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RILATORIO E PARECER DO CONSELIIO FISCAL

No Dcscmpcnho das nossas tlnções legais e estatuárias. c ainda no cumprilileoto do
manciato que nos foj conÍêrido. cnlrpre-nos emitir o losso suointo Relató o sobre a

atividade fiscalizadora que cxcrcc[los na l-undação Ralàele Maria Rosa Nc\cs Duc]uc.
colD vista a fundanentar o nosso pareccr sohre o Plano de Atividades e o C)rçamcnto
para 2023 da Fundação RaÍaçl e Maria Rosa Neves Duquc- aprcscntados pela
Administraçâo

I'or seu 1aclo. os crilérios e políticas adotadas pela Àduinistlação. na prcparaçio das
I)emonstrações Filanceiras. cstio su-icitas às particularidades da Funrlação. E nossa
opiniâo quc os mcsmos çstâo conÍ'or]ne às disposições legais c téonicas \it! tcs e

sustcntatn adequadanente o l'lano de Atividadcs e o Orçainento para 202i. -----------

O exame que plancámos c lcvíunos a cÍi:ito. incluiu: ----

A rcriÍicaçâo, nunra base cle amostragern, ilo suporte das quantias e divulgaçôes
constantes das pÍoieções financeiras. bascadas enr juízos, principios e critérios
d<finiJo. peÍa Adr nin i.truçà,,.

A apreciação sobrc se sào adcquadas as politicas contabilÍsticas e a srLa clivulgação,
lcn(li' (rrr (i,nlil .r\ (ircrrn\l.Il! insl --

Â r'eriÍicação da aplicabilidade do principio da continuidade e coerência enare os dois
documentos, a sua articulação com o Plano fstratégico en,l ligor e a introdução dc
propostas indicadas pclo excrcício da admi istlaçào:

A aprcciaçio sobrc se é adequada. ert temlos globais. a aprcscntação das projeções
Íinanceiras e atividades propost.rs:

^ 
constalação de que nào se prevô o rccurso a Íinanciantento

^ssirn, 
quanto ao Plano dc Alividadcs para 2023 este es1á alinhado com o Plano

list.atégico e encontm-se crn consonância Çorn os lins da Instituiçào c oonsidcrámos
impoíantc quc tcnha a preocupação de dar continuirlade fi visibilidade e eÍicácia à

e9á<e

Instituição:

gêra iof râfaêlduque.pt

249 764 205

Ru. cenêrâl Humbêrto Dêlqêdo. N'4ê6
2140-l27Cham!sca

Entendemos quc o trabalho penlite emitir o nosso pareccr.
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estaluLárias.

No quc se rel'ere iro Orçalncnto para 2021. o f]alanço l'levisional permitc uml
adcquada conrpreensão da situação Íiniruceira da FLrndaçio. adcquada às disposições

Ncstes tcnnos sornos cle PARIIC

Se'jarn aproradas as propostas de l'lano de Atividades para 2023 c o Orçamcnto para
2023 apresentados

Nada mais havcnilo dc rclcvantc a tratar. pelas dez horas e úinta miflutos deLr-se por
cnccrrâda csta reunião, da qual se la\ra l presente ata quc rui scr assinatia por todos
dos mcmbros Eiscal.
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