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RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

No Deseirpenho d.s nossâs lirnções legâis e estâtuáriâs, e airdâ no cu primento (k) mândâto que nos
tôi conlêrido. cump.e'nos enritir o nosso sucinto Rela!ó.io sobre a actividade ÍiscaliTadora quc
exercenlos nâ l\rl]dâÇão Ralàel e MaÍiâ Rosâ Neves Duque. corn vistâ a lundâmentâÍ o lrosso parecer

sobre o Plano de 
^tividades 

parâ 2022 e Orçamento pa'a 1022, apresentados pela Administração.

Por sell lâdo. os critérios e politicas adoptadâs pela AdmiDistr.rçao. na preparâÇão das Deftnlstrâções
Filrarcciras, cstio sujcitas às particularidades da Fundaçào. E nossa op;niào qlrc os mcsmos cstào
conforne às dispos;çôes legais e récnicas vigentes e suslenlam adequâdarreDle Lr Ilâlanço e a

Dcmonstração dc Rcsultados por Natureza.

O exâme que planeámos e levámos a eÍõito, iúcluiu:

A veÍificação, numa base de :lmostlagem! do suporto das quantias e divulgaçôos constantes das

demonsílações Íinanceiras, baseadas em juízos, prücípios e critérios deÍnidos pela

Administação.

A apreciâção sobre se são âdequâdâs âs políticâs contabilísticas e â sua divulgação, tendo em
conta as circunstânciâs;

A verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade e coeréncia entre os dois
documenlos, â suâ aíiculâção com o Plâno Eskâtógico cn vigor c a introduçào dc proposlas
indicadas pelo exercício dâ administr:rgãoi

A apreciâção sobre se ó adcquada, cm tcmos globâis. a apresenlaÇão dâs denostrâções
Íinancoims o projetos;

A conslatagão de que nâo e\istiu. nem se pre\,ê. o Íecurso a finânsiâDlento extelno:

Ilnlendemos que o trabalho permile emitir'o nosso parecer

Assim. quanto ao Plano de Atividadcs para 2022 cstc cstá alinhado com o Plano llst.atégico,
crlcontra-sc cm consonância com os Íns da lnstituição c considcrárnos irnportante clue tenha a
prcocupação de dal continuidade à visibilidade e eÍicácia da Instituiçâo.

No que se rel'ere ao Orçamento paÂ 2022, o Balanço Ptevisional e a Demonstmção dos
Resultados pcmitenr uma adequada compreensão da situação iinanceira e dos resultados da
fundaÇão c satisfaTcm as djsposiçôcs cstatuárias.
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Nestes teamos somos de

PAAJCER

1. Scjam aprovadas as prcposÍas do Plâío de Atiüdides e o OrçameDto pam 2022
âpresentrdâs.

('hânlusc0.30 de novernbro de 2021

O CONSELIIO FISCAL

Presidente: Jose Ascenso Fialho dos Anjos Caslelào

Vicc PÍrsidcntc e Secretário d./..rsr,r: Aníbíl MrnLrcl Visira
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