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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O 
RELATÓRIO DE GESTÃO E AS CONTAS 

2020 

Introdução 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 16º dos Estatutos da empresa, conjugado com a alínea 

g) do n.º 1 do artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e com o n.º 2 do artigo

54.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro que estabelece o regime jurídico do setor

público e empresarial (RJSPE), compete ao Conselho Fiscal da idD – Portugal Defence, S.A. (idD),

como órgão de fiscalização daquela entidade, emitir parecer sobre o Relatório de Gestão e

contas anuais do exercício.

A idD apresentou os referidos documentos, relativos ao exercício de 2020, aprovados pelo 

Conselho de Administração a 29 de outubro de 2021, preparados de acordo com as orientações 

emitidas pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), através do ofício circular n.º 

SAI_DGTF/2021/174 - DSPE, de 12 de janeiro de 2021, e de acordo com o disposto no Sistema de 

normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP). 

Nos termos dos Estatutos, aprovados em Assembleia geral de 29 de junho de 2020, o órgão de 

fiscalização da idD é composto por um Conselho Fiscal e por uma Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas (SROC) que não é membro daquele órgão, adotando o modelo previsto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 413.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC). O presidente do Conselho 

Fiscal renunciou às suas funções em agosto de 2021, pelo que atualmente o Conselho Fiscal é 

constituído por duas vogais, Ana Cristina Dá Mesquita Pinto Ferreira e por Ana Sofia Lameira 

Santos Palrinhas, eleitos, para o mandato de 2020-2022, por Deliberação Unanime por Escrito 

de 29 de junho de 2020. 

A partir da data do início de funções, acompanhámos a atividade da empresa verificando com a 

extensão considerada aconselhável, os valores patrimoniais, registos contabilísticos e 

documentos que lhe servem de suporte os quais encontrámos em boa ordem e de conformidade 

com as disposições legais. Da administração e serviços recebemos boa colaboração. 

No âmbito das suas competências, o Conselho Fiscal encetou o procedimento de seleção para a 

contratação do Revisor Oficial de Contas (ROC). Tal procedimento ficou concluído a 01 de 

outubro de 2020, tendo o Conselho Fiscal deliberado, conforme exarado em ata daquela data, 

propor a nomeação de ROC ao Acionista. Por Deliberação Unânime por Escrito de 17 de 

dezembro de 2020, foi designada para a prestação de serviços de auditoria e certificação legal 

das contas, para o triénio 2020-2022, a Sociedade de Revisores Oficias de Contas (SROC) João 

Cipriano & Associado, SROC, Lda, representada pelo sócio ROC João Amaro Santos Cipriano, 

inscrito na OROC com o n.º 631 e na CMVM com o n.º 2016027, tendo sido designada a 

Sociedade RCA – Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A., representada pelo sócio ROC Luís 

Francisco Pereira Rosa, inscrito na OROC com o n.º 713 e na CMVM com o n.º 20160349 como 

ROC suplente, nos termos propostos pelo Conselho Fiscal.  



2 

Preparamos o regulamento do Conselho fiscal em 01 de outubro de 2020, tendo este documento 

sido enviado para a empresa para arquivo. 

Responsabilidades do órgão de gestão sobre o Relatório de Gestão e as Contas 

O órgão 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 Sistema de Normalização Contabilística para as

Administrações Públicas;

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

- 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 erro;

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

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando,

quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a

continuidade das atividades.

Responsabilidades do Conselho Fiscal sobre a análise do Relatório de Gestão e as Contas 

A nossa responsabilidade é a de verificar que o relatório de gestão e as contas foram preparados 

de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é 

coerente com as demonstrações financeiras auditadas pelo ROC em funções e demonstrações 

orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais. 

Atividade fiscalizadora desenvolvida pelo Conselho Fiscal 

O controlo efetuado pelo Conselho Fiscal, a partir da data de início de funções, até ao fim do ano 

de 2020, no âmbito das suas competências, materializou-se, principalmente, pelo 

acompanhamento regular da gestão da sociedade e a atividade desenvolvida, destacando-se o 

seguinte:  

a) Recolhemos e analisámos todos os elementos julgados como convenientes e adequados ao

bom entendimento das operações e obtivemos todos os esclarecimentos necessários junto

da Administração e dos principais responsáveis da Empresa;

b) Procedemos à análise da proposta de plano de atividades para 2021, submetido pela

Empresa e emitimos o respetivo parecer. Até a presente data, não analisamos a proposta de

plano de atividades para 2020 e para 2022, pelo que não emitimos estes pareceres;
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c) Procedemos à análise da proposta de orçamento para 2022, submetido pela empresa e

emitimos o respetivo parecer. Não analisamos a proposta de orçamento para 2021, pelo que

não emitimos qualquer parecer;

d) Não analisámos os relatórios trimestrais de execução orçamental, por não terem sido

apresentados pelo Conselho de Administração;

e) Tomámos conhecimento dos relatórios emitidos pelo ROC e acompanhámos o processo de

auditoria externa;

f) Acompanhámos a preparação dos documentos de prestação de contas, que incorporam o

Relatório de Gestão, e as demonstrações financeiras e orçamentais;

g) Acompanhámos a preparação do Relatório de Governo Societário, tendo emitido parecer em

27 de outubro de 2021;

h) Atuámos em conformidade com o n.º 2 do artigo 420.º do CSC, fiscalizando o processo de

revisão de contas através de reuniões regulares com o ROC e com o Conselho de

Administração, mantendo contacto permanente com estes no decurso dos trabalhos;

i) Desde o início das funções, até à presente data realizámos 13 reuniões, todas por meios

telemáticos, com a presença de todos os membros Conselho Fiscal em funções, e

consultámos todas as minutas das atas do Conselho de Administração;

j) O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) da idD, datado de

2013, está em processo de revisão pela empresa, pelo que não foi preparado o relatório

identificativo de ocorrências, ou risco de ocorrências associado à prevenção da corrupção;

k) O relatório que identifica os desvios relevantes na execução do plano de negócios aprovado,

que deveria ser apresentado, ao acionista, até 15 de abril de cada ano, ainda está em fase

de elaboração.

Apreciação do relatório de gestão, documentos de prestação de contas e aplicação de 

resultados 

Apreciação do relatório de gestão 

O Relatório, aprovado pelo Conselho de Administração em 29 de outubro de 2021, e 

disponibilizado ao Conselho fiscal, na versão final, na mesma data, descreve, adequadamente, a 

atividade desenvolvida em 2020, o desempenho e a posição financeira da Empresa e apresenta, 

em ponto autónomo, informação quanto à observância das disposições legais e das orientações 

do acionista, cumprindo, no geral, com o disposto no artigo 66.º do CSC e com as instruções para 

a prestação de contas para 2020, transmitidas pela DGTF, através do ofício circular n.º 

SAI_DGTF/2021/174 - DSPE, de 12 de janeiro de 2021.  

A idD, preparou e apresentou as demonstrações financeiras de acordo com o Sistema de 

normalização contabilística para as administrações publicas (SNC-AP), contemplando o Balanço 

em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia um total do ativo de 147.291.354 euros e um total 

de património liquido de 145.390.045 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 

6.676.993 euros), a Demonstração dos Resultados por Naturezas, a Demonstração das 

Alterações ao Capital Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, e o respetivo anexo, 

relativas ao ano findo naquela data. Adicionalmente a idD, preparou e apresentou as 

demonstrações orçamentais de acordo com o Sistema de normalização contabilística para as 
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administrações publicas (SNC-AP), que compreendem demonstração do desempenho 

orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de 

receita cobrada líquida de 7.500.532 euros), a demonstração da execução orçamental da 

despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 3.233.211 euros) 

relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

Quanto à contabilidade de gestão, o Relatório de gestão inclui mapas próprios com a informação 

por segmento, incluindo uma desmonstração dos resultados por área de negócio, informação 

quanto a custos diretos, indiretos, margem bruta e diversos indicadores, em alternativa aos 

mapas sugeridos no manual de implementação do SNC-AP. 

A sociedade João Cipriano & Associado, SROC, Lda, representada pelo sócio ROC João Amaro 

Santos Cipriano, inscrito na OROC com o n.º 631 e na CMVM com o n.º 2016027, examinou as 

demonstrações financeiras e emitiu a respetiva Certificação Legal das Contas em 17 de 

novembro de 2021, que faz parte integrante do presente relatório, teor com o qual o Conselho 

Fiscal concorda, incluindo a opinião com reservas e enfase. 

Nos termos da alínea f) do n.º 5 do artigo 66.º do CSC, o Conselho de Administração propõe que 

o resultado líquido apurado, no exercício de 2020, negativo no montante de 6.676.993 euros se

mantenha em resultados transitados.

Atividade 

Em 2020, o capital social da idD foi aumentado em 104.450.000 euros, dos quais 101.469.571 

euros realizados por entradas em espécie de participações financeiras de empresas relacionadas 

com a indústria da Defesa, e 2.980.429 euros por entradas em dinheiro. Deste aumento de 

capital, resultou uma nova área de negócio, em 2020, a gestão de participações financeiras de 

empresas da defesa. 

Em cumprimento com as orientações do n.º 5 do Despacho Conjunto nº 786/2020, publicado em 

Diário da República, II Série, n.º 14, de 21 de janeiro de 2020, foram iniciados os procedimentos 

conducentes à transferência dos ativos e passivos da EEN, S. A., para a posse da idD, com a 

subsequente dissolução e liquidação daquela sociedade no exercício de 2020. 

Assim, a atividade de 2020, não é comparável com a dos anos anteriores, conforme é referido 

em várias notas do anexo às demonstrações financeiras. 

Investimento  

Em 2020, o montante de investimento realizado pela idD incluiu 101.469.571 euros em ativos 

financeiros, 779,78 euros em ativos intangíveis, e 123.486,23 euros em ativos fixos tangíveis. 

Em resultado da liquidação da participada EEN, SA, foram transferidos para o ativo da idD 

9.899.170 de terrenos e 25.242.884 de edifícios. No entanto este acréscimo de ativos fixos 

tangíveis não é considerado um investimento, porque resulta da liquidação da participada e 

como tal da redução das participações financeiras. 
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Desempenho financeiro 

De forma a verificar o desempenho financeiro da idD, apreciamos a evolução das principais 

rubricas de rendimentos, gastos e respetivos resultados alcançados no período de 2020 face a 

2019, bem como o comportamento dos principais indicadores.  

Sinteticamente, em 2020, a idD apresentou o desempenho financeiro seguinte: 

Demonstração Individual dos Resultados Por Naturezas 

período findo em 31 de dezembro de 2020 EURO 

RENDIMENTOS E GASTOS 
PERÍODOS 20 - 19 % 

2020 2019 

Vendas 36.576,68 47.539,02 -10.962,34 -23,06% 

Prestações de serviços 1.294.042,41 1.270.908,27 23.134,14 1,82% 

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos 1.000.000,00 750.000,00 250.000,00 33,33% 

Custo das merc. vendidas e das matérias consumidas -18.561,85 18.561,85 -100,00% 

Fornecimentos e serviços externos -786.741,01 -691.736,91 -95.004,10 13,73% 

Gastos com o pessoal -1.274.244,94 -1.006.483,75 -267.761,19 26,60% 

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 201.514,20 201.514,20 

Provisões (aumentos/reduções) -153.442,19 -153.442,19 

Outros rendimentos e ganhos 144.096,24 110,05 143.986,19 130837,06% 

Outros gastos e perdas -334.649,34 -11.491,27 -323.158,07 2812,21% 

Ganhos/perdas imputadas subs., associadas e emp. Conj. -6.721.919,56 -6.721.919,56 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos -6.594.767,51 340.283,56 -6.935.051,07 -2038,02% 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -70.115,60 -67.960,49 -2.155,11 3,17% 

Resultado operacional  
(antes de gastos de financiamento e impostos) -6.664.883,11 272.323,07 -6.937.206,18 -2547,42% 

Juros e gastos similares suportados -4.821,68 -7.334,32 2.512,64 -34,26% 

Resultado antes de impostos -6.669.704,79 264.988,75 -6.934.693,54 -2616,98% 

Imposto sobre o rendimento do período -7.288,19 -38.853,14 31.564,95 -81,24% 

Resultado líquido do período -6.676.992,98 226.135,61  -6.903.128,59 -3052,65% 

A empresa, no final de 2020, apresentou um resultado líquido negativo de 6.676.993 euros. Este 

valor resultou, maioritariamente, pelo efeito da aplicação do método de equivalência 

patrimonial (MEP) nas participações financeiras da empresa e, que se traduziu numa uma perda 

global no montante global de 6.721.920 euros. 

Posição financeira 

No que respeita à posição financeira da idD, importa salientar que o aumento de capital e a 

liquidação da participada EEN, SA tiveram impacto muito grande nas variações verificadas, e 

que se podem ver no quadro seguinte: 
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Balanço Individual em 31 de dezembro de 2020 EURO 

RUBRICAS 
DATAS 

20 - 19 % 
31-Dez-20 31-Dez-19

ATIVO 

Ativo não corrente 

Ativos fixos tangíveis 35.494.883,44 297.283,83 35.197.599,61 11839,73% 

Ativos intangíveis 4.006,65 6.117,21 -2.110,56 -34,50% 

Participações financeiras  104.950.363,91 104.950.363,91 

Outros ativos financeiros 1.931.883,79 1.931.883,79 

142.370.418,39 303.401,04 142.077.736,75 46828,36% 

Ativo corrente 

Clientes, contribuintes e utentes 16.063,56 12.555,34 3.508,22 27,94% 

Estado e outros entes públicos 84.506,49 11.466,25 73.040,24 637,00% 

Outras contas a receber 515.845,55 2.964,40 512.881,15 17301,35% 

Diferimentos 26.479,20 16.222,45 10.256,75 63,23% 

Caixa e depósitos 4.267.321,02 1.652.699,29 2.614.621,73 158,20% 

4.920.935,14 1.695.907,73 3.214.308,09 189,53% 

Total do ativo 147.291.353,53 1.999.308,77 145.292.044,84 7267,11% 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

Capital próprio 

Património/Capital 104.500.000,00 50.000,00 104.450.000,00 208900,00% 

Outros instrum.de capital próprio 1.991.000,00 1.991.000,00 

Reservas 15.304,03 15.304,03 

Resultados transitados -1.020.949,99 -1.123.078,36 102.128,37 -9,09% 

Ajustamentos em ativos financeiros 46.581.683,95 46.581.683,95 

Resultado liquido do período -6.676.992,98 226.135,61 -6.903.128,59 -3052,65% 

Total do capital próprio 145.390.045,01 1.159.361,28 144.230.683,73 12440,53% 

Passivo 

Passivo não corrente 

Provisões 225.303,67 51.350,30 173.953,37 338,76% 

225.303,67 51.350,30 173.953,37 338,76% 

Passivo corrente 

Fornecedores 53.461,01 63.173,22 -9.712,21 -15,37% 

Ad. de clientes, contrib. e utentes 24.750,00 -24.750,00 -100,00% 

Estado e outros entes públicos 96.999,63 178.423,30 -81.423,67 -45,64% 

Outras contas a pagar  1.523.048,15 512.627,42 1.010.420,73 197,11% 

Diferimentos 2.496,14 9.623,25 -7.127,11 -74,06% 

1.676.004,85 788.597,19 887.407,74 112,53% 

Total do passivo 1.901.308,52 839.947,49 1.061.361,11 126,36% 

Total do capital próprio e do passivo 147.291.353,53 1.999.308,77 145.292.044,84 7267,11% 
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Em 2020, a empresa foi objeto de uma profunda reestruturação do seu modelo de negócio assim 

como das suas áreas de atividade, acompanhada por um significativo aumento de capital 

realizado em espécie (através da entrega de participações sociais e direitos de crédito associados 

à condição de acionista dessas participações sociais) e em numerário. Assim, tal como é referido 

em diversas notas, o período findo em 31 de dezembro de 2020 não é comparável com o período 

findo em 31 de dezembro de 2019.   

Informação Orçamental 

No ano de 2020, foi executada a seguinte despesa e receita: 

31 de dezembro de 2020 

Despesa 
Período 
anterior 

Despesa 
Período 

Receita 
Período 
anterior 

Receita 
Período Saldo 

R06 Venda de bens e serviços 12.555,44 2.593.848,86 2.606.404,30 

RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 12.555,44 2.593.848,86 2.606.404,30 

R11 Ativos financeiros 261.000,00 261.000,00 

R13 Receita com passivos financeiros 2.980.429,00 2.980.429,00 

RECEITA CAPITAL 0,00 0,00 0,00 3.241.429,00 3.241.429,00 

R14 Saldo de gerência anterior 1.652.699,29 1.652.699,29 

OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 1.652.699,29 0,00 1.652.699,29 

D01 despesa com o pessoal 50.536,45 1.497.094,77 1.547.631,22 

D02 Aquisição de bens e serviços 63.062,24 599.066,01 662.128,25 

D05 Outras despesas correntes 26.286,80 358.034,55 384.321,35 

DESPESA CORRENTE 139.885,49 2.454.195,33 0,00 0,00 2.594.080,82 

D06 Aquisição de bens de capital 141.990,00 141.990,00 

D09 Despesa com ativos financeiros 497.140,50 497.140,50 

DESPESA DE CAPITAL 0,00 639.130,50 0,00 0,00 639.130,50 

A idD, no ano de 2020 teve receitas de 7.500.532,59 euros e despesas de 3.233.211,32 euros, 
conforma quadro seguinte: 

31 de dezembro de 2020 

Despesa Período 
anterior 

Despesa 
Período 

Receita Período 
anterior 

Receita 
Período Saldo 

Receita corrente 12.555,44 2.593.848,86 2.606.404,30 

Receita de capital 0,00 3.241.429,00 3.241.429,00 

Outras Receitas 1.652.699,29 0,00 1.652.699,29 

RECEITA TOTAL 0,00 0,00 1.665.254,73 5.835.277,86 7.500.532,59 

Despesa corrente 139.885,49 2.454.195,33 2.594.080,82 

Despesa de capital 0,00 639.130,50 639.130,50 

DESPESA TOTAL 139.885,49 3.093.325,83 0,00 0,00 3.233.211,32 

A idD não preparou o plano plurianual de investimentos quando preparou o orçamento para 

2020, por não ter previstos investimentos plurianuais, pelo que também não preparou a 

demonstração de execução do plano plurianual de investimentos.  
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Cumprimento das disposições legais e das orientações do acionista 

Objetivos de Gestão e Plano de Atividades e Orçamento 

Como o contrato de gestão ainda está pendente de aprovação, o Conselho de Administração 

regeu a sua atuação pelo Plano de Atividades e Orçamento para 2020 (PAO 2020), pelo Plano de 

Negócios aprovado para o período de 2020 a 2025, e pelo Despacho conjunto do Ministério da 

Defesa e do Secretariado de Estado do Tesouro, n.º 786/2020, de 21 de janeiro, que define as 

regras de reestruturação das participações publicas na economia da Defesa.  

De acordo com a informação constante no Relatório e Contas, formalmente, não existem 

objetivos operacionais estabelecidos, existindo apenas orientações nos documentos 

anteriormente referidos. 

Gestão do Risco Financeiro 

A empresa não recorre a financiamento bancário, sendo os juros suportados em 2020, que 

ascendem a 4.821,68 euros, e 7.334,32 euros em 2019 referentes à tranche remunerada das 

prestações acessórias de capital no montante de 641.000 euros, constituída em 2002.  

Limite de crescimento do endividamento 

A idD não tem qualquer contrato de financiamento bancário celebrado, dispondo apenas de 

prestações acessórias de capital remuneradas, originalmente efetuadas pela anterior acionista 

EMPORDEF SGPS, S.A., em 18 de março de 2002, e que no processo de liquidação desta entidade 

ascenderam à DGTF entidade que exerce a função acionista da idD. 

Prazo Médio de Pagamentos (PMP) e atrasos nos pagamentos 

Em 2020, o prazo médio de pagamentos situou-se nos 25 dias traduzindo um desagravamento 

em 8 dias em relação ao verificado em 2019 (33 dias), não existindo naquele período dívidas a 

pagamento com prazo superior a 90 dias. Uma vez que o PMP se encontra abaixo de 45 dias, 

considera-se cumprido o estipulado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 

de fevereiro.  

Diligências tomadas e os resultados obtidos no âmbito do cumprimento das recomendações do 

acionista  

Em Assembleia Geral de 29 de junho, o acionista Estado votou favoravelmente a aprovação do 

Relatório de Gestão e as Contas relativas ao exercício de 2019, atenta a opinião sem reservas ou 

enfases na Certificação Legal das Contas, recomendando ao Conselho de Administração que 

diligenciasse no sentido de: 

a) Dar cumprimento ao previsto no art.º 33º do EGP no que diz respeito ao “valor máximo de

combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço”, devendo o montante

utilizado em excesso ser objeto de reposição;

b) Produzir e publicar o relatório de remunerações pagas e mulheres e homens, conforme

previsto no n.º 2 da RCM n.º 18/2014, de 7 de março;
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c) Produzir e publicar o Relatório Anual sobre a Prevenção da Corrupção, conforme previsto no

n.º 1 do art.º 46º do Decreto-Lei n.º 133/2013, referente ao exercício de 2019, bem como

nos exercícios seguintes;

d) Dar cumprimento ao preceituado no OE 2020 e no n.º 3 do art.º 158º do Decreto-Lei de

execução orçamental em vigor, bem como ao previsto no Plano de Viabilidade Económico-

financeira aprovado pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Monitorização do Setor

Publico Empresarial, devendo propor no âmbito do PAO 2020 as medidas que se mostrem

indispensáveis ao adequado cumprimento do mencionado Plano no que concerne a:

i. Manutenção ou redução dos gastos com pessoal, corrigidos dos encargos

decorrentes das indemnizações por rescisão, da aplicação do disposto no art.º 21º

da Lei 42/2016, de 28 de dezembro, e das valorizações remuneratórias nos termos

do disposto da Lei do Orçamento de Estado;

ii. Manutenção ou redução do conjunto de encargos com contratação de estudos,

pareceres, projetos e consultadoria.

De acordo com a informação constante no Relatório e contas de 2020, foram cumpridas todas 

as recomendações do acionista aquando da aprovação de contas de 2019, nomeadamente:  

a) dar cumprimento ao previsto no artigo 33.º do EGP no que diz respeito ao “valor máximo de

combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço”, devendo o montante

utilizado em excesso ser objeto de reposição;

b) produzir e publicar o Relatório de remunerações pagas a Mulheres e Homens, conforme

previsto no n.º 2 da RCM n.º 18/2014, de 7 de março;

c) produzir e publicar o Relatório Anual sobre Prevenção da Corrupção, conforme previsto no

n.º 1 do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, referente ao exercício de 2019, bem como

nos exercícios seguintes; O Relatório Anual sobre Prevenção da Corrupção referente ao ano

de 2019 encontra-se publicado no sítio da internet da empresa. O Relatório de 2020, não foi

apresentado ainda, por estar em elaboração uma revisão, face à reestruturação da empresa,

do Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas, que data de 2013.

d) dar cumprimento ao preceituado no OE2020 e no nº3 do artigo 158º do Decreto-Lei de

Execução Orçamental em vigor, bem como ao previsto no Plano de Viabilidade Económico-

Financeira aprovado pela Unidade Técnica de Acompanhamento de Monitorização do Setor

Público Empresarial, devendo propor no âmbito do PAO 2020 as medidas que se mostrem

indispensáveis ao adequado cumprimento do mencionado plano;

e) atender às solicitações da UTAM vertidas no seu Relatório de Análise nº141/2020, de 5 de

junho, no que em matéria de RGS diz respeito;

f) que o resultado líquido apurado no exercício de 2019, seja transferido integralmente para a

conta de Resultados Transitados;

g) que se adotem todas as diligências e atos que se revelem necessários a assegurar a plena

validade e eficácia das transmissões de ações das participações representativas do Estado.

Remunerações  

A idD evidencia ter dado cumprimento às orientações relativas às remunerações vigentes em 

2020 para órgãos sociais e auditor externo.  
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Aplicação do disposto nos artigos 32.º e 33.º do Estatuto do Gestor Público (EGP) 

A idD indica ter dado cumprimento ao disposto nos artigos 32.º e 33.º do EGP. 

Realização de despesas não documentadas ou confidenciais  

No exercício de 2020, a idD não apresentou qualquer tipo de despesa não documentada ou 

confidencial. 

Relatório sobre remunerações pagas a mulheres e homens 

A idD apresentou e divulgou o relatório sobre as remunerações por género, onde se fundamente 

que cumpre os objetivos plasmados na Resolução do Conselho de Ministros n.º13/2013, 

publicada em 8 de março de 2013 e complementada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 18/2014, publicada em 7 de março de 2014, a qual tem como finalidade a promoção da

igualdade de género no mercado de trabalho e da eliminação progressiva das desigualdades

salariais entre mulheres e homens, vindo a intensificar as medidas específicas tendentes a

alcançar a efetiva paridade de género.

Relatório anual sobre prevenção de corrupção 

Conforme referido anteriormente, o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

(PGRCIC) da idD, datado de 2013, está em processo de revisão pela empresa, pelo que não foi 

preparado o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de ocorrências associado à 

prevenção da corrupção. 

Contratação pública  

Em matéria de contratação pública, a idD aplicou o Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e subsequentes alterações. 

Contratação de Estudos Pareceres Projeto e consultoria 

A decisão de contratar a aquisição de serviços de estudos, pareceres, projetos e serviços de 

consultoria ou outros trabalhos especializados de natureza intelectual, foi tomada em situações 

excecionais devidamente fundamentadas, uma vez que está demonstrada a impossibilidade de 

satisfação das necessidades através de recursos próprios ou de empresas que se encontrem em 

relação de grupo, por serem trabalhos específicos ao setor da defesa. 

Medidas de otimização da estrutura de gastos operacionais 

No Relatório e Contas é referido que o processo de reestruturação operado na idD levou à 

integração no seu perímetro das participações financeiras anteriormente detidas pelo acionista 

Estado, e à outorga de novas atribuições, pelo que qualquer análise comparativa de custos face 

a 2019 é desajustada. 

Por outro lado, o Plano de Negócios aprovado pelas tutelas setorial e financeira, bem como a 

aprovação pelo acionista Estado do Plano de Atividades e Orçamento de 2020, datada de 17 de 

dezembro de 2020, determinam e autorizam a exceção do cumprimento das medidas de redução 
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de custos, nomeadamente, o aumento dos gastos operacionais e do número de recursos 

humanos.  

Cumprimento do princípio da unidade de tesouraria do Estado 

Através do ofício n.º SGC – 93, de 30 de outubro de 2020, a Agência de Gestão da Tesouraria e 

da Dívida Pública – IGCP, E.P.E., informou a idD que foi proferido despacho de autorização parcial 

de exceção ao cumprimento da Unidade de Tesouraria do Estado (UTE), estando autorizada a 

recorrer à banca comercial nos serviços: 

a) garantias bancárias que não possam ser substituídas por depósitos de caução à ordem de

terceiros;

b) contratos de leasing, factoring e afins;

c) carregamento de cartões de crédito e pagamento das despesas efetuadas com os cartões

galp frota;

d) recolha de valores contratualizados entre a idD e a banca comercial, os quais devem ser

transferidos para contas no IGCP, com uma periodicidade quinzenal.

Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas  

De acordo com a informação constante do Relatório e Contas, nos últimos três anos, a idD não 

foi objeto de qualquer auditoria por parte do Tribunal de Contas.  

Plano para a igualdade  

A Empresa apresentou e divulgou o seu Plano para a Igualdade e não Discriminação, em 

dezembro de 2020, conforme disposto no artigo 7.º da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto.  

Elaboração e divulgação da demonstração não financeira 

Apesar de a idD não estar obrigada à apresentação de informação não financeira, incluiu no 

Relatório e Contas informação não financeira, designadamente sobre sustentabilidade 

ambiental, igualdade salarial e de género. 

Acontecimentos após a data do balanço  

No Relatório e Contas estão apresentados os eventos subsequentes, que discriminamos: 

a) Em 15 de fevereiro de 2021, após apresentação de renúncia da Vogal do Conselho de

Administração Dra. Maria José Almeida, foi nomeada Vogal do Conselho de Administração

a Dra. Alexandra Pessanha;

b) Na Assembleia Geral da Naval Rocha, S.A. realizada a 30 de março de 2021, foi decidido

pelos acionistas da sociedade o reembolso das prestações acessórias de capital da

sociedade, a efetuar em 3 tranches, a primeira das quais no montante de 50% das prestações

acessórias de capital efetuadas, a realizar até final de abril e as restantes em duas tranches

de 25% a realizar nos meses de julho e outubro, em função da evolução da atividade da

empresa. A 28 de abril a idD Portugal Defence S.A. foi reembolsada no montante de 375.750

euros. Os reembolsos projetados para os meses de julho e setembro foram adiados para os
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meses de setembro e dezembro respetivamente, tendo a liquidação da tranche adiada para 

setembro sido liquidada no dia 30 de setembro; 

c) Ainda a 28 de abril de 2021, a idD Portugal Defence S.A. chegou a acordo no Processo

1915/18.5T8BRR, que lhe foi movido por um trabalhador, resultante de um acidente laboral,

que corria termos na Relação de Lisboa;

d) Na Assembleia Geral da participada ETI – Empordef Tecnologias da Informação, S.A.

realizada em 8 de junho de 2021 foi deliberado o aumento de capital de 100.000,00 euros

para 900.000,00 euros através da conversão de prestações acessórias de capital no

montante de 698.534,40 euros, resultados transitados em capital no montante de 74.631,80

euros e das Reservas Livres no montante de 26.833,79 euros, como passo prévio a uma

eventual operação de alienação parcial ou total do seu capital social;

e) A participada EiD, S.A. apresentou contas para o exercício findo em 30 de abril de 2021

(2020) cuja aprovação formal em sede de Assembleia Geral ainda está pendente. O resultado

líquido positivo apresentado no montante de euros, implicaria uma flutuação de valor da

participada através da aplicação do MEP em resultados da idD Portugal Defence, S.A. no

montante de 717.600,75 euros que seria anulada pelo reforço da provisão associada à

cessão dos dividendos de -717.600,75 euro;

f) A empresa não identificou quaisquer eventos, com exceção dos acima referidos, desde a data

de referência do fecho de contas até à data de emissão deste Relatório & Contas de 2020 em

Base Individual, que necessitem de ajuste ou divulgação no anexo às demonstrações

financeiras.

Prestação de contas intercalares 

Conforme determina o n.º 2 do art. 52.º da LOPTC (Lei 97/98, de 26 de agosto), quando ocorre a 

substituição da totalidade dos responsáveis de um órgão colegial, existe a obrigação legal de 

prestação de contas intercalares, a remeter ao Tribunal de Contas no prazo de 45 dias após a 

referida substituição. O Conselho de Administração da idD foi integralmente substituído em 29 

de junho de 2020, sem que a idD preparasse esta informação intercalar. 

Parecer 

Face ao que precede, e considerando a informação disponibilizada ao Conselho Fiscal, no âmbito 

das suas competências, conclui-se que o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2020 

refletem de forma apropriada, em todos os aspetos materiais, a atividade da Sociedade e a sua 

situação económica e financeira. 

Destaca-se, no entanto, a opinião com reservas e enfase constante da Certificação Legal das 

Contas, emitida pelo ROC em 17 de novembro de 2021, decorrentes da Certificação legal das 
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Contas com reservas por limitação do âmbito, emitida para a participada Extra – Explosivos da 

Trafaria, S.A., que transcrevemos: 

“Na rúbrica de Participações Financeiras do ativo inclui-se a detenção de capital na “Extra – 

Explosivos da Trafaria, SA”, pelo valor de 2.499.193 euros, o que corresponde a 59,80% dessa 

empresa. Na Certificação Legal das Contas dessa subsidiária, constam as seguintes reservas por 

limitação de âmbito:  

a) A Entidade procedeu, no exercício de 2017, ao desreconhecimento, por Resultados

transitados, de um conjunto de créditos referentes a financiamentos obtidos em exercícios

anteriores, no montante total de 2.722,4 milhares de euros, incluindo uma quantia de 2.672,8

milhares de euros cujo desreconhecimento foi motivo de controvérsia na aprovação dos

documentos de prestação de contas referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019. As

informações por nós acedidas respeitantes à génese e condições do desreconhecimento então

efetuado não nos permitem concluir com razoável grau de segurança sobre o mesmo.”;

b) “A Entidade apresenta na rubrica “Propriedades de investimento” do ativo um imóvel com o

valor líquido contabilístico de 6.429.676 euros. Tal como referido na Nota 4 – Propriedades de

investimento, do anexo às demonstrações financeiras, o referido imóvel encontra-se mensurado

com base em duas avaliações efetuadas em 2012. No entanto, por não existir uma avaliação

recente, não nos é possível concluir com razoável grau de segurança sobre eventuais variações

no valor apresentado e, consequentemente, determinar os potenciais efeitos nas demonstrações

financeiras, nomeadamente nas rubricas “Propriedades de investimento” e “Resultado líquido

do período”. Registe-se que, de acordo com a alínea e), do ponto 8.6 do modelo de anexo às

demonstrações financeiras previsto na Norma de Contabilidade Pública (NCP) nº 1 - Estrutura e

Conteúdo das Demonstrações Financeiras, é necessário divulgar o justo valor dos bens em causa,

o que, também pela inexistência de avaliação atualizada, não foi feito. Adicionalmente,

salientamos o facto de não ter sido efetuado, por entidade credenciada, estudo do possível

impacto ambiental ou sobre a existência de eventuais passivos ambientais decorrentes da

atividade desenvolvida no referido imóvel, pelo que não existem condições para quantificar, com

razoável grau de segurança, o valor de eventuais responsabilidades ambientais da Entidade

suscetíveis do reconhecimento de uma provisão.”.

para além das reservas, transcrevemos a enfase incluída na Certificação Legal das Contas 

emitida: 

“Tal como mencionado na nota 8 – Outros Ativos Financeiros, do Anexo às Demonstrações 

Financeiras, foram reconhecidos 3.599.997,90 euros nessa rúbrica do ativo à data de 29 de junho 

de 2020 relativos a direitos de créditos associados à condição de acionista, integrando 

prestações acessórias de capital, suprimentos e similares, juros vencidos nos casos em que os 

créditos são remunerados e pagamentos por conta efetuados pelo detentor de capital, os quais 

resultam de posições provenientes da liquidação da Empordef – SGPS, SA. Este reconhecimento 

decorre da assunção de direitos intrínsecos à condição de acionista que a Entidade assumiu por 

força do registo das participações financeiras na Empordef – Tecnologias de Informação, SA, na 
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Extra – Explosivos da Trafaria, SA, na Naval Rocha – Sociedade de Construção e Reparações 

Navais, SA e na EEN – Empordef Engenharia Naval, SA, no âmbito do aumento de capital ocorrido 

em 29 de junho de 2020. Esses direitos de crédito têm vindo a ser recuperados, perfazendo em 

31 de dezembro de 2020 o valor global de 1.931.883,79 euros.” 

Em consequência do acima referido, o Conselho Fiscal é de parecer favorável que a Assembleia 

Geral:  

- Aprove o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2020, apresentados pelo Conselho

de Administração da idD, atenta a opinião com reservas e enfase constante da Certificação

Legal das Contas;

- Aprove a proposta de aplicação de resultados constante do Relatório de Gestão;

- Proceda à apreciação geral da administração e da fiscalização da Sociedade, nos termos

previstos no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.

Por último, o Conselho Fiscal regista com apreço e agradece toda a colaboração que lhe foi 

prestada ao longo de 2020, pelo Conselho de Administração, ROC e demais colaboradores da 

idD. 

Lisboa, 19 de novembro de 2021 

O Conselho Fiscal  

__________________________________ 

Ana Cristina Dá Mesquita Pinto Ferreira 

__________________________________ 

Ana Sofia Lameira dos Santos Palrinhas 
















