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Certificação Legal das Contas   
 
 
Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras  
 
Opinião 
 
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – 
Colecção Berardo (a Fundação), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2021 (que 
evidencia um total de 5.468.931 euros e um total de fundos patrimoniais de 5.074.737 euros, 
incluindo um resultado líquido de 353.370 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a 
demonstração das alterações nos fundos patrimoniais e a demonstração dos fluxos de caixa relativas 
ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo 
das políticas contabilísticas significativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Fundação de Arte Moderna e 
Contemporânea – Colecção Berardo em 31 de dezembro de 2021 e o seu desempenho financeiro e 
fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com a Norma Contabilística e de Relato 
Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de 
Normalização Contabilística. 
 
Bases para a opinião 
 
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs) e demais 
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas 
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Fundação 
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 de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. 
 
Incerteza material relacionada com a continuidade 
 
Conforme referido no Relatório de Gestão e divulgado na nota 1 do Anexo às demonstrações 
financeiras, o protocolo celebrado entre o Comendador José Manuel Rodrigues Berardo, a 
Associação Colecção Berardo e o Estado Português termina em 31 de dezembro de 2022, sendo no 
entanto renovável por iguais períodos de 6 anos, exceto se qualquer das Partes o denunciar com a 
antecedência de seis meses. Apesar de à data desde relatório o referido protocolo se encontrar em 
vigor, não tendo sido denunciado por qualquer uma das Partes, a sua eventual não renovação pode 
afetar significativamente a prossecução dos objetivos da Fundação e consequentemente a 
continuidade da sua atividade. 
 
A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria. 
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Ênfase 
 
Conforme referido no Relatório de Gestão e divulgado na nota 12 do Anexo às demonstrações 
financeiras, entre 2010 e 2015 os Fundadores Estado, através do Ministério da Cultura, e José 
Manuel Rodrigues Berardo, não efetuaram a respetiva dotação anual para o fundo de aquisições de 
obras de arte, de 500 milhares de euros cada, prevista nos estatutos aprovados pelo Decreto-lei n.º 
164/2006 de 9 de agosto que instituiu a Fundação, pelo que em 31 de dezembro de 2021 ascende a 
6 milhões de euros o montante global das dotações não realizadas relativas aos referidos exercícios. 
 
A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria. 
 
Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 
 
O órgão de gestão é responsável pela: 
 
a) preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 
posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Fundação de acordo com a 
Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em 
Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística; 
 
b) elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 
 
c) criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação 
de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro; 
 
d) adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 
 
e) avaliação da capacidade da Fundação de se manter em continuidade, divulgando, quando 
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um 
relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas 
não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISAs detetará sempre uma 
distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são 
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações 
financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISAs, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 
ceticismo profissional durante a auditoria e também: 
 
a) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, 
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a 
esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma 
base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do 
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que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver 
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno; 
 
b) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Fundação; 
 
c) avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 
 
d) concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade 
e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com 
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da 
Fundação 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, modificar a nossa 
opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso 
relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Fundação descontinue as 
suas atividades; 
 
e) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, 
incluindo as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as transações e os 
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; e 
 
f) comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o 
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer 
deficiência significativa de controlo interno identificada durante a auditoria. 
 
 
14 de março de 2022  
 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados  
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 
 
 
 
José Manuel Henriques Bernardo, ROC nº 903  
Registado na CMVM com o nº 20160522 



 

 

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 
 
 
 
 
1 Nos termos das disposições legais e estatutárias, cumpre ao Conselho Fiscal elaborar relatório 

sobre a atividade fiscalizadora e emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas da 
Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Colecção Berardo (adiante a “Fundação”), 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 

 
2 Ao longo do exercício, desempenhámos com regularidade as funções que nos foram confiadas, 

tendo, nomeadamente, procedido às verificações que considerámos mais convenientes, efetuado 
reuniões, estabelecido contactos e apreciado as contas, incluindo a verificação da regularidade dos 
livros e registos contabilísticos e respetiva documentação de suporte, e os atos de gestão mais 
relevantes da Fundação. Para o efeito, a Administração, o Diretor Geral e os Serviços prestaram os 
esclarecimentos e informações que solicitámos. 

 
3 Acompanhámos igualmente os trabalhos desenvolvidos pela PricewaterhouseCoopers & 

Associados – SROC, Lda. (adiante “PwC SROC”), Revisor Oficial de Contas da Fundação, membro 
deste Conselho, no âmbito da auditoria às contas efetuada em cumprimento do previsto na alínea 
j) do artigo 16º dos Estatutos e da alínea c) do artigo 9º da Lei-Quadro das Fundações, serviço para 
o qual foi contratada pelo Conselho de Administração, e apreciámos a Certificação Legal das 
Contas emitida pela PwC SROC com a qual concordamos.   

 
4 No âmbito das nossas funções: (i) analisámos o Relatório de gestão e as contas preparadas pelo 

Conselho de Administração que mereceram o nosso acordo; e (ii) não tomámos conhecimento de 
quaisquer violações à lei e aos estatutos, com exceção do aspeto evidenciado em ênfase na 
Certificação Legal das Contas, relativo à não realização entre 2010 e 2015, pelos Fundadores 
Estado e José Manuel Rodrigues Berardo, das contribuições para o fundo de aquisições de obras 
de arte previstas na alínea b) do artigo 6º dos estatutos da Fundação, sendo que as contribuições 
não realizadas ascendem em 31 de dezembro de 2021 ao valor acumulado de 6 milhões de euros, 
e da utilização da verba do fundo de aquisições para a aquisição, em 2020, de projetores LED que, 
apesar de aprovada pelo Conselho de Administração em reunião do dia 8 de setembro de 2020 e 
ratificada pelo Conselho de Fundadores em reunião do dia 14 de dezembro de 2020, representa 
um desvio face à finalidade prevista no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 164/2006, de 9 de agosto, que 
criou a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Colecção Berardo e aprovou os respetivos 
estatutos, bem como no artigo 5.º, alíneas a) e b) e artigo 6.º, alínea b), ambos dos estatutos. Foi 
de igual forma tomado nota que da verba de 172.000 euros do fundo de aquisições utilizada para 
a aquisição dos referidos projetores LED, à data de 31 de dezembro de 2021 já tinha sido restituído 
o montante de 99.000 euros, estando prevista a restituição da sua totalidade até ao final do ano 
de 2022. 
 



 

2 

 
5 Face a tudo o que antecede, somos de parecer, por maioria dos membros do Conselho Fiscal, dada 

a ausência do vogal Dr. Fernando Marques de Oliveira, que os documentos de prestação de contas 
do exercício de 2021 merecem aprovação e que a proposta de aplicação de resultados não 
contraria as disposições legais e estatutárias aplicáveis.  
 

6 Adicionalmente gostaríamos de salientar que, conforme referido na Certificação Legal das Contas 
emitida pela PwC SROC e divulgado no relatório de gestão e na Nota 1 do Anexo às demonstrações 
financeiras, o protocolo celebrado entre o Comendador José Manuel Rodrigues Berardo, a 
Associação Colecção Berardo e o Estado Português termina em 31 de dezembro de 2022, sendo 
no entanto renovável por iguais períodos de 6 anos, exceto se qualquer das Partes o denunciar 
com a antecedência de seis meses. Apesar de à data deste relatório o referido protocolo se 
encontrar em vigor, não tendo sido denunciado por qualquer uma das partes, a sua eventual não 
renovação pode afetar significativamente a prossecução dos objetivos da Fundação e 
consequentemente a continuidade da sua atividade. 
 

7 Finalmente, desejamos expressar o nosso agradecimento à Administração, ao Diretor Geral e aos 
Serviços da Fundação por toda a colaboração prestada no exercício das nossas funções. 

 
 
Lisboa, 14 de março de 2022 
 
 
O CONSELHO FISCAL 

 
 
 
_______________________________________ 
Carlos Fernando Calhau Trigacheiro – Presidente 
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