Relatório e Parecer do Fiscal Único

Senhores associados,
Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram, apresentamos o relatório sobre a atividade
fiscalizadora desenvolvida e damos parecer sobre o relatório de gestão e as demonstrações
financeiras apresentados pela Direção da ASC – Associação Sara Carreira (a Associação)
relativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que considerámos
adequada, a atividade da Associação. Verificámos a regularidade da escrituração contabilística e da
respetiva documentação, bem como a eficácia do sistema de controlo interno, do sistema de gestão
de risco, se existentes, na medida em que sejam relevantes para a preparação e apresentação das
demonstrações financeiras, e vigiámos também pela observância da lei e dos estatutos.
Como consequência do trabalho de revisão legal efetuado, emitimos a respetiva Certificação Legal
das Contas.
No âmbito das nossas funções verificámos que:
i)
o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração dos fluxos de caixa
e as correspondentes notas anexas permitem uma adequada compreensão da situação financeira da
Associação, dos seus resultados e dos fluxos de caixa;
ii)
as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados estão de acordo com o
normativo contabilístico aplicável;
iii)
o relatório de atividades foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares
aplicáveis; e
iv)
a proposta de aplicação de resultados não contraria as disposições legais e estatutárias
aplicáveis.
Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas da Associação e as conclusões
constantes da Certificação Legal das Contas, é nosso parecer que as demonstrações financeiras, o
relatório de atividades e a proposta de aplicação de resultados estão de acordo com os estatutos da
Associação e com as disposições contabilísticas e legais aplicáveis.
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Expressamos ainda o nosso agradecimento à Direção e aos colaboradores da Associação pelo apoio
prestado no exercício das nossas funções.
2 de maio de 2022
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
representada por:

António Joaquim Brochado Correia, ROC nº 1076
Registado na CMVM com o nº 20160688

Relatório e Parecer do Fiscal Único
31 de dezembro de 2021

ASC – Associação Sara Carreira
PwC 2 de 2

