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Ao Conselho de Administração da 
AdCL – Águas do Centro Litoral, SA 
 
 

Parecer do Revisor Oficial de Contas sobre Informação Financeira 
Prospetiva incluída no Plano de Atividades e Orçamento para o 
exercício de 2020 
 
 
Introdução 
 
Procedemos ao exame da Informação Financeira Prospetiva incluída no Plano de Atividades e 
Orçamento (PAO) das Águas do Centro Litoral, SA (adiante designada por Entidade ou AdCL) 
respeitante ao exercício a findar em 31 de dezembro de 2020, que compreende a Demonstração da 
Posição Financeira previsional para o exercício a findar em 31 de dezembro de 2020 com um total 
de 533.738 milhares de euros, a Demonstração dos resultados por naturezas previsional com um 
resultado líquido de 2.874 milhares de euros no final daquele exercício, a Demonstração dos fluxos 
de caixa previsional bem como o Plano de investimentos para o exercício de 2020 com um total de 
21.354 milhares de euros, incluindo os pressupostos em que se baseou, os quais se encontram 
descritos no Plano de Atividades e Orçamento. Esta informação financeira foi preparada para 
efeitos do disposto no Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, o qual estabelece o Regime Jurídico 
do Setor Público Empresarial. 
 
Responsabilidades 
 
É da responsabilidade do Conselho de Administração (i) a preparação do Plano de Atividades e 
Orçamento para o exercício de 2020 (Informação Financeira Prospetiva) com base em 
pressupostos completos e coerentes e de acordo com as instruções emitidas pela Direção-Geral do 
Tesouro e Finanças (DGTF) associadas ao despacho nº 3653, de 26 de setembro de 2019, (ii) a sua 
apresentação de forma consistente com as políticas contabilísticas e critérios adotados no Relatório 
e contas anual, (iii) a elaboração do Plano de Atividades e Orçamento com base nos termos e 
requisitos da legislação aplicável e (iv) a implementação e manutenção de um sistema de 
informação apropriado. A nossa responsabilidade é a de emitir um parecer sobre tal informação 
com base no exame efetuado. 
 
Âmbito 
 
O nosso exame foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos de Garantia de 
Fiabilidade (ISAE) 3400 "O Exame da Informação Financeira Prospetiva", emitida pelo 
International Auditing and Assurance Standards Board da International Federation of 
Accountants e, consequentemente, inclui os procedimentos que tivemos por necessários para 
avaliar os pressupostos usados e a preparação e a apresentação da informação financeira 
prospetiva. 
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Parecer 
 
Baseados no nosso exame dos suportes dos pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que 
nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para a preparação 
da Informação Financeira Prospetiva incluída no Plano de Atividades e Orçamento da Águas do 
Centro Litoral, SA. Em nossa opinião, a Informação Financeira Prospetiva foi devidamente 
preparada com base nos pressupostos e apresentada numa base consistente com as políticas 
contabilísticas adotadas pela Entidade. 
 
Sem afetar o nosso parecer incluído no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as seguintes 
situações relativas ao presente Plano de Atividades e Orçamento respeitante ao exercício a findar 
em 31 de dezembro de 2020: 
 

 foi aprovado pelo Conselho de Administração no dia 15 de outubro de 2019, mas ainda será 
objeto de apreciação pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor 
Público Empresarial (UTAM) e objeto de despacho da Tutela, pelo que na eventualidade do 
referido Plano de atividades e orçamento não vir a ser aprovado, a revisão das estimativas 
utilizadas na preparação da Informação Financeira Prospetiva poderá ter um impacto 
significativo no mesmo;  
 

 não se encontrando em causa o cumprimento do definido para a evolução do rácio dos 
gastos operacionais sobre o volume de negócios, realçamos que a Entidade no Plano de 
Atividades e Orçamento para o exercício de 2020 estima um aumento dos gastos 
operacionais, não seguindo desta forma a orientação referida no Ofício nº 3653, de 26 de 
setembro de 2019, e nas Instruções sobre a elaboração dos Instrumentos Previsionais de 
Gestão 2020. O Plano de Atividades e Orçamento inclui, no ponto 4.5, uma justificação da 
Administração da Entidade relativa ao aumento dos gastos operacionais; 

 

 a Entidade não se encontra a cumprir com a orientação referida no Ofício nº 3653, de 26 de 
setembro de 2019, e nas Instruções sobre a elaboração dos Instrumentos Previsionais de 
Gestão 2020 referente à manutenção ou redução dos gastos com pessoal. O Plano de 
Atividades e Orçamento inclui, no ponto 4.4, uma justificação da Administração da 
Entidade relativa ao referido incumprimento; 

 

 não contempla os impactos da adoção da Norma Internacional de Contabilidade nº16 
(Locações). 

 
A Informação Financeira Prospetiva está dependente de acontecimentos futuros que poderão não 
ocorrer da forma esperada. Como consequência, os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos 
previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes. 
 
  



 

Parecer sobre Informação Financeira Prospetiva Águas do Centro Litoral, SA 
Plano de Atividades e Orçamento 2020 PwC    3 de 3 

Restrição na distribuição e uso 
 
Este  parecer é emitido unicamente para informação e uso do Conselho de Administração da 
Entidade e apresentação à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, para a finalidade mencionada no 
parágrafo 1, pelo que não deve ser utilizado para quaisquer outras finalidades, nem ser distribuído a 
outras entidades sem nossa autorização expressa. 
 
15 de outubro de 2019 
 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados   
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 

 

 

João Rui Fernandes Ramos, R.O.C. 



 

 

 

Despacho n.º 176/SEAMB/2020 

 

Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento da Águas do Centro Litoral, S.A. 

 

Considerando o Plano de Atividades e Orçamento para 2020 da Águas do Centro Litoral, 

S.A., apresentado a 10 de outubro de 2019, bem como a concordância do Senhor 

Secretário de Estado do Tesouro, vertida no Despacho n.º 509/2020-SET, de 31 de 

agosto de 2020, ao parecer emitido pela Unidade Técnica de Acompanhamento e 

Monitorização do Setor Público Empresarial constante no Relatório de Análise n.º 

345/2019, de 4 de dezembro de 2020, aprovo o Plano de Atividades e Orçamento 2020 

da Águas do Centro Litoral, S.A.. 

 

A Secretária de Estado do Ambiente, 

 

 

Inês Costa 

Inês dos 
Santos Costa

Assinado de forma digital 
por Inês dos Santos Costa 
Dados: 2020.12.29 
14:49:10 Z








































