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Nos termos da lei e do disposto no artigo 30º, alínea d), dos Estatutos da 
ENTRAJUDA  Associação para o Apoio a Instituições de Solidariedade Social, o 
Conselho Fiscal apresenta o seu parecer sobre o Relatório da Direção e as Contas 
do exercício de 2020. 

O Conselho Fiscal acompanhou a atividade da Entrajuda ao longo do exercício e 
reuniu-se com a Direção que disponibilizou todos os esclarecimentos e informações 
complementares que foram necessários. 

Da analise efetuada ao Relatório da Direção e às Demonstrações Financeiras, o 
Conselho Fiscal considera que: 

- Está devidamente descrita no Relatório a atividade desenvolvida no período. 
- As Demonstrações Financeiras foram devidamente executadas, no que respeita aos 
critérios adotados e às normas contabilísticas aplicáveis. 
- É corretamente descrita a situação patrimonial e financeira da Instituição, 
explicando nomeadamente a redução dos donativos em espécie e o aumento dos 
donativos monetários, este último com impacto no resultado do exercício que passou 
a ser positivo, no valor de 48.157,21 mil euros 
- A Direção assegurou uma gestão cuidadosa da Instituição e mantém permanente 
atenção à procura da sua sustentabilidade. 

Assim, é parecer do Conselho Fiscal que o Relatório da Direção e as Contas do 
exercício de 2020 sejam aprovados pela Assembleia Geral. 

O Conselho Fiscal expressa o seu reconhecimento à Direção pela disponibilidade no 
apoio à sua função. 

Finalmente o Conselho Fiscal quer dar uma palavra de felicitação especial à Direção 
da ENTRAJUDA que, com os seus colaboradores e voluntários, manteve  em  pleno 
funcionamento, as diferentes áreas de intervenção da instituição e ainda lançou o 
projeto da Rede de Emergência Alimentar que foi fundamental para assegurar o 
apoio dos Bancos Alimentares  neste ano tão difícil de 2020. 

 

Lisboa, 25 de Março de 2021 

                                                                      O Conselho Fiscal 


