
  
 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO À INFÂNCIA BISPO D. 
ANTÓNIO BARROSO 

ATA Nº 1/2021 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O PLANO DE ATIVIDADES E 
ORÇAMENTO PARA 2021 

 
No dia vinte e sete de Abril de dois mil e vinte e um, pelas dezanove 

horas e trinta minutos reuniu o Conselho Fiscal da Associação de Proteção 

à Infância Bispo D. António Barroso, para nos termos da alínea c) do ponto 

1 do artigo 43, apreciar e dar parecer sobre o Plano de Atividades e 

Orçamento para o ano de dois mil e vinte e um, apresentados pela Direção. 

 

Após análise dos documentos elaborados pela Direção concluímos 

que: 

1. O Plano de Atividades e Orçamento apresentado pela Direção 

respeita os fins e objetivos da API, sendo que o plano de atividades 

apresentado, expressa de forma clara, um conjunto alargado de objetivos 

estratégicos, para o cumprimento das diferentes áreas de intervenção, 

apostando-se na otimização dos recursos internos e externos; 

2. O Plano de Atividades aposta como grande prioridade, o combate 

à pandemia, salvaguardando a saúde e o bem-estar das crianças e jovens, 

bem como de toda a equipa de profissionais que asseguram com 

competência e dedicação, a prossecução dos objetivos fundamentais, 

contribuindo para uma crescente melhoria dos serviços prestados. Por 

outro lado o apartamento de autonomização, tem ajudado a reforçar 

também esta resposta, permitindo que quatro jovens já na fase de 



  
 
 

 
 

autonomização possam desenvolver competências sociais, pessoais e 

domésticas, num ambiente muito próximo da vida real. 

A Direção continua também empenhada, numa abertura da Associação à 

comunidade e numa cooperação estratégica com várias Instituições 

representativas que contribuem para uma crescente melhoria da qualidade 

dos serviços prestados. 

 

3. A proposta de Orçamento para 2021 está elaborada dentro dos 

condicionalismos e da imprevisibilidade causado pela pandemia COVID-19, 

de uma forma realista tendo como base a execução financeira dos 

primeiros nove meses do passado ano, adequando as despesas necessárias 

para implementação do Plano de Atividades, com a previsão das receitas a 

obter, que foram corrigidas posteriormente devido à atualização do acordo 

de cooperação. Toda a estratégia utilizada assenta numa gestão 

transparente prudente e rigorosa na afetação dos recursos de forma a 

garantir uma estabilidade a curto, médio e longo prazo da instituição. Para 

o ano de dois mil e vinte e um, está previsto um resultado líquido do 

exercício de, € 5 864,20 (cinco mil oitocentos e sessenta e quatro euros e 

vinte cêntimos). 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

 

 

 

PARECER 

 

4. Assim e como resultado das informações recebidas e tendo em 

consideração os documentos elaborados, somos do parecer que deve ser 

aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para 2021 proposto pela 

Direção. 

 

Porto, 27 de Abril de 2021 

 

O Presidente do Conselho Fiscal - Ricardo Francisco de Almeida Amora 

 

 

O 1º Vogal do Conselho Fiscal - Vasco Nascimento Afonso 

 

 

O 2º Vogal do Conselho Fiscal - Ricardo Júlio Soares Silva 


