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I.  SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL  
  

A presente exposição incide sobre o reporte financeiro das atividades do ano de 2020. 

A atipicidade deste ano, provocada pela pandemia COVID-19, teve reflexos na tesouraria da 

Faculdade, uma vez que a quebra dos valores recebidos a título de propinas juntamente com a 

prossecução dos compromissos assumidos com a obra da Biblioteca - com impacto em sentidos 

opostos, explicam a quebra na tesouraria da Faculdade. 

A Faculdade de Direito, no cumprimento da Lei do Orçamento de Estado de 2019 (Lei n.º 71/2018, 

Diário da República, n.º 251, 1.ª série, de 31 de dezembro) fez prova da execução do princípio da 

unidade de tesouraria através do registo mensal, nos serviços online da Direção Geral do Orçamento, 

do saldo no final de cada mês dos depósitos e aplicações financeiras junto da Agência de Gestão da 

Tesouraria e da Dívida Pública e das Instituições Bancárias, das respetivas receitas próprias 

arrecadadas, bem como das disponibilidades e aplicações mantidas na banca comercial e respetivos 

rendimentos auferidos.   

No cumprimento do estabelecido na Lei n.º 8/2012, (Diário da República, n.º 37, 1.ª série, de 21 de 

fevereiro) - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), a Faculdade não apresenta 

pagamentos em atraso.  

Importa realçar que também no ano 2020/2021 as propinas de licenciatura voltaram a descer mais 

20%, passando da atual propina de 871 euros para 697 euros, no cumprimento da Lei n.º 2/2020, de 

31 de março.  

Foram reportados mensalmente, a partir de abril de 2020, a quantificação dos efeitos da pandemia 

Covid-19 sobre a receita própria à DGO. 
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1. A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  

 
   

Exclui-se desta análise a receita cobrada proveniente de saldos transitados do ano anterior.  

  

  

1.1 Evolução do desempenho orçamental   

  

 

 

 

Em 2020, a Faculdade iniciou o exercício com um orçamento aprovado de 11,7M€. O orçamento 

corrigido a 31 de dezembro de 2020 apresentou um acréscimo face ao inicial de 4,15%, traduzindo-

se num orçamento disponível, sem saldos de gerência, de 12,2M€.  

O grau de execução do orçamento corrigido de receita foi de 95,6%, que traduz uma receita cobrada 

na ordem dos 11,68M€, ou seja, um reduzido aumento, em termos gerais, de 0,6% face ao ano 

precedente. Já no que diz respeito à despesa, observamos um aumento de 12,1%. A análise mais 

detalhada, que a seguir se faz, permite compreender estas variações da receita e despesa agregadas.  

Apresenta-se ainda o montante recebido no âmbito do projeto POSEUR, uma vez que contribui para 

a formação do saldo para a gerência seguinte, saldo esse, que em 2020 decresceu 3% o que se traduz 

em menos 297 mil euros. 

 

 

  

2018 2019 2020

Orçamento Inicial Aprovado 9.929.773 11.855.341 11.734.652

Orçamento Corrigido (receita) 10.756.699 11.649.625 12.221.078

Receita Cobrada 10.740.546 11.615.324 11.683.147

Despesa Paga 10.439.132 10.940.188 12.268.769

Resultado da Gerência 301.414 675.136 -585.622

Transf. POSEUR 300.818 306.033 288.382

Saldo Acum. para a Ger. Seguinte 8.736.415 9.717.584 9.420.343

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021
Valores em euros

Tabela 1 | Evolução da Situação Orçamental 
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1.1.1.  Origem de fundos  

    

 

 

O impacto da pandemia COVID-19 nos recebimentos provenientes de propinas foi significativo e 

traduziu uma quebra de receita cobrada na ordem dos 955 mil euros (-16%) face ao ano anterior. 

Também a prestação de serviços foi severamente afetada, apresentando uma quebra de 80,5 mil 

euros (36,4%) face ao ano anterior. 

Importa informar, que esta quebra de receita foi mensalmente reportada aos serviços da DGO através 

de formulário próprio para o efeito. 

O aumento das verbas provenientes do Orçamento de Estado à FDUL face ao ano anterior, traduz 

por um lado o incremento gradual de que a Faculdade vem beneficiando anualmente, explicado pela 

redefinição do método de distribuição do Orçamento pelas Escolas e por outro lado, pelo reforço das 

dotações orçamentais nas Instituições de Ensino Superior, por forma a  compensar a redução do valor 

das propinas, a que se refere o artigo 233.º do Orçamento do Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 

2/2020, de 31 de março e que na Faculdade se traduziu num reforço de 226,3 mil euros. 

 
Numa análise aos recebimentos por ciclo, que fazem parte integrante das receitas próprias, 

constatamos o decréscimo nas receitas da Faculdade. 

 

2018 2019 2020
Variação %         

2019-2020

Taxas - Propinas, emolumentos e juros mora 5.538.737 5.887.387 4.931.487 -16,2%

Juros Recebidos 43 32 54 66,7%

Transferências Correntes 4.890.965 5.471.672 6.587.759 20,4%

      Orçamento de Estado 4.750.627 5.205.919 6.410.933 23,1%

      Investigação - - 54.900 100,0%

      Cooperação Internacional 76.889 63.581 60.302 -5,2%

      Outros - Nacionais 63.449 202.172 61.624 -69,5%

Venda de Bens e Serviços Correntes 266.744 221.054 140.498 -36,4%

Transferências de Capital 33.728 33.125 13.750 -58,5%

      Investigação 33.728 33.125 13.750 -58,5%

Reposições 10.329 2.053 9.598 367,5%

Total de Receita Cobrada Liquida s/POSEUR 10.740.546 11.615.324 11.683.147 0,6%

Transferências POSEUR 300.818 306.033 288.382

Total de Receita Cobrada Liquida c/POSEUR 11.041.364 11.921.357 11.971.529 0,6%

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valores em euros

Tabela 2 | Recebimentos 
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As variações negativas de todas as rúbricas de receita, à exceção do 3º Ciclo, traduzem a dificuldade 

da comunidade académica em cumprir os seus compromissos com a Faculdade.  

Importa salientar que esta diminuição inclui os recebimentos provenientes de recuperação de 

créditos de propinas no valor de 159 mil euros, dos quais 81,4 mil foram recebimentos provenientes 

de execuções fiscais.   

A aprovação de planos de pagamento faseados e individualizados, propostos pelo Gabinete de 

Responsabilidade Social, teve um acréscimo bastante significativo por forma a ajustar e acompanhar 

desde logo situações atuais de incumprimento.  

Também os recebimentos provenientes da prestação de serviços à comunidade tiveram um 

decréscimo acentuado de 36,4%, explicado, em grande parte, pelo facto de a situação de crise 

pandémica ter determinado a suspensão de atividades presenciais e a consequente não realização de 

eventos na FDUL. 

 

A rúbrica Investigação traduz exclusivamente a verba recebida da Universidade de Lisboa, no 

âmbito do protocolo de cooperação ao financiamento de Bolsas de Apoio a Doutoramento e Bolsas 

de Doutoramento nas Escolas da UL, no valor de 54,9 mil euros. 

A rúbrica Cooperação Internacional traduz receita, na ordem dos 60,3 mil euros, recebida do 

Instituto Camões, sob a forma de apoio às atividades da Faculdade no âmbito da atuação do Instituto 

de Cooperação Jurídica em Goa, Guiné-Bissau e Moçambique.  

As outras transferências correntes, referem-se a demais protocolos, como sejam a Comissão 

Nacional de Eleições (CNE) 17.292 euros e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

17.770 euros. 

2018 % 2019 % 2020 %
Variação % 

2019-2020

Propinas 1º Ciclo 3.309.265 59,7% 3.302.604 56,1% 2.680.028 54,3% -18,9%

Propinas 2º Ciclo 1.330.160 24,0% 1.525.838 25,9% 1.252.385 25,4% -17,9%

Propinas 3º Ciclo 334.123 6,0% 401.984 6,8% 407.929 8,3% 1,5%

Propinas Outros 23.313 0,4% 21.363 0,4% 12.235 0,2% -42,7%

Taxas e Emolumentos 514.487 9,3% 582.246 9,9% 531.644 10,8% -8,7%

Juros de mora 27.390 0,5% 53.353 0,9% 47.267 1,0% -11,4%

Total de Propinas € 5.538.737 100,0% 5.887.387 100,0% 4.931.487 100,0% -16,2%

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valores em euros

Tabela 3 | Recebimento de Propinas, Taxas e Emolumentos
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Quanto aos fundos que estão na origem dos recebimentos para fazer face às despesas gerais da 

Faculdade, podemos observar que, em 2020, foram as verbas do Orçamento de Estado que 

financiaram em mais de 50% as atividades da Faculdade, como mostra o gráfico abaixo. 

  

 

  

  

1.1.2.  Aplicação de Fundos  

 

 

 

2018 2019 2020
Variação %         

2019-2020

Despesas com Pessoal 8.508.546 8.423.470 8.725.791 3,6%

Aquisição de Bens e Serviços 1.284.883 1.425.206 1.402.710 -1,6%

Transferências Correntes 202.392 313.839 257.935 -17,8%

Outras Despesas Correntes 99.318 114.287 71.194 -37,7%

Investimento e aqu. de bens de capital 343.994 663.386 1.811.140 173,0%

      No âmbito da actividade normal 43.176 229.131 339.660 48,2%

      Novo Edificio Biblioteca 0 20.696 977.875 4625,0%

      Projecto: Eficiência EnergéticaFDUL 300.818 413.559 493.605 19,4%

Total de Despesa Paga Liquida 10.439.132 10.940.188 12.268.769 12,1%

Total de Despesa Paga Liquida                

sem  Biblioteca
10.439.132 10.919.492 11.290.895 3,4%

Total de Despesa Paga Liquida                

sem  Projeto POSEUR
10.138.314 10.505.934 10.797.290 2,8%

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valores em euros

Tabela 4 | Despesa Paga Líquida
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A despesa paga em 2020 ascendeu a 12,2M€, o que corresponde a um acréscimo de 12,1% quando 

comparado com o ano precedente.  

Este acréscimo de despesa inclui o investimento pago no ano com o projeto de eficiência energética 

no âmbito do PO SEUR, no valor de 493,6 mil euros, bem como o pagamento da obra do novo edifício 

da Biblioteca na ordem dos 977,8 mil euros, pelo que, expurgando estas duas situações, a variação de 

despesa de 2019-2020 cresceu apenas 2,8%.  

Estes 2,8% traduzem a atualização de equipamento informático, mobiliário e intervenções pontuais 

no edifício, mais à frente indicadas na tabela de obras de manutenção com a referencia D.07.  

  

 

  
  

  

  

 Despesa com pessoal  

  

A despesa com pessoal continua a ser a que mais peso assume.   

Com 296 trabalhadores a 31 de dezembro de 2020 também este ano se verificou alguma volatilidade 

na massa salarial. São exemplos desses aspetos, os pedidos de mudança do regime de exclusividade 

dos Professores, os pedidos de suspensão de contratos, de licenças sem vencimento, de mobilidade 

de funcionários para fora da Faculdade e outras situações pontuais e inesperadas.   
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Com um crescimento esperado de 3% em 2020, o aumento da despesa traduziu as entradas de 

pessoal docente e não docente proveniente de concursos devidamente autorizados pela Reitoria. 

Contribuiu também para este aumento o pagamento do subsídio de refeição aos assistentes 

convidados que fizeram prova de não o receber por outra instituição. Esta medida teve um impacto 

em 2020 na ordem dos 58 mil euros e impactará no futuro em cerca de mais 10 mil euros/mês.  

Na tabela abaixo encontra-se a discriminação da despesa com remunerações e abonos, sendo que 

19% da despesa paga se refere a encargos obrigatórios efetuados pela Faculdade às entidades 

contributivas.    

 

Gráfico 3 | Remunerações e Encargos  

 

Valor € Peso % Valor € Peso % Valor € Peso %

Remunerações Certas e Permanentes 6.720.967 79% 6.652.027 79% 6.972.766 80% 5%

Abonos Variáveis ou Eventuais 146.540 2% 199.930 2% 113.207 1% -43%

Total de Remunerações 6.867.507 6.851.957 7.085.973 3%

Encargos :

Caixa G. de Aposentações 1.009.414 906.804 918.564 1%

Segurança Social 615.575 628.876 690.777 10%

Doença 13.277 16.065 27.548 71%

Parentalidade 2.482 19.730 993 -95%

Acidentes de serviço, outros 291 38 1.936 -

Total Encargos 1.641.039 1.571.513 1.639.818 4%

Total Geral 8.508.546 8.423.470 8.725.791 4%

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valores em euros

Variação %  

2019-2020

Tabela 5 | Remunerações e Encargos

19%19%

2020

19%

20192018
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 Despesas de funcionamento  

 

 

Relativamente às despesas de funcionamento, verificou-se uma redução total de despesa paga na 

ordem dos 7%. Esta diminuição traduziu uma contenção face à situação atual e um consequente 

planeamento e realocação de verbas em medidas de Contingência COVID-19, nomeadamente na 

prevenção, mitigação e tratamento, com destaque para a renegociação do contrato de prestação de 

serviços de limpeza, por forma a assegurar o decurso das atividades letivas com normalidade e 

salvaguarda da saúde pública. De sublinhar ainda é o significativo investimento em equipamento 

informático para suporte às aulas e o apoio aos alunos com necessidades económicas, com vista a 

garantir as condições de acompanhamento do ensino a distância. 

O investimento direto para fazer face às medidas COVID, feito na íntegra com recurso a receitas 

próprias, totalizou cerca de 90,2 mil euros, como demonstram os tabelas abaixo. 

 

Despesas em medidas de Contingência COVID 2019 

 

 

Aquisição de Bens e Serviços 1.284.883 81% 1.425.206 77% 1.402.710 81% -2%

Transferências correntes 202.392 13% 313.839 17% 257.935 15% -18%

Outras despesas correntes 99.318 6% 114.287 6% 71.194 4% -38%

Total € 1.586.592 100% 1.853.332 100% 1.731.839 100% -7%

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valores em euros

Tabela 6 | Despesas de funcionamento

2019 %2018 %
Variação     

2019-2020
2020 %

Data adjudicação Texto cab.documento
Valor Pago                               

c/iva

02-03-2020 Produtos desinfectantes 451 €                  

06-03-2020 Alcool elitico 95 €                     

06-03-2020 Máscaras descartáveis 250 €                  

06-03-2020 Máscaras descartáveis e alcool elitico 655 €                  

06-03-2020 6 sabonetes creme anti-setico(alcool, 5lt) 115 €                  

11-03-2020 solução alcóolica cutânea e suporte de parede 263 €                  

20-03-2020 Termómetro 110 €                  

20-03-2020 Termómetro 63 €                     

11-05-2020 Álcool-gel, doseador 500 ml e Caixa luvas latex 483 €                  

11-05-2020 Produtos farmacêuticos(COVID 19) 922 €                  

12-05-2020 50  Viseira proteção para rosto 338 €                  

18-05-2020 Termómetros Bodytemp 478 c/laser optica 8:1 30-42.5 364 €                  

21-05-2020 Álcool-gel a 70%, com doseador 500 ml 403 €                  

10-07-2020 Máscaras cirurgicas c/ elásticos 3 dobras Cx 50 1.297 €               

10-07-2020 Viseiras de proteção 198 €                  

10-07-2020 Álcool-gel a 70%, com doseador 500 ml, Caixa luvas nitrilo s/pó 959 €                  

23-09-2020 Caixas máscaras cirúrgicas Tipo II e luvas nitrilo 1.952 €               

30-09-2020 Lote2: Agentes de limpeza e de desinfeção 5.406 €               

12-10-2020 Álcool-gel a 70%, com doseador 1 Lt 49 €                     

12-10-2020 Gel Desinfetante Mãos Hidroalcoóloco - 5 Lt 120 €                  

16-12-2020 Caixas máscaras cirúrgicas Tipo II e luvas nitrilo 618 €                  

Total          15.111 € 

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valores em euros

Tabela 7 | Despesas Pagas com Medida 095 – “Contingência COVID 2019 - prevenção, mitigação e 

tratamento”
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Data adjudicação Texto cab.documento
Valor Pago                               

c/iva

02-03-2020 Produtos desinfectantes 451 €                  

06-03-2020 Alcool elitico 95 €                     

06-03-2020 Máscaras descartáveis 250 €                  

06-03-2020 Máscaras descartáveis e alcool elitico 655 €                  

06-03-2020 6 sabonetes creme anti-setico(alcool, 5lt) 115 €                  

11-03-2020 solução alcóolica cutânea e suporte de parede 263 €                  

20-03-2020 Termómetro 110 €                  

20-03-2020 Termómetro 63 €                     

11-05-2020 Álcool-gel, doseador 500 ml e Caixa luvas latex 483 €                  

11-05-2020 Produtos farmacêuticos(COVID 19) 922 €                  

12-05-2020 50  Viseira proteção para rosto 338 €                  

18-05-2020 Termómetros Bodytemp 478 c/laser optica 8:1 30-42.5 364 €                  

21-05-2020 Álcool-gel a 70%, com doseador 500 ml 403 €                  

10-07-2020 Máscaras cirurgicas c/ elásticos 3 dobras Cx 50 1.297 €               

10-07-2020 Viseiras de proteção 198 €                  

10-07-2020 Álcool-gel a 70%, com doseador 500 ml, Caixa luvas nitrilo s/pó 959 €                  

23-09-2020 Caixas máscaras cirúrgicas Tipo II e luvas nitrilo 1.952 €               

30-09-2020 Lote2: Agentes de limpeza e de desinfeção 5.406 €               

12-10-2020 Álcool-gel a 70%, com doseador 1 Lt 49 €                     

12-10-2020 Gel Desinfetante Mãos Hidroalcoóloco - 5 Lt 120 €                  

16-12-2020 Caixas máscaras cirúrgicas Tipo II e luvas nitrilo 618 €                  

Total          15.111 € 

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valores em euros

Tabela 7 | Despesas Pagas com Medida 095 – “Contingência COVID 2019 - prevenção, mitigação e 

tratamento”

Data adjudicação Texto cab.documento
Valor Pago                               

c/iva
Natureza Despesa

27-04-2020 NAT: 10 portáteis - Prog. Apoio Alunos Carenciados 4.700 €               D.07 Investimento

04-05-2020 Aquisição 25 routers 4G 1.250 €               D.02 Aq. Bens e Serviços

04-05-2020 Lote de 25 cartões de acesso com fidelidade para 3meses 1.332 €               D.02 Aq. Bens e Serviços

04-05-2020 Lote de 25 cartões de acesso com fidelidade para 3meses 52 €                     D.02 Aq. Bens e Serviços

06-05-2020 NAT: 10 portáteis - Prog. Apoio Alunos Carenciados 3.357 €               D.07 Investimento

12-05-2020 Fornecimento e montagem divisória em vidro p/ BIBL 694 €                  D.02 Aq. Bens e Serviços

21-05-2020 Suporte metálico de parede 63 €                     D.02 Aq. Bens e Serviços

25-05-2020 Sinalizações horizontais - Tiras retangulares 189 €                  D.02 Aq. Bens e Serviços

20-08-2020 NAT: 2 LiteCAM UP USB CAM PTZ/KIT com MIC LCM 2.084 €               D.02 Aq. Bens e Serviços

15-09-2020 Auscultadores, Ratos e Teclados, Creative WebCam Live Cam Sync 557 €                  D.02 Aq. Bens e Serviços

16-09-2020 MAN: Aquisição e montagem de proteções de vidro 772 €                  D.02 Aq. Bens e Serviços

23-09-2020 2 Colunas de desinfeção mãos c/pedal p/alcool gel Hi-Set 277 €                  D.02 Aq. Bens e Serviços

23-09-2020 Suportes metálicos parede p/ doseadores álcool-gel 47 €                     D.02 Aq. Bens e Serviços

23-09-2020 Conjunto 10 setas direcionais 167 €                  D.02 Aq. Bens e Serviços

25-09-2020 NAT: Conjunto de 4 amplificadores portáteis 218 €                  D.02 Aq. Bens e Serviços

08-10-2020 Aquisição de Sinaléticas 757 €                  D.02 Aq. Bens e Serviços

02-11-2020 2 Colunas de desinfeção mãos c/pedal p/alcool gel Hi-Set 277 €                  D.02 Aq. Bens e Serviços

07-05-2020
Apoio AAFDL para  p/disponibilização gratuita ebooks à 

comunidade académica
20.000 €             

D.06 Transfe. Correntes

01-09-2020
Reforço contrato limpeza para implementação de medidas de 

desconfinamento
38.376 €             D.02 Aq. Bens e Serviços

Total          75.168 € 

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valores em euros

Tabela 8 | Despesas Pagas com Medida 096 – “Contingência COVID 2019 – garantir normalidade”.
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Aquisição de Bens e Serviços 

A Faculdade continua, sempre que comprovado o benefício económico e de qualidade, a aderir, no 

âmbito dos Contratos Públicos, aos procedimentos de contratação pública lançados pela Universidade 

de Lisboa.  

As contingências sentidas no domínio das recentes alterações à contratação pública, bem como aos 

limites impostos pela Lei de Execução Orçamental, têm sido observadas, sendo que a Faculdade tem 

continuado a privilegiar procedimentos mais abrangentes e especializados, colocados à concorrência, 

em detrimento de ajustes simplificados.  

 

Algumas alterações mais significativas na aquisição de bens e serviços 

 Eletricidade 

Com o sistema de monotorização energética, de gestão técnica, central fotovoltaica e sistema de 

cogeração em pleno funcionamento, já é materializada a poupança energética alcançada. Sendo que 

em dois anos a Faculdade reduziu significativamente a fatura da eletricidade, o que permitiu, até ao 

presente, uma poupança acumulada de 97 mil euros. 

 

 

 Deslocações e Estadias 

Com a mobilidade condicionada de e para outros pontos do país e do mundo, as aulas, palestras e 

colóquios passaram a ser realizadas no formato digital. A Faculdade poupou em viagens cerca de 82 

mil euros, quando comparado com o ano transato. 
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  Limpeza e higiene 

Os serviços da limpeza, higiene e conforto dentro da Faculdade foram reforçados. Mais trabalhadoras, 

com tarefas específicas de limpeza e desinfeção para prevenir a disseminação de possíveis contágios 

por COVID, como forma de garantir a segurança e a saúde de quem frequenta os espaços da 

Faculdade. Esta situação impactou em mais 38 mil euros. 

 

 Despesas com biblioteca 

Destaca-se o reforço do acervo da Biblioteca, com particular atenção para a obtenção de recursos 

digitais através da aquisição de anuidades de revistas científicas, tanto impressas como digitais 

(disponíveis online), para reposição de exemplares publicados em 2019 e aquisição de publicações a 

produzir. 

O valor foi adjudicado à EBSCO através de concurso público pelo valor base de 184,9 mil euros.  

 

 

Transferências Correntes 

A par da diminuição na rúbrica de receita de transferências correntes, (excluindo a verba do OE) 

também na rúbrica de despesa se verificou uma diminuição, e que traduz, por um lado, a distribuição 

de verbas recebidas via receita e, por outro lado, a manutenção da atribuição das bolsas de mérito 

social na ordem dos 114,8 mil euros, como forma de auxiliar ao pagamento das propinas. Acresce a 

continuidade na atribuição dos prémios de mérito FDUL / CGD, como forma de premiar o 

desempenho e dedicação dos alunos, no valor total distribuído de 8,5 mil euros.  
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Valor

Obra de ampliação e remodelação 1.052.259

(Inclui Iva pago pelo adquirente no valor de 146,5 mil euros)

Serviços de revisão e atualização do projeto 28.343

 Serv. de Coordenação em Obra e Fiscalização 59.865

Total pago a 31.12.2020 1.140.467

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valo res  em  euro s

Tabela 10 | Empreitada de ampliação e remodelação da nova Biblioteca

Outras Transferências Correntes 

Também a rúbrica outras transferências correntes diminuiu. Estas transferências respeitam a 

impostos e taxas pagos essencialmente à Autoridade Tributária, à DGO e ainda a certidões de registo 

e a cartas de curso pagas à Reitoria.   

   

 Despesa de capital   

 

 

Em 2020, o investimento em bens de capital teve um aumento de cerca de 173%, quando comparado 

com o ano anterior. 

Este aumento, considerável e esperado, traduz o compromisso assumido com a construção e 

ampliação do novo edifício da Biblioteca, bem como a prossecução do projeto de Eficiência Energética 

- POSEUR. 

Retirando da análise estas duas situações, bem como o investimento extraordinário em meios 

informáticos resultantes da pandemia COVID, constatamos que o investimento no âmbito da atividade 

normal da Faculdade decresceu 27,2% quando comparado com o ano anterior. 

Importa referir, que no que diz respeito ao novo edifício da Biblioteca, o total de pagamento teve a 

seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020
Variação %         

2019-2020

Investimento e aqu. de bens de capital 343.994 663.386 1.811.140 173,0%

      No âmbito da actividade normal 43.176 229.131 166.822 -27,2%

      Investimento no âmbito COVID - - 10.245 -

      Novo Edificio Biblioteca - 20.696 1.140.467 5410,6%

      Projecto: Eficiência EnergéticaFDUL 300.818 413.559 493.605 19,4%

Total de Despesa Paga Liquida 343.994 663.386 1.811.140 173,0%

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valores em euros

Tabela 9 | Investimento e aquisição de bens de capital
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Quanto às Obras de Remodelação e Manutenção dos dois Edifícios, estas foram as despesas com mais 

impacto no orçamento (inclui despesas com aquisições de serviço e despesas de capital): 

 

Projeto de Eficiência Energética  

 

 
 

Procedimentos - Balcão 2020 Tipo de Procedimento Valor Adjudicado

Valor 

submetido a 

pagamento

Valor 

Comparticipado

Procedimentos anteriores a 2020 747.788 730.209 679.800

Empreitada de substituição de vãos 

envidraçados

Concurso Público Art.º 

19 alínea b)*
383.749 215.432 215.432

Ampliação da Central fotovoltaica
Consulta Prévia, 

Art.º20º, n.º1, al.c)*
78.710

Empreitada de Reabilitação dos 

Sistemas de Iluminação - 2ª Fase

Concurso Público Art.º 

19 alínea b)*
71.790

Totais 1.282.037 945.642 895.233

**Decreto Lei 111-B/2017, de 31 de agosto

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valores em euros 

Tabela 12 | Execução financeira do projeto de Eficiência Energética FDUL

Descrição da Obra Tipologia Valores c/iva Natureza Despesa

Empreitada de substituição de vãos envidraçados* Remodelações 325.420 D.07 Investimento

Empreitada de ampliação fotovoltaica* Remodelações 77.430 D.07 Investimento

Conclusão da Empreitada transf. Escadas interiores Remodelações 48.778 D.07 Investimento

Empreitada de Remodelação Casas de Banho - 1º auto Remodelações 37.223 D.07 Investimento

Telas para claraboias* Remodelações 8.856 D.07 Investimento

Trabalhos de beneficiação diversos Manutenção 8.523 D.02 Aq. Bens e Serviços

Limpeza de Algerozes Manutenção 5.781 D.02 Aq. Bens e Serviços

Trabalhos de benfeitoria Sala 11.25 Manutenção 5.764 D.02 Aq. Bens e Serviços

Subst.de estores nas salas de aulas Manutenção 5.534 D.02 Aq. Bens e Serviços

Reparações de tubagens de água/esgoto dos Edificios Manutenção 3.833 D.02 Aq. Bens e Serviços

Poda e limpeza de árvores Manutenção 3.075 D.02 Aq. Bens e Serviços

530.217

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

* Despesas no âmbito do POSEUR a aguardar pagamento POSEUR

Valo res  em  euro s

Tabela 11 | Obras de Remodelação e Manutenção dos Edificios
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Em 2020, a redução de emissões de GEE (gases de efeito de 

estufa) ascendeu a 252,38 tonCO2e, tendo a produção 

própria de eletricidade atingido os 292.322 kWh, o que 

corresponde a uma autonomia de 47,61%. O contributo das 

energias renováveis foi de 34,83% do consumo total de 

eletricidade. 

  

  1.2 Indicadores Orçamentais  

 

  
1.3 Saldo  

  

A Faculdade de Direito encerrou o exercício de 2020 com um saldo orçamental do ano - diferença 

entre receita e despesa do próprio ano - negativo, no montante de 297.241 euros. 

 

2018 2019 2020

Receita* 11.041.364 11.921.357 11.971.529

Despesa 10.439.132 10.940.188 12.268.769

SALDO GLOBAL (R-D) € 602.232 981.169 -297.241

SALDO Acumulado € 8.736.415 9.717.584 9.420.343

* Com tranf. POSEUR incluidas no saldo do ano

Fonte: Mapas de Execução Orçamental v.19.04.2021

Valores em euros

Tabela 13 | Saldo Orçamental
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A Faculdade transita para o ano de 2021 com saldo acumulado no montante de 9.420.343€ (nove 

milhões quatrocentos e vinte mil e trezentos e quarenta e três euros)  

 

2. REPORTE CONTABILÍSTICO EM SNC-AP 

 

2.1 Resultados 

 

Ao contrário da análise orçamental, que segue uma lógica de caixa, (recebimentos – pagamentos) o 

resultado líquido do exercício de 2020 é de 551 mil euros positivo, observando-se assim uma subida 

ligeira de 1,05% em relação ao ano transato. 

Com um EBITDA acima de 1 milhão de cash flow advindo da atividade operacional da Faculdade, 

importa só fazer referência ao registo das reversões/perdas por imparidade que, em 2020, se 

traduziram num ajustamento de perda no montante de 484,7 mil euros no valor contabilístico 

registado em anos anteriores de propinas de Alunos versus o seu valor recuperável à data. 

O aumento das amortizações é uma consequência do aumento do investimento, que embora com uma 

subida de 12,67%, permite chegar a um indicador EBITD positivo de 551 mil euros. 

Propõe-se a aplicação do resultado liquido do exercício, na íntegra, para a conta de resultados 

transitados. 

 

2019 2020 Variação %

EBITDA 1.077.603 1.150.747 6,79%

Gastos/reversões de depreciação e de 

amortização
-532.242 -599.692 12,67%

Imparidade de investimentos 

depreciáveis/amortizáveis
0 0 -

EBITD 545.361 551.055 1,04%

Juros e rendimentoa similares obtidos 32 43 33,33%

Juros e gastos similares suportados 0 0 -

Resultado antes de impostos 545.393 551.098 1,05%

Imposto sobre o rendimento 0 0 -

Resultado Líquido do Período 545.393 551.098 1,05%

Fonte: Balancete de 26.04.2021

Valores em euros

Tabela 14 | Resultados
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2.2 Estrutura do Ativo e Fundo Próprios e Passivo 
 

 

 

 

2019 2020 Variação %

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 26.063.557 27.427.419 5,23%

Ativos intangíveis 53.237 54.485 2,34%

Ativo Corrente

Devedores por transferência e subsidios não 

reembolsáveis 19.865 19.865 0,00%

Devedores por empréstimos bonificados e sub. 

reembolsáveis e subsidios não reembolsáveis
707.978 419.596 -40,73%

Clientes 3.983.242 3.334.204 -16,29%

Estados e outros entes públicos - - -

Outras contas a receber 7.471 15.086 101,92%

Diferimentos 13.452 10.638 -20,91%

Caixa e depósitos bancários 9.756.985 9.498.621 -2,65%

Total do Ativo Liquido 40.605.787 40.779.913 0,43%

2019 2020 Variação %

Fundos Próprios 34.220.993 34.757.329 1,57%

Resultado Liquido do Exercício 545.393 551.098 1,05%

Total dos Fundos Próprios 34.766.386 35.308.427 1,56%

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 1.286.785 1.286.785 0,00%

Passivo corrente

Fornecedores 9.742 20.778 113,28%

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 43.614 48.340 10,83%

Estado e outros entes públicos 9.079 86.636 854,20%

Fornecedores de investimentos - 106.445 -

Outras contas a pagar 1.225.118 1.274.879 4,06%

Diferimentos 3.265.063 2.647.624 -18,91%

Outros passivos financeiros - - -

Total do Passivo 5.839.401 5.471.486 -6,30%

Total dos Fundos Próprios e Passivo 40.605.787 40.779.913 0,43%

Fonte: Balancete de 26.04.2021

Valores em euros

Tabela 15 | Estrutura do Ativo e Fundos Próprios e Passivo

Estrutura dos Fundos Próprios e Passivo

Estrutura do Ativo Liquido
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A análise do Balanço permite concluir pelo crescente peso do Ativo Imobilizado Líquido a par do 

também crescente peso dos Fundos Próprios da Faculdade. 

Merece referência o facto de as disponibilidades representarem 23% do total do Ativo e 71% do Ativo 

Circulante.  

As origens de fundos são fortemente influenciadas pelos Fundos Próprios, sendo que os diferimentos 

passivos correspondem a proveitos diferidos (2,647 milhões de euros) e representam apenas 6,6% 

das origens de fundos, peso idêntico aos capitais alheios composto maioritariamente pelas verbas do 

Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência. 
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2.3 Indicadores Económicos e Financeiros 
 

 

 
 
 

Rácio de Autonomia Financeira  

Este rácio representa a maior ou menor capacidade de uma entidade fazer face aos seus 

compromissos financeiros através dos seus fundos próprios. Serve também para perceber como a 

entidade está a ser financiada, se com fundos próprios ou capitais alheios. A autonomia financeira da 

Faculdade a 31.12.2020 é de 0,87, o que significa que os seus Fundos Próprios representam 87% do 

total do seu capital, ou seja, a Faculdade financia-se principalmente com os seus capitais próprios.  

 

Rácio de Solvabilidade  

Este rácio apresenta a capacidade de cumprir os compromissos com os recursos que constituem os 

seus fundos próprios. O índice de solvabilidade da Faculdade é de 6,45, do qual se conclui que os seus 

fundos próprios são superiores aos seus capitais alheios, o que revela que a Faculdade está em 

condições de fazer face às suas obrigações correntes.  

 

Rácio de Endividamento  

Esta relação indica o grau de endividamento da entidade. Inversamente ao rácio de solvabilidade, a 

Faculdade apresenta um valor de endividamento baixo, de 0,13, o que significa um baixo saldo de 

dívidas a terceiros. 

 

II.  FACTOS RELEVANTES APÓS TERMO DO PERÍODO  

Após o termo do período de 31 de dezembro de 2020 e até à data deste relatório, não se registaram 

factos relevantes que possam implicar ajustamentos às contas ou que requeiram a sua divulgação.  

Indicador Rácio 2019 2020

Autonomia Financeira Património Liquido/Ativo 0,86 0,87

Solvabilidade Património Liquido/Passivo 5,95 6,45

Endividamento Passivo/Ativo 0,14 0,13

Fonte: Balancete de 26.04.2021

Valores em euros

Tabela 16 | Indicadores económico-financeiros
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III. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL   

O Conselho de Gestão entende que dispõe dos recursos adequados para manter a atividade, não 

colocando em causa o pressuposto de continuidade das operações. A evolução previsível para o ano 

seguinte irá ao encontro do que consta do Plano de Atividades e Programa de Gestão da Direção, com 

as condicionantes conhecidas à data provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Espera-se um 

desconfinamento  e regresso gradual das atividades letivas.  

 

IV. AGRADECIMENTOS  

A FDUL agradece a todos os docentes e não docentes que colaboraram neste período económico com 

a FDUL, bem como aos alunos que a compõem, aos fornecedores, às instituições bancárias, e demais 

entidades com as quais a FDUL se relacionou.  

Lisboa, 29 de abril de 2021 

O Conselho de Gestão



 

 

 


