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Assunto: Contabilidade de 2020 - Parecer do Conselho de Administração
Ao Conselho Fiscal da Fundação Mário Botas
Ex.mos Senhores:
Em conformidade com as disposições legais e estatutárias em vigor, o Conselho de
Administração da Fundação Mário Botas vem submeter à apreciação de V.as Exas. o Relatório
de Gestão e Contas respeitante ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.
1. SITUAÇÃO MACROECONÓMICA ENVOLVENTE
A economia portuguesa em 2020 caracterizou-se pelos efeitos da pandemia sanitária,
com decréscino acentuado da actividade económica por efeito da diminuição acentuada das
exportações, com aumento da taxa se desemprego e diminuição acentuada dos rendimentos
das famílias. A tal conjuntura acresceu a recessão causada pelos problemas decorrentes da
crise internacional e pelos problemas estruturais da economia portuguesa e o compromisso de
saldar a dívida externa, ainda que haja sinais consistentes de inversão da situação prazo.
2. ACTIVIDADE DA FUNDAÇÃO
A actividade da Fundação durante o exercício de 2020 evoluiu de acordo com o
descrito no Relatório de Gestão e Actividades respectivo.
Do Relatório e Contas referente a 2020 ressaltam:
• O CA da FMB alienou um apartamento de sua propriedade, sito no N.º 3 da Rua
Luciano Freire, com vista a fazer face a exentuais despesas implicadas pelas
alterações do Projecto de Segurabça contra incêndios;.
• O valor das rendas do do seu património imobiliário foi de 39 228,00 € .
• O resultado do exercício saldou-se por um valor positivo de 115 106,93 €.
• O Resultado operacional (antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos) foi de 115 106,93 €..
Não ocorreram acontecimentos susceptíveis de implicar ajustamentos das contas do exercício.
Nazaré, 26 de Setembro de 2021
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