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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Ex.mos Senhores Acionistas, 

Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos foi conferido, vimos submeter à Vossa 

apreciação o relatório da nossa atividade e o parecer sobre os documentos de prestação de contas e sobre o relatório 

apresentados pelo Conselho de Administração da PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE 

CAPITAL DE RISCO, S.A., referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021. 

Desde a nossa entrada em funções, no dia 1 de janeiro de 2022, acompanhámos a atividade da Empresa, 

verificando, com a extensão considerada aconselhável, os valores patrimoniais, os registos contabilísticos e 

documentos que lhes servem de suporte, bem como o cumprimento das normas legais e estatutárias. 

Como habitualmente, o Conselho de Administração e os Serviços prestaram-nos com prontidão todos os 

esclarecimentos e informações que solicitámos. 

Acompanhámos igualmente o desenvolvimento dos trabalhos efetuados pela Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas e apreciámos a sua certificação legal das contas sem reservas, cujo conteúdo mereceu a nossa concordância. 

Encerrado o período, analisámos o relatório do Conselho de Administração, o balanço, a demonstração dos 

resultados por naturezas, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa 

relativas ao ano findo naquela data, e o Anexo às demostrações financeiras que inclui um resumo das políticas 

contabilísticas significativas. 

Apreciámos o Relatório de Boas Práticas do Governo Societário, elaborado pela Sociedade nos termos do artigo 

54.º n.º 2, do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, o qual contém informação atual e completa, nos termos 

do n.º 1 do mesmo artigo e cumpre, em todos os aspetos materiais, a legislação e demais normas aplicáveis. 

Considerando o relatório de gestão, que contém uma proposta para aplicação dos resultados, explana, com 

suficiente clareza, a evolução dos negócios sociais e que as demonstrações financeiras refletem a correta situação 

patrimonial da Empresa e os resultados das suas operações, somos de parecer que merecem ser aprovados pela 

Assembleia Geral: 
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1 - O relatório de gestão e as demonstrações financeiras, referentes ao período de 2021, apresentados pelo 

Conselho de Administração;  

2 - A proposta de aplicação de resultados constante do mesmo relatório. 

 

 

O Conselho Fiscal 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Presidente – Ana Sofia Ferreira Pires da Silva 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Vogal – António Henrique Gomes de Almeida 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
Vogal – Santos Carvalho & Associados, SROC, S.A., 

representada por: 
André Miguel Andrade e Silva Junqueira Mendonça 
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