ReCriar

Caminhos

Associação de Apoio ao Desenvolvimento
Vocacional.
Formação e Inclusão de Pessoas com Esquizofrenia

ACTA e PARECER DO CONSELHO FISCAL
respeitante ao Relatório de Gestão e Contas de 2017
No dia 21 de março de 2018, nas instalações da Domus Vitae da Fundação Beatriz
Santos, estando ausente por motivos justificados a Presidente, reuniu o Conselho
Fiscal para analisar o Relatório de Gestão e Contas do exercício de 2017 da Recriar
Caminhos. O Relatório foi aprovado por unanimidade dos membros presentes e o
seu teor é aqui transcrito fazendo parte integrante desta Acta.
Parecer

o Conselho

Fiscal analisou o Relatório do desempenho económico-frnanceiro em
2017 da Recriar Caminhos, assim como o enquadramento da situação financeira actual.
Os

rácios de liquidez indicam que a cobertura do passivo é de 62,03% do seu activo

corrente

e que 57,48 % das suas disponibilidades

satisfazem

as suas necessidades de

de curto prazo. O valor destes rácios traduz um desequilíbrio

pagamentos
dificuldades

de tesouraria,

fundadores

da Associação que têm revelado persistente

financeiro

e

que têm sido satisfeitas com o apoio de alguns dos membros
e louvável empenho

Associação possa cumprir com todos as suas responsabilidades

em que a

e pagamentos atempados,

levando a bom porto a realização com sucesso dos Planos das Atividades

propostos

e

aprovados em cada ano.
No sentido de superar a situação mencionada,
um conjunto

de iniciativas

designadamente

que concretizem

a campanha

recomenda-se

que a Direcção empreenda

um rápido reforço dos Fundos de Capital,

de angariação

de fundos

que foi prevista

no Plano de

Actividades para 2018 aprovado na Assembleia Geral de 31 de Janeiro passado.
Recomenda-se

igualmente

nomeadamente

por intermédio

entidades
próximo

que prossiga

da apresentação

públicas e o apoio solidário
um trabalho

financeiras
cumprimento

persistente

que permitam

no esforço

de captação

de candidaturas

de instituições

e um continuado

privadas.

empenho

manter a qualidade e o dinamismo

de financiamento,

a cofinanciamentos

em assegurar as condições
dos serviços prestados no

da missão social da Associação ReCriar Caminhos.

Coimbra, 22 de Março de 2018
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Prevê-se para o futuro
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