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Parecer  

Relativo ao Relatório e Contas AIA-CTS 2018 

 

O Conselho Fiscal da Associação Ibero-Americana CTS na Educação em Ciência 

(AIA-CTS), constituído pelos membros associados Fátima Paixão (Portugal), 

presidente, Jose María Oliva (Espanha) e Maria Delourdes Maciel (Brasil), vogais, 

reuniu, de forma eletrónica, no dia 16 de novembro de 2020, com vista a dar 

cumprimento ao n.º 2 do Art.º 19.º dos Estatutos da Associação Ibero-americana 

Ciência-Tecnologia e Sociedade na Educação em Ciência, com o ponto único de 

"Examinar as contas da Associação e emitir o respetivo parecer a apresentar aos 

membros da Assembleia Geral". 

O documento “Relatório e Contas da AIA-CTS 2018” que foi alvo de análise pelo 

Conselho Fiscal diz respeito ao ano de 2018, e foi atempadamente enviado pela 

Direção à presidente do Conselho Fiscal. O documento supracitado engloba: I. 

Relatório de Atividades; II. Relatório Financeiro e III. Evolução previsível.  

O Relatório de Atividades apresenta, de forma clara, coerente e precisa, as 

atividades desenvolvidas com vista à prossecução dos objetivos da AIA-CTS, as 

quais, desenvolvendo o trabalho dos dois anos anteriores, respeitam as ideias 

explicitadas no Programa de Candidatura da sua presidente.  

As Contas da Associação, relativas ao ano de 2018, são explicitadas no Relatório 

Financeiro e encontram-se devidamente justificadas, de acordo com o Decreto-Lei 

36-A/2011, de 9 de março, que rege os princípios contabilísticos da prestação de 

contas em regime de caixa, aplicáveis na presente situação. O Relatório Financeiro 

apresenta as demonstrações financeiras inscritas nos mapas exigidos pelas 

Entidades do Setor não Lucrativo, em Portugal, país em que a Associação tem a sua 

sede, que foram definidos pela Portaria 105/2011, de 14 de março, ou seja, os 

Mapas de Recebimentos e Pagamentos, neste caso, respeitantes aos anos de 2018, 
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bem como a previsão da evolução financeira da AIA-CTS. Não é apresentado o 

Mapa do Património Fixo por não existir património fixo da Associação.  

Assim, e analisadas as contas, no ano 2018, o saldo positivo proveniente do ano 

anterior foi de 10 961,93 €, os recebimentos importaram em 5 145,72 € e as 

despesas em 953,25 €, sendo o saldo positivo a transitar para o ano seguinte de 

15 154,40 €. 

Sobre Direitos e compromissos futuros para o ano 2019, o correspondente Mapa 

exibido no Relatório Financeiro 2018 evidencia que os compromissos dizem respeito 

a quotas de 2019 antecipadamente pagas em 2018. 

O Conselho Fiscal constata, assim, que, no âmbito do desenvolvimento das 

atividades previstas, o saldo da AIA-CTS cresceu, tendo o saldo positivo de 2018 

para 2019 crescido 4 192,47 €. 

A evolução previsível para o ano 2019 destaca o apoio à organização do VII 

Seminário Ibero-americano, a realizar na Universidade de Valência, Espanha, 

direcionando-se também para continuar a divulgar a AIA-CTS e angariar novos 

associados bem como a publicar dois Boletins da AIA.  

O Conselho Fiscal evidencia, deste modo, que a direção da AIA-CTS, cumprindo os 

seus objetivos no que respeita ao desenvolvimento das atividades a que se propôs, 

seguiu uma gestão controlada em prol do crescimento e desenvolvimento da 

Associação. 

No cumprimento dos Estatutos da Associação Ibero-americana CTS na Educação 

em Ciência (AIA-CTS), o Conselho Fiscal emite um Parecer de total confiança 

relativo às Contas de 2018, que lhe foram apresentadas e congratula-se, ainda, pela 

qualidade da informação prestada a este Conselho Fiscal e pela qualidade do 

Relatório da Direção da AIA-CTS. 

 

Castelo Branco, Portugal, 16 de novembro de 2020 

O Conselho Fiscal  

Fátima Paixão 
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Jose María Oliva  

Maria Delourdes Maciel 


