Nota adicional ao Relatório de Gestão e Contas de 2020
Em Assembleia Geral de Acionistas, que teve lugar em 26 de março de 2021, foi aprovado o
Relatório de Gestão e Contas referente ao exercício findo em 31/12/2020 tendo o acionista Estado
solicitado que “O relatório de gestão de 2020 a publicitar deverá integrar, na parte relativa às
orientações legais, informação atualizada sobre as recomendações dos acionistas, e as diligências
tomadas pela Sociedade relativamente às mesmas, e sobre a execução dos investimentos. A
Sociedade deverá informar os acionistas das estratégias desenvolvidas no sentido de alargar e
intensificar a atividade da SOFID, por forma a reforçar o apoio às empresas e à economia e a garantir
a sustentabilidade futura.”
Assim, dando cumprimento às indicações do Acionista Estado:
1. Cumprimento das Orientações legais - 2020 - Assinalam-se no quadro seguinte, em negrito
itálico, as informações solicitadas.
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S
Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens - n.º 2 da RCM n.º 18/2014
Ela bora ção e di vul gaçã o do rel atóri o s obre as remunerações paga s a
mul heres e homens

S

http://www.s ofid.pt/ A i nformaçã o referente às
pt/a-s ofi d/rel a tori o- remunerações pagas encontra -s e no
e-conta s
rel atóri o e conta s .

Elaboração e divulgação de relatório anual sobre prevenção da corrupção

S

http://www.s ofid.pt/
pt/a-s ofi d/bomgoverno

Contratação Pública
Apl i cação das Normas de contratação públ i ca pel a empres a

N.A.

Apl i cação das normas de contra ta ção públ i ca pel as pa rti ci padas

N.A.

Contratos s ubmeti dos a vi s to prévi o do TC

N.A.

Auditorias do Tribunal de Contas

A SOFID nã o s e encontra s ujeita às
regra s da Contrataçã o Públ i ca.

(b)

Recomenda ções

N.A.

Não foram recebi das qua is quer
recomendações .

Parque Automóvel
N.º de Vi aturas

N.A.

Gas tos com vi aturas

N.A.

Gastos Operacionais das Empresas Públicas

N.A.

Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria (artigo 49.º do DLEO 2019)

N.A.

A SOFID foi exceci ona da do
cumprimento do di s pos to no n.º 4 do
a rti go 158.º, do Decreto-Lei n.º 84/2019.
A SOFID foi exceci ona da do
cumprimento do di s pos to no n.º 4 do
a rti go 158.º, do Decreto-Lei n.º 84/2019.

2. Em Assembleia Geral de Acionistas, que teve lugar em 19 de junho de 2020, foi aprovado o
Relatório de Gestão e Contas referente ao exercício findo em 31/12/2019 tendo os acionistas
Estado e Caixa Geral de Depósitos apresentado as seguintes Declarações:
• Caixa Geral de Depósitos - “A SOFID tem vindo a apresentar resultados negativos e mais
uma vez em 2019, os resultados ficaram aquém do previsto no plano de atividades e
orçamento. A CGD manifesta preocupação com a performance mantida pela sociedade nos
últimos exercícios e no continuado desequilíbrio da atividade, com custos operacionais
superiores ao produto bancário, devendo a SOFID atuar no sentido de inverter de sinal esta
tendência, de forma a garantir a sua sustentabilidade”.
• Estado Português - “Deverá o Conselho de Administração desenvolver todos os esforços no
sentido de alargar e intensificar a intervenção da SOFID no apoio às empresas e à economia,
particularmente relevante no atual contexto.”

Assim, informa-se que as medidas desenvolvidas pela Sociedade no sentido de dar seguimento
às preocupações manifestadas pelos seus acionistas, no que refere à sua sustentabilidade e ao
apoio às empresas e à economia, encontram-se explanados no seu Relatório de Gestão,
nomeadamente nos pontos respeitantes “A Atividade em 2020” e “Gestão da Sociedade” e
expressas nas suas Demonstrações Financeiras, respeitantes ao exercício findo em 31/12/2020.

Lisboa, 21 de abril de 2021.
O Conselho de Administração.
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