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COMUNICADO 

 
 
 

Lisboa, 25 Julho de 2022 
 
Assunto: Assembleia de Contas 2021 
 
 
Exmos. Associados,  
 

Com o decorrer do tempo vamos prosseguindo na tarefa de repor a normalidade na nossa Federação, 

em particular nas atividades correntes que, em resultado das vicissitudes que ocorreram nas eleições e 

o facto de serem tardias, tiveram e continuam a ter consequências nefastas para a FNK-P e que afetam 

o seu normal funcionamento, ultrapassando a Direção, a qual também está refém deste procedimento 

durante este longo período, até porque existem outras obrigatoriedades e projetos federativos em 

velocidade cruzeiro. 

 

Têm, entre todas, particular relevo as que se prendem com a tão necessária preparação do Relatório e 

Contas 2021, sendo-vos devida uma explicação sobre o atual estado dessas diligências.  

 

Temos contado com a inestimável contribuição dos prestadores especializados de serviços, o  ROC e o 

TOC, os quais, apesar de só tardiamente terem podido iniciar os seus trabalhos, têm feito um grande 

esforço para recuperar o atraso que toda a calendarização sofreu.  

 

Esta informação foi já prestada ao IPDJ, ao Conselho Fiscal e a fornecedores, sendo a que segue em 

grande parte reprodução dela.  

 

Com efeito, como é do conhecimento público, só após as últimas eleições – muito mais tarde do que 

seria normal – foi possível preparar as contas,  nomeadamento o segundo semestre e  fazê-las finalizar 

pelo TOC, atividade que decorreu entre Março e Abril do corrente ano, para as submeter à análise do 

ROC, a qual foi feita desde Maio último. 

 

Assim, sabendo que estamos a atravessar circunstâncias extraordinárias, temos consciência das 

dificuldades acrescidas que aqueles profissionais enfrentaram, já que iniciaram tardiamente a sua 

prestação, têm dificuldade em obter os documentos bancários necessários, porque ainda estamos sob 

autorizações provisórias, e procuram o maior rigor apesar das convulsões registadas. 

 

As contas foram, assim, finalizadas e, estando presentes ao Conselho Fiscal para que este as analise e 

emita os seus relatório e parecer, poderemos, após esse derradeiro passo, proceder em Assembleia 

Geral à apreciação dos documentos de prestação de contas.  

 

Tudo considerado, não devemos fazer previsões, porque tal não está na disposição da Direcção, mas, na 

ordem lógica das coisas e de acordo com o reporte que temos, essa sessão da Assembleia poderá 
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realizar-se no início do próximo mês de Setembro e de seguida será permitido desencadear vários 

procedimentos e obrigatoriedades que determinarão o normal funcionamento da FNK-P.  

  

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

 
 

O Presidente da FNK-P, 
 

  
 

(Carlos Alexandre Silva) 
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