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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Cascais Dinâmica - Gestão de Economia,
Turismo e Empreendedorismo, EM, SA (a Empresa Municipal), que compreendem o balanço em 31
de dezembro de 2019 (que evidencia um total de € 33 967 804 e um total de capital próprio de
€28 554 018, incluindo um resultado Líquido de € 14074), a demonstração dos resultados por
naturezas, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa
relativas ao período findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que
incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quantos aos possíveis efeitos da matéria referida na secção Bases para a
opinião com reservas as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Cascais Dinâmica - Gestão de
Economia, Turismo e Empreendedorismo, EM, SA, em 31 de dezembro de 2019 e o seu
desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao período findo naquela data de acordo com as
Normas de Contabilidade e Relato Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião com reservas

Na sequência de processos de inspeção fiscal aos exercícios de 2006 a 2009 e de 2012, foram
efetuadas pela Autoridade Tributária liquidações adicionais de impostos no montante de
€ 1 490 000. Estes ajustamentos, efetuados em sede de IRC, IVA e IRS, foram considerados indevidos
e, consequentemente, foram contestados judicialmente, pelo que tem vindo a ser entendimento da
Administração não reconhecer qualquer provisão para fazer face à eventualidade de uma decisão
desfavorável aos interesses da Empresa Municipal. Não nos é possível prever o impacto da resolução
daqueles processos.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Somos
independentes da Empresa Municipal nos termos da Lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos
termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

Responsabilidades do órgão de gestão

É da responsabilidade do Conselho de Administração: (i) a preparação de demonstrações financeiras
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e
os fluxos de caixa da Empresa Municipal de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato
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Financeiro do Sistema de Normalização Contabilística; (ii) a elaboração do relatório de gestão; (iii)
a criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação
de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro; (iv) a adoção
de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; (v) a divulgação de qualquer
facto relevante que tenha influenciado a atividade, a posição financeira ou os resultados da
Empresa Municipal; e (vi) a avaliação da capacidade da Empresa Municipal de se manter em
continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas
sobre a continuidade das operações.

Responsabilidades do auditor

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório
profissional e independente baseado na nossa auditoria que inclui a nossa opinião. Incluem-se nas
nossas responsabilidades: (i) a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e
divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em
juizos e critérios definidos pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação; (ii) a
apreciação sobre se as políticas contabilísticas adotadas são adequadas e a sua divulgação
apropriada tendo em conta as circunstâncias; (iii) a verificação da aplicabilidade do pressuposto da
continuidade; e (iv) a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das
demonstrações financeiras.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do
relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento ao artigo 451 •0 n.° 3, aI. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de
parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares
aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras
auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Empresa Municipal, não
identificámos incorreções materiais.

Lisboa, 16 de janeiro de 2020

João Guilp’rme MeIo de Oliveira, em representação de
BDO & sociados - SROC
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Senhores Acionistas,

Relatório

No cumprimento do mandato que V. Exas. nos conferiram e no desempenho das nossas funções
legais e estatutárias, acompanhámos a atividade da Cascais Dinâmica - Gestão de Economia,
Turismo e Empreendedorismo, EM, SÃ, e examinámos regularmente os livros, registos
contabilísticos e demais documentação, constatámos a observância da Lei e dos estatutos e
obtivemos do Conselho de Administração os escLarecimentos, informações e documentos soLicitados.

O balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no capital
próprio, a demonstração dos fLuxos de caixa, o anexo e o relatório de gestão, Udos em conjunto com
a certificação legal das contas, permitem uma adequada compreensão da situação financeira e dos
resultados da Empresa e satisfazem as disposições legais e estatutárias em vigor. Os critérios
vajorimétricos utilizados merecem a nossa concordância.

Parecer

Assim, propomos:

1. Que sejam aprovados o relatório de gestão, o baLanço, a demonstração dos resultados por
naturezas, a demonstração das alterações no capitaL próprio, a demonstração dos fLuxos de
caixa e o correspondente anexo, apresentados pelo Conselho de Administração, relativos ao
exercício de 2019.

2. Que seja aprovada a proposta de aplicação de resuLtados apresentada pelo Conselho de
Administração.

Lisboa, 16 de janeiro de 2020
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