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I. Orgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

Presidente – Sandra Brás dos Santos

Vice-Presidente – Isabel Marrafa Valente

Direção

Presidente – Vítor David Pereira Simões

Conselho Fiscal

Presidente – Sandra C. Antunes de Oliveira
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II. Relatório de Atividades

Desde o início da atividade da cooperativa - efetivo desde o ano
2007 - foram empreendidos esforços pelo coletivo de cooperantes e
pelas direções legalmente eleitas, no sentido de:

 Desenvolver ações destinadas ao estabelecimento de fundações
para a consistência e credibilidade da cooperativa;

 Apostar na formação dos membros da cooperativa;
 Desenvolver projetos nas áreas de psicomotricidade,

gerontricidade, sensibilização ambiental, envolvimento
comunitário, facilitação de processos e animação cultural;

O coletivo de cooperantes demonstra-se unanimemente empenhado em
obter resultados positivos para a cooperativa. A atual conjuntura
económica permanece pouco favorável, não permitindo efetuar
previsões seguras. Todavia, durante o ano de 2014, a cooperativa
prosseguiu a constituição quadro de pessoal para execução dos
projectos em curso – internamente, foi solicitado um aoio Estímulo
emprego ao IEFP. Internamente, o  voluntariado dos seus membros
continuou todavia a ter um papel fundamental, até à estabilização
adequada das solicitações da atividade - com a concretização dos
projetos entretanto delineados pelos cooperantes.

O ano de 2014 foi marcado pelo arranque de um projecto importante
e a candidatura aprovada de um segundo projecto de consultoria:

a) O Meu Bairro – BIPZIP 2014
No segundo semestre de 2014 foi aprovado, contratualizado e
iniciado o projecto com o apoio da CML – gabinete BipZip. É
um projecto que nasce do investimento e aposta central da
cooperativa nas metodologias participativas e envolvimento
de comunidades. O projecto decorre até Julho de 2015 no
território da Ajuda.

b) DEAR Support Team – a candidatura do membro da equipa e da

Mil Pés enquanto parceiro informal veio fortalecer a
credibilidade e qualidade da intervenção na área da Educação
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para o Desenvolvimento, Advocacy e Educação Global. Dia 23
de Dezembro chegou a resposta da Comissão Europeia aprovando
a DEAR Support Team onde a cooperante Sandra Oliveira é key
expert em Comunicação, capitalização e formação.

O ano de 201 foi marcado pela ausência no estrangeiro do
cooperante Marc-Tell Bonnet e da cooperante Sandra Brás dos
Santos, que provoca alguns atrasos nas reuniões de assembleia-
geral e aprovação de questões burocráticas.

Entre elas, de destacar, a aprovada mudança denominação legal pela
Assembleia Geral em Dezembro 2014 – tendo desde essa data sido
iniciado o processo legal de mudança de nome e consequente
registo. 

Face à conjuntura económica do ano 2014, presentes os esforços dos
cooperantes, o ano 2014 terminou com um balanço favorável. De
realçar que este balanço favorável teve um desfecho desfavorável –
as finanças continuaram a não aceitar a cooperativa com Entidade
sem fins lucrativos, pelo que além da mudança do nome foi inserida
claramente essa mudança nos estatutos, elo que o processo de
registo legal se tornou mais complexo e demorado. 

Aguardamos para o início do ano 2014, o encetar de novas
candidaturas e projetos.
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III. Demonstração Financeira (a 31 de Dezembro de 2014)

Análise económico financeira:

Como demonstrado pela documentação apresentada pelo TOC Luís
Pirão, responsável pela contabilidade da MIL PÉS CRL, a totalidade
dos rendimentos da cooperativa ascenderam a €33,252.89, tendo sido
maioritariamente constituídos pela realização de atividades e
eventos pelos membros da cooperativa.

A totalidade dos gastos ascenderam a um total de €13,438.66, sendo
na quase totalidade relativos a fornecimentos e serviços externos
- coincidente com a ausência da constituição de um quadro de
pessoal desde o início da cooperativa.

O resultado líquido do período foi de €16,367.97 sendo o total do
passivo de €5,189.70.

De salientar que a Cooperativa não é devedora de qualquer
importância ao Estado ou à segurança social, tendo sido registada
no final de 2012 como entidade ativa e tendo pela primeira vez
constituído quadro de pessoal, encontrando-se assim a situação
regularizada perante estas entidades.

Anexos na secção V:

1. Balancete 
2. Demonstração de resultados 
3. Balanço 2012 (resumo)

Lisboa, 14 de Março de 2014

A Direção
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IV. Relatório e parecer do Conselho Fiscal

Tendo o conselho fiscal verificado e analisado a documentação 
financeira e contabilística fornecida pelo TOC Luís Pirão, face à 
conformidade e legalidade da mesma, deliberou positivamente face 
ao encerramento das contas da MIL PÉS CRL no ano fiscal 2014.

Anexo constante na secção V: 4. Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal
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V. Anexos
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Parecer do Conselho Fiscal

Encerramento de contas do ano fiscal 2014

Tendo o conselho fiscal verificado e analisado a documentação
financeira e contabilística fornecida pelo TOC Luís Pirão, face à
conformidade e legalidade da mesma, deliberou positivamente face
ao encerramento das contas da MIL PÉS CRL no ano fiscal 2014.

Por ser verdade, vai este parecer assinado e será apresentado na
Assembleia-geral da cooperativa convocada para 14 de Março de
2014, na sede da cooperativa.

Lisboa, 14 de Março de 2014

O Conselho Fiscal
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Lisboa, 14 de Março de 2015

O Técnico Oficial de Contas                        A Direção

              

    

___________________________                      
_____________________
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14 de Março de 2014
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