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Nota Introdutória 

De acordo com o disposto no Artigo 25.º dos Estatutos da Associação dos 

Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa – AEFCL, o Conselho Fiscalizador 

vem por este meio divulgar, junto dos estudantes da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa – FCUL, a sua apreciação relativamente à gestão das 

contas da AEFCL, por parte da sua Direção, durante o mandato de 2020-2021. 

Ao Conselho Fiscalizador foram entregues o Relatório de Atividades e Contas e o 

Plano de Atividades e Orçamento, por parte da Direção da AEFCL (doravante 

designada por DAE), de forma a ser possível realizar uma análise fundamentada da 

sua gestão. Estes documentos são relativos ao mandato de 2020-2021. 

Neste parecer serão analisadas as atividades realizadas no decorrer do mandato 

por parte dos Departamentos de Comunicação e Imagem, Cultural e Recreativo, 

Desportivo e Pedagógico e Política Educativa. Será ainda dado um parecer final em 

relação ao estado das finanças. 

Para uma melhor apreciação, o Conselho Fiscalizador pediu esclarecimentos à DAE 

acerca de certos movimentos monetários realizados. 
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Departamento de Comunicação e Imagem 

Em virtude de divulgar informações sobre as atividades que a Associação dos 

Estudantes desempenha, programas, bem como outros pontos afetos aos direitos e 

deveres estudantis que se elevam particularmente neste tempo de pandemia, o 

Departamento de Comunicação e Imagem renovou a imagem da AEFCL e dos 

templates das publicações do Instagram. Foi também realizada a gestão dos stocks 

de merchandising, respeitante à venda de camisolas, que cifra um valor total de 

3633.00€ face a uma despesa de produção das mesmas de 5318.73€, notando um 

balanço final de -1,685.73€. 

Ainda como parte da responsabilidade deste Departamento, em conjunto com o 

departamento Cultural e Recreativo, surgiu o desenvolvimento da revista improp,  

cuja edição ainda não foi lançada. Contudo, a DAE tenciona que a revista seja 

finalizada até ao final do mandato. 

Este Departamento revelou-se de extrema importância na criação de publicações de 

âmbito informativo de comunicados, despachos e avisos, impulsionando o alcance 

de informações cruciais aos estudantes, principalmente durante o auge da 

pandemia. 

Como tal, concluímos que os valores apresentados para este Departamento se 

encontram devidamente justificados, notando que face a uma despesa estimada de 

10250€ para o Departamento de Comunicação e Imagem, apenas foram 

necessários 5354,14€ (merchandise e material de escritório) . 

 

Departamento Cultural e Recreativo 

Neste mandato, por proposta da DAE, o departamento Cultural e Recreativo foi 

agregado, visando atividades e momentos lúdicos e de lazer, sempre em 

conformidade com o Plano de Contingência em vigor e as respectivas atualizações 

durante o presente mandato. Como tal, foram propostas e realizadas as seguintes 

atividades: Concurso de Fotografia, projetos Falsas Esperanças e Nem é Tarde, 

Nem é Cedo, Apoio ao Fc-ACTO, Apoio a Núcleos e Comissões e a Participação 

em Eventos Culturais e Recreativos. Foram ainda realizadas atividades não 

propostas, como a Playlist AEFCL, a Ciência Crónica, o I Rally AEFCL e ainda a I 

Queima das Fitas e Cerimónia dos Finalistas da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa. Em relação ao desenvolvimento da Improp, como já 

referido anteriormente na secção do Departamento de Comunicação e Imagem, a 

edição proposta por este mandato ainda não foi lançada, mas DAE tenciona fazê-lo 

até ao final do mandato. 
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Devido à situação pandémica e ao Estado de Emergência que se encontrava em 

vigor durante o mandato, foi impossível a realização de convívios e do Arraial do 

Cientista. Foi ainda impossível a realização da Recepção aos Caloiros de Ciências 

(RACC) devido às razões anteriormente mencionadas e ainda por falta de tempo na 

realização da mesma antes de a DAE entrar em Período de Gestão. 

Para efeitos orçamentais, foi estimado uma despesa total de 17932,84€ decomposta 

nas seguintes partes integrantes:   

● Concurso de Fotografia: 250€; 

● Atividades Culturais e de Entretenimento: 2186.8€; 

● Convívios e Eventos: 1797.44€ ; 

● Arraial do Cientista: 13698.6€ ; 

Que, segundo o Relatório de Atividades e Contas Final, resultou num balanço final 

de -451,54€. De notar que este valor contempla a não execução de convívios, do 

Arraial do Cientista e da RACC. 

Como tal, concluímos que os valores apresentados para este Departamento se 

encontram devidamente justificados. 

 

Departamento Desportivo 

O Departamento do Desporto realizou todas as atividades a que se tinha proposto, 

exceto uma que não realizou devido ao contexto pandémico em que se encontrava, 

estando esta, portanto, devidamente justificada. Fora isso, foram realizadas todas 

as atividades propostas e ainda uma não proposta. O Apoio aos estudantes atletas 

foi mantido, foi realizada uma Semana do Desporto com diversos Workshops, foram 

realizados ainda Torneios online e uma Corrida Solidária. Os gastos deste 

Departamento resultaram maioritariamente do apoio aos atletas, tanto individuais 

como coletivos, sendo que a maioria do financiamento foi para os seguros e 

inscrições, deslocações, alojamento e alimentação.  

Este Departamento teve um investimento muito elevado e não obteve retorno 

monetário. No entanto, houve bons resultados ao longo do ano e o prestígio dos 

atletas da AEFCL aumentou, elevando assim o nome da Faculdade e da AEFCL. 

Como tal, concluímos que os valores apresentados para este Departamento se 

encontram devidamente justificados. 
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Departamento Pedagógico e Política Educativa 

Este Departamento realizou todas as atividades propostas, exceto o Dia Aberto 

Ciências 2021, que não se pode concretizar devido à situação pandémica, estando 

este devidamente justificado. Em relação aos gastos, a maioria do investimento foi 

para a Jobshop, que embora não tenha sido presencial devido à pandemia, 

decorreu online, num site em que foi necessário investir. Este investimento não 

chegou sequer a metade do que estava previsto, no entanto foram realizadas muitas 

outras atividades como os apoios às atividades dos Núcleos e Comissões de 

alunos, a AEFCL tornou-se co-promotora do Movimento Transforma Portugal, 

manteve a parceria com o Now Club, organizou diversos workshops online, 

estabeleceu uma parceria com a Entre Nós, realizou visitas guiadas aos novos 

alunos, entre outras.  

Assim sendo, concluímos que os gastos para este Departamento estão 

devidamente justificados e que houve uma redução notória nas despesas, tendo em 

conta os gastos esperados. 

 

Parecer Final 

Posto isto, o Conselho Fiscalizador entendeu que a gestão das contas e actividades 

da AEFCL propostas e realizadas durante o presente mandato, apesar das 

condicionantes explicitadas, particularmente de cariz pandémico, decorreram com 

normalidade e transparência, e foi deliberado emitir um parecer positivo sobre os 

mesmos. Atendendo aos estados inicial e final de contas, verifica-se um balanço 

final de 6233,15€. Ademais consideramos honrável os esforços do atual mandato 

em saldar dívidas passadas.  

 

Lisboa, 23 de Outubro de 2021 
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Os membros do Conselho Fiscalizador, 

 

 

   (Beatriz Castro)                                  (Inês Filipa)                            (Inês Lima)  

 

 

(João Azevedo)   (Matilde Correia)   (Rita Oliveira) 

 

 


