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No Desernp€nho dâs nossas funçôes legâis e estâtrtárias, e ainda no cumprimento do mandato que nos foi
confcrido, cumpÍe-nos emitir o nosso sucinto Relatório sobre a actividadc fiscalizadora que exercemos nâ
|uldação Rafael l- Mâria Rosa Neves Duque, com vistâ a fundamentff o nosso parecer sobre o Plano de
Atividadcs para 2021 e Orçamento pam 202 l, apresentados pela Administraçâo.

l'or seu lado, os critérios e políticas adoptâdâs pela Administrâçãô, na preparação das Demonstraçôes
Financeirâs. estão su_jeitas às particulâridâdcs dâ Fundação. E nossâ opiDião que os mcsmos eslão confomie
às disposições legais e técnicas vigentes e sustentâm adeqrEdameÍrte o Bâlanço e a Demonslração de
Resultados por Natúreza.

O exame que planeámos e levámos a efeito, incluiu

A verificação, numa base de amostragem, do suporte das quântias e divulgações constantes das
demonstrações financelas, baseadâs emjuízos, princípios e critérios definidos pclâ Administração.

A apreoiação sobre se são adequadas as políticâs contabilísticas e a sua divulgaçào. tendo en conta as

circuDstâncias:

A veriilcaçào dâ âplicâbilidadc do princípio da conliDuidadc c coerência entre os d(,;s docunlentos. a sua
articulâção conl o Plano Estrâtógioo enr vigor, e a inlrodução de propostâs indicâdas pclo exercício da
adnrinistração:

A apreciação sobre sê é adequadê, em termos globais, a apresentação das demostraçares Íinanceiras e
projetos;

A constatâção de que não existiu, nem se prevê, o recrmo a financiamento extemo;

llnlendcmos que o trabalho permite emitir o nosso parecer.

Assim, quanto ao Plano de Aüvidades para 2021 este está aliúado com o Plano Estratégico,
encontm-se em consonância com os fins da Instituição e considerárnos importante que teúâ a
preocupação de dar visibilidade e eficácia à lnstituição.
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Nestes termos somos de

PARECER

L Sejâm âprovâdrs as propostâs do Plâno de Atividâdos e o Orçamcnto pâra 2021 âprescntâdns.
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No que se refere ao Orçamefio pârâ 2021, o Balanço Previsional e a Demonstração dos Resultados
permitem uma adequada compreensão da situação financeira e dos resullados da Fundação e

satisfazcm as disposiçôes cstâtuláriâs.
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