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

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 n n.º 2 do artigo

508-A do Código das Sociedades Comerciais 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), empresa mãe deste

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

consolidado e contas consolidadas anuais do exercício.

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

Conselho de Administração a 07 de dezembro de 2021, preparados de acordo com o disposto 

Código das Sociedades Comerciais e 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. 

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

O órgão de gestão é responsável pela: 

- preparação de demonstrações financeiras consolidadas que apresentem de forma

verdadeira e apropriada a posição financeira consolidada, o desempenho financeiro

consolidado e os fluxos de caixa consolidados do grupo de acordo com o Sistema de

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;

- elaboração do relatório de gestão consolidado nos termos legais e regulamentares

aplicáveis;

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a

preparação de demonstrações financeiras consolidadas isentas de distorções materiais

devido a fraude ou erro;
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- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

- avaliação da capacidade do grupo 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 

Consolidadas 

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

consolidadas foram preparados de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a 

informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas 

pelo ROC em funções e demonstrações orçamentais consolidadas, não tendo sido identificadas 

incorreções materiais. 

Atividade fiscalizadora desenvolvida pelo Conselho Fiscal 

Emitimos o relatório e parecer do conselho fiscal sobre o relatório de gestão e as contas 
individuais de 2020, em 19 de novembro de 2021, que refere a atividade do Conselho Fiscal, e 
que deverá ser considerado na leitura deste documento. 

Na preparação do atual parecer o Conselho Fiscal: 

a) verificou as demonstrações financeiras e as demonstrações orçamentais das empresas
incluídas no perímetro de consolidação financeiro e no perímetro de consolidação
orçamental, que constam do Relatório de Gestão consolidado e Contas Consolidadas do
grupo idD;

b) verificou as operações de consolidação;

c) apreciou se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas, a sua aplicação uniforme
e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;

d) apreciamos o Relatório de Gestão consolidado e Contas Consolidadas do grupo idD.

Apreciação do relatório de gestão consolidado, documentos de prestação de contas 

consolidadas  

Apreciação do relatório de gestão consolidado 

O Relatório de gestão consolidado, aprovado pelo Conselho de Administração em 07 de 

dezembro de 2021, e disponibilizado ao Conselho fiscal, na versão final, na mesma data, 

descreve, adequadamente, a atividade do grupo em 2020, o desempenho do grupo e a posição 

financeira do grupo, cumprindo com o previsto no Código das Sociedades Comerciais. 
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A idD, preparou e apresentou as demonstrações financeiras consolidadas 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 178.056.101 euros e

um total de património liquido de 147.109.408 euros, incluindo um resultado líquido negativo de

6.667.714 euros), a Demonstração dos Resultados Consolidados por Naturezas, a Demonstração

Consolidada das Alterações ao Capital Próprio e a Demonstração Consolidada dos Fluxos de

Caixa, e o respetivo anexo, relativas ao ano findo naquela data. Adicionalmente a idD, preparou

e apresentou as demonstrações orçamentais consolidadas de acordo com o Sistema de

normalização contabilística para as administrações publicas (SNC-AP), que compreendem

demonstração consolidada do desempenho orçamental (que evidencia um total de receita de

24.763.394 euros e um total de despesa de 19.993.707 euros), e a demonstração consolidada de

direitos e obrigações por naturezas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

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 10 de dezembro 

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

concorda, incluindo a opinião com reservas. 

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. Da detenção destas 

participações financeiras, resultou um grupo, cuja atividade se encontra descrita no relatório de 

gestão consolidado. 

Uma vez que as participações financeiras foram adquiridas em 2020, estas são as primeiras 

demonstrações financeiras consolidadas apresentadas pela idD, pelo que não existe qualquer 

comparativo, conforme referido no relatório de gestão consolidado e no anexo. 

Desempenho financeiro  

O grupo, no final de 2020, apresentou um resultado líquido negativo de 6.667.714 euros, que 

resultou, maioritariamente, dos resultados da atividade da empresa do grupo Arsenal do Alfeite, 

S.A., que foram negativos em 6.560.933 euros.

Posição financeira  

No que respeita à posição financeira do grupo, importa salientar que o aumento de capital e a 

liquidação da participada EEN, SA tiveram impacto muito grande na posição financeira do grupo. 

Relembramos que em 2020, a idD 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 
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é referido em diversas notas, estas são as primeiras demonstrações financeiras consolidadas, 

não existindo informação comparativa, por não existir grupo em 2019.   

Informação Orçamental Consolidada 

Apreciamos as demonstrações orçamentais consolidadas, preparadas de acordo com o Sistema 

de normalização contabilística para as administrações publicas (SNC-AP), que compreendem 

demonstração consolidada do desempenho orçamental e a demonstração consolidada de 

direitos e obrigações por naturezas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

Nestes documentos, o perímetro de consolidação respeitou o previsto no Sistema de 

normalização contabilística para as administrações publicas (SNC-AP), e foi composto pela IdD – 

Portugal Defence, S.A., Arsenal do Afeite, S.A. e Extra – Explosivos da Trafaria, S.A.. 

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 consolidado e as Contas 

consolidadas do exercício de 2020 refletem de forma apropriada, em todos os aspetos materiais, 

a atividade do grupo e a sua situação económica e financeira. 

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

emitida pelo ROC em 10 de dezembro de 2021, que transcrevemos: 

“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 4.1 – Propriedades de 

investimento, do anexo às demonstrações financeiras consolidadas, 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 consolidadas, 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.”
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Em consequência do acima referido, o Conselho Fiscal é de parecer favorável que a Assembleia 

Geral:  

- Aprove o Relatório de Gestão consolidado e as Contas consolidadas do exercício de 2020,

apresentados pelo Conselho de Administração da idD, atenta a opinião com reservas

constante da Certificação Legal das Contas;

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, 15 de dezembro de 2021 

O Conselho Fiscal  

__________________________________ 

Ana Cristina Dá Mesquita Pinto Ferreira 

__________________________________ 

Ana Sofia Lameira dos Santos Palrinhas 
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