
PARECER DO CONSELHO FISCAL E DE 
RESPONSABILIZAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS 

ANUAIS DE 2018 DA AMNISTIA INTERNACIONAL 
PORTUGAL 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 26.º dos Estatutos da Amnistia Internacional 
Portugal (AIPT), o Conselho Fiscal e de Responsabilização (CFR) analisou o Relatório de 
Atividades e as Contas do ano de 2018, tendo deliberado por unanimidade emitir o 
seguinte parecer. 

1. Relatório de Atividades de 2018 

Da análise ao Relatório de Atividades de 2018, o CFR é da opinião que este transmite 
informação completa das atividades realizadas durante o período de 2018 pela AIPT e 
pelas suas Estruturas, reflexo da melhoria na monitorização das atividades, simplificação e 
harmonização do modelo de relatório para as Estruturas e preocupação contínua em 
proporcionar uma visão mais ampla e consolidada da organização da AIPT. 

O CFR realça a importância para o crescimento da AIPT da estratégia de capacitação da 
Equipa Executiva e da Direção, que, em 2018, foi fortalecida em variadas áreas, com 
ênfase no desenvolvimento de liderança, análise de risco e várias competências 
essenciais à fidelização de membros e apoiantes, bem como à captação de donativos.  

O envolvimento das estruturas operacionais foi reforçado por via da capacitação dos seus 
membros e da criação de manuais de apoio, que contribuiu para um melhor alinhamento 
do trabalho das Estruturas com as práticas desejadas e ainda pela atribuição de recursos 
no âmbito dos Fundos de Apoio às Estruturas (FAE). 

Relativamente à implementação do projeto de Investigação e Advocacia (I&A) destacamos 
que trouxe impacto e reconhecimento para a Secção Portuguesa, suscitando novos 
desafios, designadamente  ao nível da gestão do risco de imagem e reputação. 

O Relatório ilustra, detalhadamente, o aumento da visibilidade da AIPT e a capacidade de 
atingir novos público-alvo nas redes sociais, bem como a presença regular que teve  nos 
órgãos de comunicação social.  

Pelo exposto, o CFR recomenda, assim, a aprovação do Relatório de Atividades da 
Amnistia Internacional Portugal de 2018. 

2. Contas de 2018 

Após análise aos documentos da prestação de contas, o CFR considera que foi posto 
cuidado e rigor na elaboração das contas de 2018 e que estas transmitem uma imagem 
fiel e verdadeira da posição financeira da AIPT. 

A AIPT apresentou um resultado líquido positivo de 37.698,26 euros, um valor muito 
superior ao resultado orçamentado de -170.647,11 euros, refletindo prudência na 
elaboração do orçamento. Se por um lado, o cancelamento e adiamento de alguns 
projetos tiveram impacto na redução das despesas relativamente às previstas no 
orçamento, também houve uma diminuição dos Fornecimentos e Serviços Externos 
estimados, graças ao recurso a parcerias e à negociação de valores de serviços, bem 
como a alguns trabalhos terem sido realizados pela Equipa Executiva. 

Comparativamente a 2017, apesar do aumento de 5% dos custos operacionais, o 
incremento de 10% das receitas explica este resultado positivo, apresentando a AIPT uma 
posição e sustentabilidade financeira sólida. 

O CFR recomenda, portanto, a aprovação das Contas da Amnistia Internacional Portugal de 
2018. 
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