


 



























































































































































































































































PARECÊR DO CONSETHO FISCÂL

SOBRE O SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 2021

lntrodução

Conforme solicitado pelo Conselho de Administração da Associação Porto Digital (a Entidade), o

Conselho Fiscal procedeu ao exame dos lnstrumentos de Gestão Previsional (lGP) da Entidade,

relativos ao período 202L, aprovado em Conselho de Administração de 19 de outubro de 2020, que

compreendem uma descrição da atividade, o plano anual de atividades de investimento e financeiros

e demonstraçôes financeiras previsionais para o mencionado período

O balanço previsional para 2O21" evidencia um total de 4 326 253 euros e um capital próprio de

4 05L 248 euros, incluindo urn resultado líquido do período de 93 057 euros.

Responsabilidades

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e a apresentação da informação

previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe

servíram de base.

A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e

estimativas, contidos nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, assirn como a

conformidade com os estatutos e legislação em vigor, competindo-nos emitir um parecer profissional

e independente baseado no nosso trabalho.

0 trabalho a que procedemos teve como ob.ietivo obter uma segurança minimamente satisfatória no

referente à informação previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referidos

quanto à isenção de distorções materialmente relevantes.

Parecer

Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente

relatório sobre os instrumentos de gestão previsional.
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ASSocnÇÂo

Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação

financeíra prevísionaldos documentos acima referidos, o qualfoiexecutado tendo em vista a obtenção

de um nível de segurança minimamente satisfatória, nada chegou ao nosso conhecimento que nos

leve a concluír gue taís pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela informação e

que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e

princípios contabilísticos normalmente adotados pela entidade,

Devemos, contudo, advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da forma

esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações

poderão ser materialmente relevantes.

Considerando os elementos disponibilízados pelo Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, no

âmbito das suas competências, é de parecer que se encontram reunidas as condições para emitír

parecer favorável à aprovação dos lnstrumentos de Gestão Previsional da Assocíação Porto Digital.

Porto, 20 de outubro de 2020
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RuiManuel Pinto Co

(Presidente)

Ricardo António Beato de Carvalho

{Vogal}
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Susana Catarina lglésias Couto Rodrigues de Jesus

(Vogal e Revisora Oficial de Contas)
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