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Associação perde o
rasto a 100 mil euros
AUDITORIA ©Descontrolo financeiro na Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa PAGAMENTO O Sem fatura cem numerário

A Associação Académica da
Faculdade de Direito de
Lisboa (AAFDL) está de-

baixo de fogo, após tuna audito-
ria às contas ter revelado que
perdeu o rasto a mais de 100 mil
euros e que não existe "nenhum
controlo de entradas e saídas de
dinheiro" , que mantém deposi-
tados no cofre.

A Grant Thornton, empresa
responsável pela auditoria, re-
porta ainda a " existência de uma
pen, comum email do gestor in-
formático para o Presidente da
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Direção [mandato 2016/2017],
no qual constava a informação
de que continha imagens que
deveriam ser abertas [...] een-
treguesà Polícia Judiciária". Os
novos dados agora revelados
não seriam do conhecimento da
atual direção da AAFDL.

Tal como o CM avançou on-
tem em primeiramão, orelató-
rio da auditoria revelada ainda
que a AAFDL perdeu o rasto a
mais de 100 mil euros. A maior
parte, 94 mil euros, gastos em

pagamentos sem fatura, entre
2014 e 2019 . Cerca de 15 mil di-
zem respeito a um levantamen-
to em numerário, a 26 de se-
tembro do ano passado, sem
que qualquer documento com-
provativo esclarecesse o seu
fim. A auditoria foi ontem dis-

cutida na Faculdade de Direito
de Lisboa. De acordo com o re-
lato de alunos ao CM, o assunto
foi debatido durante poucos
minutos. E não se tiraram con-
clusões. •
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Gastos em carros
e refeições rápidas

? Só em plataformas de

transportes, como a Über, a
AAFDL terá gastado mais de
225 euros. Em subscrições da
Netflix gastou 32,97 euros. Ao
valor somam-se compras no
estrangeiro superiores a 1000
euros, o aluguer de um carro
BMW por 116,54 euros e uma
refeição, num restaurante de
fast-food, por 105,15 euros. O
Conselho Fiscal, afirma não
compreender "a correlação
entre os gastos indicados e o
âmbito da AAFDL" . •

Mais de 13 mil

euros em multas

? O relatório da auditoria às
contas da AAFDL, durante o
período entre 1 maio de 2014
e 30 abril de 2019, a que o
Correio da Manhã teve aces-
so, sublinha a falta de cum-
primento dos prazos para a

entrega de documentação fis-
cal. A situação refletiu-se no
pagamento de 13 691 euros, só

em multas, durante os últi-
mos cinco anos. •

Auditoria às contas da associação


