

RC 19/20 Orç. 
18/19 

RC 18/19 Orç. 
17/18 

RC 17/18 

Mercadorias 
vendidas 

280 000 270 000  157 331 290 000  269 438 190 000  383 569 187 000  223 984 

Fornecimentos e 
serviços externos 

124 842 112 350 252 811 91 660 303 021 88 960 258 113 95 800 213 982 

Gastos com o 
pessoal 

268 236, 82 228 912 235 328 228 912 225 866 228 912 233 832 178 821 223 984 

Deslocações, 
estádias e 
transportes 

5 850  3 000 4 823 4 500 1962 4 500 2 499 4 500 4 793 

Departamentos: 158 825 85 700 38 812 143 785 112 189 140 565 109 672 116 400 88 806 

Total das 
despesas* 

835 903 703 462 658 827 782 357 820 555 684 937 881 515 584 701 758 065 

* esse valor não representa um somatório das despesas apresentadas no quadro, apenas elenca os dados 

referidos nos Orçamentos sob essa rúbrica de modo a facilitar a comparação 

 

Este orçamento apresenta uma maior projeção de gastos do que o 

anteriormente previsto em mandatos translatos, por outro lado, são valores 

mais próximos do que é relatado nos Relatórios de Contas e levando em 

consideração o constante erro de projeção que se verificou nos orçamentos 

translatos, esse pode ser o orçamento que melhor representa a realidade das 

despesas da AAFDL. 

Quanto a este ponto, contactado o Tesoureiro, o mesmo explica que esta 

rúbrica foi desenvolvida com o apoio dos funcionários, tendo por base não 

só as despesas já projetadas, mas também aquelas que geralmente aparecem 

ao longo do ano. 

Não deixa de ser preocupante, na medida em que há uma proximidade muito 

grande com as receitas, pelo que se este valor não for respeitado como teto 

máximo, surgindo mais despesas não orçamentadas, como aliás já se 

esperam em alguns departamentos, a curta margem de lucro prevista põe em 

causa um resultado líquido saudável para a AAFDL. 
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Quanto as receitas: 

O orçamento das receitas e respetiva comparação pode ver-se abaixo: 

 

*O valor total não é um somatório dos demais apresentados. Trata-se apenas do valor indicado na rúbrica 

com mesmo nome no Orçamento e tem apenas o objetivo de facilitar a comparação 

 

No que as receitas dizem respeito a AAFDL mantém, nas suas previsões os 

seus três pilares de receitas, a saber: as vendas, as concessões e as quotas de 

sócio, sendo que com exceção do referente às quotas de sócio, todos os 

valores sofreram uma redução quando comparados com os valores relatados 

nos relatórios de contas dos mandatos anteriores. 

 Contactado o Tesoureiro, o mesmo explicou no tocante as mercadorias 

vendidas, que o valor indicado resulta inteiramente da previsão feita pelos 

funcionários da editora, aqueles que melhor a conhecem, tendo o mesmo 

aceitado essa experiência como sendo suficientemente confiável.  

Já quanto ao valor recebido pelas cedências de espaço, o mesmo refere que 

os valores atualmente pagos não são os mesmos dos anos anteriores, tendo 

havido negociações durante a pandemia que explicam tais irregularidades e 

que já foram enunciadas na Aprovação do relatório de contas do mandato 

anterior. De qualquer forma se prevê que na fase pós-pandemia, os valores 

se voltem a regularizar. Uma nota que este Conselho Fiscal deve deixar, 

ainda quanto às concessões é que não deve ser ignorado o facto de que há 

um espaço ainda por conceder, pelo que há espaço para crescimento dessa 

receita. 

Receitas Orç. 21/22 Orç. 
20/21 

RC 20/21 Orç. 
19/20  

RC 19/20 Orç. 
18/19 

RC 
18/19 

Orç. 
17/18 

RC 
17/18 

Mercadorias 
vendidas e 
serviços 
prestados 

646 381 635 000  779 832 695 000  779 832 685 000 719 598 451 000 675 049 

Rendas 25 850 50 000 - 70 000 88 246 70 000  88 981 69 000 88 249 

Quotas de sócio 15 000 8 000 12 882 10 000 17 169 10 000 17 385 10 000 7 235 

Outros 
rendimentos e 
ganhos 

- - 79 920 - 151 232  - 203 471  - 198 130  

Departamentos 92 225 - 10 200 76 400 151 232 78 450 98 728 73 350 81 281  

Festas 82 850 - Sem 
dados  

75 000 14 023 76 500 65 545 70 500  40 333 

Total das 
receitas* 

869 216 761 500 950 005 782 357 1 032 198 648 937 989 726 703 763  950 005 
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Já quanto às quotas de sócio, a previsão demonstra uma redução em cerca de 

dois mil euros dos valores, tendo em conta os valores pré-pandémicos, o que 

se apresenta como singelo, tendo em conta que essa é uma Direção que tem 

como bandeira o aumento das vantagens do Cartão de sócio. Quer parecer 

que se trata de uma previsão baseada naquilo que foi a média da aderência 

nos anos pré-pandemia, subtraindo a menor aderência deste ano, no fundo, 

descrevendo uma maior descrença nas vantagens de ser-se sócio. 

 

Quanto aos departamentos: 

No tocante aos departamentos também se pode ver abaixo 

 

GASTOS Orçamento 
21/22 

Orçamento 
20/21 

RC 
20/21 

Orçamento 
19/20 

RC 
19/20 

Orçamento 
18/19 

RC 
18/19 

Orçamento 
17/18 

RC 17/18 

Recreativo:  75 500 2 000 - 60 000 50 098 65 000 34 559 61 000 39 061 

Acompanhamento 7 100 3 900 14 500  1 225 10 668  900 11 041  850 11 399 

Desporto 15 375 16 250 3 713 18 750 6 075 17 735 9 159 14 750 7 251 

Erasmus e RI 1 100 1 080 - 700 - 750 - 550 - 

DAPA 1 900 3 600 - 2 300 200 2050 822 1 550 - 

Ação Social 27 200 26 250 2 886 23 610 19 964 20 780 13 880 17 150 10 685 

PJ 9 150 9 500 5 000 8 150 - 7 750 3 031 6 050 5 406 

Mestrados e SP 950 2 000 - 2 000  600  450  

Cultural e Núcleos 10 150 11 150 1 160 11 700 14 335 11 050 15 046 6 500 7 500 

Marketing 10 700 11 870 3 493 12 600 - 10 450 - 7 550 - 

Pedagógico 50 100 - 750 - 1 000 - 0 - 

Pós-Laboral 0 0  0  0  0  

 

 

A) Festas 

Tem havido, nos últimos anos, uma tendência para se aumentar os gastos 

com festas – seja no recreativo seja em outros departamentos, ao mesmo 

tempo que as receitas provenientes das mesmas, não demonstram os mesmos 

aumentos abrindo espaços para prejuízos significativos. Veja-se que a 

AAFDL, no mandato 2019/2020relatou ter despendido cinquenta e quatro 

mil trezentos e sessenta (54 360) euros em festas. 

Neste sentido, o Conselho Fiscal entende ser importante deixar a nota de que 

esse valor de prejuízo é superior ao valor projetado como resultado líquido 

no fim da atual gestão, pelo que devem os dirigentes ter em conta o perigo 

que a má gestão financeira dessas festas poderá ter para o resultado no final 

do mandato, sendo, aliás, recomendado a não realização de quaisquer festas 



10 
 

suscetíveis de gerar mais despesas do que receitas, sob pena de vermos 

diminuir ainda mais esse resultado líquido, o que colocará a AAFDL em uma 

situação bastante complicada. 

 

B) Acompanhamento Académico 

Nesse ponto o Conselho Fiscal chama a atenção para a diferença entre o valor 

previsto por este orçamento, e o apresentado em relatórios de contas 

anteriores, para os cursos de línguas. Tendo em conta que não estão 

desenvolvidos os procedimentos quanto à realização destes cursos, fica 

impossível ajuizar quanto à oportunidade dessa despesa, na medida em que 

se entende a possibilidade de a realização do curso ser inovatória em relação 

às demais. 

Vislumbra-se uma diferença significativa tendo em conta o orçamento 

anterior e os relatórios de Contas. É possível verificar, a priori, que essa 

diferença se dá essencialmente pela ausência do valor, geralmente, alocado 

ao GAP. Quanto a essa questão, a vogal e o respetivo Vice-Presidente 

explicaram que a ausência desse valor não significa a ausência de 

investimento no GAP, justificando que, tendo em conta a passagem da Dra. 

Marta para o quadro de pessoal da AAFDL, esse valor, seria agora 

apresentado nos gastos com o pessoal.  

Referiram, ainda, que uma vez que a estratégia para aumentar o nível de 

horas de atendimento do GAP passa por aderir ao concurso do IEFP para 

abrir vagas de estágio comparticipadas pelo Estado na AAFDL, e tendo em 

conta que ainda não se sabem os moldes do concurso, nem qual o valor que 

seria alocado pelo Estado, decidiram que seria preferível contactar com o 

Conselho Fiscal e com os alunos quando houvesse mais dados, recorrendo, 

se for o caso, ao mecanismo das despesas não orçamentadas, caso em que 

seria pedido o parecer do Conselho Fiscal. 

 

C) Desporto 

Os valores apresentados no presente orçamento demonstram que o mesmo 

foi realizado tendo em conta o que tem sido previsto em anos anteriores, o 

que justifica a apresentação de valores exatamente iguais neste orçamento e 

no anterior. Tendo em conta a expetável estabilidade e continuidade tanto do 

número de equipas e modalidades, quanto dos treinadores das mesmas, essa 

técnica orçamentária tem sentido neste departamento. 
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Quanto ao montante previsto para os equipamentos e material desportivo 

acreditamos que este é totalmente justificado face às necessidades 

apresentadas. Da mesma forma os valores alocados para os cursos e jornadas, 

considerando que passam a ser realizados presencialmente e podem implicar 

a contratação de serviços externos. 

Podemos constatar que no total o orçamento do departamento do Desporto, 

Saúde e Bem-Estar é o mais reduzido dos últimos 4 anos, o que o Conselho 

Fiscal considera que faz sentido, tendo em conta os números que foram 

apresentados nos relatórios de contas deste período, que são, 

tendencialmente, muito mais baixos que os do montante orçamentado (nos 

mandatos translatos). 

Por fim, deixa este Conselho Fiscal o desafio para que no fim deste mandato 

as despesas reais deste departamento possam ser relatadas integralmente, em 

especial o referente ao valor pago aos treinadores que, estranhamente, em 

sempre previsto em Orçamento, porém nunca relatado nos Relatórios de 

Contas. 

 

D) Erasmus e Relações Internacionais 

O departamento de Erasmus e Relações Internacionais é um departamento 

cujas previsões de despesas têm aumentado ao longo dos anos o que se 

explica, naturalmente, pelo aumento das atividades do mesmo. Olhando 

especificamente para o ano anterior há uma redução de cc. de setecentos 

(700) euros, maioritariamente relacionada com a diminuição de atividades 

recreativas de base festiva. Ainda que olhando individualmente cada 

atividade há um aumento de valor na rúbrica International Week por ter 

havido uma melhora nos prémios. 

 

E) Apoio ao Primeiro ano 

No Departamento de Apoio ao Primeiro Ano, notamos uma diminuição de 

quase 50% tendo em conta o previsto no Orçamento apresentado no ano 

translato. Além disso, há uma discrepância entre o Plano de Atividade e o 

Orçamento, podendo se dizer que há atividades previstas que não estão 

orçamentadas, entre elas a criação do espaço “Miúdos e Graúdos” no site da 

AAFDL o que gera alguma incoerência com os demais departamentos visto 

que estes orçamentam as mudanças que pretendem fazer no site. Ainda nesse 

sentido, a criação de uma Plataforma destinada ao empréstimo de livros. 
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É ainda necessário um maior esclarecimento quanto ao previsto para a 

dinamização da Gala do Caloiro. É de louvar a tentativa de redução em 

despesas desnecessárias, no entanto, é importante ter em conta que se trata 

de um valor aproximadamente 75% menor do que o gasto em outras galas 

presenciais, e semelhante ao valor gasto na Gala do ano passado, feita em 

molde semidigital. 

Já no concernente ao Fim de Semana do Caloiro, o valor agora previsto é 

muito mais próximo ao que realmente foi gasto, no último mandato em que 

esta se realizou tendo em conta o Relatório de Contas do Mandato 

2019/2020. 

 

F) Ação Social 

No que toca à Ação Social, este é um departamento que ao longo dos anos 

tem sabido se organizar de modo a encontrar também receitas que financiem 

as suas atividades, além de obter outros recursos que permitam um apoio 

mais completo às necessidades dos alunos e ainda, tem conseguido apoiar 

outras instituições em causas sociais importantes para a nossa sociedade, 

levando a AAFDL a ser também um agente na ação social e humanitária em 

Lisboa. No entanto, não tem havido nos relatórios de contas uma atenção à 

discriminação dessas receitas. Na realidade, essa não é uma questão que toca 

apenas à Ação Social, haja visto que, como podemos ver no quadro, todos os 

departamentos têm um potencial gerador de receitas. 

 

G) Produção Jurídica 

Neste departamento é visível o aumento das despesas previstas no tocante à 

realização de moot courts. Questionados o respetivo vogal e Vice-Presidente, 

este aumento foi justificado através do ensejo de se aumentar o número de 

moot courts – de quatro para sete, bem como as despesas de organização 

relacionadas com a transição dos eventos para presencial. Além disso, o 

Vice-Presidente da Intervenção explicou que está previsto nesse valor a 

contratação com um profissional para analisar possíveis fases de seleção das 

equipas, no caso de existirem mais inscrições do que aquelas que são 

possíveis aceitar tendo em conta o normal funcionamento dos moot courts. 

Fases que poderiam consistir em análise de peças processuais, entre outras 

coisas. E justificou ainda que se prevê que haja moot courts a ser realizados 

fora da faculdade, sendo necessário prever gastos com transportes para os 

alunos que necessitem.  
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Tendo em mente essas justificações, o aumento pode considerar-se 

minimamente justificado. Aliás, da análise dos Relatórios de Contas 

resultam valores mais próximos do que agora se prevê 

Mais complexo é o entendimento referente ao valor relativo às Jornadas que 

também teve um aumento significativo, justificado pelos responsáveis, com 

a transição para o presencial e o aumento significativo do número de eventos. 

Ora, se é verdade que estes dois fatores justificam aumentos na despesa, é 

necessário ter em consideração que esse aumento de conferências e jornadas 

é comparticipado com os demais departamentos, sendo que estes também 

orçamentam tais eventos e sendo possível autonomizar no Plano de 

Atividades deste departamento apenas duas jornadas é importante entender 

se não estamos diante de situações de dupla orçamentação, o que vem retirar 

fundamento a esse acréscimo no valor.  Pode ser feita observação semelhante 

no que toca aos Workshops e conferências, mas com a ressalva de que, de 

facto há um aumento intensamente significativo neste âmbito. 

Por fim, o aumento no investimento da Revista Jurídica baseia-se na 

disponibilização de mais versões físicas, a par da versão disponibilizada em 

suporte digital, e na previsão de uma revista mais longa, com mais 

conteúdos, correspondendo ao aumento de atividades já exposto. Faz sentido 

deixar-se uma nota quanto às despesas com o aumento da disponibilização 

física da revista. Este Conselho Fiscal aconselha a uma análise das vendas 

das versões físicas da revista, a fim de perceber se é viável, de facto, esse 

aumento (de número físicos e, por conseguinte, de despesa) tendo em conta 

o seu custo financeiro e ambiental. 

 

H) Mestrados e Saídas Profissionais 

No tocante aos Mestrados e Saídas Profissionais, trata-se de um 

departamento com poucas referências relatadas. Isso faz com que haja mais 

dificuldades no que toca ao trabalho de comparação, pondo em causa o 

firmamento de um parecer transparente e sólido no que toca aos mandatos 

translatos. 

Dessa forma, tendo em conta a importância de se dinamizar este 

departamento com programas e atividades, cada vez mais atrativos, até para 

impulsionar a aproximação dos alunos de Licenciatura e Mestrado, 

entendemos que seria necessária mais descrição nos valores previstos. 

Chegados a esse ponto, percebe-se que há dificuldades no que toca à 

concretização dos valores que possam dizer respeito a trabalhos relacionados 
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com o site, procedendo de uma certa incoerência no que toca aos valores 

apresentados. 

 

I) Cultural e Núcleos Autónomos 

Quanto ao Departamento Cultural e Núcleos Autónomos denota-se da 

análise do Relatado nos mandatos e orçamentos translatos que o valor gasto 

com o financiamento dos núcleos autónomos tem aumentado, com exceção 

do mandato anterior, provavelmente pelo facto do Relatório de Contas 

apenas ter cobrido o período até o mês de setembro e ainda não se ter feito 

nessa fase o reembolso das despesas, ou mesmo rececionado algumas das 

faturas.  

Não obstante esse mandato orçamenta um valor significativamente inferior, 

tendo em conta até mesmo o que a AAFDL tem como vinculação – 

nomeadamente, por protocolo – para com os Núcleos. Segundo consta do 

explanado pela Direção esse valor resulta de um esforço acordado entre os 

Núcleos e a AAFDL, decorrente da atual situação financeira da AAFDL, 

podendo, se se demonstrar necessário, recorrer-se ao mecanismo da despesa 

não orçamentada. É de louvar que essa Direção inicie esse mandato 

demonstrando capacidade de diálogo e negociação com os Núcleos que, nos 

últimos meses têm se queixado disso mesmo. 

Ainda assim, é necessário ter em conta um aspeto. Há uma redução do 

financiamento proposto a Núcleos, como o NELB, que contribuem 

significativamente com a produção científica na faculdade e mesmo das 

Tunas, que contribuem significativamente para a produção cultural e artística 

na nossa comunidade académica, e não se verifica o mesmo esforço em 

relação ao Cénico de Direito, que, no geral, recebe mil euros a mais do que 

os Núcleos referidos.  

Aliás, quanto a este ponto, é ainda relevante referir que a própria opção por 

colocar o que é gasto com o Encenador na rúbrica dos honorários e não no 

orçamentado ao Núcleo, como acontece, p.e., com os treinadores alocados 

no departamento do Desporto, é prejudicial à transparência e à compreensão 

dos associados. Isto porque pode passar por desapercebido o valor que é de 

facto financiado. 

Este Conselho Fiscal compreende a importância do incentivo e apoio à 

produção cultural, nomeadamente do Teatro, mas é importante a reflexão 

quanto a este ponto, quanto à falta de abertura e transparência e quanto aos 
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resultados apresentados à comunidade académica, devendo ser aplicado ao 

Cénico os mesmos critérios que são aplicados aos demais Núcleos. 

 

J) Marketing e Comunicação 

Quanto ao Marketing alguns dos valores acabam por ser valores 

relativamente fixos, na medida em que precisam necessariamente realizar-se 

anualmente. Nesse sentido, p.e., os custos de manutenção do site entre 

outros. E de facto, é neste ponto que surgem as maiores questões, na medida 

em que, no Relatório de Contas do mandato anterior a rúbrica Comunicação 

e imagem, incluem gastos, tanto de manutenção do site, quanto ao referente 

ao gasto com a BLAT, tendo o valor total destes dois gastos totalizado três 

mil quatrocentos e noventa e três (3 493) euros.  

Aqui, se juntarmos a manutenção dos meios de comunicação com os gastos 

com o site teríamos um aumento de cerca de mil e quinhentos (1 500) euros. 

Há que aliar a isso o facto de que, com exceção do Departamento de Apoio 

ao Primeiro ano, as propostas de alteração ao site estão orçamentadas no 

departamento. Além de que foi referido pelo tesoureiro que a manutenção de 

base e das chaves do site estariam também incluídas na rúbrica 

“informática”.  

É necessário acautelar e explicar melhor essas divisões, na medida em que 

podemos estar, mais uma vez diante de uma situação de dupla orçamentação. 

 

K) Pedagógico 

O departamento pedagógico, normalmente, não tem gastos associados à sua 

atividade. Em anos anteriores a criação de guias digitais, seja em vídeo, seja 

em texto, foi o que fez aumentar a despesa do mesmo. Ora, neste orçamento, 

apenas estão previstas a continuação das Jornadas Pedagógicas, nada sendo 

dito no orçamento, quanto ao que se pretende gastar com os vídeos propostos 

no plano de atividades, criando a semelhança do que acontece no DAPA, 

uma situação de não orçamentação. Nesse sentido, o orçamento proposto 

corre o risco de não ser suficiente para cobrir as atividades propostas. 

 

4. Balanço Geral 

Analisadas em mais especificidade cada secção, nota-se um orçamento que 

em alguns pontos tem maior cuidado com a realidade financeira da AAFDL, 
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bem como com uma maior proximidade com aquilo que tem sido 

apresentado nos Relatórios de Contas, mas que nas situações menos 

previstas, aparenta uma orçamentação bastante estimativa.  

Salvo raras exceções de maior dúvida, como acontece com o Departamento 

Pedagógico e com o Departamento de Apoio ao Primeiro Ano já 

evidenciadas, o orçamento apresenta os recursos necessários para 

financiamento das suas atividades de modo, mais ou menos, coerente, 

orçamentando, nos casos de maior dúvida, valores ligeiramente superiores 

ao previsto nos relatórios de contas anteriores, o que acaba por ser positivo 

uma vez que frequentemente vimos orçamentações muito mais discrepantes. 

Dado que só encontramos dois casos que excecionam essa regra, o Conselho 

Fiscal acredita ser possível corrigi-la com um compromisso de maior 

controle financeiro e maior discriminação no Relatório de Contas, com 

recurso ao mecanismo das despesas não orçamentadas, se realizado com a 

maior transparência possível para com os associados. 

Não deixa de haver situações que podem e devem ser corrigidas, mas que 

não apresentam problemas de maior, se forem explicadas em RGA e 

adotadas as medidas de controle que serão propostas nas recomendações 

deste parecer, na medida em que as situações não diferem, aliás até 

melhoram, tendo em conta outros orçamentos anteriormente aprovados pela 

RGA. 

Noutro sentido, verifica-se uma diminuição significativa das principais 

fontes de rendimento da AAFDL o que, à partida, deveria limitar - também 

de forma significativa – os gastos previstos com as suas atividades, 

especialmente aquelas mais suscetíveis de causar prejuízos e menos urgentes 

para a prossecução das suas atribuições. Ou seja, é necessário, agora mais do 

que nunca, responsabilidade na gestão financeira e orçamentária, bem como 

um plano ou estratégia de recuperação, podendo ser necessário deixar de lado 

algumas atividades. 

Nesse quesito o que se demonstra, no plano orçamentário dos departamentos, 

é um orçamento que busca reduções e cortes em todos os departamentos, 

com exceção do Recreativo, no qual se espera também uma grande projeção 

de receitas. Falta saber é se tais cortes, tendo em conta o aumento 

significativo das atividades, condizem, de facto, com a realidade, na medida 

em que é possível verificar nos relatórios de contas uma grande tendência 

para o erro nas projeções de despesas – embora neste caso haja uma maior 

proximidade com o relatado nos relatórios de contas. No caso de esta 

tendência também se verificar nesse orçamento, o erro de projeção poderá 
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ser mais ou menos grave consoante se respeite de forma mais ou menos 

estática os valores totais que aqui são apresentados.  

Naturalmente que, dado a situação instável que vivemos, essas projeções 

podem não ser alcançáveis visto estarem em causa a própria realização das 

festas e até mesmo da aderência que estas terão. Quanto ao primeiro ponto, 

se as festas não se realizarem o problema, em princípio, não se coloca, pois 

também diminuem significativamente as despesas. Quanto ao segundo, é 

importante uma gestão defensiva dessas atividades. 

 

5. Recomendações 

Não havendo recomendações feitas no último parecer ao orçamento 

realizado pelo Conselho Fiscal anterior, não há que ajuizar quanto ao 

seguimento ou não dessas recomendações. 

Sendo assim, cabe-nos apenas deixar as nossas recomendações, que podem 

ser uteis não só a futuros orçamentos, mas também a um Relatório de Contas 

que melhor se coadune com as opções seguidas nesse orçamento, em termos 

de controle financeiro e orçamental. 

Recomenda-se: 

1. Que em departamentos que tenham custos mais variáveis sejam 

adotadas orçamentação de base zero. Nos casos em que, p.e., por 

questões de celeridade ou falta de informação, não seja oportuna a 

realização deste tipo de orçamentação, que a incrementação seja 

realizada sob a base histórica do que for relatado nos Relatórios de 

Contas, ainda que essas informações em muitos casos sejam 

deficientes, visto serem mais próximas da realidade do que o que é 

previsto nos orçamentos. 

 

2. Que haja melhor orçamentação das receitas previstas pelos 

departamentos, na medida em que os relatórios demonstram um 

grande potencial de geração de receitas, que podem, em princípio, 

mudar a interpretação do orçamento, caso essas sejam bem 

discriminadas. 

 

3. Que as festas passem a ser conduzidas numa perspetiva mais 

defensiva, no tocante à gestão de custos, e que acautelem uma maior 

previsão de receitas, tanto na venda dos bilhetes como através de 

eventuais subsídios ou patrocínios. É necessário tendo em conta os 
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fatos apresentados na análise dos relatórios de contas de mandatos 

anteriores. 

 

4. Que os valores referentes ao site sejam contabilizados no seu valor 

total e discriminados diferenciando o que são alterações e o que são 

gastos de manutenção, em um só local, nomeadamente o 

Departamento do Marketing, evitando situações dúbias de dupla 

orçamentação. 

 

5. Que os valores referentes à organização de jornadas, conferências e 

workshops sejam discriminados sobre a rúbrica do departamento que 

as organiza, de modo a evitar situações de dupla orçamentação. 

 

6. Que no fim deste mandato as despesas reais do Departamento do 

Desporto possam ser relatadas integralmente, em especial o referente 

ao valor pago aos treinadores que, estranhamente, vem sempre 

previsto em Orçamento, porém nunca relatado nos Relatórios de 

Contas. 

 

7. Que sejam discriminadas as receitas geradas pelos departamentos em 

rúbrica própria no Relatório de Contas. 

 

8. Que os valores atribuídos como apoios indiretos, de qualquer tipo, 

sejam discriminados em rubrica referente aos gastos da atividade 

associativa, nomeadamente da Ação social. 

 

 

9. Que sejam apresentadas em sede própria, no Relatório de Contas, os 

valores gastos com o site da AAFDL, discriminando o que foi, 

efetivamente, gasto na manutenção e o que foi gasto com alterações 

ao site. 

 

10. Que o valor gasto em cada Jornada, conferência, workshop seja 

apresentada em sede própria no Relatório de Contas. 

 

11. Que seja aberta a discussão em RGA, quanto à questão do 

financiamento dos núcleos e a decisão tomada relativamente ao 

Cénico. 
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12. Que a Gestão do orçamento seja feita de forma estática, utilizando os 

valores totais referidos no orçamento como teto de gastos. 

 

13. Conclusão: 

Em face da análise efetuada mediante os dados apresentados e as respostas 

dadas pela Direção, considera, este Conselho Fiscal que este orçamento 

apresenta base aceitável na medida em que apresenta, no geral, substrato 

aceitável para o financiamento das suas atividades, podendo as suas 

limitações serem corrigidas em sede de controlo da execução orçamentária e 

financeira.  

Tendo em conta isso, a consciência das recomendações feitas e ainda que é 

notável uma evolução no que toca à realidade e diligência orçamentária 

vemos sentido em que o parecer seja favorável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

  

O Presidente 

______________________ 

(Jeferson Nicolau) 

O Vice-Presidente 

____________________ 

(Nuno Mohammed) 

A Secretária 

______________________ 

(Juliana Reis) 

A Vogal 

   ____________________ 

(Catarina Pimentel) 

A vogal 

______________________ 

(Clenda Fernandes) 

A suplente 

______________________ 

(Carolina Mercês) 

 

O suplente 

_______________________ 

(Baltazar Oliveira) 

 

O suplente 

______________________ 

(Carlos Daniel) 
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ANEXOS: 

Tabelas de comparação de departamentos: 

*Apenas foram publicados os departamentos considerados mais relevantes. 

 

ACOMPANHAMENTO ACADEMICO 

GASTOS Orçamento 
21/22 

RC 
20/21 

Orçamento  
20/21 

RC 
19/20 

Orçamento  
19/20 

RC 
18/19 

Orçamento 
18/19 

RC 
17/18 

Orçamento 
17/18 

Pack Tutor 500 
 

- - - 550 - 550  500 

Jornadas 
Académicas 

- - - - 75 - 50  50 

Embaixadores 300 - - - 500 - 300  300 

Curso de 
Línguas 

5 000 14 500 6 000 10 450 ? 10 750  11 339  

Workshop de 
Soft Skills / 
Academia de 
Soft Skills 

400 - 100 - 100 - - - - 

Open Day 300 -  238 - 291 - - - 

GAP -  3.000       

Rastreios de 
Saúde Mental 

- - 600       

Curs. Office - - 200       

Debates 
periódicos 

100         

Palestras e 
Workshops 

500         

Total  7 100 14 500 900 10 688  1 225 11 041 900 11 399  850 

 

 

 

 

RECEITAS Orçamento 
21/22 

RC 
20/21 

Orçamento  
20/21 

RC 
19/20 

Orçamento  
19/20 

RC 
18/19 

Orçamento 
18/19 

RC 
17/18 

Orçamento 
17/18 

Pack Tutor  
 

 -    - - - - 

Jornadas 
Académicas 

 -    - - - - 

Embaixadores  -    - - - - 

Curso de 
Línguas 

 8 775  9 765 12.000 
+12 000 

14 485 12 000 16 975 10 000 

Workshop de 
Soft Skills 

 -     - - - 

Open Day  -  238 - 0  -   

Total   8 775  10 003 24 000 14 485 12 000 16 975 10 000 
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ERASMUS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS: 

 

 

 

MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GASTOS Orçamento 
2021/2022 

RC 
2020/2021 

Orçamento 
2020/2021 

RC 
2019/2020 

Orçamento 
2019/2020 

RC 
2018/2019 

Orçamento 
2018/2019 

RC 
2017/2018 

Orçamento 
2017/2018 

International 
Week  

500,00 
euros 

-  -  -  300,00 
euros  

-  -  -  -  

Jornadas 
“Out and 
About” 

150, 00 
euros 

-  30,00 
euros 

-  -  -  -  -  -  

“FDUL, I´m 
Home” 

200,00 
euros 

-  -  -  300,00 
euros  

-  500,00 
euros  

- 500,00 
euros 

“Lisboa, 
Quid Iuris?” 

250,00 
euros 

-  -  -  -  -  -  -  -  

Total 1 100 -  -  -  -  -  -  -  -  

GASTOS Orçamento 
2021/2022 

RC 
2020/2021 

Orçamento 
2020/2021 

RC 
2019/2020 

Orçamento 
2019/2020 

RC 
2018/219 

Orçamento 
2018/2019 

RC 
2017/2018 

Orçamento 
2017/2018 

Jornadas do 
Direito na 
Comunicação 
Social  

200 - 70 - - - - - - 

FDUL 
Experience  

200 - - - - - - - - 

Merchandising  5 000 - 6 000 - 5 000 - 6 500 - 6 000 

Site 3 500  3 500 - 5 000  - - - - 
Manutenção e 
meios de 
comunicação 

1 500 3493,00 
euros 

1 500 - 1 5000 - 1 500 - 1 500  

Audiovisuais  300 - 200 - 400  - 400 - - 

Total 10 700         
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DESPORTO: 

 

 

RECEITAS Orçamento 
2021/2022 

RC 2020/2021 RC 2019/2020 RC 2018/2019 RC 2017/2018 

Treinadores - - - - - 
Inscrições ADESL - - - - - 

Equipamentos e 
Material 
Desportivo 

- - - - 128 

Curso de 
Primeiros 
Socorros 

- - - - - 

Jornadas e 
Conferências 

- - - - - 

GASTOS Orç. 
21/22  

RC 20/21 Orç. 20/21 RC 19/20 Orç. 19/20 RC 18/19 Orç. 18/19 RC 17/18 Orç 17/18 

Treinadore
s 

6 500 - 6 500 - 7 500 - 7 500 - 7 200 

Inscrições 
ADESL 

4 700 443 4 700 2 005 4 700 4 457 4.500 1 837 2 400 

Equipame
ntos e 
Material  

2 000 1 153 2 000 1 843 1 300 621 875 725 650 

Curso de 
Primeiros 
Socorros 

150 - 100 - 100 - - - - 

Jornadas e 
Conferênci
as 

600 - 500 - - - 60 - 50 

Vídeo de 
Apresenta
ção das 
Equipas 

150 - 200 - - - - - - 

Objetivos 400 - 400 - 600 - 600 - 750 

Revista 
Jurídica 

150 - - - - - - - - 

Modalidad
es 
Individuais 

100 - - - - - - - - 

Curs. 
Direito do 
Desporto 

250 - - 0 150 - - - - 

Troféus 225 562 200 - - - - 53 - 

Total 15 375 3 713 16 250 6 075 18 750 9 159 17 735 7 251 14 750 
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Vídeo de 
Apresentação das 
Equipas 

- - - - - 

Objetivos - - - - - 
Revista Jurídica - - - - - 

Modalidades 
Individuais 

- - - 
 

- - 

Curso do Direito 
do Desporto 

- - 275 - - 

Troféus - - - - - 

 

 

DAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS Orçamento 
21/22 

RC 
20/21 

Orçamento  
20/21 

RC 
19/20 

Orçamento  
19/20 

RC 
18/19 

Orçamento 
18/19 

RC 
17/18 

Orçamento 
17/18 

Fim-de-
semana do 
Caloiro 

1100 - 1100 1751,00 
 

750 Não se 
fez 

500 - - 

I Edição das 
Jornadas do 
Caloiro  

200 - - - - - - - - 

II Edição das 
Jornadas do 
Caloiro 

200 - - - - - - - - 

Total  1 500 200 3 600 2573 2 300 822 2 050  1 550 
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PRODUÇÃO JURÍDICA E APOIO EDITORIAL 

 

 

 

CULTURAL E NÚCLEOS AUTÓNOMOS 

 

GASTOS Orçamento 
21/22 

RC 
20/21 

Orçamento 
20/21 

RC 
19/20 

Orçamento 
19/20 

RC 18/19 ORÇAMENTO 
18/19 

RC 
17/18 

Orçamento 
17/18 

Tunas 2 600  3 700 8 786 3 850 8 195 4 450 3 198 3 200 

Cénico 
Direito 

300  600 4 199 800 5 334 800 2 051 600 

NEA 1 300  600 103 950 1 517 950 1 800 800 

NEC 150  200 720 720  100  50 

NEH 300  350 - 350  250  - 

NERA 250  300 - 250  -  50 

NLFL 0   - -  -  - 

Rádio AAFDL   500 - -  -  300 

MUN 400  400 - -  -  - 

NHD   200 - -  -   

Comissões 
Finalistas 

  - - - - - 450 - 

Festival de 
tunas  

  - - 3 500 - 3 500 - 300 

Revista 
Quadrante 

350  - - - - - - - 

NELB 1 300 473 1 600  1 500  -  - 

Total  10 150  11 150 13 809 11 700 15 046 11 050 7 500 6 500 

 

GASTOS Orçamento 
21/22 

RC 
20/21 

Orçamento 
20/21 

RC 
19/20 

Orçamento 
19/20 

RC 
18/19 

Orçamento 
18/19 

RC 
17/18 

Orçamento 
17/18 

Moot Courts  
 

3 800  1 000  2500,00€ 3031 2 500 5 406 2 000 

Prémios  2 000 5 000 6 000  1 500  1 500 
 

 1 500 

Revista 
Jurídica  
 

1 7000  1 700  2 000  2 000  1000 

Jornadas  1 000  500  250 + 150  Congressos 
AAFDL 
50 

 Congressos 
AAFDL 

Workshops e 
Conferências 

700  300  250  200  50 

Total   
 

9 200 5 000 9 500  8 150 3 031 7 750  6 050 


