
 

 

Parecer do Conselho Fiscal referente ao Fim do Mandato 
2019/2020 da Direção regente da Associação de Estudantes do 

ISCTE-IUL 

 

De acordo com o disposto nos Estatutos da Associação de Estudantes do ISCTE-IUL, artigo 39º, 
alínea e), compete ao Conselho Fiscal apreciar as contas da Direcção, dar sobre elas o seu 
parecer e apresentá-lo na reunião de ordinária da da Assembleia-Geral. Neste sentido, o 
Conselho Fiscal emitiu o parecer sobre a Demonstração de Resultados relativa ao mandato 
2019/2020. 

Após análise detalhada das contas efetuadas durante o mandato de 2019/2020, retiraram-se as 
seguintes conclusões: 

 

• À semelhança dos documentos apresentados até então, trata-se de um documento 
detalhado e claro, tanto ao nível dos rendimentos como dos gastos, estando alinhado 
com o plano orçamentado pela Direção da AEISCTE-IUL no início do exercício, 
disponibilizando inclusivamente notas descritivas. 

• Transpõe a capacidade de gestão das verbas obtidas, tendo em conta todas as 
atividades realizadas bem como as que foram canceladas. 

• Reflete um balanço bastante positivo do mandato 2019/2020 ainda que dadas 
circunstâncias consequentes da pandemia de Covid-19. 

 

 
Para o futuro mandato de 2020/2021, este órgão solicita que a Direção da Associação de 
Estudantes do ISCTE-IUL continue a promover a transparência e sustentabilidade financeira e 
não financeira nas atividades realizadas e, desta forma, assegure a defesa dos direitos e 
interesses dos alunos da instituição em questão. Dado ainda o período de pandemia de Covid-
19 é importante ter ponderação não só na aplicação das verbas bem como na realização das 
diversas atividades propostas. 

Na sequência dos pontos enunciados, o Conselho Fiscal emite um parecer positivo à 
Demonstração de Resultados da Associação de Estudantes do ISCTE-IUL do presente exercício 
até 31 de agosto de 2020. 

Por fim, o Conselho Fiscal gostaria de felicitar a Direção pelo trabalho realizado durante todo o 
mandato cumprindo os princípios a que se propôs no início do mandato. 

 

Lisboa, 26 de agosto de 2020 

 
A Presidente do Conselho Fiscal, 

 


