
 
 

 
 

Relatório do Conselho Fiscal, em torno dos acontecimentos e do incumprimento 

estatutário relativos a festa da cerveja de maio de 2022 

Conselho 

Fiscal 

 

 

 
 

1. Enquadramento 

No dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte e dois (27/05/2022) a AAFDL realizou a Festa 

da  Cerveja, tendo para isto excedido os valores orçamentados em valor superior a mil euros, 

sem se ter utilizado de nenhum dos mecanismos estatutários previstos para que o não 

seguimento do orçamento seja controlado ou pelo Conselho Fiscal ou pela Reunião Geral de 

Alunos (RGA), a saber: o parecer vinculativo do Conselho Fiscal ou a alteração do orçamento, 

incumprindo, assim, os estatutos desta Associação. 

Nestes sentido, o presente documento é endereçado à RGA nos termos da competência prevista 

no artigo 36.º, al. a) dos Estatutos desta Associação (EAAFDL). 

 

 
2. Dos factos 

Com o objetivo de apurar e dar a conhecer os factos à RGA, o Conselho Fiscal convocou a 

Direção a pronunciar-se sobre os mesmo. Nesse sentido, a Direção enviou por escrito as 

seguintes declarações: 

1- No dia 8 de abril, durante a Festa Remember um aluno criou vários 

constrangimentos com outras alunas e seguranças, esta situação foi reportada à 

Direção da Faculdade; 

  

2- O evento recreativo Toca e Foge, que deveria ter sido realizado entre a Festa 

Remember 

e a Festa da Cerveja não teve autorização para ser realizado nos espaços da Faculdade; 

 

3- Houve ainda uma tentativa de diálogo com a Direção da Faculdade no final do mês de 

abril para a realização da Festa da Cerveja, contudo, devido aos acontecimentos de dia 

8 de abril na Festa Remember, e pelas questões externas de polémicas ligadas à 

faculdade que antecederam o evento, a Direção da Faculdade não concedeu autorização 

para a realização da Festa da Cerveja nos espaços da Faculdade; 



4- Nesse sentido, a Direção da AAFDL tentou encontrar espaços que fossem viáveis para 

a realização da festa, tarefa complicada devido às suas dimensões e aos custos que 

arrendar um espaço poderia acarretar; 

  

5- No dia 4 de maio teve lugar a primeira reunião entre a Direção da AAFDL e a Reitoria; 

 

6- No dia 10 de maio a Direção da AAFDL recebeu autorização formal da Reitoria para 

começar a organização da Festa da Cerveja e a disponibilização dos espaços da 

Alameda; 

 

7- A Festa estava prevista para o dia 27 de maio; 

 

8- Os resultados das últimas festas demonstraram o potencial desses eventos na geração de 

receitas, e, por isso, entendeu-se que a realização da mesma era de suma importância 

para a manutenção do fluxo de caixa. Tendo em conta, especialmente, que se seguiriam 

os meses de verão e de interrupção letiva, decidiu-se realizar a festa; 

 

9- Assim, nos 16 dias após ter sido concedida a autorização, a Direção da AAFDL 

organizou a Festa da Cerveja e pediu os orçamentos necessários, durante a sua 

execução, sendo que mesmo no dia da realização do evento recebeu-se notícia de novas 

despesas, como aconteceu com a exigência pela reitoria de policiamento no recinto da 

festa; 

 

10- Durante a organização da Festa a Direção da AAFDL partilhou o Excel com o Presidente 

do Conselho Fiscal de forma que este pudesse acompanhar os valores que a Direção 

tinha acesso diariamente, e fazer uma fiscalização preventiva dos valores, sendo que os 

orçamentos foram dados ao longo dos 15 dias subsequentes; 

 

11- Importa relembrar que para além do período escasso de organização, todos os alunos se 

encontravam em época de avaliações; 

 

12- No dia anterior à festa a Presidente de Direção, o Tesoureiro e o Vice Presidente das 

Atividades conjuntamente com o Presidente do Conselho Fiscal analisaram os valores, 

ressalvando que faltava ainda um dia de vendas, por sinal o mais significativo; 

 

13- Dois dias depois da realização da Festa a Presidente de Direção, o Tesoureiro e o Vice 

Presidente, em chamada Zoom com o Presidente do Conselho Fiscal, realizaram a 

contagem final dos valores, onde se constatou que tinha havido lucro significativo; 

 

O Tesoureiro da AAFDL acrescentou ainda, também por declarações prestadas por escrito, que 

as decisões foram tomadas de forma consciente, tendo procurado diversificar ao máximo as 

fontes de receitas e prestando as seguintes declarações: 

14- Sendo a Festa da Cerveja um evento cuja receita de bilheteira é fulcral para o auferir 

do balanço positivo/negativo da mesma e tendo em consideração de que o valor pago 

correspondente ao bilhete implica o não pagamento, no recinto, por maior parte da 

bebida, foi efetuada uma abordagem mais cuidada e estratégica no que concerne a 

formas de captar público e receita adicional. 

 
15- Neste sentido, foram levadas a cabo várias iniciativas, passando pelos seguintes planos 

de ação: 

 



16- Estabelecer contacto com Associações Académicas diversas, no intuito de estipular 

uma parceria, pelo que foi, pela AAFDL, solicitado uma verba pecuniária, no valor de 

200€, de modo a que estas pudessem colaborar na Festa, através das suas próprias 

bancas. Para além da receita adicional, esta abordagem permitiu uma maior afluência 

ao evento, tendo em consideração de que fora igualmente publicitado junto de outras 

Instituições do Ensino Superior; 

 
17- Venda de Bilhetes de forma ambulatória, sendo que vários colaboradores do evento se 

deslocaram a pontos-chave da cidade, abordando várias pessoas, com principal 

destaque a turistas, de forma a publicitar o evento junto de público alheio à Faculdade, 

permitindo um alcance fora daquele que geralmente é conseguido e a venda de Bilhetes 

por valor superior ao que é pago pelo consumidor aluno/sócio; 

 
18- Venda de Bilhetes à porta, a valor muito superior aos preços praticados em bilheteira, 

em horário anterior ao evento, até às 03H00, o que permitiu uma grande afluência de 

receita em curto espaço de tempo, tendo em consideração os valores praticados; 

 
19- Parceria com Rulotes de Venda de produtos alimentares, enquanto forma de gerar 

receita adicional, pelo que confere ainda dinamismo ao evento, pelo facto de não ser 

tão usual a oferta de produtos alimentares em festas desta génese; 

 
20- Em suma, todas estas práticas foram pensadas com o intuito de 1) permitir um evento 

mais diversificado; 2) atingir um público-alvo mais abrangente; 3) aumentar 

significativamente a receita, de modo a colmatar a carência de lucro face à bebida 

consumida e que não é paga unitariamente. 

 

 
A estes factos, o Conselho Fiscal acrescenta que: 

21- O Presidente do Conselho Fiscal recebeu um link com uma folha em formato Excel 

que continha as rúbricas das despesas. Não obstante o documento só veio a ser aberto 

pelo Presidente do Conselho Fiscal na segunda-feira seguinte, dia 16 de maio; 

 
22- Nesta altura, dificuldades técnicas desconhecidas impossibilitaram a consulta do 

documento. Tendo se apercebido disso, o Presidente do Conselho Fiscal pediu um 

reenvio do documento por via de e-mail. Sendo que este também não logrou sucesso 

devido ao não funcionamento do servidor. 

 
23- Devido a essas dificuldades, o Tesoureiro sugeriu a consulta permanente dos valores 

no seu próprio gabinete. O que foi levado a cabo de forma diária. 

 
24- Por esta altura, o Tesoureiro estendeu essa informação ao Vice-Presidente do Conselho 

Fiscal. 

 
25- Findo a festa e na posse dos valores provisórios das primeiras contagens e execução 

das despesas, o Conselho Fiscal elaborou parecer publicado nas redes da AAFDL de 

modo a que os alunos fossem informados do ocorrido e resolveu pela Convocação, no 

próprio Parecer, de uma RGA para que: 

 
26- Estes factos fossem dados a conhecer pelos Associados; 

 



27- A Direção se apresentasse a RGA, para dar conhecimento dos mesmos aos Associados; 

 
28- Os associados pudessem se dirigir aos órgãos da Associação, no órgão que melhor lhes 

dá voz. 

 
29- A Direção colaborou em tudo quanto foi exigida para a elaboração do parecer e 

para que o mesmo chegasse aos alunos. 

 

Finda a festa e expostas as irregularidades que tiveram lugar nos preparativos da festa foram 

discutidos meios de impedir que as mesmas voltem a acontecer. Nomeadamente: 

 

 
30- Foi proposto, pelo Presidente do Conselho Fiscal, a criação de um grupo de whatsapp 

contendo todos os membros do Conselho Fiscal, o Tesoureiro e, posteriormente, a 

Presidente da Direção, de modo a que as informações fossem transmitidas ao mesmo 

tempo e diretamente para todos os membros do Conselho Fiscal; 

 
31- Foi estabelecido, por proposta da Presidente de Direção, que todos as festas e eventos 

de risco fossem antecedidos de reunião entre o Conselho Fiscal e a Direção, dando aos 

primeiros a possibilidade de se pronunciarem antecipadamente quanto aos orçamentos 

das festas. 

 
32- Essas sugestões já foram realidade na execução da última festa – Porco no Espeto. 

 

 
3. Dos valores: 

Após a realização da festa foi enviado pelo Tesoureiro ao Conselho Fiscal um relatório 

provisório das contas da festa, destacando-se os seguintes valores finais: 

a)   Despesas: 87 228,40€; 

b)   Receitas: 102 550,33€; 

c) Lucro: 15 221,93€; 

d) Não tinham ainda sido contabilizadas as despesas com a PSP (4.440€), nem as receitas 

com a devolução de barris de cerveja não consumidos à Sagres 

Já dos valores finais, enviados no dia dois (2) de setembro, novamente, numa planilha Excel 

constavam os seguintes valores: 

a)   Despesas: 92 555,40€ 

b)   Receitas: 109 730,33€ 

c) Lucro: 17 175€ 

Sendo que às despesas acrescentou-se o montante de quatro mil e vinte e nove euros (4029€), 

já previstos no parecer anterior, e às receitas o montante de sete mil cento e oitenta euros 

(7180€) cuja alteração também já era espera aquando da realização do parecer n.º3 deste 

Conselho Fiscal. 

As despesas em causa são: 

Passe music, Confeção de pulseiras, Seguranças, Palco, som e demais infraestruturas da 

festa, Polícia, Artistas, Barris de Cerveja, Barris de Sidra, Limpeza, Publicidade em geral. 

 



As receitas são provenientes de: 

venda de bilhetes, roulottes, Tara dos barris, devolução de barris não utilizados, venda 

de bebidas e aluguer de bancas a outras Associações. 

Os valores referidos pela Direção foram confirmados através de vários métodos, 

nomeadamente: da contagem dos valores em dinheiro - nos dias prévios em relação a venda 

dos bilhetes – e das vendas da banca e dos bilhetes vendidos a porta, pagos em dinheiro, no dia 

da festa – nos dias seguintes; da consulta de recibos e de movimentações bancárias. 

Os valores de mais difícil controlo foram aqueles que, ao nível das receitas (nomeadamente, 

venda de pulseiras), foram pagos em dinheiro e para contas pessoais de MB Way e, ao nível 

das despesas (nomeadamente, com artistas), pagos em dinheiro, com receitas da Festa e não 

por transferências (e, consequentemente, sem recibos comprovativos). Ainda assim, por ter 

sido usado dinheiro adquirido da Festa, que demonstrou um grande excedente de receita face 

às despesas, tal não representa riscos de maior para o equilíbrio financeiro da Associação.  

 

 
4. Do direito: 

Como referido no enquadramento deste documento a legalidade da execução de despesas que 

excedem o montante orçamentado num valor superior a 1000 euros depende da realização 

prévia de um de dois procedimentos, a saber: a alteração ao orçamento, proposta e aprovada 

em RGA (Cf. artigo 28.º/1, al. f) EAAFDL) ou; a submissão da despesa a parecer vinculativo 

do Conselho Fiscal (Cf. artigo 36.º, al. h) EAAFDL). 

Por se tratar de normas objetivas, i.e., que impõe esta ação nesses casos independentemente do 

contexto, a apuração do seu (in)cumprimento deve também ser feita de forma objetiva. O 

cumprimento dessas normas, exigiria, no primeiro caso, a convocação de uma RGA na qual 

deveria ser apresentada uma proposta de alteração ao orçamento que deveria ser aprovada em 

RGA, acompanhado também de um parecer, neste caso não vinculativo, do Conselho Fiscal. 

No segundo caso, envolveria um pedido de parecer vinculativo ao Conselho Fiscal, remetendo 

para a análise deste um orçamento detalhado do evento, devendo o órgão responder no prazo 

de oito dias. 

Ao não ter sido pedido parecer ao Conselho Fiscal, a Direção utilizou 77.555,40€ (valor final) 

sem autorização, quer da RGA (em sede de Orçamento ou de alteração do Orçamento, estando 

essas autorizações também sujeitas a parecer não vinculativo do Conselho Fiscal, nos termos 

das alíneas d) e g) do artigo 36º dos Estatutos), quer do Conselho Fiscal (no parecer vinculativo 

previsto na alínea h) do artigo 36º dos Estatutos).  

 

 
5. Conclusões: 

 
1. As ações levadas a cabo pela Direção representam um incumprimento objetivo das 

normas de execução orçamentária pois, excedendo os valores previstos para a festa no 

valor de 77.555,40€, mais de cinco vezes o montante previsto no Orçamento:  

 
2. Não houve qualquer tentativa de proceder a alteração do orçamento em sede de RGA e; 

 
3. Não foi dirigido qualquer pedido de parecer ao Conselho Fiscal; 

 



4. Ainda que fosse dirigido um pedido formal de parecer ao Conselho Fiscal, não teria 

sido possível reunir as condições exigidas para que um parecer deste tipo cumprisse a 

sua função de garantir que as despesas passem por uma análise exterior à Direção 

quanto à viabilidade da mesma. Isso porque, como afirmado no primeiro capítulo, as 

circunstancias do momento exigiram que fossem sendo executados atos à medida que 

os orçamentos e negociações iam sendo concluídos. Não sendo possível esperar que 

todas essas informações estivessem reunidas e, ainda, o prazo de resposta do Conselho 

Fiscal; 

 

5. A execução de cada um destes atos aproximavam a festa de uma situação de facto 

consumado e, nesse sentido, a realização de um parecer após a ocorrência destes 

inclinaria à resposta positiva do Conselho Fiscal haja visto que os valores já 

despendidos seriam irrecuperáveis; 

 
6. Ainda assim, a Direção preocupou-se em dar conhecimento ao Conselho Fiscal das 

negociações que estavam sendo feitas e dos valores provisórios da festa, avisando disso 

o seu Presidente e enviando uma planilha onde, naqueles dias, foram sendo registados 

os valores orçamentados; 

 
7. Ainda que o link tenha ficado indisponível mesmo antes da consulta pelo Presidente 

do Conselho Fiscal e não tenha sido possível adicioná-lo na visualização do documento 

por via remota, por força da falha no servidor dos e-mails, a Direção após estas 

dificuldades manteve aberta a porta da tesouraria e dirigiu-se também também ao Vice-

Presidente do Conselho Fiscal para analisar e se pronunciar sobre as contas da festa 

em qualquer momento; 

 
8. O método de comunicação entre a Direção e o Conselho Fiscal não seguiu modelo 

diferente daquela que tem sido, desde o inicio, a prática corrente entre estes dois 

órgãos, na medida em que: 

 
9. O contacto entre os dois órgãos aconteceu sempre ou por iniciativa do Presidente, em 

algumas situações acompanhado do Vice-Presidente, do Conselho Fiscal ou por 

iniciativa da Direção – normalmente da Presidente ou do Tesoureiro -, sendo depois as 

informações transmitidas em sede interna do órgão. Tendo essa prática sido aceite e 

generalizada desde o início do mandato. 

 
10. Nesse sentido, não parece coerente afirmar qualquer tentativa, por parte da Direção, de 

esconder os valores, visto esta ter seguido a prática corrente de comunicação entre os 

dois órgãos. Pelo que, da falta de comunicação com o Conselho Fiscal, apenas pode 

ser responsabilizado o seu Presidente. 

 
11. No entanto, essa comunicação não se confunde com o pedido fundamentado de parecer 

vinculativo, nos termos dos estatutos; 

 
12. Foram tomadas medidas para que o erro fosse corrigido e não se repetisse; 

 
13. Ainda assim, estes factos não olvidam o incumprimento em relação às normas 

estatutárias. 

 

 

 



O Presidente,  

 

Jeferson Nicolau  

 

 

 

O Vice-Presidente, 

 

Nuno Mohamede 

 

 

 

A Secretária,  

 

Juliana Reis 

 

 

 

As Vogais,  

 

Catarina Pimentel  

 

Clenda Duany 

 

 

 

Os Suplentes,  

 

Carolina Mercês 

 

Baltazar Oliveira 

 

Carlos Ferreira  

 
 

 

 
 

 
 


