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CERTIFICACAO LEGAL DAS CONTAS
RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS
DEMONSTIìAÇÕES IJINANCEIRAS

OPINIÃO COM ÊNI'NSNS
Audìtámos as rlemonstrações financeiras anexas de FEDERAÇAO PORI'UGUESA DE LUI'AS
AMADORAS, que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020 (que evidencia um total
dc 275.218,03 euros e um total de capital próprio de 95.849,73 euros, incluindo um resultado
líquido de 1.959,30 euros), a demonstração dos resuÌtados por naturezas, a demonstração clos
resuìtados por funções e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data,
c as notas anexas as demonstrações financeiras que ìncluem um resumo das políticas
contabi | ísticas s igniÍicativas.

I'.m nossa opinìão, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadcira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição flnanceira dc'F'IÌì)L.IRAÇÀC) PORI'UGUIIS^
I)fr LUI'AS AMADORAS, em 31 de Dezembro de 2020, e o seu desempenho financeiro e fluxos
dc caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato
Irirranceiro adotrrdas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

IìASI]S PARA A OPINIÃO COM ÊNTNSUS

A nossa auditorria foi efetuada de acordo com as Normas Intemacionais de Auditoria (ISA)
demais normas

,e

c

orientacões tecnicas e eticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
i

As

nossas rcsponsabiìidades nos termos dessas normas estão descritas
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo.

rìa

secçãcr

"ResponsabiJidaLdes do

Somos indepenclentes da F,ntidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos cticos lros
termos do código de etica da Ordem dos Revisores Oficiais de (lontas.

lrstamos conviclios dc que a prova de auditoria que obtjvemos e suficiente e apropriada para
proporcionar unna base para a nossa opiniào com Ênfases.
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Conforme referido no Iìelatório de Gestão, há incertezas quanto a evoÌução da economia
nacional, por efeito do encerramento administrativo, decretado pelas várias declarações
de estado de emergência, quer em2020, quer já no exercício de2027, devido ao surto
pandémico do Clovid-19, pelo que não são ainda mensuráveis as suas implicações
negativas, quer no sector, quer na actividade da lìederação.

2-

Os Fundos Patrjmoniais da Federação foram reforçados, no exercício, em 80.000,00 euros,
por efeito de uma doação, constituída pela oferta de oito tapetes, peÌa UWW à ÌrPÌ,A, para
o desenvolvimento da actividade, naquele montante, segundo estimado de acordo com o
seu valor comercial.

A nossa opinião não e modiÍicada em reÌação a estas matérias.

IÌI]SPONSAIìILIDADIS DO OIÌGÃO Dt] GESTÃo PnI,AS DTÌMoNSTRACÕIìS
IìINANCIIIlÌAS
O órgão de gestão e responsável pela:

'/

preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriacÌa
a posição fjnanceira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da lÌntidade de acordo

com as Normas de ContabiUdade e Relato Financeiro adotadas em Portuqal atraves do
Sistema de Normalização Contabilística;

'/
'/

elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

criação e manutenção de um sistema de controlo intemo apropriado para permitir a
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou
erro;

'/
'/

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando
apìicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das
atividades.

RESPONSAIìIIIDADES

DO

AUDITOR

PELA

AUDITOIìIA

DAS

DEMONSTRAçÕIìS F'INANCEIRAS

A

nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as dcmonstraçõe.s
financejras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir
um relatório onde conste a nossa opmrao.

Segurança razoáveÌ e um nível elevado de segurança mas não e uma garantia dc quc uma
auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quar,dcr
exista.

As clistorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou
conjuntamente, se possa razoavelmente esperaÍ que infÌuenciem decisões económjcas dos
utilizadore.s tomaclas com basc nessas demonstrações financciras.

Como parte cle uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais c:
rnantemos ceticismo profissional durante a auditoria e tambem:
,/ iclentificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras,
clevicìo a fraucle ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
rcsponclam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficient.e e aProPriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material
devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devjdo a erro,
dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, Íalsas
declarações ou sobreposição ao controlo interno;

./
,/
,/

de
obtemos uma compreensão clo controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo
não
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas

para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
avaìiamos a adequação clas políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respc.tivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

concluímos sobre a apropriação clo uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da
continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualguer incerteza material
relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas
sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos
para as
quc- exlste uma incerteza material, devemos chamar a atenção no lìosso relatório
cìivulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações
não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na
prova de auditoria obtida ate à data do nosso relatório. Porem, acontecimentos ou conclições

,/
,/

futuras podem levar a que a ]:,ntidade descontinue as suas atjvidades;
avaÌiamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financc'iras,
incÌuindo as divulgações, e se essas demclnstrações financeiras rcpreseutam as transaçocs c
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma aPresentação apropriada;
comunicamos com os encarregados da govemação, entre outros assuntos,

o âmbito e o

calenclário planeado cla audjtoria, e as concÌusões significativas da auditoria lncluindo
qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.
do
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante
relatório de gestão coÌTì as demonstrações financerras.

I{ELATO SOIìRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTAIìES
Sobre o relatório de actividades

Dando cumprimento ao arta 457a, no 3, e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de
Parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos Ìegais 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
Entidade, não identificámos incorreções materia
Lisboa, 1 de Tulho de 2021
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