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Relatório de Atividades
Este relatório abrange o período entre o dia 30 de Outubro de 2018 e o dia 14 de Novembro de 2019.

Perspectiva Gestionária e Contabilística
Sendo a gestão financeira da AEFCL algo que deve ser um dos principais focos de qualquer
associação, garantindo assim a sua estabilidade futura, é possível verificar que a atividade diária e
contabilística da Associação tem sido minuciosamente gerida, de modo a que não houvessem
derrapagens orçamentais.
No relatório adiante estão explanados os gastos e receitas dos vários departamento da AEFCL ao
longo deste mandato.

Departamento de Comunicação e Imagem
O Departamento de Comunicação e Imagem realizou a maior parte das atividades a que se
comprometeu. Para além da gestão de informação, que é feita diariamente, este departamento esteve
presente, essencialmente, nas atividades que são realizadas pela Associação e onde esta tem sido
interveniente, tendo por isso registado e partilhado as mesmas iniciativas junto dos seus estudantes.

Dinamização das Páginas Oficiais da AEFCL
Toda a informação que existe no site da AEFCL bem como a que é partilhada nas redes sociais
(Facebook, Instagram) é atualizada diariamente, tentando sempre atingir o número máximo de alunos.
É através da forte publicitação dos eventos da Associação, como o VII Arraial do Cientista, o
torneio de futsal, a Jobshop Ciências 2018, os resultados desportivos semanais e até mesmo
momentos de representação externa, que os alunos se mantêm a par das atividades que a AEFCL
promove ou integra.

Maior divulgação e oferta dos produtos e serviços da AEFCL
O balanço que a Comunicação e Imagem faz referente à venda de camisolas da AEFCL é
positivo, sendo esta uma boa fonte de receita, a que os estudantes aderem imenso.
Também a divulgação das parcerias realizadas através do site e do facebook têm feito com
que mais estudantes se façam sócios da associação.

Promoção de Sócio AEFCL
Realizou-se uma campanha de início de ano letivo abrangendo os caloiros, oferecendo-lhes
vantagens em se tornarem sócios na altura, obtendo descontos nas parcerias da AEFCL bem como
nas camisolas e casacos, tendo sido feito também um pacote focado nos atletas.

Reestruturação e Reabilitação das Instalações da AEFCL
Infelizmente detetou-se a necessidade de realizar obras nas entradas das instalações, pois
durante a noite era acumulada nestas áreas uma enorme quantidade de lixo e fluidos que punham em
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causa o bom saneamento da sede da associação. Aquando desta intervenção aproveitou-se para criar
mais um armazém uma vez que, o existente estava ocupado acima das suas capacidades.
.

Produção do Guia do Estudante
Este ano o guia não foi executado, pois fomos informados que não iriam existir agendas como
é tradição para os alunos de 1ºano, por isso optou por se fazer um esforço orçamental e produzir a
agenda AEFCL, que funcionou também como guia de estudante.

Departamento Cultural
O departamento cultural voltou a existir para que se combatesse a falta de atividades culturais
proporcionadas aos estudantes pela AEFCL. Deste modo, pensou-se em agradar os colegas que não se
revêem nos grandes eventos e realizar momentos de descontração para um público mais pequeno
mas muito atento a este tipo de iniciativas.

Fc-Acto
No ano letivo 2018/19, o Grupo de Teatro da Faculdade de Ciências (Fc-Acto) estreou duas
produções novas, de modo a participar nos dois maiores festivais de teatro universitário portugueses.
Em março estreou o espetáculo "Isto não é um Cachimbo" e em maio, no maior festival português
deste gênero – Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa (FATAL), organizado pela ULisboa,
estreou "Histórias de Guerra e o Alguidar".

Improp
A revista improp teve uma edição no primeiro semestre de 2019/2010 onde se abordaram
temas relacionados com as atividades ao longo do ano, juntamente com texto de elementos externos a
esta e uma simbólica homenagem.

Feira do Livro
A edição deste mandato da feira do livro, com a duração de dois dias, contou com a venda de
livros de uma livraria, assim como a venda de livros doados à AEFCL por professores de Ciências, cuja
parte do lucro reverteu para a Ciências Solidária e ainda a venda de livros de alunos, que fez com que
os mesmos conseguissem um rendimento extra com os livros que já não necessitavam.

Lan Party
No semestre passado houve um torneio universitário de FIFA 19 organizado em parceira com
a AEFCL. O OMEN by HP University Challenge contou com a presença de muitos estudantes, amantes
dos videojogos.

Natal em Ciências
Este foi um evento criado este ano com o intuito de proporcionar uma noite diferente aos
estudantes de Ciências.Teve lugar no c3 e contou com a participação de várias tunas de lisboa e com o
Grupo de Teatro dos Funcionários da ULisboa. Este foi um evento solidário tendo a AEFCL suportado
os custos de produção, sendo que as receitas reverteram para a associação Ciências Solidária.
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Departamento Recreativo
Todas as atividades assumidas pelo departamento recreativo foram planeadas mas nem
todas foram realizadas. Foi planeado um concurso de talentos que foi cancelado devido à fraca adesão
dos alunos. O objetivo deste departamento é dar aos estudantes de Ciências a oportunidade de se
relacionarem com os seus colegas, em ambientes mais descontraídos, fomentando assim o espírito
académico da nossa faculdade.

Apoio logístico a vários núcleos e comissões
A AEFCL apoiou os vários núcleos e comissões de alunos na realização das suas atividades
culturais e recreativas, assim como entidades externas, como tunas da Universidade de Lisboa. Estes
são apoios logísticos sem os quais não seria possível a realização deste tipo de eventos.

Convívios
A AEFCL organizou este ano convívios, com intuitos diferentes de forma a proporcionar fins de
tarde mais animados aos estudantes. Foi sempre também prestado apoio aos vários núcleos e
comissões de alunos, quando estes pretendiam organizar convívios.

VIII Arraial do Cientista
Realizou-se no dia 22 de fevereiro, na Praça Garcia de Horta, no edifício C6. Este evento contou
com a presença de vários artistas, que animaram a noite aos mais de 1500 estudantes que marcaram
presença. O Arraial do Cientista é um evento que ganha cada vez mais visibilidade entre as festas
realizadas na Cidade Universitária, devido principalmente às últimas duas edições, sendo que a direção
atual espera que em mandatos futuros se dê continuidade ao trabalho realizado até aqui. Com uma
organização mais cuidada, somos um exemplo a nível de segurança nas festas universitárias de
Lisboa.

Representação em Festivais Académicos
Este ano a AEFCL esteve presente no Festival Académico de Lisboa, organizado pela
Federação Académica de Lisboa, que decorreu em maio. Em parceria com a reitoria da ULisboa e as
demais associações de estudantes esteve presente no dia e na festa de Abertura do Ano Académico
da Universidade de Lisboa 2019, tendo participado proativamente na sua organização durante vários
meses.

Receção ao Caloiro de Ciências
O último evento recreativo do ano foi a Receção ao Caloiro de Ciências, uma festa que conta já
com várias edições com o objetivo de dar a oportunidade aos nossos novos alunos de partilharem
momentos de diversão e convívio, facilitando a sua integração, antes da época de avaliação.

Departamento Desportivo
O Departamento Desportivo, por ter uma atividade diária e constante acabou por não realizar todas as
atividades a que se comprometeu, como o fim de semana desportivo, por ter custos muito elevados e
por falta de interesse por parte dos estudantes e um Workshop de Alimentação Saudável por falta de
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meios. Este é um departamento com gastos muito elevados mas que faz com que o nome da AEFCL e
da Faculdade de Ciências seja levado por Portugal inteiro.

Apoio aos atletas de modalidades individuais
Durante este ano foi possível apoiar todos os atletas de modalidades individuais que nos
fizeram esse pedido em desportos como: orientação, natação, judo, esgrima, equitação, entre outras.
Além deste apoio, facilitar e possibilitar a ida destes atletas a competições nacionais e internacionais,
onde já muitos foram medalhados, aumenta tanto a visibilidade da AEFCL e FCUL, como o número de
praticantes ativos de desporto, prática essencial a um estilo de vida saudável.

Apoio e manutenção das modalidades coletivas
Desde o início do mandato que tem sido possível manter e apoiar as modalidades coletivas já
existentes: Futebol 11 Masculino, Futsal Feminino, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Basquetebol
Masculino, prestando ainda apoio aos atletas de Ciências que pertencem às equipas da ULisboa, no
caso o Voleibol Masculino e Feminino, assim como o Basquetebol Feminino.
Tendo todas as equipas na primeira divisão é de salientar o feito alcançado pela equipa de
Futsal Masculino que marcou presença nos Campeonatos Nacionais Universitários, obtendo um
resultado histórico.

Criação de Base de Dados de Atletas
No início do ano, de forma a ser possível aferir o número de atletas que existem na FCUL,
criou-se uma base de dados que permite facilitar a abertura de novas equipas bem como comunicar
mais facilmente aos atletas individuais as datas das provas que eles pretendem realizar.

Departamento Pedagógico e de Política Educativa
O Departamento Pedagógico e de Política Educativa cumpriu todas as atividades a que se
tinha proposto no Plano de Atividades.

Apoio e manutenção dos Núcleos
A AEFCL continua a incentivar e apoiar a criação de novos núcleos e a manutenção dos já
existentes.

Representação Ativa nos Centros de Decisão
Ao longo do mandato, a AEFCL representou os estudantes de Ciências, quer a nível nacional,
nos Encontros Nacionais de Direções Associativas, (Algarve, Aveiro e Viseu) quer a nível local e
regional. Para além disso, participou e interveio, representando os estudantes de Ciências, nas reuniões
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da Federação Académica de Lisboa (FAL), nomeadamente nas que contribuíram para a redação da
Moção Global 2019 da FAL.

Jobshop Ciências 2019
A JobShop Ciências 2019 decorreu numa tenda no relvado do C8, tenda essa que aumentou
significativamente de dimensões relativamente ao ano passado. Este aumento permitiu a
participação de mais empresas e de áreas mais diversificadas, e consequentemente o aumento da
receita obtida.
De entre as atividades realizadas durante os dois dias, destacam-se os workshops realizados
pelas empresas e pelo Gabinete de Apoio Psicopedagógico da FCUL (Gapsi).
É também de realçar que esta edição contou com a presença de um eco-lounge inteiramente
produzido pela AEFCL, sendo que este foi uma das muitas coisas que esta fez para tornar este
evento mais sustentável.

Workshops - Unlimited Future
Foram realizados uma série de workshops durante uma semana com o objetivo de ajudar os
estudantes de Ciências a melhorar as suas soft skills e a enriquecer os seus currículos.

Sensibilizar os estudantes para a responsabilidade social, promovendo
atividades na comunidade
Durante o segundo semestre foi realizada uma Semana Solidária na qual a AEFCL recolheu
os bens pedidos pelas Associações participantes neste evento. As entidades presentes foram as
seguintes: União Zoófila, Comunidade Vida e Paz, Acreditar, SOS Animal e APAV.

Apoio às Matrículas
Com a chegada de cerca de 1000 alunos à Faculdade a AEFCL mostrou-se prontamente
disponível e proativa no acolhimento dos alunos em parceria com a FCUL.
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Relatório de Contas
Pedagogico
Endas
Alojamento

-800€

Alimentação

-278,46€

Deslocações

-574,14€

Jobshop
Tenda

-16 001,40€

Divulgação

-312,32€

Alimentação

-911,08€

Logistica

-1 477€

Total

-18 701,80€

Balanço Final

-20 354,40€

Desporto
Equipas
ADESL

-170€

Equipas

-3 550€

Treinadores

-5 565€

Pavilhões
Alimentação
Lavandaria
Material

-421€
-710,70€
-1 024€
-832,10€
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Deslocação

-516,42€
CNU

Alojamento

-1 660€

Portagens

-175,10€

Deslocações

-857,57€

Alimentação

-720,13€

Atletas Individuais
Alojamento

-196€

Alimentação

-423,66€

Deslocação

-526€

Seguro

-10,50€

Balanço Final

-17 358,18€

Recreativo
Arraial
Despesa
Artistas

-6 350,50€

Seguros

-266,68€

Licenças

-909,42€

PSP

-872,58€

Segurança

-1 450,56€

Material e
Logistica

-3 617,46€

Comunicação
Palco e Som

-1 101€
-4 735,50€

Sagres

-5 512€

Alimentação
Total

-706,70€
-25 522,40€

Receita
Bar

2 937,09€

Bilheteira

6 540,97€

Total

9 930,06€

Balanço

-16 044,34€
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RACC
Despesa
Artistas

-1 000€

Seguros

-293,71€

Licenças

-622,94€

Segurança

-1 285,38€

Material e
Logística

-1 324,36€

Comunicação

-200€

Palco e Som

-2 500€

Alimentação

-277,00€

Sagres

-4 575,50€

Total

-12 078,89€
Receita

Bar

2 060,46€

Bilheteira

3 237,90€

Total

5 298,36€

Balanço

-6 780,53€
FAL
Despesa

KIT+Concessão

-1 250€

Bar

-1 300€

Logistica

-253€

Total

-2 803€
Receita

Bar

3 326,87€

Balanço

523,87€
Convivios

Material

-155,74€

Despesa

-2 720,60€

Receita

3 240,40€

Incentivo
Sagres*

1 500€
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Balanço

1 864,06€

Balanço Final

-20 436,94€

* O segundo incentivo referente a 2019 ainda está por apurar o valor, uma vez que está dependente dos
consumos até ao fim do ano. Este deve ser pago por parte da Sagres no 1.º trimestre de 2020.

Cultural
Evento Solidário
Despesa
Som

-1 230€

Alimentação

-273€

Bilhetes *

-800€

Agendas AEFCL
Despesa

-1 534,35€
Improp

Despesa
Balanço Final

-2 367,75€
-6 205€

* este valor foi doado à Associação Ciências Solidária

Gestão e Comunicação
Despesa Corrente
Teresa

-11 704,10€

António Branco*

-5 900€

Contabilidade

-2 214€

Creditex e Jodrax
Advogada

-2 229,61€
-369€

Emails

-1 627,54€

Obras C7

-5 949,94€

Camisolas

-5 237,34€
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Quota FAL

-600€

Servidores

-54,99€

Material de
Escritório

-1 017,21€

Total

-36 903,73€
Entradas
Camisolas**

7392€

Sócios

1 459€

Cacífos

1 162,45€

Maquinas
Vending

591,89€

Batina

35,55€

Uber

120€

Total

10 760,89€
Apoios

FCUL

25 141,20€

IPDJ

22 446,26€

UL

9 380€

Total

56 967,46€

Balanço Final

30 824,62€

* verificou-se junto de membros de direções passadas que existia uma dívida de ordenados
em atraso daí o valor ser superior aos anos passados.
** deste valor 3390€ são referentes a stock existente.

Contas Extraordinarias
Reposição IPDJ
2018
Multa - Falta de
Faturação SAL
2017
Improp 16/17

-1 863,95€

-338,25€
-5 170,92€
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Multa - Atraso
IRC 2017

-75€

Multas - Falta
de entrega
periodica de
IVA de
2015-2019*

-4 735€

Multa - Atraso
IRC 2016

-263,25€

Multa - Atraso
IRC 2015

-75€

IPDJ NÚCLEOS
18/19

-3 967€

Balanço Final

-16 488,37€

* Este valor é referente a 14 multas no valor de 338,25€ que dizem respeito a declarações trimestrais
de 2015 a 2019. De notar que as multas referentes a 2018 e 2019 se encontram pagas e a ser
contestadas uma vez que o valor do IVA foi comunicado às finanças mas ficou pendente.

A AEFCL este ano apresenta um prejuízo de 15269,6€, este valor deve-se ao facto de o financiamento
ter sido cortado por parte do IPDJ devido ao critério de “Equilíbrio entre jovens de ambos os sexos e
promoção de finalidades convergentes com a valorização da igualdade de género” da Portaria
nº1230/2006, de 15 de Novembro referente ao programa de apoio estudantil que, originou um corte de
cerca de 20000€ sendo a direção obrigada na mesma a justificar, mesmo depois de renegociado,
valores bem superiores ao financiado, tendo de se auto-financiar em cerca de 60%. Foi também
necessário realizar obras uma vez que não existiam boas condições na sede da AEFCL e a FCUL não
estava capaz de as suportar. Foi necessário ainda devolver dinheiro ao IPDJ referente ao pedido do ano
17/18, entregar o financiamento devido aos núcleos do mandato 17/18 e pagar ainda o improp de
16/17
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Por fim, fomos surpreendidos no decorrer do mandato com um processo nas finanças, em que foi
apurado que não existiram entregas de IVA referentes à venda de bebidas alcoólicas em 2015, 2016 e
2017. Ficam ainda por pagar , uma vez que o processo ainda não se encontra terminado, os seguintes
valores de IVA:
●

2015 - 3594.90€

●

2016 - 4657.50€

●

2017 - 3995.10€
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