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NOTA EXPLICATIVA – LXIII INTERNATIONAL COUNCIL MEETING, 

PORTO 2016 

 

Segue aqui uma versão adaptada com os valores atualizados, da Carta “Mensagem à 

Rede – A história do ICM Porto” enviada pelo Presidente da Direção Nacional, na 

preparação do LXII Conselho Geral Nacional, Coimbra 2017. 

Todos os valores alterados encontram-se devidamente marcados como tal. Foram 

retirados os parágrafos que já não são relevantes ou foram ultrapassados. Se quiseres 

consultar a carta original basta contactares o Presidente da Direção Nacional, através 

do e-mail president@elsa-portugal.org  

ÍNDICE 

– Situação Atual – ......................................................................................................... 7 

– Porque é que a ELSA Portugal quis organizar um ICM? – ......................................... 8 

– Porque mudamos de cidade, de Coimbra para o Porto? – ....................................... 8 

– O que fizemos na preparação? – ............................................................................. 10 

– O que correu mal? – ................................................................................................ 11 

– Comentário pessoal: Porque investi tanto pessoalmente neste evento? – ........... 14 

 

Peço-vos que leiam tudo, porque é uma situação bastante complexa. Como vai ser um email longo, 

comecemos então pelo “fim”. 

1.1 – Situação Atual – 

Atualmente a ELSA Portugal tem dois tipos de dívida, a interna (devida a membros da associação) e a 

externa (devida a outras entidades).  

Externa:  

- 12 160,33€ (Restaurantes no Mercado do Bom Sucesso)  

- 2 777€ (Hotel Douro)  

Interna:  

- 5000€ (ELSA UMinho) 

- 100€ (ELSA U.Porto) 

- 21 887€ (Pouzada) 

- 3 150€ (Depósitos – ELSA Internacional) 

mailto:president@elsa-portugal.org
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Total de prejuízo do evento: 45 994€1  

O que equivale a um deslize orçamental de aprox. 31%. 

1.2 – Porque é que a ELSA Portugal quis organizar um ICM? –  

No mandato da Direção Nacional de 2014/2015, do qual também fiz parte enquanto VP S&C, 

conhecíamos o potencial da rede mas era claramente visível que estava subaproveitado e que era cada 

vez mais difícil fazer chegar aos officers locais a perspetiva internacional da rede. Embora durante o 

mandato tínhamos desenvolvido várias iniciativas com grande sucesso para aproximar a rede, incluindo 

a ELSA Study Visit – Strasbourg 2015, era claro que a rede ainda tinha muito que caminhar para atingir o 

seu potencial. Assim foi surgindo a ideia de trazer um evento internacional a Portugal que permitisse 

aos officers da rede conhecer o nível internacional e imprimir em Portugal a motivação e trabalho que 

ele traz. Portugal é um destino muito atrativo, e cedo percebemos que esta ideia teria muito apoio 

tanto a nível internacional como mesmo dos nossos alumni. Confesso que depois de ser Head of OC na 

ELSA Study Visit estava extramente cansado e fui contra a ideia. Discutimos largamente em DN se era 

exequível fazer o evento e foi difícil chegar a um consenso. Já sabíamos que 3 dos officers se iam 

candidatar a um segundo mandato e por isso a posição da DN era algo vantajosa para a organização 

deste evento, uma vez que entre a candidatura, a eleição para organizador, e o evento se passava um 

ano e meio, e portanto englobava três mandatos (2014/2015; 2015/2016; 2016/2017). A continuidade 

permitia uma margem maior para a organização do ICM. Ainda assim tendo em conta a dimensão do 

evento e o estado da ELSA Portugal (que evoluía mas ainda era frágil) decidimos levar a decisão final ao 

Conselho Geral Nacional. Assim convocamos o CGN de Primavera 2015, no Porto para antes do ICM Cluj-

Napoca 2015 - onde teríamos a oportunidade de apresentar a candidatura.  

No CGN de Primavera 2015 foi apresentada a proposta de nos candidatarmos a organizar um ICM em 

Coimbra ou no Porto em 2017, no plano de ação para o próximo mandato. A proposta foi discutida 

amplamente e no final foi aprovada pelos Grupos Locais juntamente com a eleição dos três officers que 

continuariam na DN no mandato seguinte. Só assim se sentiu a DN mandatada para concorrer a 

organizar um ICM. O Presidente, recém-eleito para outro mandato, foi escolhido como Head of OC e 

determinado que a cidade seria Coimbra. Em Cluj-Napoca apresentamos a candidatura, cumprindo os 

requisitos que o Conselho Internacional impõe, e fomos aprovados por unanimidade. Era claro que 

Portugal era um país ideal para a rede, principalmente pela localização, porque pertence à União 

Europeia, pelos preços praticados e pelas várias rotas low-cost para o país. Foi muito importante para a 

ELSA em Portugal e nesse ICM conquistamos um lugar de destaque no panorama internacional. 

1.3 – Porque mudamos de cidade, de Coimbra para o Porto? –  

Durante o mandato de 2015/2016 a DN sentiu vários problemas na organização com os quais não 

esperava. Como sabem os vários officers da DN trabalham a partir de cidades diferentes, e foi 

progressivamente mais difícil concentrarmo-nos em Coimbra onde só um officer vivia. Com também a 

ideia de experimentar a cidade, decidimos organizar lá a primeira edição do elsa4u, um evento nacional 

de formação. Embora o evento tenha sido muito bem-sucedido, com efeitos ainda hoje sentidos, a DN 

ficou apreensiva com os gastos que teve e no que isso poderia querer dizer para a organização do ICM. 

                                                      
1 Este valor tinha sido orçamentado contando com o dinheiro inicial da ELSA Portugal à data do ICM. 

Isto, no entanto, é um erro contabilístico, uma vez que esse valor entra como Capital Inicial e não como 
ativo no Relatório de Contas. Assim o valor devia ser 48 380, 07€. Este valor menos o capital da ELSA 
Portugal investido no evento dá um prejuízo de 45 477, 09€. 
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Além disso, neste ano a DN instituiu pela primeira vez uma política de recrutamento nova e uma Equipa 

Nacional para colmatar a falta de recursos humanos que se sentia a nível nacional. Na génese da equipa 

ficou decidido que o mandato seria de um ano civil. Isto veio atrasar também a formação de um OC com 

base em Coimbra que contava que alguns membros da Equipa Nacional fizessem parte. Enquanto isto o 

Head of OC do ICM Coimbra trabalhava em conseguir fechar os contratos com os principais 

fornecedores e patrocinadores do evento em Coimbra, nomeadamente o Hotel e a Câmara Municipal, 

assim como no plano geral do evento, definir a data, etc. Aqui é preciso relembrar que enquanto tudo 

isto decorria todos tínhamos obrigações extra-elsa quer fosse estágio, trabalho ou estudo, assim como 

outros evento e responsabilidades na rede. Fomos confrontados com a falta de apoio/interesse por 

parte da Câmara e outras instituições abordadas e com uma dificuldade em fechar um hotel que tivesse 

capacidade para receber todos os participantes e que praticasse os preços que pedíamos. Com o passar 

do tempo a DN e o OC tinham que agir como entidades independentes para assegurar que ambas 

podiam desenvolver o trabalho a que se comprometeram.  

Entretanto, chegando ao ICM Malta, fomos confrontados pelo International Board com a possibilidade 

de eles removerem a organização do ICM da ELSA Portugal, e de todas as consequências disso 

(reembolso de viagens de participantes, a possibilidade da ELSA em Portugal não conseguir ser eleita 

para organizar mais eventos internacionais, etc.). A isto se juntava o perigo de nos acontecer algo de 

semelhante ao que aconteceu a ELSA UK depois de falhar na organização de um ICM, abandonando a 

rede. E finalmente o facto de termos assinado um contrato com a ELSA Internacional, com todas as 

ramificações legais, a assumir a obrigação da organização. Contrato que poderia ser motivo de sermos 

responsabilizados financeiramente por os prejuízos em que a ELSA Internacional incorresse na 

organização do ICM num novo local. Embora já me tivesse recusado a concorrer a Secretário-Geral da 

ELSA Internacional com um dos motivos de ficar em Portugal para ajudar com o ICM, aí redobrei o 

compromisso pessoal ao Secretário-Geral da ELSA Internacional da altura de tudo fazer para garantir 

que o evento seria levado a bom porto. Fiz isto porque acreditava que era a atitude certa a tomar.  

Depois do ICM em Malta fui logo a Coimbra e reuni com o Head of OC. Já aí tinha sido obrigado a 

considerar a hipótese de mudarmos de cidade, para o Porto, onde estavam 3 membros da DN. Ainda 

assim recusava-me a mudar se Coimbra já albergasse a condições necessárias. Por isso, fui lá e 

inspecionamos os locais que na altura estavam em cima da mesa. Embora o plano estivesse montado 

era visível que naquela altura Coimbra não tinha a estrutura necessária para o realizar. O Head of OC 

continuava a ter de fazer a maior parte do trabalho sozinho, e com pouca adesão por parte de 

fornecedores e patrocinadores. Tínhamos de tomar uma decisão rápido, porque já só faltavam 6 meses 

para o evento. Assim, eu e o Head of OC discutimos a possibilidade de mudar de cidade ou ficar em 

Coimbra. Penso que percorremos todos os cenários possíveis e apresentamos as nossas conclusões a 

Direção Nacional. Decidimos por tudo o acima descrito mudar para o Porto. No entanto quisemos levar 

esse plano ao CGN de Primavera de 2016, em Coimbra e explicar à rede. Embora o CGN não se tivesse 

realizado por falta de quórum (faltava um grupo local para o conseguir) explicamos aos presentes a 

situação e em geral todos concordaram.  

Em Direção Nacional escolhemos também um novo Head of OC que estivesse no Porto. Eu concorri 

contra o nosso Vice-Presidente de Atividades Académicas. Considerava absolutamente essencial que a 

associação fosse capaz de cumprir as suas obrigações. Considerava-me o mais experiente officer em 

funções na rede portuguesa, já tendo sido Head of OC de uma Summer School e da referida Study Visit, 

tendo na altura frequentado três ICMs. Fui eleito e comecei a trabalhar a 8 de Abril de 2016. Logo de 

início sabia que não íamos ter tempo quase nenhum e por isso dediquei-me a tempo inteiro ao evento. 

Prescindi da época de exames e das férias de verão. Numa semana nomeei uma equipa para o OC 

constituída pelos melhores officers que conhecia naquele momento, no Porto e em Braga e que 

considerei capazes de trabalhar em equipa.  
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1.4 – O que fizemos na preparação? – 

O que sempre me ajudou a ter sucesso na ELSA, nos 15 eventos (4 internacionais) que organizei 

enquanto officer, foi planear e planear. Foi logo o que comecei a fazer! O OC foi formado com 8 

departamentos, cada um com um Chefe de Departamento, dois Deputy Heads of OC e eu.  

Não vou descrever exaustivamente cada ferramenta criada ou cada reunião. Mas logo no início 

avançamos em quatro direções que quero destacar. Alojamento, Relações Externas, Marketing e 

Tesouraria. Vou apenas dar-vos uma noção do planeamento, investigação e trabalho que tivemos em 

cada decisão e os principais momentos. 

Em alojamento investigamos 70 hotéis na zona do grande Porto. É uma lista enorme com vários 

detalhes importantes (como Preço por noite/quarto – mínimo; Número de quartos; Local; Número de 

Salas; Capacidade de Sala de Plenário; Refeições - Preço por pessoa). Foi um trabalho de investigação 

que levou muitas horas, mas eu queria poder tomar a melhor decisão e para isso precisava do máximo 

de informação possível. Inventei um pequeno “algoritmo” para calcular o mais vantajoso hotel com base 

nestas características e pedimos orçamentos ao top 10. 

Quando começamos a receber respostas percebemos pela primeira vez que Outubro é época alta no 

Porto e portanto na data do ICM (16-23 de Outubro) muitos hotéis não tinham capacidade para tanta 

gente. Fomos também alertados para o facto de muitos deles estarem receosos de fazer negócios com 

uma associação de estudantes. Depois de várias trocas de email e visitarmos alguns hotéis 

pessoalmente conseguimos finalmente uma proposta vencedora. O HF Ipanema Park, que era o nosso 

hotel ideal, podia alojar-nos mas só em Novembro. Tentamos falar com a ELSA Internacional para adiar 

o evento, e tivemos várias discussões com eles. Infelizmente eles bateram o pé porque tinham nessa 

semana outro evento do Conselho da Europa, e a própria rede pedia para que não adiassem porque 

muitos já tinham comprado voos. Era data a que nos tínhamos comprometido em Coimbra por isso nada 

podíamos fazer.  

Depois disso foi um inferno por que cada vez era mais claro que não íamos encontrar um hotel que 

acomodasse tanta gente. Entretanto já tinham passado três meses. Então mudamos o conceito do ICM e 

passamos a falar de uma ELSA Village. Íamos dividir os vários participantes por hotéis que ficassem perto 

uns dos outros e criar uma pequena “aldeia” para os participantes. A ideia teve uma ótima receção mas 

mesmo assim continuava difícil. Perdemos a vantagem de estar a reservar quartos em massa pelo que 

os preços eram praticamente os de tabela. Reduzimos as escolhas a duas localizações. Ainda assim não 

era ideal mas já estávamos perto. Entretanto já era Agosto e ainda não tínhamos fechado os hotéis. 

Foram precisos dezenas de telefonemas e, principalmente na cadeia dos HF, não nos davam o número 

de quartos suficiente. No final foi preciso descobrir através de contactos pessoais o número de quartos 

disponíveis e aluga-los por três formas diferentes (Agência Abreu, Booking.com e Grupos) para que eles 

nos disponibilizassem os quartos. Já estávamos no final de Agosto e aqui fizeram os preços que 

quiseram porque já não havia outra opção e porque se não fechássemos íamos ter de reembolsar os 

participantes em valores astronómicos.  

Em relações externas também começamos a trabalhar imediatamente. Fizemos a apresentação da ELSA 

e coordenamos com a divulgação para termos site e cartazes prontos. Mandamos email para todos os 

lados e mais alguns. Conseguimos algumas respostas no início mas à medida que o tempo passava as 

pessoas iam de férias e não conseguíamos falar com ninguém. No início conseguimos um bom contacto 

no Porto Convention Bureau que nos ajudou principalmente a fazer outros contactos e com patrocínios 

materiais. Inicialmente tínhamos a possibilidade de obter patrocínio deles em 7500€. Algo com que 

contamos durante muito tempo até finalmente termos a resposta que só era possível atribuírem um 

patrocínio monetário se tivéssemos na fase de candidatura a organizar um evento. Como o evento era 
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no Porto já não podiam. Tivemos reuniões na Câmara Municipal do Porto mas que só nos disponibilizou 

material. Conseguimos o alto patrocínio da presidência da república portuguesa, mas também era 

meramente simbólico. Reunimos e negociamos com a Associação Comercial do Porto que nos deu um 

fantástico desconto para arrendar o pátio das nações no Palácio da Bolsa. Conseguimos respostas, já em 

Setembro da Católica Porto e da Portucalense. Ambas se comprometeram com 600€. Infelizmente a 

reunião com a portucalense só foi um dia antes do evento começar e, por isso, não conseguimos 

cumprir algumas condições que eles nos impuseram. Também aqui houve imensa investigação e 

correspondência mas como estávamos no verão foi muito difícil obter respostas. Contactamos bancos e 

dezenas de empresas sem avale. No final conseguimos ainda ajuda material da Federação Académica do 

Porto, do Península Boutique Center e da Escola Infante D. Henrique. Tivemos também reuniões com a 

Mota Engil, proprietária do mercado do bom sucesso, mas não conseguimos mais que descontos nas 

refeições.  

Marketing: Tivemos que criar logótipo, website, formulários, business cards, media cards, t-shirts, 

merchandising, posters/imagens. Tudo a um nível profissional. Honestamente nós tivemos os melhores 

materiais de marketing de qualquer ICM a que assisti – e isto é dizer muito porque a exigência a este 

nível é brutal.  

Tesouraria: Começamos logo por criar um orçamento e durante muito tempo foi o principal guia do 

nosso trabalho. Utilizamos um template já utilizado no ICM Algarve mas é extramente complexo num 

evento desta dimensão, pelo que levou bastante tempo a otimizar. Foi também aqui que exploramos 

diversos apoios por subvenções. Infelizmente o que se afigurava mais promissor, o IPDJ, já não nos era 

possível candidatar porque já não cumpríamos os prazos que eles pediam. Conseguimos no entanto o 

valor máximo atribuído pela Universidade do Porto/Santander Totta – 1000€. Infelizmente à medida 

que o tempo apertava e precisávamos de fechar as coisas foi me mais difícil garantir a exatidão do 

orçamento. A 1 mês do evento trabalhava todas as horas que estava acordado, e precisando de estar 

em vários departamentos ao mesmo tempo, que na altura eram urgentes e sem os quais o evento iria 

por água-a-baixo, a contabilidade foi relegada para segundo plano. Isto contribuiu sobretudo para que 

fossemos apanhados de surpresa pela quantia devida, e para que alguns registos a meras semanas do 

evento não tenham passado por todos os departamentos como deviam. Infelizmente, ainda que me 

arrependa de não ter prestado mais atenção na altura, sei que era impossível porque simplesmente não 

havia tempo para o fazer. Se tivesse facilitado nalguma outra coisa o ICM tinha implodido e aí 

perdíamos tudo porque teríamos que devolver mais de 100 000€.  

Ficam ainda centenas de coisas por falar mas sei que já assim vai ser difícil encontrar quem leia. Acabo 

só por dizer que tive a honra de trabalhar com heróis. Foram officers como nunca vi e que em 6 meses, 

com 11 pessoas (mais 3 ou 4 durante o evento) fizeram o que em Praga levou 70 pessoas e 1 ano e 

meio. E, em muitas coisas, com maior sucesso! 

1.5 – O que correu mal? – 

Com um deslize orçamental de aprox. 31% importa ver as rúbricas orçamentais onde ocorreu o 

respetivo desvio. Analisando o orçamento podemos ver que os desvios significativos foram em 

Alojamento e refeições, Transportes, Programa Social e Custos Administrativos. 

Aqui é preciso fazer uma nota importante. Num evento desta dimensão e complexidade não fazia 

sentido consignarmos receitas às despesas, principalmente tendo em conta os limites colocados a certos 

fees que têm de ser compensados com outros fees diferentes. Assim é importante compreender as 

receitas como um todo e as despesas como outro todo, que não faz corresponder imediatamente um 

fee pago a uma despesa feita.   
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Alojamento e refeições: A história deste ponto é abordada detalhadamente em cima. Foi nitidamente o 

maior desvio consistindo um aumento da despesa em 31 257,14€ (até ao LXII CGN tinham sido apurados 

30 368€). Isto deve-se a duas decisões que tivemos de tomar. A primeira, e mais importante, foi que 

para conseguir fazer o evento, como explicado em cima, tivemos que fechar os hotéis a um preço muito 

superior do que gostaríamos. No entanto, em Agosto, mês em que estávamos, considero que não 

tínhamos outra hipótese. De todas as nossas investigações esta era a nossa última hipótese para 

acomodar todos os participantes. Com inscrições já lançadas e a possibilidade de ter de reembolsar 

todos os custos e nem poder fazer o evento, considero que só nos restava esta opção. Os preços 

assumidos, não foram no entanto, imediatamente um golpe mortal no orçamento porque ainda 

contávamos com um aumento significativo nas receitas. 

É preciso ter em conta também a segunda decisão relativamente às refeições. Após várias negociações, 

presenciais e por email, conseguimos obter o preço de 6€ por vale de refeição. Acima disto seriam os 

participantes a pagarem. Criamos um sistema de vouchers e entramos em acordo com alguns 

restaurantes. Era um sítio cheio de variedade e com muita qualidade e a um preço que naquela área 

(sem custos adicionais de transporte) não conseguíamos em mais lado nenhum. Como as negociações se 

concluíram pouco antes de duas semanas antes do evento, o sistema de vouchers implementados 

dependia demasiado da boa-fé dos participantes e dos lojistas. Além disso vários restaurantes decidiram 

aderir só durante o evento, depois de verem os participantes. Aceitamos quem quisesse participar, até 

porque diminuía o tamanho das filas nos restaurantes aderentes e oferecia mais variedade. Isto no 

entanto afetou consideravelmente a nossa capacidade de controlar o processo e evitar abusos. Assim 

também aqui contávamos ter significativamente menos despesa do que o que tivemos na realidade.   

Transportes: Este foi o segundo maior desvio e deveu-se essencialmente a dois pontos, o Porto Card e o 

Tempo. Inicialmente o plano dos transportes foi desenhado para poupar custos e utilizar quase 

exclusivamente os meios públicos. Para isto tencionávamos utilizar o Porto Card, um cartão 

especialmente concebido para turistas pelo nosso parceiro Porto Convention Bureau em conjunto com a 

cidade, com vários descontos e que funciona como passe. Tivemos negociações para obter o cartão, 

primeiro a título gratuito e depois com desconto integrado nesta parceria. Ainda assim não conseguimos 

chegar a acordo pelo preço. O plano B consistia maioritariamente em utilizar o metro (como clientes 

normais) e, tendo em conta a proximidade dos espaços utilizados, depender essencialmente de os 

participantes se movimentarem a pé. Para concluir isto tivemos em especial atenção o clima do Porto e 

vigiamos as previsões climatéricas constantemente. Infelizmente só no sábado anterior vimos mudar as 

previsões de maioritariamente céu limpo para chuvosas. Isto durante o pré-ICM, o que nos obrigou a 

fazer imediatamente outros planos. Tínhamos, felizmente, contratado uma empresa de transporte 

automóvel para levar os participantes ao aeroporto (para não haver possibilidade de perderem voos) e 

para a Gala. Assim durante a semana contratamos em outras alturas os seus serviços, para que a chuva 

não afetasse o decorrer do evento. No final gastamos mais 5946,45€ (No LXII CGN Coimbra 2017 tinham 

sido apurados 5.308€) do que inicialmente tínhamos previsto. 

Programa Social:2 Inicialmente, nós contávamos arrendar um espaço (para pre-parties e after-parties) 

durante a semana que nos permitisse vender bebidas e pôr música. Esta tinha sido a melhor fonte de 

receita no ICM Malta (além dos fees pagos pelos participantes) e queríamos replicar o processo. O 

espaço, no entanto, tinha que ser perto do hotel para não gastarmos tempo e dinheiro com transportes. 

Assim, só conseguimos começar a contactar espaços depois de acabarmos as negociações com os 

hotéis. A janela era então muito curta e apesar de contactarmos vários espaços, ninguém tinha espaço e 

                                                      
2 Também aqui os valores varia. Comparando as despesas consignadas ao relatório de contas com as 
orçamentadas, pareceria que o valor até foi menor que o inicialmente pensado. No entanto isto deve-se 
ao facto de no relatório de contas não termos consignado a despesa uma vez que nos falta um 
comprativo que a liga ao programa social – esta é a razão de o valor estar abaixo do orçamentado. 
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vontade de arrendar para uma festa com tantos estudantes na zona onde estávamos alojados. 

Principalmente porque nós queríamos vender as nossas próprias bebidas. Isto era muito importante 

para nós porque convertia uma fonte de despesa numa fonte de receita para o evento. Além disso, 

durante o ICM os blocos de grupos nacionais e os alumni organizam festas neste local (durante as pre-

parties e afte-parties), e trazem o seu próprio álcool. Assim, não conseguimos encontrar nenhum local 

que satisfizesse as condições. Nenhum estabelecimento nos permitia ter o nosso próprio álcool.  

O plano seguinte foi utilizar a zona dos bares na cordoaria como ponto principal para estas festas. No 

entanto isto tornou-se, já durante a semana, impossível devido à constante hipótese de chover. Tivemos 

então que aceitar fazer um acordo com um bar na zona do bom sucesso, mas não conseguimos vender a 

nossa própria bebida. Isto significava um golpe grande nas nossas receitas. Aqui surgiu uma solução que, 

ainda que não fosse ideal, nos permitiria recuperar uma parte das receitas. Os participantes eram 

encorajados a utilizar “elsa Money”, (notas da elsa impressas que compravam junto do OC) para 

comprar as bebidas. Os participantes usufruíam assim de um desconto no bar, e nós fazíamos um 

pequeno lucro na troca. Infelizmente este sistema acabou por dar grande confusão com o bar que não 

estava preparado para o efeito, e tanto vendia bebidas através do elsa Money, como vendia a dinheiro. 

Isto fez que vários participantes devolvessem o elsa Money e não conseguíssemos qualquer tipo de 

receita significativa.  

Assim, durante a semana, concebemos ainda um terceiro plano. Em conversas com um restaurante fora 

do mercado do bom sucesso mas que tinha tido conhecimento do evento e queria aproveitar-se, 

conseguimos convencê-los a fazer lá algumas das after-parties onde poderíamos vender a bebida.  

Infelizmente também aqui tivemos problemas, porque, tendo a mudança sido realizada a meio da 

semana, os participantes preferiam fazer festas nos quartos ou então ficar nas discotecas. Assim 

acabamos por ter uma despesa grande, porque tivemos que pagar por arrendar o espaço, e fizemos 

muito pouca receita.  

No total gastamos no programa social mais 1640€ que o previsto. O maior impacto foi, no entanto, não 

termos conseguido o nível receita que pretendíamos.  

Custos administrativos: Aqui ultrapassamos os custos estimados em 1033€. Isto principalmente devido 

à rubrica de marketing onde está incluído o merchandising. À medida que as despesas se iam 

amontoando procuramos várias alternativas de receitas. Além da venda de bebidas, a segunda maior 

fonte (além dos fees pagos pelos participantes) de receita nos ICMs é o merchandising. Infelizmente, 

dado a dificuldade que tivemos em implementar o elsa Money (com o qual era suposto os participantes 

pagarem o merchandising) e o facto de termos recebido o artigo mais atrativo (powerbanks da elsa) 

danificado, combinado com a dificuldade, por falta de pessoas, de assegurarmos uma banca de venda a 

todas as horas, o lucro que aqui fizemos foi também muito menor ao esperado. Ainda assim daqui 

sobrou para futuros eventos um número significativo de merchandising.  

Já mencionei aqui como outro grande problema foi que não obtivemos a receita esperada. A venda de 

bebidas significaria pelo menos, na nossa primeira estimativa, bastante conservadora, 14.000€ de 

receita - 200 participantes a consumirem 10€ por noite, em 7 noites. Além disso, entre doações, 

patrocínios e subvenções contávamos conseguir 15.000€ para o evento.  

Tendo tudo isto em conta, na minha perspetiva o nosso maior obstáculo foi o tempo. Tivemos 6 meses 

para organizar o maior tipo de evento na ELSA. Menos de um terço do habitual. Isto impediu-nos de 

estabelecer a data que queríamos; de ter espaço de negociação com hotéis que já não tinham espaço 

para nós tão perto do evento; de formarmos uma equipa maior, mais diversificada com maiores 

responsabilidades individuais; O facto de 3 destes meses serem verão, implicaram uma dificuldade 

gigante em contactar potenciais parceiros. E-mails enviados em Junho só obtiveram resposta em 



14 
 

Setembro. Isto tudo por efeito bola de neve, obrigou-nos às escolhas que aqui expliquei, com o 

resultado que tivemos.  

Ainda assim, e tendo em conta que este ano me custou saúde, sangue e lágrimas, continuo a considerar 

que foi melhor que a alternativa. Quando tomei as rédeas do projeto não acreditava que isto fosse 

acontecer, é verdade. Dei tudo o que tinha a dar e este foi o melhor resultado que consegui. Mas acho 

que há uma altura no mar, em que mesmo tendo completo controlo do leme e contando com a melhor 

tripulação, é impossível sair a tempo da rota de colisão. Ainda assim, mantenho que mesmo dilacerado 

por dor e sentimentos de angústia pelo resultado a que nos levei, esta foi a melhor solução que 

podíamos ter encontrado naquela altura. Ou antes… A menos má.  

1.6 – Comentário pessoal: Porque investi tanto pessoalmente 

neste evento? – 

É verdade que lutei com um sentimento de culpa avassalador. Passei muitas noites acordado a rever o 

que fiz e o que podia ter feito. A tentar perceber como o resultado não é sempre igual às intenções + 

ações + esforço. Precisei de ajuda profissional e bons amigos para perceber que uma pessoa pode sentir 

culpa por algo que não causou diretamente e tudo fez para evitar. Somos susceptíveis de sermos 

consumidos pelas críticas que nos fazem, às vezes, mesmo sem que tenham um fundo de verdade. Não 

posso ignorar que isso me marcou, mas felizmente tudo se seguiu a qualquer dos sacrifícios que fiz pela 

associação. Mais não fez do que fazer-me questionar se os devia ter feito, pela injustiça e maldade que 

encontrei em alguns membros da rede. Embora a ELSA signifique muito para mim, nunca traria a minha 

família para um projeto meu, como aqui fiz, por um erro que eu fizesse. Fi-lo porque acreditei que 

estava a ajudar a salvar uma associação que o merecia, não porque pesasse na minha consciência 

qualquer atitude ou ação ou falta que prejudicasse a associação. Suspendi os meus estudos, não por 

acreditar que tinha de proteger o meu trabalho, mas por acreditar que tinha de proteger e contribuir 

para o trabalho da rede. Ainda que arrogantemente, sei que o que dediquei e fiz pelo ICM Porto, ainda 

que não esteja acima de críticas, devia estar acima de qualquer desconfiança.  

O verdadeiro motivo de estar disposto a sacrificar tanto pela ELSA são as pessoas que a associação me 

“deu”. Por muito que gostasse, que soasse melhor, não é o objetivo e a missão da associação… É 

verdade que foi o que inicialmente me motivou a juntar-me e a trabalhar… É o que me faz ter prazer no 

trabalho que faço… Mas aquilo que me fez ficar mesmo quando todos os músculos, nervos e veias 

queriam que desistisse foi as pessoas que cá conheci. Foram muitos e muito diferentes, ao longo de 

anos que nada tiveram a ver. Alguns que nem contribuíram para a ELSA mas antes permitiram que ela 

contribuísse para eles. Alumni, officers internacionais, nacionais e locais. Conheci de toda a espécie e 

todos me marcaram um bocadinho. Fiz dos meus melhores amigos nesta associação e sei hoje que tive a 

honra de trabalhar com heróis e titãs do esforço e da dedicação. Um dia espero encontrar em mim 

capacidade para agradecer a todos.  

Deixo ainda uma nota de louvor ao trabalho da ELSA Lawyers Society, a associação de alumni ELSA a 

nível internacional que nos mostraram o verdadeiro significado da família na ELSA. Na pessoa do seu 

presidente, Moritz Am Ende e também aos dois alumni portugueses Tiago Mayan e João Thiago Ferreira, 

deixo o meu agradecimento pelas lições elsa e mesmo de vida que nos transmitiram com a sua 

disponibilidade e contribuições durante todo o evento. 
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FOLHA DE BALANÇO GNUCASH: 31-10-2017  

THE EUROPEAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION 

PORTUGAL 

SITUAÇÃO ATUAL 

1. ACTIVOS 

1.1 Inventário     0,00 € 

1.2 Dinheiro em Caixa    33,30 € 

1.3 Caixa Geral de Depósitos   134,54 € 

1.4 Santander     0,00 € 

TOTAL CONTAS DE ACTIVO    167,84 € 

2. PASSIVO      

2.1 Depósitos ICM Porto    3.150,00 € 

2.2 Dívidas ICM Porto     14.937,33 € 

a. Hotel Douro    2.777,00€ 

b. Armazem do Queijo    191,13€ 

c. Banca da Madeira   274,00€ 

d. Cerviche     948,00€ 

e. Flor de Sal + Bubbles    1.164,00€ 

f. Forno + Chicha    3.360,00€ 

g. Ghood     150,00€ 

h. Humadcoracao    96,00€ 

i. Mariscaria     680,00€ 

j. NY Sliders     2.032,00€ 

k. O Pernil do Mercado    294,00€ 

l. Piadinha Mia     432,00€ 

m. Ris8tto     1.296,00€ 

n. Sabores de Tradição    72,00€ 

o. Sandinha     702,20€ 

p. Tapas e Destapas    164,00€ 

2.3 Empréstimos de Capital    27.178,00 € 
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a. TRF Joana Pouzada   3.655,00€ 

b. TRF ELS | Empréstimo   0,00€ 

c. TRF ELSA UMINHO    5.000,00€ 

d. Empréstimo Margarida Pouzada  3232,00€ 

e. TRF ENG CARLOS POUZAD   10.000,00€ 

f. EMPRESTIMO Carlos Pouzada  5.000,00€ 

g. ELSA U.Porto - TAFDUP   100,00€ 

h. 76375930 | Margarida Pouzada  200,00€ 

2.4 Impressão da Candidatura do Mads Lorentz (ICM) 0,00 € 

2.5 Pagamento SELS UCP Porto    0,00 € 

TOTAL CONTAS DE PASSIVO     45.265,33 € 

3. CAPITAL PRÓPRIO      

3.1 Transição de Mandato   4.009,24 €  

TOTAL CAPITAL PRÓPRIO     4.009,24 € 

 

TOTAL DE CAPITAL PRÓPRIO, NEGÓCIO E PASSIVO 49.274,57 € 

      

RECEITAS    

1. EVENTOS E PROJETOS – LXX ICM PORTO 2017 97.670,70 € 

       

1.1 Participant Fees    90.850,00 € 

a. Alumni & Partners  2.421,00 €     

b. ELSA Austria   3.680,00 €     

c. ELSA Azerbeijan  2.367,00 €     

d. ELSA Belarus   392,00 €     

e. ELSA Belgium   3.130,00 €     

f. ELSA Bosnia & Herzegovina 566,00 €     

g. ELSA Bulgaria   1.172,00 €   

h. ELSA Croatia   2.597,00 €   

i. ELSA Cyprus   1.312,00 €   



17 
 

j. ELSA Czech Republic  4.305,00 €   

k. ELSA Denmark  3.630,00 €   

l. ELSA Estonia   1.635,00 €   

m. ELSA Finland   3.307,00 €   

n. ELSA France   3.716,00 €   

o. ELSA Germany  8.395,00 €   

p. ELSA Greece   2.090,00 €   

q. ELSA Hungary  658,00 €   

r. ELSA International  230,00 €   

s. ELSA Ireland   1.279,00 €   

t. ELSA Italy   580,00 €   

u. ELSA Lithuania  2.271,00 €   

v. ELSA Malta   323,00 €   

w. ELSA Netherlands  1.637,00 €   

x. ELSA Norway   3.127,00 €   

y. ELSA Poland   7.710,00 €   

z. ELSA Republic of Moldavia 0,00 €   

aa. ELSA Romania  3.263,00 €   

bb. ELSA Russia   731,00 €   

cc. ELSA Serbia   1.082,00 €   

dd. ELSA Slovak Republic  1.958,00 €   

ee. ELSA Slovenia  1.698,00 €   

ff. ELSA Spain   4.659,00 €   

gg. ELSA Sweden   3.924,00 €   

hh. ELSA Switzerland  2.194,00 € 

ii. ELSA Turkey   4.950,00 €   

jj. ELSA Ukraine   1.321,00 €   

kk. ELSA United Kingdom 2.540,00 € 

1.2 Financial Support and Donations 5.720,70 € 

a. Donations in Goods  143,20 €    

b. Financial Support  5.577,50 € 

i. Partners 1.600,00€ 

ii. Donors 3.977,50€ 

1.3 Miscellaneous Income   1.100,00 €   

 

2. QUOTAS DOS GRUPOS LOCAIS    1.270,00 € 

2.1 ELSA UMinho   150,00€ 
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2.2 ELSA U.Porto   150,00€ 

2.3 ELSA UCP Porto   150,00€ 

2.4 ELSA Portucalense   150,00€ 

2.5 ELSA Coimbra   150,00€ 

2.6 ELSA FDL    150,00€ 

2.7 ELSA NOVA Lisboa   150,00€ 

2.8 ELSA UCP Lisboa   150,00€ 

2.9 ELSA Autónoma Lisboa  70,00€ 

3.  PATROCÍNIOS GERAIS    0,00 € 

4.  DONATIVOS     0,00 €  

5.  SUBVENÇÕES     0,00 €  

6.  OUTROS      45,00 €  

 

TOTAL RECEITAS      98.985,70 € 
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DESPESAS  

 

1. QUOTA DA ELSA INTERNACIONAL -855,27 €  

2. EVENTOS E PROJETOS LXX ICM PORTO 2017 146.050,77 € 

   

2.1 Catering   -9.620,00 €  

2.2 Accomodation + Meals -114.557,74 € 

a. Accommodation  -91.808,84 €   

i. Hotéis Fénix   -56.335,84 € 

ii. Hotel da Musica  -16.118,00 €  

iii. Hotel Douro   -8.335,00 €   

iv. Hotel Vice-Rei  -9.540,00 €   

v. Nice Way Hostel  -300,00 €   

vi. Porto Republic Hostel -1.180,00 €   

  

b. Meals    -22.748,90 € 

i. Armazem do Queijo  -286,70 € 

ii. Banca da Madeira  -822,00 € 

iii. Cerviche   -1.422,00 €  

iv. Flor de Sal + Bubbles  -3.492,00 €   

v. Forno + Chicha  5.490,00 €  

vi. Ghood    -450,00 € 

vii. Humadcoracao  -288,00 € 

viii. Mariscaria   -1.020,00 € 

ix. NY Sliders   -3.048,00 €  

x. O Pernil do Mercado  -882,00 € 

xi. Olé Paelha   -648,00 € 

xii. Piadina Mia   -1.296,00 € 

xiii. Risotto   -1.944,00 €  

xiv. Sabores de Tradição  -108,00 €  

xv. Sandinha   -1.060,20 €  

xvi. Tapas e Destapas  -492,00 €  

2.3 Transport  -7.446,45 € 

a. Metro do Porto  -425,80 €  

b. Porto Chaffeur  -6.067,50 €  
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c. Taxis    -953,15 €  

 

2.4 Social Programme  -6.520,35 € 

a. Sunday - Boulevard  -200,00 €  

b. Monday - Breyner   0,00 €  

c. 3. Tuesday - Boulevard 0,00 €  

d. Wednesday - Cooperativa -1.100,00 €  

e. Casa Agrícola+ Cuore  0,00 €  

f. Friday – Palácio + Boulevard -3.790,00 €  

g. Saturday - Cuore  -1.216,00 €  

h. Pre-ICM   -200,00 € 

i. Outros    -26,35 € 

2.5 Administrative Costs -3.234,25 €  

a. Insurance    -152,60 €  

b. Marketing    -2.094,66 €  

c. OC T-Shirt    0,00 €  

d. Office Supplies   -383,63 €  

e. Participant badges   -143,20 €  

f. Participant t- shirt   -445,57 €  

g. Telephone    0,00 €     

2.6 Miscellaneous  -220,28 €    

a. Bank charges   -65,33 €  

b. Food & Drink for the OC  -40,42 €  

c. OC Travels   -77,76 €  

d. Welcome Package  0,00 € 

e. Outros:   -36,77 

2.7 Lecture Expenses -3.393,70 € 

2.8 Sem fatura:   -1.058,00 € 

3. RENDA     0,00 €  

4. SERVIÇOS     0,00 €  

5. VIAGENS     0,00€   
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5.1 ICM Prague 2017    0,00 €   

6. REUNIÕES     -40,00€ 

6.1 LXII CGN Coimbra    -40,00 €   

7. MARKETING    -184,00 €   

7.1 Merchandising    -184,00 €    

8. SEGUROS     0,00 €  

9. TELECOMUNICAÇÕES   0,00 €  

10. EQUIPAMENTO    0,00 €  

11. MATERIAL    0,00 €  

12. CORREIOS & BANCO  -115,73 €  

13. WEBSITES    -846,66 €   

13.1 Domínio     -73,00 €   

13.2 G Suites Apps    -711,17 €  

13.3 Wordpress Theme X   -62,49 €    

TOTAL DESPESAS -148.092,43 € 

TOTAL DIVIDENDOS RETIDOS -49.106,73 € 

 

 

Fim de Folha de Balanço | GNUCASH, Direção Nacional 2016/2017 


