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COMPOSIÇÃO
Presidente
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A Comissão Nacional de Fiscalização
Económica e Financeira é o órgão de
fiscalização da gestão económica e
financeira da Juventude Socialista,
competindo-lhe defender o seu património e
pugnar pela exactidão das suas contas.
A CNFEF É constituída por 5 elementos,
eleitos em Congresso Nacional, por sufrágio
plurinominal por lista com recurso ao
método proporcional da média mais alta de
Hondt.
O Presidente da CNFEF é o primeiro
elemento da lista mais votada, sendo
substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo militante que se seguir na lista mais
votada, que é o Vice-Presidente da CNFEF.

Vice-Presidente
André Antunes
Vogais:
Carina Almeida
Francisco Barros
Afonso Hermida
Suplentes:
Ana Patrícia Alves
João Almeida
Tomás Craveiro

DECLARAÇÃO
DO
PRESIDENTE
Desde a Revisão Estatutária aprovada XIX
Congresso Nacional, que decorreu em Tróia
nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2014,
que a Juventude Socialista elege uma
Comissão Nacional de Fiscalização
Económica e Financeira (CNFEF), órgão
nacional a quem compete a fiscalização da
gestão económica e financeira e a defesa do
património da Juventude Socialista.
No presente mandato coube-me o privilégio
e a honra de ser eleito pelos militantes da
juventude socialista para presidir esta
estrutura, tarefa que julgo ter cumprido,
juntamente com os restantes membros
eleitos da CNFEF, com a dignidade, zelo e
grau de compromisso que se exige na
liderança deste órgão.
Assumimos, de início a fim, uma atitude de
total disponibilidade para o exercício das
nossas atribuições, comprometidos com o
desígnio de contribuir ativamente para que o
exercício financeiro da juventude socialista
fosse mais claro e transparente.

Procuramos, inclusive, desenvolver alguma
pedagogia no sentido de afirmar a soberania
da Comissão Nacional entre congressos, e a
importância dos orçamentos aprovados por
esta, como instrumentos financeiros
determinantes na forma como o Secretariado
Nacional desenvolve a sua atividade, e
decide as suas opções.
Tendo em conta que, do ponto de vista
económico, o presente mandato do
secretariado nacional foi sobretudo marcado
pela contenção de despesas que permitiu um
reequilíbrio da situação financeira da
juventude socialista, a atividade da CNFEF
resumiu-se à fiscalização ativa da legalidade
e o respeito pelos Estatutos, na gestão
administrativa e financeira da Juventude
Socialista, e à emissão dos 4 pareceres,
relativos aos relatórios e contas de 2018 e
2019, e aos orçamentos de 2019 e 2020, que
se anexam a este documento para efeitos do
relatório de atividades da CNFEF.
Despeço-me desejando ainda a todos os
participantes um excelente congresso, ainda
que adaptado a este cenário pandémico. Que
seja um congresso que dignifique os valores
do socialismo democrático, para que a JS
continue a ser um farol à esquerda, não só
do Partido Socialista, mas também da nossa
sociedade.

