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Sunt alumni audivimus, quod est magna Universitas 

DESPACHO N.º 13/2020 DE 28 DE DEZEMBRO 

DETERMINA A PUBLICAÇÃO DOS MAPAS DE DÍVIDAS E 

CRÉDITOS A RECEBER  
 

O Orçamento Global para o mandato de 2020/2021 é o primeiro exercício 

orçamental da responsabilidade da XII Direção-Geral da Associação Académica 

da Universidade de Lisboa (AAUL).  

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 aos desafios que se antecipam, num contexto externo 

e incerteza e de aumento dos riscos económicos e financeiros à escalam global.  

Para além do Orçamento Global, aprovado por unanimidade da Assembleia 

Magna, a Direção-Geral estabeleceu um conjunto de Normas de Execução 

Orçamental que ditam os procedimentos a adotar pelos departamentos, divisões 

e unidades operacionais na execução das verbas afetas às suas atividades.  

Considerando que, o Plano Geral de Atividades assume o compromisso da 

divulgação e transparência das informações financeiras aos estudantes da 

Universidade de Lisboa.  

Considerando que, o Departamento do Controlo da Gestão Orçamental procedeu 

à inventariação dos créditos a receber nos termos do Regulamento de Quotas e 

das decisões do Conselho Geral e da Direção-Geral.  
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Considerando que, o passivo apresentado à atual Direção-Geral, está a ser gerido 

com renegociação da dívida e com planos de pagamento aprovados ou em 

negociação.  

Considerando que desde o dia 10 de dezembro de 2020, por deliberação da 

Direção-Geral a cobrança de créditos está sob a gestão da Sociedade Intrum 

Portugal.  

Assim, após parecer condicionado do Conselho Fiscal da AAUL, determino o 

seguinte:  

1- Seja publicitado o mapa de dívidas com mais de 90 dias no Portal da AAUL.  

2- Seja publicitado o mapa de créditos a receber e em contencioso, 

classificando as denominações dos titulares das dívidas para com a AAUL.  

3- Que seja dado conhecimento do presente despacho ao Conselho Geral, 

Conselho Fiscal e à Direção-Geral da AAUL, para conhecimento.  

 

Centro Académico Caleidoscópio, 28 de dezembro de 2020 

O PRESIDENTE DA DIREÇÃO-GERAL,  

 

 

________________________________________ 

(Hélder de Sousa Semedo) 

 


