
 

 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019 

 

 

No cumprimento do mandato que Vossas Exas. nos conferiram e no desempenho das nossas funções legais e estatutárias, 

acompanhámos as atividades da FUNDAÇÃO ALENTEJO, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 

No ano de 2019, a Fundação Alentejo, deu continuidade às atividades e projetos de anos anteriores, para além deste exercício ficar 

marcado pela diversificação e diferenciação possível dos mesmos, apostando na melhoria contínua e qualidade do serviço prestado. 

A atividade encontra-se sujeita a decisões não controláveis e sobre as quais não tem poder de intervenção. Acresce a envolvente 

externa em que se encontra inserida cujo reflexo tem vindo a imprimir redução nas atividades. 

O caso da Fundação Alentejo é semelhante ao verificado em diversas organizações da economia social e apesar dos constrangimentos 

verificados o Conselho de Administração soube encarar as dificuldades como um desafio a ultrapassar, um estímulo à criatividade, um 

espírito de serviço, acompanhados com o compromisso dos Recursos Humanos que se encontram ao serviço da Instituição. 

Concluímos que, em termos globais, no exercício em apreço a Fundação Alentejo conseguiu dar passos no cumprimento da sua Missão 

e dos Valores assumidos no contrato social a que se propõe. Concretizou de forma eficaz e eficiente os compromissos assumidos com 

as Entidades Públicas que tutelam as atividades exercidas, de igual forma com as Entidades Financiadoras, com os Formandos e Alunos 

e suas famílias e também com os seus Colaboradores. 

O Conselho de Administração atento e motivado para enfrentar os constrangimentos dos impactos que sempre se colocam à tomada 

de decisão, têm desenvolvido todos os esforços tendentes à continuidade da Instituição. 

Foi emitida a pedido do Revisor Oficial de Contas, a Declaração do Órgão de Gestão. Examinámos a Certificação Legal das Contas que se 

encontra em anexo a este relatório, documento emitido pelo Revisor Oficial de Contas, cujo conteúdo merece a nossa concordância e 

aqui se dá por integralmente reproduzido. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O Conselho Fiscal agradece a colaboração prestada pelo Conselho de Administração e Colaboradores da Fundação no desempenho das 

suas funções, pelo que, face ao exposto, somos de parecer que: 

 

1. Seja aprovado o Relatório de Atividade e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2019; 

2. Seja aprovada a proposta de aplicação dos resultados, no valor negativo de 171.217,66€; 

3. Particularmente, neste momento de crise pandémica e, face ao esforço necessário à retoma das atividades, assume 

particular relevo, propor-se a aprovação de um voto de apreço e estímulo ao Conselho de Administração e Colaboradores, 

perspetivando a continuidade e consequente melhoria formativa, modernização, inovação e alargamento de competências das 

crianças, jovens e adultos integrantes deste projeto formativo. 

 

 

Évora, 19 de maio de 2020    

O Conselho Fiscal 

 
 
 
 

_________________________________________ 
            José Gabriel Paixão Calixto 

 (Presidente) 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
            Bernardino António Bengalinha Pinto 

 (Vice - Presidente) 
 

Rosário, Graça & Associados, SROC, Lda.,  

representada por 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho  

 (ROC nº 658 – CMVM nº 20160302) 
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