






































































































































































































 

 
PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A. 

NIPC 502206128 
Av. Dr. Antunes Guimarães, 103 4100-079, Porto, Portugal 

e-mail: conselho.fiscal@portugalventures.pt 
 

 

ADENDA AO PARECER DO CONSELHO FISCAL RELATIVO AO  
RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO DE 2021 

 

Porto, 22 de julho de 2022 

Ex.mos Senhores Acionistas, 

Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos foi conferido, vimos submeter à Vossa 
apreciação uma adenda ao nosso parecer sobre o relatório de Governo Societário apresentado pelo Conselho de 
Administração da PORTUGAL CAPITAL VENTURES - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S.A., 
referente ao período findo em 31 de dezembro de 2021. 

No nosso parecer do Conselho Fiscal, emitido em 29 de abril de 2022, referimos que “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.”. 

Após esta data, o Ex.mo Conselho de Administração da Entidade remeteu-nos uma nova versão do Relatório de 
Governo Societário, aprovado em reunião deste órgão do dia 6 de julho de 2022, a qual continha apenas algumas 
alterações de pormenor, sem impacto material face à anterior versão deste documento. 

O Revisor Oficial de Contas emitiu, sobre esta nova versão do Relatório de Governo Societário, um novo parecer 
datado de 15 de julho de 2022, nele concluindo que era de parecer “que o RGS da Portugal Ventures reportado a 
31 de dezembro de 2021 divulga informação suficiente e atual, conforme exigido pelo artigo 54.º do Decreto-Lei 
n.º 133/2013, de 3 de outubro.”. 

Desta forma, consideramos que o parecer que expressámos em 22 de abril de 2022 se aplica igualmente à esta 
última versão do RGS apresentado pelo Ex.mo Conselho de Administração. 

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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