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Acta número um de dois mil e vinte 

 

No dia 30 de Março de 2020, reuniu-se o Conselho Fiscal da Fundação Betânia, 

constituído por Maria Eduarda da Silva Soares Ribeiro, Maria José de Souza Pereira 

Melo Antunes e Maria do Céu da Silva Tostão, para apreciar o Relatório de Actividades 

e Contas relativos a 2019. Dado que o país tem estado em período de Emergência, a 

reunião processou-se através de tele conferência. 

Os membros do Conselho Fiscal começaram por recordar, com muita saudade e 

gratidão, a Professora Manuela Silva, Presidente e fundadora da Fundação Betânia, 

cujo falecimento ocorreu em 7 de Outubro de 2019. Manifestaram também o desejo de 

que o exemplo e os ensinamentos de Manuela Silva continuassem a inspirar todos os 

que participam e venham a participar nas actividades da Fundação, norteadas pela 

vontade de contribuir para uma consciência ética face aos desafios do mundo actual, 

numa mundividência de matriz cristã. 

Tendo-se procedido à apreciação do Relatório e das Contas relativos ao ano em 

apreciação, passou-se à aprovação dos mesmos, Em anexo à presente Acta figura o 

Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2019, onde se refere que as 

demonstrações financeiras incluídas no conjunto de documentos de prestação de 

contas foram preparadas de acordo com os normativos contabilísticos em vigor e 

obedeceram aos preceitos legais adoptados, exprimindo dessa forma a correta situação 

patrimonial da Fundação Betânia. 

De assinar que o Conselho Fiscal contou sempre com a colaboração do Conselho de 

Administração, o qual respondeu prontamente a todas as solicitações e pedidos de 

esclarecimentos que lhe foram enviados. 

Os membros do Conselho Fiscal verificaram com apreço que as actividades 

desenvolvidas em 2019 continuaram a corresponder aos objectivos prosseguidos pela 

Fundação, pese embora alguma diminuição, motivada pela doença e posterior 

falecimento da sua Presidente. De assinalar contudo que, de acordo com o Relatório de 

Actividades, foi possível efectuar um número não despiciendo eventos, sendo de 

destacar os que estão ligados á Rede “Cuidar da Casa Comum”. De referir ainda o 

valioso trabalho desenvolvido com a alimentação, durante todo o ano, do site e do 

blogue da Fundação, que constitui um elo de ligação imprescindível entre todos os seus 

colaboradores e amigos. 
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De acordo com os Estatutos que regem a Fundação, os membros do Conselho Fiscal 

cumpriram com o seu segundo mandato, não podendo ser reconduzidos para um 

próximo mandato. No cumprimento do exposto nos referidos Estatutos, o Conselho 

Fiscal propõe, para o mandato que se inicia a partir de Março de 2020, os nomes de 

José Patrício, Luísa França e Maria Alice Oliveira, que submete à aprovação do 

Conselho de Administração. 

De acordo com a legislação, a presente Acta terá que ser digitalizada. Nada mais 

havendo a discutir, decidiu-se dar por finda a reunião, tendo-se procedido à redacção 

da presente Acta, que vai ser assim assinada pelos membros do Conselho Fiscal  

 

Lisboa, 30 de Março de 2020 

 

 

       

Maria Eduarda da Silva Soares Ribeiro 

 

 

       

Maria José de Souza Pereira Melo Antunes 

 

 

       

Maria do Céu da Silva Tostão 
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Parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2019 
 

 

 

 

No dia 30 de Março de dois mil e vinte, o Conselho Fiscal da Fundação Betânia 

procedeu à emissão do seu parecer sobre o Relatório de Actividades e Contas 

referentes ao exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e dezanove. 

 

Os membros do Conselho Fiscal começaram por homenagear a memória da 

Professora Manuela Silva, Presidente e fundadora da Fundação Betânia, cujo 

falecimento ocorreu em 7 de Outubro de 2019. Manifestaram também o desejo 

de que o seu exemplo e os seus ensinamentos continuassem a inspirar as 

futuras actividades da Fundação, norteadas pela vontade de contribuir para uma 

consciência ética face aos desafios do mundo actual, numa mundividência de 

matriz cristã. 

 

O Conselho Fiscal contou sempre com a colaboração do Conselho de 

Administração, o qual respondeu prontamente a todas as solicitações e pedidos 

de esclarecimentos que lhe foram enviados. 

 

Em virtude da doença e do falecimento da Professora Manuela Silva, a 

actividade da Fundação, no ano de 2019, conheceu um decréscimo. Apesar de 

tudo, o Plano de Actividades desenhado para o exercício apenas ficou aquém 

do projectado relativamente a um número reduzido de eventos, de acordo com 

o Relatório de Actividades do Conselho de Administração. 

 

O total dos ganhos do período decresceu em 1907,83 euros, por comparação 

com o ano anterior, em resultado sobretudo da redução das receitas com  
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Encontros e Conferências (menos 730 euros). Este decréscimo reflecte o menor 

número de actividades realizadas pela Fundação, o que também se fez sentir 

relativamente aos gastos, que desceram 1776,70 euros, em comparação com 

2018. No que respeita aos gastos, é de assinalar ainda que ficou em falta o 

pagamento do IMI, que só foi pago em 2020. 

 

O valor dos donativos ascendeu a 1456,67 euros, em 2019, um valor 

significativo, face aos encargos suportados pela Fundação. Estas dádivas foram 

imprescindíveis para a realização das actividades da Fundação, o que aponta 

para a necessidade de se vir a obter, num próximo futuro, fontes adicionais de 

financiamento, designadamente através do recurso a mais actividades 

geradoras de receitas, bem como a uma gestão cuidadosa do património da 

Fundação.  

 

Pelo segundo ano consecutivo, o resultado líquido do período foi negativo 

(268,34 e 137,21 euros, respectivamente em 2019 e 2018), o que reflecte a 

necessidade de aumentar as receitas, já referida em parágrafo anterior. No 

entanto, os valores em análise continuam a ser reduzidos, sendo por enquanto 

cobertos pelos meios financeiros da Fundação. 

 

O Balanço da Fundação mantem-se sólido, tendo-se registado uma valorização 

dos activos fixos tangíveis da Fundação, em virtude da generosa oferta de um 

imóvel, após a morte da sua fundadora. Em 2018 o total destes activos era da 

ordem dos 47017,58 euros, passando para 105146,63 euros em 2019. 

 

Após a análise do Relatório de Actividades que relata os aspectos mais 

significativos das iniciativas desenvolvidas ao longo do ano, o Conselho Fiscal 

verificou que os documentos de prestação de Contas foram preparados de 

acordo com os normativos contabilísticos em vigor e obedeceram aos preceitos  
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legais adoptados, exprimindo a correcta situação Patrimonial da Fundação 

Betânia. 

 

Face ao exposto damos parecer favorável no sentido de que seja aprovado o 

Relatório de Actividades e Contas referentes ao ano de dois mil e dezanove. 

 

Os membros do Conselho Fiscal dão por terminado o seu trabalho, porque de 

acordo com os Estatutos completaram o segundo mandato, não havendo lugar 

a renovação. Para o efeito, o Conselho Fiscal apresentou, de acordo com o 

disposto estatutariamente, propostas sobre os nomes a integrar o próximo 

mandato, aguardando a aprovação do Conselho de Administração.  

 

Lisboa, 30 de Março de 2019 

 

O Conselho Fiscal 

 
 

       
(Maria Eduarda da Silva Soares Ribeiro) 

 
 
 

       
(Maria José de Souza Pereira Melo Antunes) 

 
 
 

       
(Maria do Céu da Silva Tostão) 

 
 


