
 

 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020 

 

 

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 2020. 

Particularmente no ano de 2020, a Fundação Alentejo, deu continuidade às atividades e projetos de anos anteriores, para além de ter 

ficado marcado pelo surgimento da COVID 19, que se traduziu em constrangimentos a nível Mundial, Europeu e Nacional, onde a 

Fundação não foi exceção. Particularmente as implicações e alterações nos modos de vida e a todo o tipo de relações, onde as laborais, 

pedagógicas e educativas, se destacam na atividade da Fundação, assentaram na diversificação e diferenciação possível da atividade, 

sujeitas ao cumprimento das regras estabelecidas pelo Governo. 

 

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 

2020; 

2. Seja aprovada a proposta de aplicação dos resultados, no valor negativo de 371.323,83€; 

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 de educação/formação. 

 

 

Évora, 25 de maio de 2021    

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) 

 


		2021-05-25T10:25:43+0100


		2021-05-25T13:13:58+0100
	5e77caf0-2a89-448a-9f01-f15c2c9bfae8


		2021-05-25T15:32:42+0100
	BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO




