ASSOCIAÇÃO dos
ANTIGOS ALUNOS
da FACULDADE de
ECONOMIA do
PORTO

RELATÓRIO DE ACTIVIDADE E
CONTAS 2019

Nos termos do previsto no nº 5 do art.º 27 dos Estatutos desta Associação apresentamos o
Relatório e Contas da AAAFEP, a 31 de Dezembro de 2019 a submeter a apreciação,
discussão e votação dos Associados a reunir em Assembleia Geral Ordinária a convocar em
Junho de 2020

1 - Mensagem do Presidente
Caros Colegas
Dando corpo ao compromisso assumido para o Mandato, desenvolvemos ao longo do ano de
2019 algumas das medidas-bandeira inscritas no Programa Eleitoral com que nos
submetemos a sufrágio, especialmente as correspondentes ao programa de SOLIDARIEDADE:
a) BOLSAS SOLIDÁRIAS
•

Constituímos o Fundo Autónomo, financiado com uma dotação inicial de fundos
próprios no montante de 5 mil euros, mais a contribuição dos Associados
Subscritores e Patrocinadores: Grupo Ageas; Ocidental Seguros; Eurobic; G. Leal;
Metro do Porto.

•

A todos os patrocinadores que generosamente acompanham este nosso
programa

solidário,

queremos

enviar

uma

mensagem

de

profundo

reconhecimento.
•

Nos termos do Protocolo em vigor, atribuímos a 6 alunos carenciados devidamente sinalizados pelas serviços sociais da, FEP, AEFEP e SASUP - Bolsas
para pagamento das Propinas de Licenciatura. Os alunos a quem foram atribuídas

1

as Bolsas, completaram o ano com aproveitamento e 2 deles foram indicados
para colaborar num programa de literacia financeira para alunos do Ensino
Secundário, promovido pelo Grupo AGEAS.
b) MENTORING
•

Desenvolvemos o programa de Mentoring para o ano lectivo de 2018/2019, que
contou com 132 participantes e que podemos considerar um êxito, confirmado
pelo facto da FEP, ter validado o respectivo conteúdo para integrar os créditos que
atribui aos alunos no âmbito das actividades extracurriculares;

•

Preparamos e lançamos o programa de Mentoring para o ano lectivo de
2019/2020, que desde o primeiro momento suscitou um grande interesse
confirmado pelo grande crescimento do número de participantes: 171, entre
Mentores, 57 e Mentorados, 114;

•

Uma nota de especial agradecimento aos Mentores que, com grande
generosidade vêm dispensando tempo e energias em prol deste projecto que à
nossa medida, contribui para a excelência da comunidade Fepiana.

Dois objectivos básicos, ficaram aquém do previsto para o exercício em apreço:
•

A captação de Associados mais jovens que contribuam para a renovação da
equipa; e,

•

O equilíbrio reditual, já que encerramos o ano com prejuízo pelas razões que
abaixo se detalham.

Em qualquer caso, e sem perder de vista as condicionantes que o início do ano 2020 a todos
tem limitado, mantemos o compromisso de, no mandato, renovar geracionalmente a nossa
casa e manter o valor patrimonial, no mínimo, como o recebemos.
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Termino, reiterando os meus agradecimentos aos colegas da Direção e restantes Órgãos
Sociais, por toda a sua dedicação e empenho na prossecução dos objetivos traçados.
A todos os colegas que activamente participaram nos nossos eventos, o meu reconhecimento
e a minha gratidão.

Carlos Manuel Maia da Rocha Nunes
Presidente da Direcção
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2 - Actividade do Exercício
Em linha com o nosso compromisso e a tradição da casa, desenvolvemos ao longo do ano
múltiplos eventos, todos muito participados, de que destacaríamos:
a) Realizamos em Lisboa vários encontros com os colegas ali residentes, todos eles com
grande significado simbólico pela qualidade dos conteúdos, mas sobretudo pelo
espírito de pertença partilhado. Cabe aqui, uma nota de agradecimento ao Jaime
Quesado, pelo entusiasmo que tem colocado na realização de tais eventos;
b) Baile de Carnaval;
c) Visita guiada à Casa Andersen (c/Dália Dias)
d) Tascas no Porto (c/Manuel de Sousa)
e) Visita guiada à exposição de Júlio Resende, com a Curadora do Museu Sores dos Reis;
f) Mosteiros e Conventos do Porto (visita c/Manuel de Sousa)
g) A noite de São João com jantar e cruzeiro no Douro;
h) Visita à Bial;
i) Torneio de Golfe;
j) S. Martinho - passeio pedonal na Freguesia de Cedofeita c/castanhas e jeropiga,
orientado por Dália Dias
k) O Jantar de Natal com uma participação relevante e as presenças de Convidados de
Honra, como o Reitor da Universidade do Porto, os 2 anteriores Reitores – nossos
Associados Honorários – os Mentores e o Director da Faculdade de Economia;
marcou também presença o Jornal Vida Económica representado pelo seu Diretor.
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Estes eventos, que em muitos casos nos surpreenderam pela participação massiva que
tiveram, proporcionaram aos Associados, múltiplas e diferenciadas oportunidades para
conviver.
Mantivemos ainda, no quadro das atribuições institucionais que nos incumbem, uma
articulação permanente com a Direcção da Faculdade, com a Direcção da AEFEP, com a PBSPorto Business School, com a Ordem dos Economistas e a Universidade do Porto,
nomeadamente com a Reitoria e os SASUP-Serviços de Acção Social da Universidade do
Porto.
Conforme referido na Assembleia Geral que antecipou o jantar de Natal da Associação,
reconhecemos ter havido um objectivo que ficou aquém do previsto e que se mantém um
desafio para o novo ano: a Captação de mais e mais novos Associados.
Uma última, mas importante nota, para dar conta de que a exploração do exercício se traduz
num prejuízo de 1.244 € - sendo 244 € de exploração corrente e 1.000 € extraordinários e
associados ao Programa Solidário - essencialmente devido a:
•

Atribuição duma bolsa no valor de 1.000 euros, suportada pela AAAFEP de forma
inesperada e em último recurso, face à “desistência” de última hora dum
“patrocinador”;

•

Um DEFICIT marginal em alguns eventos, decorrente duma política de fixação de
preços muito próxima da pura repercussão dos custos; e,

•

porque o jantar de Natal, levado a cabo no Terminal de Cruzeiros de Leixões,
ficou ligeiramente abaixo das nossas expectativas quanto ao número de
Associados participantes, provavelmente devido ao estado do tempo.
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Renovamos o compromisso de, no decurso do nosso último ano de mandato, recuperar o
equilíbrio reditual, por forma a preservar o património material da Associação.

6

3 - Associados
No termo deste exercício a base de dados registava 731 inscritos, dos quais apenas cerca de
60% se mantém com quotas em dia e com uma fortíssima concentração de Associados que
terminaram as licenciaturas entre os anos de 1970 e 1990.
O esforço de uma gradual regularização das quotas em atraso, permitiu arrecadar € 1.025
relativos a quotas de anos anteriores, graças a continuada campanha junto dos Associados.
Procuraremos em 2020 ampliar a digitalização dos meios utilizados, incrementando assim a
eficácia dos procedimentos, nomeadamente da cobrança de quotas e promover uma maior
conectividade com os Associados para além da que resulta da promoção de eventos, através
da agilização do acesso ao Site, bem como através de redes sociais, como Linkedin e o
Facebook.
Consideramos ainda a reedição do Directório numa versão digital, logo que tenhamos
condições para o efeito.

EVOLUÇÃO de ASSOCIADOS
731

730
721

719
711
693
680
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL
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4 - Análise às Demonstração Financeiras
Os proveitos operacionais atingiram € 18.954,48, que se distribuíram por cobrança de
quotas superiores aos valores do ano de 2018, no total de € 13.952, incluindo já € 1.025 de
quotas dos anos anteriores, bem como € 2.000 pela entrada de 2 Associados Subscritores a
que acrescem € 4.999 de patrocínios a Bolsas Solidárias e residualmente o montante de
juros recebidos de € 3,48.
Os custos de funcionamento registaram o valor de € 20.723,06, no qual se inclui a verba de €
5.994 das Bolsas atribuídas a 6 alunos, que se traduziu num resultado operacional de €1.768,58
Os custos dos eventos atingiram um total de €13.600,80 e proporcionaram receitas totais de
€14.124,78, incluindo o Patrocínio da Ageas Seguros ao Torneio de Golfe, no valor de €600,
refletindo um resultado positivo dos eventos no montante de €523,98.
Assim, a 31 de Dezembro de 2019 o Resultado Liquido ascende a €-1.244,60.
Os Fundos Patrimoniais totalizam € 123.393,63, constituídos por Fundos de €10.000,
Reservas de €38.752,45, Resultados Transitados de €5.885,78, Outras Variações nos Fundos
Patrimoniais de €70.000 e Resultado Líquido do período de €-1.244,60.
As disponibilidades são superiores a 55 mil Euros, subdivididas em €267,90 de Caixa, mais
€6.633 em depósitos à ordem, €45.043,58 em depósito a prazo no BCP/Millennium e
€4.000,85 do Saldo disponível na CGD para o Fundo Solidário.
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« 2019 » CONTROLE ORÇAMENTAL

ORÇAMENTO
REVISÃO 1º S

REALIZADO
ACUMULADO

CUSTOS - Conta 6
Trabalhos Especializados
Idem
Honorários
Material de Escritório
Artigos para oferta
Outros Custos
Deslocações e Estadas
Outros Serviços

5 040,00
200,00
150,00
500,00
5 750,00
500,00

Custos de Eventos:
* Carnaval
* Conversas de fim de tarde c/ …
* S. João
* Passeios
* Exposição de Pintura/Fotografia
* Torneio Golfe
* S. Martinho
* Jantar Natal
* Outros

750,00
0,00
5 500,00
1 500,00
300,00
250,00
500,00
5 500,00
500,00

BOLSAS SOLIDÁRIAS

6 000,00 €

5 994,00 €

150,00
500,00
0,00
150,00
100,00

0,00
777,40
0,00
0,84
340,00
0,00
58,68

Comunicação
Despesas de Representação
Encargos Segurança Social
Impostos
Outros
Correções Relativas a Exercícios Anteriores
Comissões p/serviços bancários
TOTAL CUSTOS
PROVEITOS - Conta 7
Quotas de 2019
Joias
Quotas de anos anteriores
Quotas de anos seguintes
Quotas de Associados Subscritores

750,00 €
€
€
€
€
€
€

615,00
625,00
6 151,80
128,87
0,00
492,00
5 879,47
80,00

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

675,00
0,00
4 015,00
1 220,00
0,00
196,80
298,00
6 391,00
385,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

50,00 €

€
€
€
€
€
€
€

34 640,00 €

34 323,86 €

12 500,00 €
0,00 €
300,00 €

10 902,00
25,00
1 025,00
100,00
2 000,00

2 000,00 €

€
€
€
€
€

BOLSAS SOLIDÁRIAS/Patrocínios
Outros Patrocínios

6 000,00 €
600,00 €

4 999,00 €
600,00 €

Seminários e Outros Eventos:
* Baile de Carnaval
* S. João
* Passeios
* Exposiçao de Pintura/Fotografia
* Torneio
* S. Martinho
* JANTAR de NATAL
* Outros

750,00 €
5 750,00 €
1 500,00 €
350,00 €
350,00 €
550,00 €
6 000,00 €
550,00 €

670,00 €
4 585,00 €
1 403,00 €
0,00 €
375,00 €
320,00 €
5 916,78 €
280,00 €

35,00 €

3,48 €

37 235,00 €

-25,00 €
33 179,26 €

Juros Obtidos
DEVOLUÇÃODE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
TOTAL PROVEITOS
RESULTADOS
RESULTADO do Período
QUOTAS ANOS SEGUINTES
RESULTADO LIQUIDO

2 595,00 €
-1 144,60 €
-100,00 €
-1 244,60 €
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AAAFEP, 25 de Maio de 2020

A DIRECÇÃO
Presidente - Carlos Manuel Maia da Rocha Nunes
______________________________________
Vice-Presidente – Maria Cármen Paiva Manso
_____________________________________
Secretária-Geral – Maria Gabriela Gaifém Ramos
______________________________________
Tesoureiro – Manuel José de Lemos Ribeiro
______________________________________
Diretor Vogal – Idalina Fernandes
______________________________________
Diretor Vogal - Jorge Cardoso Abrantes
______________________________________
Diretor Vogal – José António Coutinho
______________________________________
Diretor Vogal – Manuel Pires de Matos
______________________________________
Diretor Vogal – José António Monteiro Duarte
______________________________________
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ANEXOS
» DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS 2019
» BALANÇO a 31 de Dezembro 2019
» FUNDO SOLIDARIEDADE AAAFEP-BOLSAS

ASSOCIAÇÃO dos ANTIGOS ALUNOS
da
FACULDADE de ECONOMIA do PORTO
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, o Conselho Fiscal da AAAFEP –
Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Economia do Porto, vem emitir o Parecer
sobre o Relatório de Atividade e Contas 2019 e Fundo de Solidariedade AAAFEP - BOLSAS,
que lhe foi apresentado pela Direção, referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2019.
No seguimento da análise efetuada, o Conselho Fiscal é de parecer que merecem aprovação
os documentos apresentados pela Direção, respeitantes ao exercício de 2019.

Porto, 5 de Junho de 2020
O CONSELHO FISCAL
José Rodrigues Jesus
______________________________________
Joaquim Alexandre Oliveira e Silva
______________________________________
José Alberto Pinheiro Pinto
______________________________________
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* Folha em branco
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