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Nota Introdutória

A Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, AEFCL, vê
apresentado pela sua Direção, doravante designada DAE, este relatório que medeia desde o
dia 6 de Novembro de 2021, o primeiro dia após a tomada de posse que ditam os Estatutos
da AEFCL, até ao dia 3 de Novembro de 2022, data da entrega deste relatório. Os gastos
significativos até ao final do mandato, estão referidos num plano de orçamento, entregue em
conjunto com este relatório.

Este documento tem na sua base o princípio da transparência e dividir-se-á em  duas
partes:

1. Relatório de Atividades, onde será apresentado todo o trabalho realizado pela
DAE, na forma dos seus Departamentos de trabalho, de modo que todos os
estudantes tenham conhecimento do trabalho que foi desenvolvido ao longo
do mandato em seu benefício;

2. Relatório de Contas, onde será feita uma análise da situação financeira da
AEFCL, desde o momento em que a atual Direção tomou posse, até ao
momento presente, encontrando-se explanados os gastos e as receitas dos
diferentes Departamentos da AEFCL;

Relativamente à metodologia, será tido como base o que consta no Plano de
Actividades e Orçamento da DAE para o mandato de 2021/2022, aprovado pela mesa da RGA
a 24 de maio de 2021.
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Caracterização da AEFCL
Fundada sob a designação de Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências

de Lisboa em abril de 1907, ainda enquanto estrutura representativa dos estudantes da
antiga Escola Politécnica de Lisboa, transitou em 1911 para a atual Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa (FCUL). Desde então, a razão da sua existência e o esforço dos seus
dirigentes associativos assenta na defesa do interesse dos estudantes da FCUL dentro e fora
da Faculdade, assim como na oferta de atividades de índole científica e cultural para toda a
comunidade envolvente.

Com a sua ousadia, irreverência, astúcia e convicção, a AEFCL tem vindo a
desempenhar um papel de representante dos estudantes da FCUL junto de todos os órgãos
intervenientes no ensino superior. A melhoria de condições e qualidade do ensino, os apoios
diretos e indiretos prestados surgem como objetivo, prezando-se sempre por uma postura
responsável, democrática e de  igualdade de direito.

São objetivos da AEFCL:
● Fomentar a participação ativa dos estudantes na faculdade, assim como promover a

interação e vivências dos mesmos nos espaços comuns da  faculdade;
● Apoiar os estudantes a nível pedagógico e ao nível das necessidades educativas e

financeiras;
● Promover atividades desportivas bem como a adoção de um estilo de vida saudável e

garantir a manutenção e criação de equipas constituídas por  alunos da Faculdade;
● Dinamizar experiências culturais aos Estudantes, criando momentos de convívio e

lazer;
● Corresponder às expectativas e necessidades de comissões de alunos e grupos na

FCUL, apoiando as mesmas a todos os níveis;
● Aproximar as empresas dos estudantes da FCUL melhorando perspetivas de

empregabilidade futura e orientação profissional;
● Promover o associativismo criando variadas mais-valias a oferecer aos estudantes.

Apresentando o seu foco de ação dividido essencialmente em três áreas específicas
(académica, desportiva e pedagógica), a AEFCL é a estrutura representativa de todos os
estudantes inscritos na nossa Faculdade. Desde a sua génese, apresenta a função de
defender e promover os valores fundamentais do ser humano, contribui para a participação
cívica dos seus membros na discussão de problemas educativos em cooperação com todos
os organismos estudantis (nacionais ou estrangeiros) cujos princípios não contrariem os
estatutos desta Associação e, por fim, participa na gestão e orientação da Faculdade.
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Relatório de Atividades

Presidência
A Presidência da DAE procurou aproximar-se dos estudantes de Ciências sendo mais

aberta e dinâmica, tendo mantido ao longo de todo o seu mandato uma das melhores
relações com a direção da Faculdade dos últimos anos. Uma das principais funções da
presidência e dos respetivos departamentos foi a representação externa junto das diversas
entidades, federações e parceiros. A reputação da AEFCL teve várias melhorias na imagem e
relações públicas em diversas áreas, ganhando respeito e fortes laços para com as outras
Associações de Estudantes, internamente com a faculdade, universidade e autoridades
governativas.

A DAE teve um início de mandato atribulado, passando por algumas adversidades.
Em primeiro lugar, não existiu passagem de pasta, o que trouxe dificuldade no início do
mandato, desmotivando os seus membros. Em segundo lugar deparamo-nos ainda com um
período de confinamento devido à pandemia da Covid-19, e várias vagas, o que agravou a
situação em que a Associação de Estudantes se encontrava bem como a capacidade de
trabalho dos membros da DAE, quando infectados e confinados. Em suma, gostávamos de
mencionar e referir alguns feitos, tanto da presidência como da direção da AEFCL.

Espaços

● Aproveitando a renovação do protocolo com a faculdade, acrescentámos alguns
espaços à Associação como um novo armazém, o bar do C7 e a sala de núcleos. Esta
última aguarda obras, a cargo da faculdade, e por isso ainda não foi utilizada e
colocada à disposição pelos núcleos e comissões. Renovámos também alguns
espaços como a fachada frontal da Associação e pretendemos realizar mais
melhorias ao edifício e espaços da AEFCL, no entanto estão dependentes da Direção
da FCUL e estão em concurso público, um processo demorado já iniciado, mas que
não foi finalizado no presente mandato.

● Foram iniciadas conversações com a Direção da FCUL para a cedência do bar do C5
como concessionário da Associação de Estudantes. O objetivo seria a
implementação de uma empresa que contratualmente tenha a obrigação de oferecer
uma refeição de cariz social. No entanto, devido à mudança de mandato da Direção,
as conversações foram interrompidas. Pretendemos retomá-las assim que haja
disponibilidade da nova equipa da Direção.

Representação Externa

● A AEFCL cumpriu as suas responsabilidades representando os seus alunos e estando
sempre presente nos diversos fóruns de discussão: Senado da ULisboa, Federação
Académica de Lisboa (FAL), Encontros Nacionais de Direções Associativas (ENDAs),
Comissão Social da Freguesia de Alvalade, diversos convites da Câmara de Lisboa,
Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL) e Federação
Académica do Desporto Universitário (FADU), tendo muitas vezes feito contactos com
outras associações parceiras.
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Desporto

● Ao longo da época desportiva universitária a AEFCL manteve o seu compromisso
para com os estudantes da FCUL. Durante a época os custos relativo aos treinos e
competições, tanto dos atletas das equipas coletivas, como dos atletas de desportos
individuais. É de realçar que estes investimentos resultaram em grandes resultados
alcançados pelos atletas, como será demonstrado no texto relativo ao departamento
desportivo. A fim de enaltecer e reconhecer o esforço dos atletas que alcançaram
resultados de excelência nas provas nacionais e internacionais, foi iniciado o
processo para a criação de bolsas de mérito desportivo, sendo que estão em estado
de negociação com a direção da FCUL.

● A fim de realçar os feitos dos nossos atletas, o departamento desportivo juntamente
com a presidência decidiu organizar uma gala de desporto para reconhecer as suas
conquistas. Infelizmente, a incompatibilidade de horários dos atletas a serem
reconhecidos impossibilitou a realização da mesma, sendo sugerido realizar a
cerimónia na semana anterior à pausa letiva entre o primeiro e o segundo semestre.

Segurança no Campus

● A segurança no Campus dos nossos alunos sempre foi uma das nossas maiores
preocupações. Ao longo do nosso mandato fomos verificando um aumento de
ocorrências, entre agressões e até a invasão da nossa sede em duas situações.
Assumimos que estas ocorrências aumentaram devido à maior afluência de pessoas
e atividades externas, perto do Campus. Em cooperação com a faculdade foi feita
uma análise dos riscos e de possíveis soluções tendo havido uma cooperação
permanente entre a faculdade e a AEFCL, para tentar manter a segurança dos
estudantes. Infelizmente, não estamos satisfeitos com as ações tomadas por parte
das entidades superiores, nomeadamente, polícia, reitoria e câmara municipal.

● Durante o ano defendemos junto das autoridades o aumento da iluminação no
campus, o controle da circulação da Rua Ernesto Vasconcelos (adjacente ao bloco
C7) e um aumento do policiamento que não tenha de ser um encargo da faculdade.
Estas medidas foram várias vezes apresentadas aos responsáveis, não tendo
conseguido por completo o exigido. Foi ainda elaborado um Inquérito de Segurança
pela AEFCL que será partilhado com a comunidade de Ciências em breve, para ser
analisado e apresentado às autoridades competentes.

Apoio a Núcleos e Comissões

● A relação com os núcleos de estudantes e comissões foi das nossas maiores
preocupações. Queríamos criar uma maior proximidade com os mesmos, através de
uma melhor comunicação e da organização de reuniões periódicas. Infelizmente,
neste mandato, não conseguimos levar a avante as reuniões periódicas, tendo
reunido com os núcleos individualmente.

● Durante o ano, tentámos responder a todos os pedidos de auxílio, independentemente
do seu carácter. Nomeadamente apoio logístico, em reservas de salas, em eventos de
cariz pedagógico, cultural, desportivo e recreativo. Tentámos também participar em
projetos inovadores que necessitavam do apoio da AEFCL.

● Por fim, auxiliamos na criação de vários núcleos de estudantes apoiando a sua
estruturação e o seu desenvolvimento.
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Revisão Estatutária

● Após a abertura de revisão estatutária feita pela Mesa da Reunião Geral de Alunos
(RGA), a DAE iniciou a elaboração de uma proposta de novos Estatutos da
associação. Pretendemos que a proposta tenha auscultação pública, e que receba
feedback dos alunos antes da próxima RGA, convocada especificamente para o
assunto.

Perspetiva Gestionária e Contabilística

A gestão financeira da AEFCL foi um dos principais focos durante o mandato para
garantir a estabilidade futura da Associação. No relatório adiante estão explanados os
gastos e receitas dos vários departamentos da AEFCL ao longo deste mandato.

Numa perspetiva de gestão procurámos uma reestruturação das finanças da
Associação de modo a aumentar o financiamento disponível, tendo como foco as parcerias.
Este ano mostrou-se particularmente difícil devido ao aumento generalizado dos preços de
bens e serviços já proveniente do ambiente de pandemia e da instabilidade
político-económica mundial. A este esforço financeiro tivemos um grande aumento de
custos devido à grande adesão de atletas e dos grandes resultados permitindo a sua
participação nos campeonatos europeus à qual a Associação tomou a decisão de apoiar a
participação destes assumindo os encargos que fossem necessários sem qualquer garantia
de financiamento. A Associação assumiu também as dívidas de um dos mandatos
anteriores para com os núcleos, oferecendo-lhes assim o apoio requisitado do IPDJ referente
ao ano de 2019/2020. Face a estes gastos inesperados tomou-se uma política de contenção
de custos e de otimização da gestão, procurando de forma eficaz rentabilizar as fontes de
rendimento da Associação, como os cacifos evitando o uso abusivo, os sócios através da
criação dos cartões de sócio e publicitação das parcerias e descontos ou mesmo o aluguer
de espaços e material a outras Associações. Devido a esta política, a AEFCL obteve um
pouco mais de saldo positivo do que aquilo que seria esperado, acabando assim o mandato
com um saldo bastante favorável.
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Departamento de Comunicação e Imagem

A AEFCL, tem como obrigação manter a comunidade que representa devidamente
informada das suas atividades e reportar as ações que sejam do interesse dos estudantes.
Tendo esse pressuposto em conta, o Departamento de Comunicação e Imagem
desempenha um papel fulcral nesta área. É através deste que é feita toda a divulgação que
permite aos Estudantes manterem-se a par dos eventos e iniciativas levadas a cabo pela
Direção da AEFCL. Baseado na experiência dos mandatos anteriores que permitiu
desenvolver o alcance e a eficácia das ferramentas de divulgação, o Departamento teve ao
seu dispor um grande leque de formas de fazer chegar aos estudantes informação essencial
e do seu interesse, de forma apelativa. Assim sendo, o Departamento de Comunicação e
Imagem revela-se um vértice estratégico para que os alunos tenham conhecimento do
trabalho desenvolvido pela Associação dos Estudantes em favor da comunidade estudantil
de Ciências por si representada.

Atividades propostas e realizadas:

● Dinamização das páginas oficiais da AEFCL:
Sabemos que muitos estudantes não sabem que a AEFCL tem um site e, por isso, tentámos
desenvolver e dinamizar o mesmo de forma a torná-lo mais apelativo para os estudantes.
Sabemos também que a rede social com maior atividade por parte dos estudantes é o
instagram. Assim sendo centralizamos as nossas divulgações nesta rede social para que a
informação abrangesse o maior número possível de estudantes.

● Reestruturação do site da AEFCL:
Alterámos a aparência do website da AEFCL, acreditamos que assim está mais apelativo, e
fácil. Esta tarefa demorou muito mais do que o previsto pois não nos deixaram as
credenciais de acesso ao servidor, não houve uma passagem de conhecimentos de como
proceder para realizar alterações ao site e houveram alterações nas políticas de segurança
dos servidores da faculdade, o que nos impossibilitou o acesso à página de controlo do site.

● Divulgação de produtos e serviços da AEFCL :
Demos a oportunidade aos estudantes de criar um novo design para as camisolas de curso.
Como existiram poucas contribuições, desafiámos os estudantes que contribuíram para que
criassem um design para as camisolas dos cursos que não receberam propostas.

● Gestão de stocks existentes:
Ao longo do mandato houve uma gestão atualizada e responsável dos stocks de
merchandising da AEFCL de modo a manter uma gestão eficiente das mercadorias.

● Promoção e criação do cartão de sócio da AEFCL:
Para facilitar os nossos sócios no acesso às respectivas regalias, criámos um cartão físico
que comprovasse a qualidade de sócio.
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Atividades propostas e não realizadas:

● Apoio e desenvolvimento da revista Improp:
Apenas se realizou a digitalização de algumas edições anteriores, uma vez que as
adversidades enfrentadas pela DAE durante este mandato nos impossibilitaram de
realizar este projeto. No entanto, gostaríamos que a direção seguinte continuasse
com esta tradição.

Departamento do Desporto
A atividade desportiva é cada vez mais essencial na vida dos estudantes. Durante

esta fase cheia de stress e ansiedade, o desporto é visto como uma escapatória, um
momento no qual se podem esquecer por momentos das exigências que a vida estudantil
proporciona. É um local para criar amizades enriquecedoras, um local onde o espírito de
dedicação e ambição é trabalhado. Um local onde os alunos se podem sentir seguros, onde
podem seguir os seus sonhos atléticos e onde desenvolvem inúmeras soft skills, desde
gestão de tempo, trabalho de equipa e foco. Ter um espaço para desporto universitário é ter
um espaço para a saúde física e mental dos estudantes. De forma a garantir esta área
essencial aos alunos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), o
Departamento Desportivo da AEFCL garantiu ao longo do ano letivo 2021-2022, não só
desportos coletivos como desportos individuais.

● Desportos Coletivos:
Na secção coletiva, a AEFCL ofereceu aos estudantes a possibilidade de ingressarem nas
equipas de Voleibol Feminino, Futebol Masculino e Futsal Masculino. A todas estas
modalidades foram garantidas as devidas condições de treino: espaço, treinador e
equipamentos/material para os jogos disputados. Estas três modalidades participaram na
primeira divisão dos campeonatos da Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa
(ADESL). A fim de dar oportunidade a todos os alunos da FCUL que não apresentassem
interesse nos desportos coletivos oferecidos pela AEFCL, estes foram encaminhados para as
equipas da Universidade de Lisboa (UL).

● Desportos Individuais:
Quanto aos desportos individuais, a AEFCL partilhou ao longo do ano as diferentes provas de
cariz nacional (CNUs) que foram decorrendo para que os alunos interessados se
inscrevessem. Desta forma, a AEFCL garantiu a inscrição e custos da participação de atletas
nas seguintes modalidades: Natação de pista longa e curta, Atletismo de pista coberta e ar
livre, Taekwondo, Judo e Karate.

● Equipa Técnica:
Relativamente à equipa técnica, ao longo do ano foram alcançadas algumas metas. Dois dos
dirigentes desportivos, o vogal Pedro Oliveira e o coordenador André Fernandes tiraram o
curso de dirigente desportivo e treinador, dado pela FADU, alcançado o grau de dirigente
desportivo. A treinadora de Voleibol Feminino também tirou este curso, para estar preparada
na eventualidade da sua equipa chegar aos nacionais. O coordenador André Fernandes foi
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convidado a ingressar na equipa dirigente da ADESL, tendo se tornado membro da direção da
associação, reforçando os laços entre a AEFCL e a ADESL. Para além disso, ao longo da
época desportiva, o coordenador ingressou num programa de estagiário com a FADU, sendo
que passou a representar também esta federação académica. Este programa permitiu
reforçar os laços com a FADU e ter um acesso mais facilitado aos CNUs, podendo
acompanhar da melhor forma os atletas da AEFCL e reduzindo os custos da deslocação do
dirigente. Ao longo da época a AEFCL esteve presente nas diversas assembleias gerais da
FADU e da ADESL.

Conquistas:

● Desportos Coletivos:
A participação das equipas desportivas da AEFCL conquistou títulos no campeonato de
Lisboa gerido pela Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa (ADESL). A equipa
de Futsal Masculino alcançou o 4 lugar na competição e a equipa de Voleibol Feminino o 3º
lugar, ficando a um lugar de distância de alcançar o campeonato nacional.

● Desportos Individuais:

Modalidade Número de
Atletas

Medalhas Taça Equipas

1º 2º 3º Total

Natação Pista Curta 10 3 2 4 9 5º

Atletismo Pista Coberta 6 2 0 0 2 10º

Taekwondo 6 3 1 2 6 2º

Judo 2 0 1 0 1 Atletas
Insuficientes

Karaté 1 0 0 1 1 Atletas
Insuficientes

Natação Pista Longa 9 5 5 1 11 2º

Atletismo Pista Ar Livre 4 2 0 1 3 11º

Total 29 15 9 9 33 -

A tabela apresentada representa as conquistas dos atletas individuais. Como é
possível constatar foram atribuídos 15 títulos de campeão nacional, 9 de
vice-campeão e 9 de terceiro melhor no país, dando um total de 33 títulos em apenas
29 atletas. Para além disso, 15 dos 29 atletas foram convocados para representar a
equipa da Universidade de Lisboa nos jogos europeus. Estes atletas garantiram,
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assim, a inscrição do nome da FCUL no 5º Lugar do Medalheiro do Desporto
Universitário Nacional.

Para além das conquistas nacionais, os atletas individuais conseguiram elevar ainda
mais a fasquia nos campeonatos internacionais, nomeadamente nos Jogos Europeus
Universitários, nos quais conseguiram 6 títulos, 5 medalhas de bronze e uma medalha de
prata. Estas conquistas colocaram a AEFCL, e, por conseguinte, a FCUL, como segunda
associação de estudantes portuguesa com mais títulos conquistados nos Jogos de 2022,
ficando apenas atrás da associação de estudantes da Universidade NOVA que compreende
mais do que 3 faculdades. A belíssima prestação dos atletas da FCUL garantiu que Portugal
ficasse no 6º lugar da competição, tendo sido parte fundamental para assegurar este recorde
nacional.

Atividades não Realizadas:

● Torneio Interno Informal:
O torneio consistia na formação de equipas mistas constituídas por alunos da faculdade. No
torneio as modalidades seriam voleibol, futsal e basquetebol. As equipas vencedoras iriam
competir na prova informal organizada pela FADU. Contudo devido ao orçamento restante
para o departamento, tal não foi possível. A Gala do Desporto foi outro evento cancelado,
sobretudo devido a falta de compatibilidade de horários entre os atletas a serem
galardoados.

● Gala do Desporto:
Foi outro evento cancelado, sobretudo devido a falta de compatibilidade de horários entre os
atletas a serem galardoados.
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Departamento Pedagógico e Política  Educativa

O Departamento Pedagógico e de Política Educativa pretendeu integrar e
acompanhar os estudantes durante todo o seu percurso académico, facilitando a resolução
dos seus problemas junto dos professores, Direção, Conselho de Escola, Conselho
Pedagógico e demais órgãos. Teve como principais objetivos desenvolver atividades que
promovessem o esclarecimento de vários aspetos do Ensino Superior, bem como divulgar
oportunidades de futuro emprego e representar os estudantes da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa nos Encontros Nacionais de Direções Associativos (ENDA). É de
salientar que é uma prioridade do Departamento Pedagógico a aproximação dos núcleos e
comissões de curso, de modo a poder acompanhar mais de perto os interesses e
preocupações dos diferentes cursos.

É do conhecimento geral os desafios que o Ensino Superior atravessa e que irá
continuar a atravessar. Deste modo, é fundamental que a AEFCL assuma uma posição
primordial e construtiva nos centros de decisão onde tem voz. Assim, o Departamento
Pedagógico e de Política Educativa surge como um dos principais órgãos de contacto direto
com os alunos uma vez que a sua área de atuação consiste na compreensão das
dificuldades e anseios dos estudantes e queremos criar soluções que terão um impacto
assinalável no dia-a-dia dos mesmos.

Os pelouros do Departamento Pedagógico e de Política Educativa são: Política
Educativa, Pedagogia, Sustentabilidade, Ação Social e Empregabilidade.

Pelouro da Política Educativa:

● Dar Continuidade à presença na Federação Académica de Lisboa:
A AEFCL manteve, no decorrer do mandato, uma postura interventiva na Federação
Académica de Lisboa (FAL) marcando posições que se consideram cruciais na defesa dos
direitos dos estudantes do Ensino Superior, em geral e mais especificamente da FCUL, em
particular. A nível de Política Educativa, colaborámos na elaboração e na aprovação de
Moções apresentadas nos Encontros Nacionais de Direções Associativas (ENDAs) e na
Moção Global da FAL 2022.

● Manter a influência no Ensino Superior Português:
A Direção da AEFCL garantiu, no decorrer do mandato, uma presença assídua em todos os
locais de debate, discussão e decisão do Ensino Superior Português. Para tal mantivemos a
presença nos Encontros Nacionais de Direções Associativas (ENDAs), nas reuniões de
Associações Académicas e de Estudantes da Universidade de Lisboa bem como em locais
de decisão e discussão de cariz relevante. Abaixo descrevem-se os tópicos abordados nos
ENDAs em que a AEFCL marcou presença:

○ ENDA MINHO - Ação Social e Abandono Escolar; Investigação no Ensino
Superior; Valorização do Ensino Superior e do Movimento Estudantil;
Orçamento de Estado, entre outros.

○ ENDA VISEU - Ação Social e Abandono Escolar; Financiamento do Ensino
Superior; Acesso ao Ensino Superior; Internacionalização, entre outros.

○ ENDA Extraordinário de Viseu - Revisão do Regimento do ENDA (em
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específico, discutida a alteração do modo de voto)
○ ENDA LISBOA - Orçamento do Estado; Empregabilidade e Acesso à Profissão;

Ação Social; Inovação Pedagógica, entre outros.

● Dia do Estudante na Câmara Municipal de Lisboa:
A AEFCL foi convidada pela Câmara Municipal de Lisboa e marcou presença num evento
comemorativo sobre o Dia do Estudante que se refletiu numa conversa informal nos Paços
do Concelho.

● Presença em Conferências, Debates e Palestras:
A AEFCL esteve presente em diversos eventos ao longo do seu mandato- Em particular,
esteve presente na Conferência da redeMOV da ULisboa, “A Criação da TML - Transportes
Metropolitanos de Lisboa: Principais Desafios”, na Formação sobre Precariedade Científica
realizada pela ABIC (Associação dos Bolseiros de Investigação Científica) e a DGES. E ainda,
na Semana da Juventude de Lisboa, em particular no debate “A Importância do
Associativismo”.

Pelouro da Pedagogia:

● Apoiar os estudantes da FCUL:
A AEFCL respondeu às solicitações que chegaram pessoalmente ou via mail, contribuindo
para a resolução de problemas académicos. Demos apoio à formalização de queixas,
esclarecimento de dúvidas sobre acesso e avaliação nas unidades curriculares.
Comunicamos problemas e propostas de resolução ao Conselho Pedagógico e à Direção da
FCUL.

● Relação entre a AEFCL e a FCUL:
A AEFCL procurou manter e fortalecer a relação com a Direção e restantes órgãos de gestão
e não só da Faculdade, visando sempre uma ponte de comunicação aberta e acessível de
maneira a que o apoio aos estudantes da FCUL seja feito da melhor forma.

● Organizar o Dia Aberto Ciências 2022:
Com a finalidade de dar a conhecer Ciências e a AEFCL aos nossos futuros alunos e ao
público em geral, trabalhamos juntamente com os órgãos da Faculdade na organização do
Dia Aberto Ciências 2022. No dia em si, a AEFCL participou ativamente através da presença
de uma banca de esclarecimento de dúvidas no Edifício C3 e na coordenação dos alunos
voluntários para visitas guiadas e como ajudantes na montagem e desmontagem.

● Apoio no Dia da Investigação 2022:
Nesta 4ª edição do Dia da Investigação, realizada no C3, contou-se com a presença dos
vários núcleos e centros de investigação da faculdade, bem como apresentações dos
highlights do ano por parte dos investigadores. A AEFCL prestou auxílio e atenção extra
durante o evento.

● Apoiar às Matrículas:
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No seguimento da entrada dos alunos de primeiro ano no Ensino Superior, trabalhou-se em
conjunto com a Direção de Ciência na receção aos novos alunos.

● Feira de Núcleos:
Foi realizada uma Feira de Núcleos no início do ano letivo 2022/2023 com intuito de
promover junto dos alunos, os núcleos existentes na nossa faculdade, tanto os de curso,
como os de inclusão.

● Apoiar as atividades dos núcleos e comissões de alunos:
Demos apoio às atividades desenvolvidas pelos núcleos e comissões de alunos,em
colaboração, quando necessário, com o Departamento Recreativo. Incentivámos a criação de
novos núcleos e apoiámos os estudantes nos passos necessários à sua formação.

Pelouro da Sustentabilidade:

● Comissão de Sustentabilidade:
O Departamento Pedagógico e de Política Educativa faz parte da Comissão de
Sustentabilidade da FCUL o que nos leva a participar em diversas reuniões e a trazer à mesa
a opinião dos nossos estudantes. Nestas, reuniões, são discutidas novas formas de aplicar a
sustentabilidade no campus, como novos projetos e eventos que podemos trazer tanto para
junto dos estudantes como para qualquer funcionário/órgão da faculdade.

● Evento Rede Campus Sustentável:
A AEFCL apoiou logisticamente e esteve presente no Encontro Extraordinário dos Membros
da Rede Campus Sustentável que decorreu na FCUL. Neste encontro foram discutidos temas
sobre a sustentabilidade nas Instituições de Ensino Superior, e também teve uma visita
guiada a alguns dos projetos da Ciências ULisboa, como a FCULresta, o Permalab e
+Biodiversidade em Ciência.

● Integração na Rede Campus Sustentável:
A Rede Campus Sustentável é uma rede de cooperação entre diversas instituições de ensino
superior (IES) nacionais para a implementação dos princípios e a prática do desenvolvimento
sustentável nas vertentes ambiental, social e económica. A AEFCL levantou a possibilidade
de integrar a Rede enquanto Associação de Estudantes de uma IES, não sendo possível na
estrutura atual da Rede. Aguarda-se ainda resposta sobre o tema.

● R-Coat com Núcleo Eco-Social:
A AEFCL está a colaborar com o Núcleo Eco-Social para a criação de um pick-up point de
guardas-chuvas estragados no âmbito do projeto R-Coat. A R-Coat é um projeto de upcycling
que recolhe guarda-chuvas partidos e em fim de vida e os reutiliza, criando produtos de roupa
novos, desde impermeáveis a chapéus. A AEFCL doou mesas estragadas para serem
reutilizadas na construção das estruturas onde se colocarão os chapéus-de-chuva e ajudou
no seu processo.
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Pelouro da Ação Social e Inclusão:

● Recolha de Alimentos para Ucrânia:
Na sequência da invasão russa à Ucrânia, a AEFCL, juntamente com a Junta de Freguesia de
Alvalade, a JUST e Núcleos da FCUL e a Universidade de Lisboa, lançou uma recolha de bens.
Os bens foram recolhidos pela Universidade de Lisboa e entregues à Câmara Municipal de
Lisboa, que assegurou o apoio aos refugiados já em Lisboa.

● Projetos no Âmbito da Inclusão:
A AEFCL reuniu com o Gabinete de Saúde, Segurança e Sustentabilidade da FCUL e falou
sobre a possibilidade da construção de casas de banho não-binárias. Em conjunto com o
OutCiências, será feita uma proposta a ser apresentada à Direção e Serviços da FCUL.

Pelouro da Empregabilidade:

● Jobshop Ciências 2022:
A AEFCL, em colaboração com o Gabinete de Empregabilidade de Ciências e a Direção da
Faculdade, organizou a JOBSHOP Ciências de 2022. A AEFCL encarregou-se da parte
logística do evento, desde a parte de comunicação e imagem, à compra da tenda, recepção
das empresas e check-in dos alunos, entre outros. O nosso objetivo foi dinamizar mais
estudantes e empresas, procurando colmatar as lacunas das edições anteriores, criando um
espaço mais apelativo e acolhedor, de modo a que os estudantes tivessem uma maior
possibilidade de interagir e conhecer os seus possíveis empregadores. Nesta edição, tivemos
a presença de mais de 60 empresas e a visita de cerca de 1100 estudantes.

● Workshops Empregabilidade:
Organizamos, no decorrer da Jobshop Ciências, três workshops (Marketing Pessoal; Curso
Feito e Agora?; Preparação de entrevistas de seleção profissional) em colaboração com o
TecLabs, Gabinete de Empregabilidade e Gapsi. Visionamos estes workshops com grande
caráter de importância, visto que ajudam tanto no crescimento pessoal como profissional
dos nossos estudantes.

Atividades Propostas e não realizadas:

● Sessão de esclarecimento sobre bolsas e apoios em colaboração da SASUL:
Pretendíamos realizar uma sessão onde tínhamos como objetivo tornar mais fácil o acesso à
informação sobre as bolsas e os apoios existentes e qualquer dúvida relacionada a estes
assuntos. Infelizmente, por incompatibilidade de conseguirmos criar uma data que ambas as
entidades pudessem e fizesse sentido para os nossos estudantes, acabou-se por não realizar
esta sessão de esclarecimento.
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● Workshops:
O departamento tinha em mente realizar alguns Workshops relacionados a diversos temas
como saúde mental e estudo. Concluímos que seria mais benéfico para os nossos
estudantes criar uma ponte mais estável entre o GAPSI, o que procurámos fazê-lo durante o
mandato e divulgando as atividades já organizadas por este gabinete. O Workshop de
Socorrismo irá acontecer num futuro próximo com a colaboração da Direção da Faculdade,
aguardamos respostas.

Atividades Propostas e ainda a realizar:

● ENDA AVEIRO 22:
A AEFCL marcará presença no ENDA Extraordinário de Aveiro, dia 12 de Novembro, que terá
como tópico único a Revisão do Regimento do ENDA.

● Recolha de alimentos e produtos com Refood - Lumiar:
Durante a semana de 6-11 de Novembro, será realizada uma recolha de alimentos e produtos
em colaboração com os núcleos da FCUL e a Refood Lumiar. Os produtos doados serão para
as famílias de beneficiários da Refood Lumiar (desta zona, sinalizados pela segurança social,
encaminhados por outros núcleos da Refood, pela Santa Casa ou pela Junta de Freguesia).
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Departamento Cultural
Este Departamento surge com a necessidade de colmatar a ausência de actividades

de cariz cultural na AEFCL, a  fim de nos preencher e enriquecer a nível culturais.

Atividades propostas e realizadas:

● Concerto Solidário:
Foi realizado no dia 21 de maio (Dia Mundial da Diversidade Cultural) no C7 e permitiu que
alunos mostrassem os seus dotes musicais: contou com a presença de bandas de jovens e
de uma aluna da faculdade a atuar. O evento contou com recolha de bens. Esses bens e o
lucro obtido reverteram para apoiar os refugiados da Guerra na Ucrânia.

● Grupo de Teatro:
Foi recuperado o Grupo de Teatro que tinha cessado atividades devido à pandemia. O Grupo
teve adesão e interesse por parte dos alunos. Todas as semanas existiram sessões de
ensaio e trabalho do grupo. No presente ano letivo já abriram novas inscrições.

● Concurso de Fotografia:
Realizado no final do 2º semestre (2 de junho), os alunos foram convidados a tirar a sua
melhor fotografia enquadrada no tema: a Liberdade. Tema escolhido dada a retoma à
normalidade, com um ano presencial na faculdade e com retoma da vida académica. O
vencedor recebeu uma câmara fotográfica instantânea (Fujifilm Instax Mini 11).

● Calendário Advento:

Em articulação com o Departamento de Comunicação e Imagem, foram publicadas ao longo
do mês de dezembro nas redes sociais, sugestões de filmes, música, livros e curiosidades
sobre a celebração do Natal noutras culturas.

Atividades propostas e não realizadas:

● Pintura de mural na AE:
Devido a obras de requalificação na Faculdade, previa-se usar uma das suas paredes
previamente, para os alunos mostrarem a sua criatividade artística e selecionar o(s) aluno(s)
que iriam pintar um mural na AE. Não se conseguiu chegar a consenso com a Faculdade
sobre a parede a usar para Concurso e, entretanto, as obras foram realizadas.

● Dia da Cultura:
Previsto ser realizado no Dia Mundial da Diversidade Cultural, foi substituído pelo Concerto
Solidário, uma vez que o mesmo teve as suas datas iniciais adiadas devido a
indisponibilidade de bandas ou de condições técnicas. A proximidade do fim do ano letivo e
a realização de outras atividades (Jobshop, Glow Party e Cerimônia de Finalistas) impediu a
definição de nova data. Dado o cariz solidário do Concerto, considerámos a sua realização
mais pertinente.
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● Guia Cultural mensal:
Ao início previsto ser nos moldes anteriormente usados (publicações mensais nas redes
sociais), não chegou a ser realizado. No entanto, está preparado o seu funcionamento em
forma de newsletter, cujas informações serão passadas à próxima direção.

● Podcast “Não é tarde nem é cedo”, Feira do Livro e Tardes/Noites culturais:

Sendo que voltámos a um regime presencial, o departamento optou por focar os seus
esforços em atividades mais de acordo com o novo regime. Desta forma, o podcast foi visto
como não prioritário, não tendo sido realizado.

Relativamente às atividades feira do livro e tardes/noites culturais, o departamento não teve
oportunidade de as realizar. Tal deve-se ao facto de o departamento recreativo ter
necessitado de ajuda ao longo do ano, sendo que o departamento cultural ajudou a
completar as suas atividades.
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Departamento Recreativo
Os eventos de cariz recreativo são um complemento da vida académica de qualquer

estudante e por isso, tentamos ao máximo proporcionar momentos de lazer aos nossos
estudantes, para que tivessem um ano normal depois de 2 anos de incertezas, no entanto, no
fim do 1º semestre vimo-nos restringidos a realizar algumas atividades recreativas devido à
pandemia de covid-19 e às medidas impostas pela DGS nessa altura. Algumas atividades de
assinatura da AEFCL foram realizadas também com alguma dificuldade devido à falta de
passagem de informação e documentação por parte da direção anterior. A nível de
cumprimento do Plano de Atividades, o sumário é o apresentado de seguida:

Atividades propostas e realizadas:

● Magusto:
O Magusto foi a primeira atividade recreativa deste mandato que deu lugar no dia 11 de
novembro de 2021 no salão do piso 2 do C7 e que ficou na memória dos novos alunos devido
a ter sido a primeira festa com a essência de Ciências. Esta festa teve também a
colaboração dos alunos da Comissão de Campo de Biologia que ajudaram a que a festa se
adequasse ao tema.

● Back to School:
No início do segundo semestre e, uma vez que as restrições impostas pela DGS foram
levantadas, achámos por bem realizar um pequeno convívio para dar as boas-vindas de volta
aos nossos alunos. Este convívio teve lugar no dia 23 de fevereiro no edifício do C7 e marcou
o início do 2º semestre para os nossos alunos.

● IX Arraial do Cientista:
O IX Arraial do Cientista teve lugar no dia 08 de abril de 2022 e contou com a presença de
vários artistas como Rosinha, Alpha Heroes, Kelson e Quim das Remisturas. Foi a festa com
maior dimensão que a AEFCL realizou neste mandato, na qual compareceram por volta de
2700 alunos. Ao fim de 2 anos de pandemia, esta festa significou muito para a AEFCL e para
os estudantes que nela participaram, pois foi uma festa que necessitou de muito esforço e
dedicação por parte de toda a Associação e foi a primeira grande festa que foi proporcionada
aos alunos em Ciências depois de 2 anos parados.

● Welcome Erasmus Party:
No dia 21 de abril realizámos também um pequeno encontro para um grupo de estudantes
holandeses de maneira a proporcionar-lhes um momento tradicional de Ciências e deixá-los
com uma boa impressão da faculdade e do nosso país.

● Glow Party:
Esta festa teve como tema o Néon e o Glow de forma a proporcionar aos estudantes um
ambiente mais temático e diferenciado e contou também com o DJ John Goulart para
animar os alunos antes do fim do ano letivo e início das épocas de exames. Este evento
realizou-se no dia 18 de maio na parte de cima do edifício C7 e procurou proporcionar um
momento de descontração e diversão a todos os seus estudantes, tendo também sido a
primeira vez que a AEFCL realizou um evento deste género.
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● Welcome Sunset party:
No início do novo ano letivo 2022/2023 foi organizado um sunset de boas-vindas para os
novos alunos em seguimento da cerimónia de boas-vindas e com o intuito de acolher os
estudantes e de lhes proporcionar um momento de lazer e acolhimento na chegada à nova
faculdade e também mostrar-lhes e dar a conhecer a AEFCL, assim como a total
disponibilidade para todos os alunos.

● Participação em Festivais Académicos:
No dia 6 de outubro, a direção da AEFCL colaborou e participou no Sunset de boas-vindas da
ULisboa em colaboração também com outras associações de estudantes. Durante o
mandato comprometemo-nos e vendemos também bilhetes de eventos de Associações e
festivais académicos parceiros.

● Apoio a Núcleos e Comissões na Realização de Eventos:
Durante o mandato foram dados vários apoios como empréstimos de materiais, espaço e
muitas vezes mão de obra às Comissões, núcleos e organizações da faculdade para que
pudessem realizar os seus eventos, sempre com a ajuda do recreativo.

Atividades propostas e não realizadas:

● Receção ao Caloiro de Ciências 2022:
Apesar de ser um evento tradicional de Ciências, este ano a RACC foi suspensa devido às
condições meteorológicas adversas que impossibilitaram a concretização do evento que iria
dar lugar no dia 21 de outubro de 2022. Este evento tinha sido repensado em novos moldes
procurando aumentar a qualidade e dimensão das festas de Ciências abrangendo uma maior
parte da comunidade na organização da mesma, trazendo os núcleos e comissões para a
mesma.

● Ciências SpringBreak by AEFCL:
Por muito que tivesse sido do interesse da AEFCL e dos alunos que este projeto fosse
realizado, a AEFCL não contou com os fundos monetários suficientes para que esta atividade
pudesse ter sido realizada e não houve preparação com antecedência ou disponibilidade de
empresas e parceiras suficiente para que se pudesse encontrar uma solução menos
dispendiosa.

● Jornadas de Ciências:
Devido à forte colaboração com Comissões e Núcleos de Estudantes nós decidimos dar
prioridade às mesmas para organizarem o tipo de eventos que as jornadas englobam, tais
como jantares de curso, jantares da faculdade e galas de curso, no entanto, mostramo-nos
disponíveis para apoiar os Estudantes e oferecer-lhes apoio e ajuda.

Atividades propostas e a realizar:

● Festa 7 Pecados:

O último evento a ser organizado pela AEFCL será a festa 7 pecados. Este evento terá lugar
no dia 10 de novembro de 2022 na discoteca Kubo e contará com vários DJ´s para animar e
várias atividades alusivas ao tema.
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Relatório de Contas
Sendo a AEFCL uma instituição de natureza jurídica sem fins lucrativos, o objetivo

passa por aplicar as diferentes receitas provenientes das atividades realizadas por esta, na
promoção desportiva, cultural, recreativa e pedagógica dos estudantes de Ciências, bem
como na sua defesa e  representação.

Apesar da estabilidade financeira da AEFCL o objetivo da atual Direção passa por
continuar com uma política de estabilização de custos implementada ao longo dos últimos
mandatos, sem nunca colocar em causa a missão da instituição. Ao nível da organização
contabilística e financeira, o principal objetivo passa pela continuação da otimização do
processo, permitindo assim uma maior celeridade na resolução dos problemas e na
prestação de contas. Apresentamos, em seguida, todo o orçamento da AEFCL para o ano
de  2021/2022.

Despesa e Receita Administrativo e Gestão

Despesa

Apoio Núcleos -13 893,51 € -13 893,51 €

Recursos Humanos

Contabilista e Advogada -2 398,50 €

-15 935,77 €Secretária -10 125,26 €

Segurança Social (TSU) -3 412,01 €

Financeiro
Despesas Bancárias -104,05 €

-197,85 €
Sistema de Faturação -93,80 €

Site Domínio Site aefcl.pt -37,20 € -37,20 €

G Mail
Domínio mails @aefcl.pt -78,95 €

-1 120,05 €
Google Workspace Business Starter -1 041,10 €

Impressora -1 275,10 € -1 275,10 €

Total -32 459,48 €

Receita

Apoio Núcleos 13 893,51 €

Apoio IPDJ Anual 1 37 727,47 €

Apoio FCUL 2022 29 538,49 €

Apoio RUL 2022 9 380,00 €

Cacifos 2 057,50 €

Sócios 1 720,00 €

Parcerias 1 250,00 €

Total 95 566,97 €

Balanço 63 107,49 €
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A totalidade recebida pelo IPDJ anualmente é justificada pelos gastos de cada1

departamento e nós, enquanto AEFCL, recebemos uma percentagem por cada
departamento. Esta percentagem é reestruturada depois da entrega do relatório final do
IPDJ de 2022.

Comunicação & Imagem

Despesa

Meios Técnicos
materiais

Digitalização de revistas -1 073,00 €

-5 564,84 €

Realização de Guias -80,00 €

Divulgação -30,00 €

Merchandising -3 736,05 €

Material de Escritório -645,79 €

Logística Remodelação de espaço -500,00 € -500,00 €

Total -6 064,84 €

Receita

Merchandising Camisolas +1 213,00 € +1 213,00 €

Total +1 213,00 €

Balanço -4 851,84 €

Desporto

Despesa

Preparação
Quota ADESL -166,50 €

-1 841,50 €
Inscições em equipas -1 675,00 €

Estrutura
Formações -260,00 €

-5 752,25 €
Treinadores -5 492,25 €

Meios técnicos
Materiais

Material de apoio às equipas -1 432,59 €
-5 296,59 €

Aluguer de campos -3 864,00 €

Logistica Limpeza/Lavandaria -664,00 € -664,00 €

Representação Externa
Europeus Universitários -14 260,00 €

-14 692,08 €
FADU Açores -432,08 €

Total -28 246,42 €
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Desporto

Receita

Apoio do IPDJ Apoio Nacionais 2021 1 602,00 €

9 102,00 €Apoio FCUL Apoio às EUG 7 500,00 €

Total 9 102,00 €

Balanço -19 144,42 €

Pedagógico e Política Educativa

Despesa

Representação Externa

Enda Minho -593,41 €

-1 523,41 €Enda Viseu -810,00 €

Enda Lisboa -120,00 €

Eventos Realizados
JobShop -18 250,00 € -18 250,00 €

Benção de Finalistas -1 901,19 € -1 901,19 €

Total -21 674,60 €

Receita

Apoio FCUL +18 250,00 € +18 250,00 €

Eventos Realizados Benção de Finalistas +1 952,00 € +1 952,00 €

Total +20 202,00 €

Balanço -1 472,60 €

Cultural

Despesa

Estrutura Formadores
-1 000,00 €

-1 000,00
€

Atividades Realizadas
Concerto Solidário -212,00 €

-281,80 €
Concurso de Fotografia -69,80 €

Doação Assoc. Ucra. Pt. (Spilka) 2 -80,00 € -80,00 €

Total
-1

361,80 €
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Receita

Atividades Realizadas
Concerto Solidário 2 +315,00 €

+315,00
€

Total
+315,00

€

Balanço
-1

046,80 €

Todo o lucro final gerado neste evento, arrecadando um total de 80€ assim como os bens
2

recolhidos, serão doados à Associação dos Ucranianos em Portugal (Spilka). Do valor lucrado, 57€
foram doados especificamente para serem entregues à associação referida.

Recreativo

Atividades Realizados Despesas

Atividades Realizadas

Magusto -1 556,66 €

-36 901,26 €

Back to School -1 060,00 €

IX Arraial do Cientista -24 191,91 €

Welcome Erasmus Party -167,70 €

Glow Party -877,50 €

Welcome Sunset Party -411,00 €

Participação em festivais
Académicos -2 484,00 €

Apoio a entidades externas e
internas na realização de

eventos
-6 152,49 €

Serviços Contratados RACC - Suspensa -13 944,63 € -13 944,63 €

Total -50 845,89 €

Receita

Apoio CSS Bonificações***** 4 000,00 € 4 000,00 €

Atividades Realizadas

Magusto 1 329,26 €

41 284,14 €

Back to School 1 355,16 €

IX Arraial do Cientista 22 655,05 €

Welcome Erasmus Party 193,57 €
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Glow Party 789,00 €

Welcome Sunset Party 598,00 €

Participação em festivais
Académicos 3 864,00 €

Apoio a entidades externas e
internas na realização de

eventos
10 500,10 €

Total 45 284,14 €

Balanço -5 561,75 €

No Contrato que temos com a CSS(Central de Serviços Serpro) são feitas bonificações dos
3

gastos anuais. Vistos os gastos mensais, esta é, em média, a bonificação dada.

Administrativo e Gestão

Despesa

Departamentos

Comunicação e
Imagem & Gestão -6 064,84 €

-108 193,55 €

Desporto -28 246,42 €

Pedagógico e
Politica Educativa -21 674,60 €

Cultural -1 361,80 €

Recreativo -50 845,89 €

Corrente -32 459,48 € -32 459,48 €

Total -140 653,03 €

Receita

Departamentos

Comunicação e
Imagem & Gestão 1 213,00 €

76 116,14 €

Desporto 9 102,00 €

Pedagógico e
Politica Educativa 20 202,00 €

Cultural 315,00 €

Recreativo 45 284,14 €

Corrente 95 566,97 € 95 566,97 €

Total 171 683,11 €

Balanço 31 030,08 €
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Balanço Final
Até ao dia 2 de Novembro a AEFCL tinha em stock ativo 68 Casacos, 368 Camisolas.

A juntar este possui aproximadamente 5000 eco copos junto com material de escritório e
outro indispensável para a realização das atividades regulares.

Estes 3 recursos são importantes para a AEFCL para a celebração da Associação em
Merchandising e fonte de receitas.

Stock Ativo (2/11/2022)

Casacos ≊+5 520€

Camisolas ≊+1 020 €

Ecocopos ≊+3 000 €

Total +9 540 €

Estado inicial das Contas (6/11/2021)

Contas Caixa geral de Depósitos +27 121,33 €

Cofre +3 483,70 €

Caixa Teresa +477,96 €

Total +31 082,99 €

Estado das Contas (2/11/2022)

Contas Caixa geral de Depósitos +10 440,48 €

Cofre +9 946,69 €

Caixa Teresa +1 319,62 €

Total +21 706,79 €

Valores a receber à data (2/11/2022) 4

Apoio FCUL
Apoio Desporto +7 500,00 €

Apoio Pedagógico +18 250,00 €

Participação Festivais Académicos +2 835,00 €

Apoio Anual IPDJ +11 821,28 €

Total +40 406,28 €

Total Contabilístico (2/11/2022)

Contas Caixa geral de Depósitos +50 846,76 €
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Cofre +9 946,69 €

Caixa Teresa +1 319,62 €

Total +62 113,07 €

A somar ao valor monetário da AEFCL esta ainda possui contratualmente os seguintes
4

valores em serviços e artistas fechados para o Arraial e já pagos na totalidade.

Valores Contratos RACC

Despesa

Artistas

Sippinpurp 2 250,00 €

Phoenix RDC 3 500,00 €

Dupla Mete Cassetes 850,00 €

Ezzy 150,00 €

Serviços

Pulseiras 2 835,00 €

Licenças 1 699,63 €

Engenheiro 200,00 €

RPM SOM
5 2 460,00 €

Total 16 194,63 €

valor ainda a abater.5

Balanço final do Mandato (2/11/2022)

Estado inicial das contas (6/11/2021) 31 082,99€

Estado final das contas (2/11/2022) 62 113,07€

Crédito Arraial 13 734,63€

Total +44 764.71€
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Estimativas Final de Mandato
Todos os valores apresentados neste relatório são finais à data da entrega deste. O

funcionamento da AEFCL é constante e até ao final do mandato a Associação ainda terá
despesas e receitas, sendo que podemos estimar os seguintes valores à priori não
possuindo valor concreto.

Estimativas Final do Mandato

Equipamentos desportivos -2 725,00 €

Merchandise -541,20 €

Gala Fadu -300,00 €

Treinadora Vólei -330,00 €

ENDA Extraordinário Aveiro -400,00 €

Evento "7 PECADOS" -1 425,31€

Pagamento Teresa -801,39 €

RPM Som (Referente RACC) -2 460,00€

TSU -234,77 €

Contabilista -184,50 €

Total -9 402,17 €

As informações constantes no presente relatório são verdadeiras, atuais e têm uma fonte
fidedigna, sendo comprovadas pelos representantes legais da AEFCL – Associação dos
Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, neste caso, o seu Presidente da Direção e o
seu Tesoureiro da Direção.
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