Parecer do Conselho Fiscal sobre os relatórios de contas dos
anos de 2018 e 2019 apresentados pela Direcção da
Associação Portuguesa de Geógrafos
Analisado o relatório de contas apresentado pela Direcção da APG relativo ao ano de 2018,
actualizado face à versão anterior, o Conselho Fiscal realça os seguintes aspectos:
1. As contas apresentadas reflectem o dinamismo da Associação, particularmente no que
se refere a actividades com visibilidade e impacto junto dos associados e da
comunidade, designadamente o Colóquio Ibérico e os Prémios. Houve no entanto uma
menor expressão das Oficinas de Geografia.
2. Verificou-se um exercício muito positivo, gerador de um saldo de €24,408,18. Tal
permite à APG ter uma sólida base financeira (saldo bancário de €89,906,76) para
continuar a dinamizar as actividades programadas e dar valor aos seus associados.
No que se refere ao relatório de contas apresentado pela Direcção da APG relativo ao ano de
2019, o Conselho Fiscal realça os seguintes aspectos:
1. Reitera a confirmação do dinamismo da Associação. Neste caso com particular
expressão do Congresso da Geografia Portuguesa e do incremento das quotizações face
a 2018 (+ 17,4%).
2. Apesar do exercício apresentar um saldo negativo na ordem do €6.408,22 o saldo
bancário da APG continua bastante elevado, permitindo a dinamização de actividades
de promoção da visibilidade da geografia e dos geógrafos.
Na sequência do acima referido e considerando que ambos os relatórios dos exercícios de 2018
e 2019 estão suportados por informação certificada pela contabilista da APG, o Conselho Fiscal
delibera propor a sua aprovação.
Por último, o Conselho Fiscal salienta o rigor, o empenho e o dinamismo da Direcção da
Associação na promoção da Geografia Portuguesa durante este último biénio.
Lisboa, 20 de Abril de 2020
Pelo Conselho Fiscal

Rui Pedro Julião
Presidente do Conselho Fiscal
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