
RELATÓRIO E CONTAS DE 2020  
  

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 2020 (R&C-2020) do 
Centro Helen Keller cuja preparação e apresentação, com a data de 10mar2021, é da responsabilidade da 
Direcção.  
  
O Conselho Fiscal tem acompanhado em permanência a actividade do Centro Helen Keller, estando 
presente nas 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. Mantem-se a relação positiva 
e consequente com a Direção, cuja dedicação e proficiência relevamos, com a Direcção Pedagógica e os 
Serviços, cujas competência e empenhamento deverão ser reconhecidas e enaltecidas, e ainda com a 
sociedade de revisores oficiais de contas, evidenciando profissionalismo e independência.   
  
Como trabalho final, o Conselho Fiscal analisou o R&C-2020 e o relatório dos auditores externos emitido 
em 15mar2021, ficando este arquivado como documento complementar do nosso Parecer.  
  
O balanço evidencia totais de activo e de fundos patrimoniais, respectivamente, de 1 819 240 euros (1 803 793 
euros em 2019) e de 835 984 euros (956 279 euros em 2019)..  
A demonstração dos resultados por natureza apresenta totais de rendimentos e gastos, respectivamente, de 
2 253 442 euros (2 414 502 euros em 2019) e 2 361 017 euros (2 411 519 euros em 2019). 
  
O resultado líquido negativo de 107 575 euros, depois de depreciações e amortizações no total de 121 717 
euros, reflete os efeitos da evolução da pandemia covid-19, conquanto tenha sido contido num patamar 
controlável.  
 
A Direção e os Quadros estão convictos e determinados na continuidade harmonizada de operações, 
superando constrangimentos com serenidade e bom-senso e ajustando práticas operacionais e 
procedimentos de gestão proporcionais aos desafios determinados pelo covid-19.   
 
O Conselho Fiscal enfatiza e comunga da confiança da Direção e Quadros no presente e futuro do CHK.  
  
A execução orçamental de 2020 reflete o resultado das medidas assumidas face aos constrangimentos 
enfrentados e, bem assim, do controlo de gestão permanente. O diferencial negativo no “realizado” decorre 
substancialmente da redução de receitas das “actividades extra-curriculares” (- 166 758 euros) conforme se 
apresenta no quadro demonstrativo de "Resultados Orçamentais" do R&C-2020. 
 
Nestas circunstâncias, o Relatório e as Contas do ano de 2020 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.  
  
Lisboa, 16 de Março de 2021    
  
Vítor Manuel Rodrigues de Oliveira     
  
Moisés Ferreira Anes        
  
Jacinto José Botelho Baeta    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


