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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS

Opinião

Ar-rditámos as demonstrações Í-rnanceiras anexas da Facr-rldade de Medicina Dentária da Universidade de
Lisboa (a Entidade), que compreendem o balanÇo em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de
15.723.735,58 euros e um total do património líquido de 13.878.672^89 euros. incluindo um resultado
líqnido negativo de265.214-57 euros), a demonstração dos resrútados por natureza. a demonstração das
alterações no património líquidor a demonstração dos Íluxos de caixa. relativos ao ano Íindo naquela data.
e o anexo às denionstrações financeiras, que inclui urr resllmo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião. as demonstrações flnanceiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada. err
todos os aspetos materiais, a posição financeira da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de
Lisboa em 31 de dezembro de 2021. o seu desernpenho hnanceiro e os Ílurxos de caixa relativos ao ano
findo naquela data cle acordo com o Sistema de Normalrzaçáo Contabilística para as Administrações
Públicas.

Bases para a opinião

A rtossa ar-rditoria foi efêtuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (lSA) e demais norntas
e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oflciais de Contas. As nossas responsabilidacles
nos tennos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do aticlitor pela auditoria das
demonstrações flnanceiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os
demais requisitos eticos nos termos do código de etica da Ordem dos Revisores OÍlciais de Contas.

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriad a para proporcionar Lura
base para a nossa opinião.

Ênfase

Cottforme referido na nota 17 clo anexo, o recente conflito arrnado entre a Rúrssia e a Ucrânia ameaça at-etar
as economias ocidentais, nomeadamente, com a crescente instabilidade dos mercados Í'rnanceiros e o
acentuar da pressão na subicla dos preços da energia e das mercadorias em geral (que já se tinha começado
a sentir com a panden-ria COVID- 19). Assim. a Entidade deverá aferir os potenciais impactos desta sittraçào
na slla atividade operacional e nas demonstrações f-rnanceiras futuras.

A nossa opinião não e modiÍ'icada ern relação a esta matéria.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações Íinanceiras

O orgão de gestão é responsável pela:

preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição
financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;
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- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

- criação e manlrtenção de um sisterna de controlo intemo apropriado para pennitir a preparação de

demonstrações flnanceiras isentas de distorções materiais devido a Íiaude ou a erro;

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divtilgando, quanclo aplicável, as

matérias qlre possam suscitar dúvidas signiÍicativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurançarazoável sobre se as demonstrações financeiras como

um todo estão isentas de distorções materiais devido a fiaude ou a erro, e emitir r,rm reiatório onde conste a

nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança. mas não é uma garantia de que urna

auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As

distorções podem ter origem em Íiaude oll erro e são consideradas materiais se. isoladas ou conjuntamente"

se possa razoavelmente esperar que inÍ1r-renciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base

nessas demonstrações flnanceiras.

Como parte cle uma auclitoria de acordo com as ISA. Íazemos .iulgamentos proÍissionais e mantenlos

ceticismo profissional dr"rrante a auditoria e também:

iclentiflcarnos e avalialnos os riscos de distorção material das demonstrações Íinanceiras, devido a
flar-rde ou a erro. concebemos e executamos procedimentos de ar-rditoria qlle respondam a esses riscos.

e obtemos prova de auditoria que seja suficier-rte e apropriadapara proporcionar Llma base para a nossa

opinião. O risco de não detetar uma clistorção material devido a fraude e maior do que o risco de não

detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsiÍicação.
omissões intencionais. Íàlsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

obtemos Lrma cornpreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
procedimentos cle ar-rditoria que sejam apropriados nas circunstàrcias. mas não para expressal uma
opinião sobre a eÍ'icácia c1o controlo interno da Entidade;

avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidacle das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações fêitas pelo orgão de gestão:

concluímos sobre a apropriação do uso. pelo orgão de gestão. do pressuposto da continuidade e, conl
base na prova cte aurditoria obtida. se existe qualquer 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 que existe uma incerteza material. devemos chamar a
atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras
ou. caso essas divulgações não sejam adequadas. modiÍlcar a nossa opinião. As nossas conclusões são

baseadas na prova de aLrditoria obtida ate à data do nosso relatório. Porém. acontecimentos or-r condições
ítturas podem levar a que a Entidade descontinne as slras atividades:

avaliamos a apresenlação, estlurtrrra e conteúrclo globai das demonstrações Í'inanceiras, inclr,rindo as

divr"rlgações. e se essas clemonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos
subjacerltes de forma a atingir unra apresentação apropriadpr.
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- cornunicamos com os encarregados da governação. entre outros assllntos. o âmbito e o calendário

pianeacio da auditoria. e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiôncia

significativa cle controlo interno identiÍ-rcaclo durante a ar-rditoria.

A nossa responsabiliclade inclui ainda a veriÍicação da concordância da ir-rformação constante do relatórirr

de gestão com as demonstrações flnanceiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMEI{TARES

Sobre as demonstrações orç:rmentais

Auditámos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade cllle compreendetn a denlonstração do

desempenho orçamental. a demonstração da execução orçamental da receita (qr-ie evidencia um total de

receita cobrada líquida d,e 4.822.181,25 euros). a demonstração da execução orçanlental da despesa (que

evidencia un.r total de despesa paga líquida de reposições de 4.554.909,52 euros) e a demonstração de

execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício Ílndo em 31 de dezembro de 2021.

O Orgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamelltais no âmbito

da prestação de contas da Entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos

os reqr-risitos de contabrlizaçã.o e relato previstos na Norma de Contabilidade Pirblica (NCP) 26 do Sistema

de Normalizaçáo Contabilística para as Administrações Pirblicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos rnateriais.

de acordo com a NCP 26 do Sisten-ra cle Normalizaçáo Contabilística para as Adn-rinistrações Pirblicas.

Sobre o rel:rtório de gestão

Em nossa opinião. o relatório de contas e gestão foi preparado cle acordo coln as leis e regulamenlos

aplicáveis en-r vigor e a ir-iformação r-rele constante é coerente com as demoustrações llnar-rceiras aurclitadas

e dernonstrações orçarlentais. r-rão tenclo sido identiÍ-icadas incorreções materiais. exceto quanto ao fàcto de

não incluir as divr-úgações aplicáveis ao subsetor da educação previstas na NCP 2l - Contabilidade de

Gestão.

Sobre a contabilidade de gestão

As demonstrações financeiras de 3 I de dezembro de 2021, não integram a inÍbrmação sclbre a contabilidade

de gestão prevista no Sistema de Norn-ralizaçáo Contabilística para a Administração Publica (SNC-AP).

Lisboa. 2l de abril de 2022
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