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PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO RELATÓRIO DA DIRECÇÃO E SEUS ANEXOS, 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIOS SECTORIAIS DE ACTIVIDADE DE 2021 
 
 
 
 
Exmos Membros da Assembleia Geral  
 
Em conformidade com o estabelecido na Lei e no Estatuto da APOIO-Associação de Solidariedade 
Social, o Conselho Fiscal vem apresentar o seu Parecer sobre o Relatório da Direcção, seus anexos, 
Demonstrações Financeiras e Relatórios Sectoriais, referente à actividade desenvolvida pela 
Associação durante o Exercício Económico de 2021.  
 
Se tivermos que referir o fenómeno mais significativo do ano económico de 2021, tal foi, sem dúvida, 
a pandemia provocada pelo Covid 19 ( Coronavírus ).  
 
Tal fenômeno que afectou todo o tecido económico, afectou consideravelmente o chamado Terceiro 
Sector, sector em que a Apoio se integra, obrigando estas associações a viverem o dia a dia de 
incerteza sobre a saúde dos seus colaboradores e utentes, mesmo reforçando todas as medidas de 
higiene conhecidas, acrecidas das especificamente recomendadas pela Direcção Geral da Saúde. 
 
As consequências económicas foram significativas, com o acréscimo de gastos ( reforço de produtos, 
novos produtos e subida de preços ),  com a alteração das rotinas estabelecidas ( Creche e Centro de 
Dia ) e com acréscimo de tempo dispensado pela Direcção a todos os pormenores.  
 
Salientamos tais factos por ter sido também à luz dos mesmos que analisámos os documentos que a 
Direção nos remeteu, quer os finais, quer os recebidos ao longo do exercício. 
 
Verificámos, assim, que, tal como já tinha sucedido no exercício anterior, pese embora se verificar 
uma diminuição da rubrica " Prestação de Serviços", a inerente a " Subsídios, doações e legados à 
exploração" registou um acréscimo compensador dessa diminuição.  
 
A Apoio continua a merecer credibilidade juntos das entidades com que se relaciona, nomeadamente 
a Câmara Municipal de Oeiras, o que permite a sustentação desta rubrica de subsídios.  
 
Registou-se também uma subida nos custos gerais da actividade, nomeadamente nos referentes ao 
pessoal, que se entende resultarem também das dificuldades acima referidas.  
 
Da análise efectuada confirmámos que as Demonstrações Financeiras se encontram organizadas em 
conformidade com o normativo contabilístico aplicável, tendo sido apurado um resultado negativo 
de € 15.759,63 um pouco mais negativo, em valor absoluto, ao previsto em Orçamento.  
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Concluímos também que o Relatório da Direcção e os Relatórios referentes às várias Valências 
Sociais, traduzem de forma clara e pormenorizada a actividade desenvolvida.  
 
PARECER 
 
Por tudo o referido, o Conselho Fiscal é de parecer que sejam aprovados O Relatório da Direcção, as 
Demonstrações Financeiras e os Relatórios Setoriais referentes à actividade que a Associação, 
APOIO-Associação de Solidariedade Social, desenvolveu no Exercício Económico de 2021.  
 
O Conselho Fiscal associa-se aos agradecimentos formulados pela Direcção às várias entidades com 
que a Apoio se relacionou ao longo do exercício, e agradece também a colaboração institucional que 
recebeu dos restantes Órgãos Sociais.  
 
Terminando, o Conselho Fiscal propõe a aprovação de um voto de louvor aos colaboradores da Apoio 
que, em mais este exercício, continuaram a desempenhar a sua função de forma empenhada, 
demonstrando dedicação aos utentes e à associação que os acolhe.  
 
Algés, 24 de Março de 2022 
 
 
 
-----------------------------------------                                 ------------------------------------ 
   António Domingos - Presidente                                       Carlos Gonçalves - Vogal  
 
 
                                         
                                             --------------------------------------- 
                                                Nuno Constantino - Vogal  
   


