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PREÂMBULO
O Plano Orçamental para o mandato de 2021/2022 é o um exercício orçamental da
responsabilidade da XIII Direção-Geral da AAUL – Associação Académica da Universidade de
Lisboa. Neste exercício, a Direção-Geral pretende cumprir o compromisso de recuperação da
confiança na estrutura e na sustentabilidade económico-financeira das contas associativas.
Os resultados alcançados pelo esforço das anteriores Direções-Gerais são de extrema
importância dados os desafios que se antecipam, num contexto externo de incerteza e de
aumento dos riscos económicos e financeiros à escala global. Para além do presente
documento, a Direção-Geral estabeleceu um conjunto de Normas de Execução Orçamental
que ditaram os procedimentos a adotar pelos departamentos na execução das verbas afetas
às suas atividades.
Os documentos previsionais são os documentos base da Gestão Associativa, permitindo, o
Orçamento, evidenciar todos os recursos que a AAUL prevê arrecadar para financiamento
das despesas e investimentos que pretende realizar e definindo, as Opções do Plano, as
linhas de desenvolvimento estratégico da AAUL. Os documentos previsionais dos anos
2021/2022 são caracterizados por dois diferentes níveis da realização da despesa
associativa.
Assim, conforme estabelecido na alínea f) do artigo 74.º dos Estatutos, a Direção-Geral
submete à aprovação da Assembleia Magna o Plano Orçamental para o mandato 2021/2022.
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IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
A Associação Académica da Universidade de Lisboa é uma instituição sem fins lucrativos
constituída sob forma de Associação nos termos do Código Civil, com sede na Universidade
de Lisboa. Encontra-se registada nos serviços do Ministério das Finanças com o seguinte
número de identificação de pessoa coletiva, 509 226 590.
Tem como objetivos:
Defender os interesses dos estudantes da Universidade de Lisboa;
Representar os estudantes da Universidade de Lisboa em todas as atividades académicas,
prosseguindo os interesses comuns destes e do Ensino Superior;
Promover a realização de atividades culturais, recreativas, educativas, sociais e
desportivas destinadas ao fomento do convívio e da unidade entre estudantes da
Universidade de Lisboa;
Intervir na gestão dos espaços afetos aos estudantes da Universidade de Lisboa e do
Ensino Superior;
Promover e incentivar o associativismo estudantil, enquanto expressão da
responsabilização e intervenção dos estudantes na sociedade;
Encetar e manter laços de cooperação com todos os organismos estudantis, tanto a nível
nacional como internacional, cujos princípios e atribuições sejam conformes com os da
AAUL;
Participar na definição da política educativa em todos os domínios, e em termos
legislativos, em todas as matérias respeitantes do Ensino Superior.
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NOTA PRÉVIA
Os

documentos

previsionais

do

mandato

para

2021/2022

foram

elaborados

em

conformidade com a Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, que estabelece o Código de Contas e as Notas para o Sector Não Lucrativo
na República Portuguesa. O presente orçamento para além de atender ao respeito por
princípios éticos contabilísticos veio introduzir algumas novidades na forma de apresentação
do orçamento associativo, nomeadamente, no calendário orçamental, na regra de equilíbrio
orçamental, no quadro plurianual de receitas e despesas. As demostrações financeiras foram
preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demostrações Financeiras (BADF).
Regime de Acréscimo (periodização económica)
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles
ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura
concetual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo
registados contabilisticamente e relatados nas demostrações financeiras dos períodos com os
quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas
“Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.
Continuidade
Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar
no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de
reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não
Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas
sim à manutenção da atividade de prestação de serviço ou à capacidade de cumprir os seus
fins.
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NOTA PRÉVIA
Compressibilidade
As Demostrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os utentes da informação
que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por
norma, fundamentais à tomada de decisão.
Relevância
Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos
estudantes ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro,
expurgando erros e ineficiências.
Materialidade
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidades. A materialidade
dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão
ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos estudantes com
base nas demostrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente
relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demostrações financeiras podem
ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.
Fiabilidade
A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e
preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir
factos consolidados comprovados.
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Representação Fidedigna
A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e
outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a
preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que
documentem e confiram segurança na hora da tomada de decisão.
Substância sobre a forma
Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade
económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente
determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se
continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o
relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.
Neutralidade
A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a
tomada de decisão.
Prudência
A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas
úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou
menos relevantes que devem ser relevados nas demostrações financeiras. Contudo, deve
manter-se o rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos,
não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.

Página 6

Plenitude
A informação é fiável quando nas demostrações financeiras respeita os limites de
materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos
ou deturpadores da realidade e levas a decisões erradas.
Comparabilidade
A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demostrações Financeiras, com respeito
ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas
contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistentes em toda a Entidade e ao
longo do tempo e de maneira consistente. Procede-se a alterações das políticas
contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas,
tendo em canto:
1. A natureza da reclassificação;
2. A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificado;
3. Razão para a reclassificação.
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LINHAS ORIENTADORAS
O Plano Orçamental de 2021/2022 apresenta as seguintes linhas orientadoras:
1. Reforço de rigor com o objetivo de assegurar a sustentabilidade financeira da associação;
2. Reforço das verbas para dinamização de ações de formação no âmbito da educação não
formal;
3. Inscrição de verbas previsionais para os contratos-programa, na componente capital com
o Estado;
4. Criação de mecanismos de auditoria e controlo da gestão orçamental;
5. Aumento do nível de especificidade no orçamento da despesa.

A Direção-Geral preparou este orçamento de acordo com o Plano de Atividades apresentado
e tendo como referência os resultados operacionais contabilísticos dos últimos 10 anos.
O Plano Orçamental reporta-se aos anos civis de 2021 e 2022 e a sua estrutura segue o
quadro de Contas do Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector
Não Lucrativo (SNC-ESNL) que foi aprovado Portaria n. º106/2011, de 14 de março, nos
termos de Regime Contabilística para as ESNL e que foi aprovado pelo Decreto-Lei 36A/2011, de 9 março.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Orçamento foi elaborado observando os seguintes requisitos:

1. Por imperativo estatuário, bem como do Instituto Português do Desporto da Juventude
(IPDJ) o Orçamento reporta-se aos anos económicos de 2021 e 2022;
2. A Estrutura segue o quadro de Contas do Sistema de Normalização Contabilística para as
Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC-ESNL);
3. O orçamento é apresentado por áreas facilmente identificáveis, permitindo cruzar valores
de rendimento e gastos;
4. O Orçamento separa totalmente a área operacional, pormenorizando cada uma das suas
atividades;
5. A discriminação de verbas permitirá à Direção-Geral e aos estudantes um melhor
controlo e planificação de cada uma das atividades desenvolvidas ao longo do ano;
6. O Orçamento é constituído ainda de forma a facilitar e fundamentar as solicitações do
Estado e dos Fundos Europeus.
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POLÍTICA DE MENSURAÇÃO
Rendimentos e Ganhos
71 – Vendas
Nesta rúbrica são registavas as vendas Merchandising, do Cartão Jovem Académico, de
Alimentação e Bebidas decorrentes das iniciativas recreativas que a associação tenciona
organizar, entre outras.
72 – Prestações de Serviços
Esta conta respeita aos trabalhos e serviços prestados que sejam próprios dos objetivos ou
finalidades principais da entidade. Nesse âmbito enquadram-se entre outras, as inscrições em
torneios desportivos, propinas do Centro de Línguas e a Bilheteira das iniciativas de carácter
cultural. Encontram-se ainda registos nesta conta os serviços prestados que façam parte dos
objetivos principais da entidade, mas cuja contabilização, a efetuar-se, deva basear-se em
faturação emitida ou em documentação externa.
75 - Subsídios, Doações e Legados à Exploração
Nesta rubrica contemplam-se os subsídios relacionados com os rendimentos a obter junto de
entidades públicas e europeias, nomeadamente:
1. Instituto Português do Desporto da Juventude (IPDJ);
2. Universidade de Lisboa;
3. Câmara Municipal de Lisboa;
4. Junta de Freguesia de Alvalade;
5. Outros.
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POLÍTICA DE MENSURAÇÃO
78 – Outros Rendimentos e Ganhos
Esta conta regista os rendimentos das atividades que não sejam próprias dos objetivos
principais da associação. Nesta inclui-se a conta 7888 que estima o valor dos donativos
mínimos a atingir junto de entidades privadas.

Gastos e Perdas
62 – Fornecimentos e Serviços Externos
Esta conta comtempla uma multiplicidade de Gastos, na qual se incluem:
1. Serviços Especializados – Serviços de Contabilidade, Bancários, Luz e Som, Animação,
Catering, o programa de Apoio Alimentar aos Estudantes da Universidade de Lisboa,
publicidade e propaganda decorrente das iniciativas promovidas pela associação.
2. Materiais – Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido, Livros e Documentação
Técnica, Material de Escritório e Artigos para Oferta.
3. Outros – Rendas e Alugueres (de equipamentos e espaços), Comunicação, Seguros,
Contencioso e notariado e Despesas de Representação.
68 – Outros Gastos e Perdas
Nesta conta são registados todos os movimentos relacionados com os impostos suportados
pela entidade nomeadamente imposto selo e quotizações suportadas.
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POLÍTICA DE MENSURAÇÃO
Investimentos
43 – Ativos Fixos Tangíveis
Esta conta contempla os investimentos a realizar em equipamento básico, equipamento
administrativo e outros ativos fixos tangíveis.
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ORÇAMENTO DA
DESPESA
Despesa Corrente
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DESPESA DE CAPITAL
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ORÇAMENTO DA RECEITA
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RECEITAS CORRENTES
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