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Parecer do Conselho Fiscal

Exercício 2012

O Conselho Fiscal da Associação 25 de Abril, no exercício das suas competências
estatutárias, submete à apreciação da Assembleia-Geral o seu parecer sobre o
Relatório de Actividades da Direcção e as Contas referentes ao exercício do ano 2012.

1. Considerações sobre o momento actual
A redução verificada nos apoios recebidos: subsídios e donativos, aumenta a
importância da quotização dos Associados. Assim o Conselho Fiscal entende ser
seu dever apelar a todos os associados no sentido de, em colaboração com a
Direcção, lançarmos uma campanha de crescimento do número de sócios, para
tornarmos a A25A mais forte e operativa.

2. Relatório de actividades
Das actividades realizadas, para alem da importante actividade cultural e
comemorativa do 25 Abril, destacam-se pela sua importância e significado:
a) Fórum cidadania pelo Estado Social;
b) Debate sobre a corrupção na origem da crise e seu visionamento no YouTube –

mais de 100.000 visitas;
c) Continuação das viagens turísticas e culturais;
d) Edição de O Referencial.

3. Contas
Ao longo do exercício o Conselho Fiscal acompanhou, como é seu dever, a
actividade desenvolvida pela Direcção, em especial o tesoureiro, por parte de quem
encontrou sempre a melhor colaboração. Verificámos que a documentação
contabilística está conforme os princípios em vigor: todas as despesas têm suporte
legal e a demonstração financeira reflecte correctamente a situação da A25A. É de
salientar o esforço na continuação de recuperação de quotas e o resultado das
actividades, em especial as viagens, o que atenuou a queda dos resultados, devido
sobretudo ao prejuízo do restaurante e bar e ao esforço feito na edição dos quatro
números de O Referencial.

4. Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é do parecer que:
a) Sejam aprovados o Relatório da Direcção e as Contas referentes ao exercício de

2012;
b) Tendo em consideração o trabalho realizado, a dinâmica conseguida e os bons

resultados obtidos no prosseguimento dos fins da Associação, o Conselho Fiscal
propõe que seja aprovado um voto de louvor à Direcção e aos seus
colaboradores directos.
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O Conselho Fiscal


