
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Relatório 

No cumprimento do mandato que nos foi conferido pelos Associados e no exercício das nossas funções legais 

e estatutárias cumpre-nos emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas apresentados pela 

Direção da Associação dos Antigos Alunos do Instituto Superior Técnico (AAAIST), relativos ao exercício do ano 2018.  

As atividades da Associação, foram acompanhadas com regularidade através da verificação da informação 

contabilística e documentos de suporte, bem como dos esclarecimentos recebidos da Direção. Foi verificada a 

observância da Lei, dos Estatutos e o cumprimento de todas as formulações legais. 

Os membros deste Conselho enaltecem a vitalidade demonstrada pela AAAIST ao longo do ano de 2018 na 

prossecução dos seus objetivos, por ação da sua Direção e em estreita colaboração com o IST. 

Merece destaque especial a atribuição, em 2018, através do Fundo Solidário AAA, de 12 Bolsas a alunos do 

IST no valor total de 6.190,41 euros. Desde a sua constituição o Fundo Solidário AAA já atribuiu bolsas num 

valor total de 25.589,84 euros. 

Das restantes actividades destacamos a colaboração na distribuição da revista “Valores Próprios”, a 

participação nas “Alumni Talks” (uma das edições sob o tema “Women in Engineering”)  e “Alumni 

E.Stories”, iniciativas “PitchBootCamp”, uma edição do “Ciclo de Jantares Temáticos” e a participação nas 

atividades comemorativas do 107º Aniversário do IST para além de outras ações no esforço de angariação 

de novos associados. São também tidas em apreço as ações de divulgação da associação e de atividades 

visando o convívio e a ligação dos associados ao Técnico, tais como encontros de Antigos Alunos.  

Na apreciação deste Conselho, o Relatório e as Contas relatam com clareza a evolução da gestão social e foi 

analisado o Balanço e a Demonstração de Resultados, verificando-se que foram elaborados de acordo com os 

princípios contabilísticos geralmente aceites e respectivas disposições legais estatutárias e exprimem de forma 

adequada a situação financeira e patrimonial da Associação. 

Os critérios valorimétricos utilizados estão em conformidade com as disposições legais e as exigências da 

gestão social. 



 

 

 

 

Parecer 

Assim propomos: 

1º Que sejam aprovados o Relatório da Direção, o Balanço, a Demonstração de Resultados, e o Balancete 

apresentados pela Direção, relativos ao exercício de 2018. 

2º Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pela Direção. 
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