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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 2021 a submeter a apreciação, discussão e votação dos 

Associados a reunir em Assembleia Geral Ordinária a convocar em 2022. 

 

1 - Mensagem do Presidente 

Caros Colegas 

O ano de 2021 continuou marcado pela Pandemia e consequências que introduziu no nosso quotidiano. 
O esforço de adaptação que todos fomos obrigados a fazer, prioritariamente nos planos pessoal e 
profissional, refletiu-se também muito na atividade associativa, que como bem sabemos, preenche 
algumas das nossas necessidades de caráter emocional e social.  

Apesar disso, conseguimos manter o essencial dos compromissos assumidos para o nosso Mandato, 
nomeadamente os correspondentes aos programas de cariz solidário (Bolsas e Mentoring). 

Impedidos de dar cumprimento integral ao Plano de Atividades aprovado, procuramos minimizar as 
consequências, mantendo no essencial, o nosso sentimento de pertença e a nossa missão integradora 
com os atuais alunos da Faculdade.  

Analisemos ponto por ponto, a actividade operacional desenvolvida: 

A) PROGRAMA SOLIDÁRIO 

1) BOLSAS 

x O Fundo Autónomo, financiado com o contributo dos Patrocinadores - 
Ageas/Ocidental Seguros, BIAL, Banco Eurobic, G. Leal, Modelo/Continente 
Hipermercados e Cimaca, bem como da nossa associada Maria Hélder - permitiu 
garantir a continuidade na atribuição de bolsas;  

x Nos termos do Protocolo em vigor, atribuímos a 10 alunos carenciados, devidamente 
sinalizados pelos serviços sociais da FEP, AEFEP e SASUP, Bolsas para pagamento das 
Propinas de Licenciatura.  

x Verificamos com grande satisfação que os alunos a quem foram atribuídas as Bolsas, 
completaram o ano com assiduidade e aproveitamento. 
 
 
2) MENTORING 

x O nosso programa de Mentoring, programa exemplar no âmbito da Universidade do 
Porto viu confirmada a sua forte valia, evoluiu formalmente, passando nos termos da 
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certificação oficial da FEP a atribuir créditos extracurriculares, aos participantes com 
aproveitamento; 

x Ao longo do ano, concluímos o Programa 2020/21 e lançamos o programa para o ano 
lectivo de 2021/22.  

x Apesar das dificuldades que o distanciamento físico impõe, registamos com agrado a 
importância que esta iniciativa assume, na integração entre a Associação e as novas 
gerações de graduados, visível no número e empenho de todos os participantes.  

x Renovo o agradecimento da Associação e da Faculdade aos Mentores que, com grande 
generosidade vêm dispensando tempo e energias em prol deste projeto que na medida 
das nossas possibilidades, continua a contribuir para a excelência da comunidade 
Fepiana. 

B) PROGRAMAÇÃO LÚDICA E CULTURAL 

Área fortemente condicionada pela pandemia, que nos impediu de implementar os passeios culturais e 
gastronómicos, tendo inclusivamente obstado à realização dos eventos mais icónicos da nossa 
programação social. 

A exceção à regra da suspensão de eventos foi o Torneio de Golfe, modalidade autorizada pelas 
autoridades sanitárias.  

Em parceria com a Ordem dos Economistas, o patrocínio da AGEAS e o apoio do EuroBic, celebramos 
em Outubro, mais uma vez no campo de Golfe de Amarante, o nosso Torneio de Golfe, Economistas & 
Amigos que constituiu uma excelente oportunidade de convívio e de confraternização entre todos os 
participantes, que este ano atingiram um número recorde.  

C) ALGUNS EVENTOS MARCANTES 

Lançamos no ano de 2021, as bases para a celebração dum protocolo de associação entre a AAAFEP e 
a PBS±Porto Business School, entidade que recordamos, contou na sua fundação com a nossa 
Associação entre os membros fundadores. Este protocolo, já efectivamente assinado em 17 de 
Fevereiro de 2022, proporciona a todos os nossos associados, descontos absolutamente excepcionais 
no acesso a todos os programas de Pós-graduação da PBS. 

Pretendemos com este protocolo: 

x enfatizar crescentemente a importância que atribuímos à Formação ao longo da 
vida, bem como,  

x acrescentar atractividade para graduados mais jovens, que desta forma terão um 
interesse objectivo em aderir à Associação.   
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Apesar das condicionantes físicas, conseguimos ainda assim promover à distância, o ciclo de 
Conferências que designamos de ³2�0XQGR�QR�SyV-SDQGHPLD´: 

x 1ª Conferência ± ³A Economia das cidades no pós-SDQGHPLD´- 13 de Abril 

x 2ª Conferência - "Inovação e Tradição- A fileira do vinho no pós-pandemia"- 18 Maio 

x 3ª Conferência - ³2�PXQGR�QR�SyV-pandemia "Start & Stop ± A importância de saber 
parar" - 29 Junho 

x 4ª Conferência - "Inovação e Tradição- A fileira do vinho no pós-pandemia" - 11 
Novembro ± esta presencial 

Procedemos ainda à divulgação e participação activa nas SMART DISCUSSIONS, promovidas pelo 
nosso colega e membro do Conselho Geral, Jaime Quesado.  

Continua por cumprir a captação de Associados mais jovens que contribuam para a renovação do 
quadro, área em que continuaremos a colocar os nossos melhores esforços e que contamos atacar 
mais fortemente no âmbito do protocolo com a PBS. 

Uma última nota para referir que nos termos estatutários, no dia 4 de Janeiro, tomaram posse os 
membros dos órgãos sociais eleitos para o mandato 2021/23, que (re)assumiram o compromisso de 
tudo fazer para ao longo do mandato, continuarem a prestigiar a AAAFEP e a comunidade Fepiana. 

Termino, enviando os meus sentidos agradecimentos, 
x Aos colegas da Direção e aos membros de todos os Órgãos Sociais, por toda a sua 

dedicação e empenho na prossecução dos objetivos traçados, assim como pela 
disponibilidade manifestada para se responsabilizarem por um segundo Mandato. 

x A todos os Patrocinadores e a todos os Mentores que generosamente acompanham 
este nosso programa solidário; e, 

x Na pessoa do seu Diretor Professor José Varejão, à Faculdade, pelo clima de cooperação 
permanente, indispensável à prossecução dos objetivos conjuntos.  

A todos os colegas que ativamente têm acompanhado este novo mandato, o meu reconhecimento e a 
minha gratidão, porque é deles que nos vem a energia motivadora. Um grande bem-haja para todos, 
com a convicção de que 2022 nos permitirá voltar ao contacto físico. 

 
Carlos Manuel Maia da Rocha Nunes 
Presidente da Direção  
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2 - Actividade do Exercício 

Em linha com o nosso compromisso e a tradição da casa, desenvolvemos ao longo do ano os eventos 

possíveis e de que destacaríamos: 

a) Ciclo de Conferências AAAFEP; 

b) Ciclo de SMART DISCUSSION, em Lisboa, cabendo aqui, uma saudação especial ao Jaime 
Quesado, pelo entusiasmo que tem colocado na realização destes eventos. Uma nota mais 

emocional pela sessão de encerramento do ano, ³LOVE AS A BUSINESS STRATEGY - Uma 

Leitura para a Época Natalícia´; 

c) Torneio de Golfe; 

Mantivemos ainda, no quadro das atribuições institucionais que nos incumbem, uma articulação 

permanente com a Direção da Faculdade, com a Direção da AEFEP, com a PBS-Porto 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.  

3 - Associados 

Como atrás referido, neste capítulo e apesar da crescente proximidade entre a Associação e os 

organismos estudantis, ainda não conseguimos crescer expressivamente a nossa penetração em 

camadas mais jovens.  

O recém-assinado protocolo com a PBS será utilizado numa próxima campanha de comunicação, que 

aponte como mercado-alvo para a população de jovens graduados na FEP, evidenciando os benefícios 
materiais que obtêm na formação pós-graduada, caso pertençam à AAAFEP.  
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4 - Análise às Demonstração Financeiras 

Os proveitos operacionais distribuíram-se por cobrança corrente de quotas no total de ¼��.122, mais 

as quantias ¼���375 de quotas dos anos anteriores, ¼������ de quotas de Associados Subscritores, a 

que acrescem ¼���� do Patrocínio AGEAS ao Torneio de Golf e residualmente o montante de juros 

recebidos. 
 

Os custos de funcionamento registaram o valor de ¼�8.704,99.  

 

Assim, a 31 de Dezembro de 2021 o Resultado Liquido ascende a ¼�5.362,66. 

 

Os Fundos Patrimoniais WRWDOL]DP�¼��34.356,89, constituídos por )XQGRV�GH�¼��������5HVHUYDV�GH�

¼����������� 5HVXOWDGRV� 7UDQVLWDGRV� GH� ¼10.241,78, Outras Variações nos Fundos Patrimoniais de 

¼������� D�TXH�DFUHVFH�R�5HVXOWDGR�GR�([HUFtFLR������GH�¼�������� 

 
As disponibilidades são superiores a 65 mil Euros, subdivididas em ¼199,10 de Caixa, mais 

¼17.215,94 em depósitos à ordem, ¼����51,84 em depósito a prazo no BCP/Millennium e ¼3.627,51 

do Saldo disponível na CGD para o Fundo Solidário. 

 

5 ± Aplicação de Resultados 

Em conformidade com a intenção expressa de manter e/ou reforçar a posição patrimonial da Associação, 

SURSRPRV�TXH�RV�5HVXOWDGRV�/tTXLGRV�QR�PRQWDQWH�GH�¼�����������VHMDP�LQFRUSRUDGRV�HP�5HVXOWDGRV�

Transitados. 
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« 2021 » CONTROLE ORÇAMENTAL ORÇAMENTO REALIZADO
31.DEZEMBRO

DESPESAS
Trabalhos Especializados ϯ�ϳϱϬ͕ϬϬ�Φ Ϯ�ϱϮϱ͕ϬϬ�Φ
Honorários ϰ�ϱϬϬ͕ϬϬ�Φ ϰϵ͕ϮϬ�Φ
Material de Escritório ϮϬϬ͕ϬϬ�Φ ϮϮϬ͕ϵϲ�Φ
Artigos para oferta ϭϱϬ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
Outras ϱϬϬ͕ϬϬ�Φ ϭ�ϱϬϬ͕ϬϬ�Φ
Deslocações e Estadas ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ ϭ�Ϯϭϰ͕ϯϮ�Φ
Idem ϭ�ϱϬϬ͕ϬϬ�Φ Ϯ�ϱϲϬ͕ϱϲ�Φ
Outros Serviços ϳϱϬ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ

Seminários e outros Eventos
   * Carnaval Ϭ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
   * S. João Ϭ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
   * Passeios Ϭ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
   * Exposição de Pintura/Fotografia Ϭ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
   * Torneios Desportivos ϲϳϱ͕ϬϬ�Φ ϯϰϬ͕ϬϬ�Φ
   * S. Martinho ϭ�ϲϱϬ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
   * Jantar Natal ϱ�ϱϬϬ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ

Comunicação ϭϱϬ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
Despesas de Representação ϱϬϬ͕ϬϬ�Φ Ϯϯϱ͕ϬϬ�Φ
Encargos Segurança Social Ϭ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
Impostos ϭϬϬ͕ϬϬ�Φ Ϯ͕ϯϮ�Φ
Outros ϭϬϬ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
Comissões ϰϱ͕ϬϬ�Φ ϱϳ͕ϲϯ�Φ

TOTAL DESPESAS Ϯϱ�ϬϳϬ͕ϬϬ�Φ ϴ�ϳϬϰ͕ϵϵ�Φ

RECEITAS
Quotas de 2021 ϭϮ�ϱϬϬ͕ϬϬ�Φ ϵ�ϭϮϮ͕ϬϬ�Φ
Joias Ϭ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
Quotas de anos anteriores ϳϱϬ͕ϬϬ�Φ ϭ�ϯϳϱ͕ϬϬ�Φ
Quotas Associados Subscritores Ϯ�ϮϱϬ͕ϬϬ�Φ Ϯ�ϮϱϬ͕ϬϬ�Φ
Quotas de anos seguintes Ϭ͕ϬϬ�Φ ϯϱϬ͕ϬϬ�Φ

Seminários e Outros Eventos:
   * Baile de Carnaval Ϭ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
   * S. João Ϭ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
   * Passeios Ϭ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
   * Exposiçao de Pintura/Fotografia Ϭ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
   * Torneios Desportivos ϳϱϬ͕ϬϬ�Φ ϳϱϬ͕ϬϬ�Φ
   * S. Martinho ϭ�ϳϱϬ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
   * JANTAR de NATAL ϲ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ
   * Outros ϮϱϬ͕ϬϬ�Φ Ϭ͕ϬϬ�Φ

PATROCÍNIOS ϲϬϬ͕ϬϬ�Φ ϲϬϬ͕ϬϬ�Φ

Juros obtidos ϯϬ͕ϬϬ�Φ ϱ͕ϲϱ�Φ
Devolução Inscrição Torneio Golfe Ͳϯϱ͕ϬϬ�Φ

TOTAL RECEITAS Ϯϰ�ϴϴϬ͕ϬϬ�Φ ϭϰ�ϰϭϳ͕ϲϱ�Φ

RESULTADOS ͲϭϵϬ͕ϬϬ�Φ

RESULTADO LIQUIDO ϱ�ϳϭϮ͕ϲϲ�Φ

QUOTAS ANOS SEGUINTES ϯϱϬ͕ϬϬ�Φ
RESULTADO LIQUIDO do PERÍODO ϱ�ϯϲϮ͕ϲϲ�Φ
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FUNDO de BOLSAS SOLIDÁRIAS 

 

Movimento durante o ano de 2021 relativo a Bolsas atribuídas e 
correspondentes Patrocinadores: 

 

 

AAAFEP, 15 de Março de 2022 
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A DIRECÇÃO 

Presidente - Carlos Manuel Maia Rocha Nunes 

______________________________________ 

       Vice-Presidente ʹ Maria Cármen Paiva Manso 

       _____________________________________      

       Secretária-Geral ʹ Maria Gabriela Gaifém Ramos 

 ______________________________________       

       Tesoureiro ʹ Manuel José Lemos Ribeiro 

 ______________________________________ 

 Vogal - Ana Isabel Ribeiro Carneiro 

 ______________________________________        

       Vogal ʹ Idalina Fernandes 

 _____________________________________  

 Vogal - David Pedro Oliveira Parente Ferreira Alves 

 ______________________________________                                       

       Vogal ʹ Fernando Manuel Pires de Matos   

 ______________________________________                                                   

       Vogal - Jorge Cardoso Abrantes 

 ______________________________________        

       Vogal ʹ José António Coutinho 

 ______________________________________ 

      Vogal ʹ José António Monteiro Duarte 

 ______________________________________ 
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ANEXOS 

 
 

 » DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS 2021 

 

» BALANÇO a 31 Dezembro 2021     
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ASSOCIAÇÃO dos ANTIGOS ALUNOS 

da 

FACULDADE de ECONOMIA do PORTO 

 

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 2021 e Fundo de Solidariedade AAAFEP - BOLSAS, que lhe foi apresentado pela 
Direção, referente ao exercício findo em 31 Dezembro de 2021. 

No seguimento da análise efetuada, o Conselho Fiscal é de parecer que merecem aprovação os 
documentos apresentados pela Direção, respeitantes ao exercício de 2021. 

 

Porto, 15 de Março de 2022 

O CONSELHO FISCAL 

José Rodrigues Jesus 

______________________________________ 

Joaquim Alexandre Oliveira e Silva 

______________________________________ 

José Alberto Pinheiro Pinto 

______________________________________  
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