
 

 

 

 

Parecer do Conselho Fiscal 

 

Em conformidade com as disposições legais e estatutárias e pelo mandato que nos foi 

confiado vimos, pelo presente, emitir o nosso Parecer sobre o Relatório Síntese de 

Actividades e Contas apresentado pela Direcção relativos ao exercício do ano de 2020. 

Verificámos que o Relatório refere os aspectos essenciais da actividade desenvolvida pela 

APCC e que o Balanço e a Demonstração de Resultados e demais elementos anexos dão 

satisfação às disposições legais em vigor.  

Deste modo somos de parecer que a Assembleia Geral da APCC aprove: 

Ponto um: O Relatório de Actividades e Contas do exercício de 2020. 

Ponto dois: A proposta da Direcção da APCC para que o saldo da conta de Resultados 
Líquidos apurado no exercício, num montante de 51.323,26€, transite para a conta de 
Resultados Transitados. 

Por último o Conselho Fiscal apresenta as seguintes notas e recomendações: 

1. O Conselho Fiscal julga relevante enaltecer a Direcção da APCC pelos resultados 
obtidos em 2020, num ano marcado pela pandemia que obrigou a uma alteração 
profunda de todas as actividades relevantes previstas pela Direcção da APCC para 
este ano, bem como pelo apoio e comunicação junto do Sector imprescindíveis dadas 
as várias alterações efectuadas na actividades da APCC, e dos seus Associados, e 
também de nova legislação aplicável ao nosso Sector. 

2. Dada a não adesão às Bolsas Talentum, o Conselho Fiscal recomenda à Direcção da 
APCC que reanalise as regras de atribuição, processo de adesão e promova a 
comunicação desta iniciativa junto dos Associados e dos Profissionais do Sector, de 
forma a que o ano de 2021 seja marcado pelo inicio da sua atribuição.   

3. Dado o crescimento de 2019 para 2020 (+120%) da rubrica “Clientes cobrança 
duvidosa” (Conta 217 do Balancete), o Conselho Fiscal recomenda que a Direcção 
reanalise o processo de controle e cobrança e em especial das dividas de cobrança 
duvidosa. Esta recomendação é mais relevante pelo período de dificuldades 
financeiras que ainda iremos atravessar em 2021 com impacto transversalmente em 
todo os sectores empresarias, e que o nosso não será excepção. 

 

 



 

 

 

4. O valor existente em Depósitos à Ordem (Conta 12 do Balancete) em 31/Dez/2020 
no valor de 299.063,75€ apresenta uma boa evolução desta rubrica, no entanto 
mantém-se o comentário efectuado pelo Conselho Fiscal no ano fiscal transacto de 
recomendar à Direcção da APCC uma analise detalhada da diversificação do 
investimento em produtos de risco moderado e não apenas a utilização de depósitos 
à ordem de valor elevado.  

Lisboa, 19 de Fevereiro de 2021 

O Conselho Fiscal 
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