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RELATÓRIO E CONTAS DE 2018 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 
No cumprimento do mandato que nos foi conferido e no desempenho das nossas funções legais e 
estatutárias, cumpre-nos emitir o nosso Parecer sobre o Relatório e Contas do ano de 2018 (R&C-2018) 
do Centro Helen Keller, cuja preparação e apresentação é da responsabilidade da Direcção. 
 
O Conselho Fiscal acompanhou a actividade do Centro Helen Keller desde a data da sua eleição, tendo 
estado presente e participado na quase totalidade das reuniões da Direcção, dando opinião verbal ou 
parecer escrito sobre os documentos ou temas inerentes à gestão corrente, e nos eventos internos para os 
quais foi convidado. Foi gratificante manter e harmonizar uma relação positiva e consequente com a 
Direção, cuja proficiência e dedicação cumpre relevar, e uma interacção permanente com a Direcção 
Pedagógica e os Serviços, cujas competência e empenhamento deverão ser reconhecidas e enaltecidas, 
e, ainda, com os Revisores Oficiais de Contas, pautada esta pelo profissionalismo e pela independência.  
 
Como trabalho final, o Conselho Fiscal analisou detalhamente o R&C-2018 datado de 07mar2019 e o 
Relatório emitido pelos Auditores Externos em 12mar2019, ficando este arquivado como documento 
complementar do nosso Parecer. 
 
O Balanço evidencia totais de Activo e de Fundos Patrimoniais, respectivamente, de 1 723 618 euros e 
de 966 016 euros. A Demonstração dos Resultados por Natureza apresenta totais de Rendimentos e 
Gastos, respectivamente, de 2 349 401 euros e  2 351 356 euros.  
 
O resultado líquido negativo de 1 955 euros, depois da contabilização de depreciações e amortizações 
no total de 117 090 euros, reflecte uma recuperação de 101 862 euros face ao ano anterior. Esta 
tendência, a manter-se, viabilizará o incremento do auto-financiamento ou estimulará o financiamento 
ou os apoios externos, por indução, dos investimentos previstos e dos quais o Centro muito carece.  
 
A execução orçamental foi bastante equilibrada, não se verificando distorções ou diferenças 
materialmente relevantes, conforme relevado no R&C-2018, no quadro demonstrativo de "Resultados 
Orçamentais", reflectindo inequívocas eficácia e eficiência. 
 
Nestas circunstâncias, o Relatório e as Contas do ano de 2018 do Centro Helen Keller, preparadas e 
apresentadas pela Direção e conforme nos foram submetidas, merecem o nosso parecer favorável, pelo 
que propomos a sua aprovação em Assembleia Geral. 
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