






















O capital social da Portugal Defence, S.A., é atualmente de 104.500.000,00 euros (cento e quatro 
milhões e quinhentos mil euros) e está integralmente subscrito e realizado, sendo representado por 
20.890.000 (vinte milhões, oitocentas e noventa mil) ações, em que cada ação tem o valor nominal 
de € 5 (cinco euros), detidas pelo seu acionista único a DGTF - Direção Geral do Tesouro e 
Finanças. 

2. Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações.

De acordo com o nº3 do artigo 3° dos Estatutos da sociedade, as ações representativas do capital
social da Sociedade devem pertencer exclusivamente ao Estado, a pessoas coletivas de direito
público ou a empresas públicas do setor empresarial do Estado.

3. Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da empresa e
possam conduzir a eventuais restrições.

Não existem acordos parassociais que sejam do conhecimento da empresa e que possam conduzir
a eventuais restrições, atendendo até ao facto que a sociedade tem um único acionista.

IV. Participações Sociais e Obrigações detidas

1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (empresa) que, direta ou
indiretamente, são titulares de participações noutras empresas, com indicação detalhada da
percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como da fonte e da causa de imputação nos
termos do que para o efeito estabelece o Código das Sociedades Comerciais (CSC) no seu artigo
447. 0 (vide alíneas a) e b) do n. 0 1 do artigo 44. 0 do RJSPE).

A idD - Portugal Defence, S.A., por transmissão do Estado, e após avaliação realizada por auditor
independente, detém as participações sociais por este detidas no setor da Defesa, conforme
Despacho conjunto do Ministro da Defesa Nacional e do Secretário de Estado do Tesouro nº 

786/2020, datado de 30 de dezembro de 2019 e publicado em Diário da República de 21 de janeiro
de 2020:

a) 35% do capital social da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A., que corresponde a
2.380.000 ações de valor nominal de 5 euros;

b) 100% do capital social da Arsenal do Alfeite, S.A., que corresponde a 6.480.000 ações de valor
nominal de 5 euros;

c) 45% do capital social da Navalrocha - Sociedade de Construção e Reparações Navais, S.A., que
corresponde a 225.000 ações de valor nominal de 1 euro;

d} 18% do capital social da EID - Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Eletrónica, S.A.,
que corresponde a 39.600 ações de valor nominal de 5 euros;

e) 100% do capital social da ETI - Empordef Tecnologias de Informação, S.A., que corresponde a
20.000 ações de valor nominal de 45 euros;

f) 17,5% do capital social da EDISOFT - Empresa de Serviços e Desenvolvimento de Software,
S.A., que corresponde a 35.000 ações de valor nominativo de 5 euros;

g) 59,8% do capital social da Extra - Explosivos da Trafaria, S.A., que corresponde a 185.380 ações
de valor nominativo de 5 euros.

Esta informação encontra-se publicitada no site da empresa: Link - Participações 

2. Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da participação em
quaisquer empresas de natureza associativa ou fundacional (vide alínea c) do n. 0 1 do artigo 44. 0 do
RJSPE).

De acordo com os Estatutos da sociedade (nº4 do artigo 3°), esta pode adquirir e deter ações ou
obrigações, bem como realizar com elas todas as operações que julgue convenientes para a
prossecução do seu objeto social, dentro dos limites impostos pela lei.

É ainda referido na alínea h) do nº2 do artigo 7° dos Estatutos da sociedade, que compete ao
acionista em sede de Assembleia Geral, autorizar a aquisição e alienação de imóveis e de
participações sociais, bem como a realização de investimentos, uns e outros quando de valor
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3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à
mitigação e prevenção de fraude organizacional.

Quanto às políticas antifraude e à prevenção da fraude organizacional, a empresa presta a maior
atenção ao acompanhamento e monitorização das questões associadas à gestão de riscos de fraude
e de corrupção, dispondo de ferramentas preventivas para o efeito e procedendo à devida publicação
de relatórios e outros documentos formais e legais previstos para o efeito.

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas foi revisto em 2021 face à recente
reestruturação da empresa. O documento encontra-se publicitado no site da empresa podendo ser
acedido através do Link.

A empresa tem também um plano de ações no âmbito do seu Sistema Integrado de Gestão que
contribui para uma gestão proativa da empresa.

O Código de Ética da empresa, que se encontra disponível no seu sítio eletrónico, é divulgado
internamente pela empresa, contém um conjunto de normas baseadas nos valores partilhados que
regem as atividades da empresa sendo aplicável a todas as pessoas contratadas pela empresa.

O Código de Ética define linhas de orientação de natureza ética empresarial, que devem ser seguidas
por todos os colaboradores e prestadores de serviços durante o desempenho das respetivas
funções/serviços.

É particularmente importante que um compromisso em relação a estas normas seja aceite por todos
os colaboradores e prestadores de serviços de toda a empresa.

O Código de Ética da Portugal Defence foi elaborado de forma a explicitar claramente a conduta da
empresa perante todas as suas partes interessadas, bem como a relacionar esta conduta com os
valores da própria empresa.

B. Controlo interno e gestão de riscos10

1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível com a dimensão e
complexidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar
todos os riscos relevantes para a empresa).

Formalmente não existe um sistema de controlo interno embora o controlo interno seja assegurado,
uma vez que a empresa é dotada de um conjunto de mecanismos e instrumentos de controlo de gestão
que lhe permite fazer um adequado acompanhamento e controlo operacional e financeiro dos seus
processos e atividade em geral, designadamente um conjunto de procedimentos descritos e
internamente divulgados, que detalham atividades, ações e responsabilidades, assim como, sistemas
e ferramentas informáticas de suporte à atividade.

A empresa dispõe de um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Ambiente certificado de acordo
com as Normas Portuguesas ISO 9001 :2015 e 14001 :2015, bem como o certificado NATO AQAP211 O
atribuído pelo Ministério de Defesa Nacional.

O sistema assume-se na estrutura orgânica da empresa através dos seus vários processos e
procedimentos e na integração dos mesmos a cada área de atuação, existindo paralelamente
mecanismos de controlo ao próprio sistema, tais como, auditorias internas e mapeamento dos riscos e
ações de mitigação ou eliminação dos riscos identificados.

Sempre que ocorra a identificação de riscos associados aos processos da organização: produtivos,
ambientais e de suporte, são definidas ações destinadas à sua eliminação ou mitigação e planeada a
sua execução.

O próprio PGRCIC cobre, também, a análise e mitigação de riscos do ponto de vista operacional.

10 Querendo, a empresa poderá incluir síntese ou extrato(s) de Manual ou Código que satisfaça(m) o requerido. Tal formato
de prestação da informação implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam identificar as 
partes da síntese ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas. 
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https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2022/10/idD_Plano_De_Gestao_de_Riscos_de-Corrupcao_e_Infracoes_Conexas_REV2021.pdf












https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2016/04/Codigo-de-Etica.pdf
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2016/04/Codigo-de-Etica.pdf


https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2022/10/idD_Plano_De_Gestao_de_Riscos_de-Corrupcao_e_Infracoes_Conexas_REV2021.pdf
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2022/10/idD_Relatorio-PGRCIC_2021.pdf
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2021/03/IMEX_Extracto_Garantias_Emitidas_e_Avales_Doc_202000008.pdf
https://sigo.gov.pt/sigoRoot/sigo/default.jsp
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2020/06/COL_2019_idD_signed.pdf
https://www.iddportugal.pt/a-idd/informacao-de-gestao/
https://sirief.dgtf.pt/sites/sirief/default.aspx
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2021/03/PAO2020-assinado.pdf
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2020/06/RC_2019_idD_1%C2%AAparte_signed.pdf
https://online.dgo.gov.pt/ServicosOnline/LoginDGO.aspx


https://econtas.tcontas.pt/extgdoc/login/login.aspx
https://sirief.dgtf.pt/sites/sirief/default.aspx
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2020/06/RC_2019_idD_1%C2%AAparte_signed.pdf
https://online.dgo.gov.pt/ServicosOnline/LoginDGO.aspx
https://www.iddportugal.pt/a-idd/informacao-de-gestao/
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2020/06/COL_2019_idD_signed.pdf
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2021/11/idD_Relatorio_Governo_Societario_2020_signed.pdf
https://sirief.dgtf.pt/sites/sirief/default.aspx
https://www.sioe.dgaep.gov.pt/Default.aspx


https://sigo.gov.pt/sigoRoot/sigo/default.jsp
https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam


https://www.iddportugal.pt/a-idd/orgaos-sociais/
https://www.iddportugal.pt/a-idd/informacao-de-gestao/
https://www.iddportugal.pt/a-idd/informacao-de-gestao/
https://www.iddportugal.pt/contactos/
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2020/06/Estatutos-29-06-2020.pdf
https://www.iddportugal.pt/a-idd/orgaos-sociais/
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2020/06/COL_2019_idD_signed.pdf
https://www.iddportugal.pt/a-idd/informacao-de-gestao/
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A gestão de resíduos merece, também, particular atenção da idD, quanto ao encaminhamento e 
tratamento dos resíduos sólidos provenientes da atividade de desmilitarização e desativação de materiais 
energéticos e entrega dos mesmos para valorização ou reciclagem. 

A Administração promoveu, ainda, a limpeza e organização dos diferentes espaços, com remoção de 
diversos equipamentos/materiais obsoletos para Operadores de Resíduos Autorizados 

O levantamento de novas medidas, que garantam a sustentabilidade energética e ambiental é uma 
preocupação constante do Conselho de Administração, que espera poder reforçar em 2022, com a adesão 
ao Programa ECO.AP 2030. 

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de 
oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a conciliação entre a vida
pessoal, familiar e profissional (vide n. 0 2 do artigo 50. 0 do RJSPE);

A idD Portugal Defence guia-se pelos princípios da legalidade e da ética empresarial, designadamente ao
promover a igualdade e a não discriminação, facilitando a conciliação da vida pessoal, familiar e
profissional de todos os seus colaboradores, nos termos do regime aplicável ao setor público empresarial.

Estes princípios estão subjacentes a todos os regulamentos e políticas adotados, para além dos vertidos
no seu Plano de Igualdade e no Código de Ética.

d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género, conforme
estabelecido no n. 0 1 da Resolução do Conselho de Ministros n. 0 19/2012, de 8 de março e à elaboração
do relatório a que se refere o n. 0 2 da Resolução do Conselho de Ministros n. 0 18/2014, de 7 de março;

A empresa tem um Plano para a Igualdade do Género, que fomenta uma efetiva igualdade de tratamento
e oportunidades entre homens e mulheres, onde estão vertidas as medidas a adotar.

Nesse sentido, a empresa tem tentado garantir um equilíbrio no que refere ao número de colaboradores
de ambos os géneros e da mesma forma assegurar, em situações de equivalência de conteúdo funcional,
uma efetiva igualdade no que respeita às condições remuneratórias, procedendo para o efeito à
elaboração e publicitação do Relatório sobre Remunerações por Género.

Como medidas que constam do plano, a criação de uma "task force" para a igualdade, com o objetivo de
diagnosticar necessidades sentidas e propor alterações que depois serão apreciadas pelo Conselho de
Administração e implementadas.

Outras das medidas adotadas, é integrar o tema do Plano para a Igualdade nas reuniões das equipas,
assim como, orientar os responsáveis internos e as entidades externas especializadas em seleção e
recrutamento no sentido de garantirem a representação mínima de 40% de mulheres entre as candidaturas
a considerar pela empresa criando incentivos à candidatura e seleção de mulheres ou homens para
funções/categorias onde estejam sub-representadas(os).

Promover a formação em temas de igualdade de género e diversidade, assim como a implementação de
iniciativas de trabalho mais flexível, que permitam uma melhor gestão da vida familiar e pessoal estão
igualmente consideradas no referido plano.

Quer o Plano para a Igualdade, quer o Relatório sobre Remunerações por Género estão publicitados no
site da empresa Plano para a Igualdade 2022 - Link I Relatório sobre Remunerações - Link sendo
divulgados internamente através do sistema informático interno da empresa sharepoint.

e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela empresa, as quais devem ser orientadas
para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da
produtividade, tratando com respeito e integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para
a sua valorização profissional (vide n. 0 1 do artigo 50. º do RJSPE);

Em matéria de recursos humanos, a empresa promove políticas orientadas no sentido da valorização dos
seus colaboradores, agindo com respeito e integridade junto dos mesmos, com o objetivo de contribuir
ativamente para a sua valorização profissional.

A empresa elabora um plano anual de formação, onde integra um conjunto de ações formativas, tendo por
base o levantamento das necessidades efetuadas pelos responsáveis das direções de negócio e pelos
próprios colaboradores, traduzindo uma aposta clara no desenvolvimento da capacitação dos seus
recursos humanos.

O Plano para a Igualdade é também um instrumento de políticas e iniciativas de orientação para a
valorização do indivíduo, fortalecimento da motivação e estímulo do aumento da produtividade.
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https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2021/12/Plano-para-a-Igualdade-2022_idD.pdf
https://www.iddportugal.pt/wp-content/uploads/2021/05/Relatorio-sobre-Remuneracoes-por-Genero_2020.pdf









































































































