
Parecer do Conselho Fiscal ao Relatório de Contas 
de 2005
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Presidente: Nuno Charneca (Sócio n.º 19)
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Foram facultados para apreciação do Conselho Fiscal  (CF),  pela  Direcção da 

ABIC, os seguintes documentos:

• Relatório de Actividades de 2005

• Demonstração de Resultados de 2005

• Balanço com registo de activos e passivos datado de 31 de Dezembro de 

2005

Da  apreciação  dos  documentos  surgiram  dúvidas  que  oportunamente  foram 

esclarecidas pela Direcção da ABIC. 

Na opinião do CF a Direcção deveria fazer um esforço para detalhar melhor a 

origem das despesas, de forma a que se possa determinar se são referentes a 

viagens, estadias, alimentação ou outras.

A Direcção apresentou, para o ano de 2005, um resultado liquido do exercício 

negativo  no  valor  de  496.52.  O  CF  faz  notar  que  a  principal  fonte  de 

financiamento da Associação continua a ser as quotas pagas pelos seus sócios, 

pelo que, aconselha a que seja feito em esforço significativo na actualização e 

manutenção da base de dados dos sócios, implementando um sistema de aviso 

de pagamento de quotas, que aliás está já previsto no Plano de Actividades da 

Direcção para o ano de 2006.

Durante o ano de 2005 foram recebidas 107 quotas quando a totalidade de sócios 

da ABIC é de cerca de 375. Isto significa que ao invés dos 1 605 € recebidos, se 

poderiam ter recebido, caso se cobrassem a totalidade das quotas e o número de 

sócios se mantivesse, cerca de 5 625 €, o que resultaria num resultado liquido do 

exercício positivo de cerca de 3 523.22 €.

Em suma, perante o que foi referido, o Conselho Fiscal emite um parecer favorável da 

actividade da Direcção da ABIC, reconhecendo o notável esforço que tem vindo a ser 

desenvolvido,  muitas  vezes sem os  devidos  recursos  humanos e  financeiros,  para  a 

melhoria da condição de bolseiro de investigação.
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Lisboa, 17 de Março de 2006

O Presidente do Conselho Fiscal

_____________________________
           Nuno Charneca

O Secretário do Conselho Fiscal

________________________________
           Francisco Curado

O Secretário do Conselho Fiscal

________________________________
           Teresa Melo
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