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I.

Síntese (sumário executivo)

Nos termos do regime jurídico do setor público empresarial (SPE), e dos princípios do bom governo
aplicáveis, matérias recentemente objeto de uma reestruturação do seu quadro normativo, dando origem
ao Decreto‐Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, a AICEP ‐ Agência para o Investimento e Comércio Externo de
Portugal, E.P.E. tem vindo a ajustar os níveis de informação a divulgar de forma a dar cumprimento aos
requisitos a que está obrigada, nomeadamente elaborando o relatório de governo societário de acordo com
as orientações da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial, do
Ministério das Finanças.
A AICEP manteve a sua atuação em matéria de Boas Práticas de Governo Societário face ao ano anterior,
consolidando os objetivos definidos para o mandato do Conselho de Administração em funções e tendo em
vista o seu contributo para o aumento das exportações e captação de investimento estrangeiro.

II. Missão, objetivos e políticas
Missão
A AICEP tem como missão aumentar a competitividade e notoriedade de Portugal, através da dinamização
de investimento estruturante no país e da internacionalização das empresas, com especial destaque para as
pequenas e médias.
A AICEP atua no domínio do investimento no país, com empresas nacionais e estrangeiras de valor
acrescentado, contribuindo para o fortalecimento do tecido empresarial e a modernização da economia. Na
vertente internacional, promove o investimento no estrangeiro das empresas nacionais e a exportação dos
produtos e serviços capazes de competir nos mercados externos.
Visão
A Agência pretende ser uma referência no desenvolvimento de um ambiente de negócios competitivo, que
contribua para a inserção internacional das empresas portuguesas e para a melhoria da imagem global de
Portugal.
Valores
Os valores que a AICEP preconiza são os seguintes:
-

Orientação para a empresa: as iniciativas são definidas em função das necessidades das empresas e
selecionadas pelo maior impacto na sua satisfação;

-

Seletividade: a atividade da Agência é direcionada para os projetos e mercados que melhor
contribuam para a competitividade das empresas e a sustentabilidade da economia portuguesa.

-

Excelência: a AICEP atende às expectativas dos clientes através de uma abordagem de rigor,
eficácia, premiando o mérito e a vontade de inovar.

Tendo em consideração a missão, a visão e os valores acima enumerados a AICEP elabora anualmente o seu
plano de atividades e orçamento, rentabilizando os recursos e as fontes de financiamento de que dispõe.
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Políticas da empresa
No âmbito da estratégia definida apontam‐se as seguintes políticas:
-

Promoção de iniciativas criadoras de valor para Portugal, com impacto direto e positivo na
economia nacional;

-

Apoio a unidades e iniciativas empresariais, competitivas internacionalmente porque sujeitas à
concorrência internacional e com potencial de crescimento, e sustentáveis, prolongando‐se por
tempo suficiente para terem efeitos diretos e induzir efeitos indiretos a longo prazo.

Princípios de atuação
Para que a atividade da Agência possa dar resposta às necessidades das empresas e seja eficaz, existe um
conjunto de princípios de atuação definidos internamente para toda a organização:
-

Defesa do interesse nacional: a atuação da AICEP em Portugal e no estrangeiro é feita em
representação do País.

-

Atuação com os agentes económicos: o contacto com os clientes da empresa é feito de forma
personalizada, em Portugal e na rede externa da Agência;

-

Atuação interna: a iniciativa é privilegiada e os processos internos são simples e eficazes, baseados
em procedimentos pré‐definidos e conhecidos de todos.

Objetivos
A Administração da AICEP, no início do triénio 2014/2016‐17 apresentou um plano estratégico às tutelas que
foi aprovado e serviu para estabelecer os objetivos de atividade e presença orgânica da Agência. Aquando
da entrada do novo Governo, o documento foi apresentado e validado; os objetivos plasmados nesse
documento têm servido para guiar a atuação e as métricas de execução da agência. No âmbito da sua
missão, a Agência persegue, para o país, os seguintes objetivos:
-

Aumento do Valor Acrescentado Bruto do País, através do efeito direto de investimentos
estruturantes e dos fluxos de comércio internacional;

-

Redução do deficit da Balança Comercial, através do crescimento das exportações e pela
substituição de importações;

-

Dinamização do Emprego, medido pelo efeito na manutenção, criação e qualificação de postos de
trabalho.

Os indicadores observados abaixo mostram que ao nível das exportações estas têm vindo a apresentar
valores crescentes a uma taxa sustentável. Nos últimos anos assistiu‐se a um forte aumento das exportações
e à eliminação progressiva do défice da balança comercial, atingindo‐se, em 2015 (valores para 2016 ainda
provisórios) o valor de exportações mais elevado de sempre, 75 mil milhões de euros, e um excedente
comercial superior a 3 mil milhões de euros. As exportações constituem o principal fator de crescimento da
economia portuguesa, compensando o menor dinamismo do consumo e do investimento. As exportações
apresentaram uma taxa de participação no PIB de 40,3% em 2015, face a 27,1% em 2009. Segundo o INE, em
2015 estiveram envolvidas em operações de exportação de bens 22,5 mil empresas portuguesas. Há que
destacar o contributo dos serviços para as exportações, representado cerca de 35% em 2015/2016. De
referir que em termos de exportações globais e bens e serviços a componente dos serviços de Viagens e
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Turismo é a principal exportação de Portugal (15,4% do total), seguida do grupo de bens Máquinas e
Aparelhos (9,8%).
O investimento estrangeiro em Portugal tem vindo a recuperar lentamente da queda do período de 2012 na
sequência da crise mundial.
Assim, a Agência congratula‐se com estes resultados, esperando ser vista como um meio ao dispor da
comunidade empresarial que conduziu a este desempenho.

Exportações de bens e serviços

Bens
Servi ços
Tota l

2012
44.317
20.063
65.276

2013
46.499
22.111
69.414

2014
47.296
23.421
71.564

(mi l hões de euros )
2015
2016
2016/2012 2016/2015
49.116
49.498
12%
1%
25.178
26.281
31%
4%
74.944
75.779
16%
1%

Fonte: Banco Portugal‐valores provisórios

Investimento directo estrangeiro em Portugal e português no exterior
(mi l hões de euros )
2012
2013
2014
2015
2016
2016/2012 2016/2015
IDE
6.894
2.035
2.243
6.251
5.483
‐20%
‐12%
IDPE
‐6.387
‐908
‐391
5.126
1.431
122%
‐72%
Fonte: Banco Portugal‐valores provisórios

São estes os fatores‐chave que orientam os resultados que a cada momento a AICEP procura alcançar.

Grau de cumprimento dos objetivos e políticas
Ao longo de 2016 a Agência procurou ser um agente facilitador do negócio internacional colocando as
nossas empresas em contacto com os agentes e administrações públicas dos vários países e com possíveis
parceiros empresariais locais. Esta atuação é reforçada nas ações dinamizadas nos mercados externos pela
AICEP e nas missões empresariais e institucionais em que participou ativamente durante o ano. A AICEP foi
responsável pela organização e acompanhamento da vertente empresarial no âmbito das missões e visitas
oficiais de SEXA o Presidente da República, Governo Português e Administração da AICEP. Em 2016
organizou 50 missões e ações institucionais em 31 países, tendo participado nestas missões cerca de 600
empresas.
A presença da Agência nos mercados externos é crucial para o apoio à internacionalização das empresas.
Quanto maior for a sua rede externa mais abrangente é a AICEP na sua capacidade de apoiar a
internacionalização Neste âmbito houve um esforço da Administração da Agência para ampliar a rede
externa – no final de 2016 a AICEP estava em 66 países, alargando a presença a 13 novos países e passando
a cobrir todos os da CPLP. A Agência está presente em países de rápido crescimento, geradores de boas
oportunidades e marca presença em mercados que os dados mostram serem relevantes.
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Adicionalmente apostou fortemente em realizar iniciativas de capacitação empresarial de contacto direto
com as empresas portuguesas. Estas iniciativas procuram aprofundar o conhecimento que as empresas têm
dos mercados externos ao nível da legislação local, exigências fiscais, condições laborais, perfil político e
social, etc. aspetos determinantes para os planos de internacionalização das empresas. Aliado a esta
necessidade a Agência procura divulgar oportunidades de negócio direcionadas para as empresas/regiões
suas interlocutoras. Designado por Roadshows Portugal Global esta iniciativa de aproximação da Agência ao
tecido empresarial português e às suas regiões visa incentivar a exportação e promover a
internacionalização das empresas. Surgiu com o objetivo de dar maior visibilidade ao desígnio nacional de
aumentar as exportações e a internacionalização, aproximando a AICEP enquanto agência pública ao tecido
empresarial. Destinou‐se essencialmente às PME exportadoras, efetivas ou potenciais, numa análise aos
mercados na perspetiva de consolidação ou de expansão dos negócios, mas também às empresas que
quiseram conhecer melhor as temáticas da exportação e da internacionalização. Entre 2014 e 2016
percorreu 16 cidades do país, versando 19 mercados e 20 temas do negócio internacional. Estiveram
presentes cerca de 2.000 participantes e realizaram‐se 1.060 reuniões de networking. Avalia‐se de forma
muito positiva os resultados desta iniciativa.
A aposta no investimento internacional focalizou‐se cada vez mais em projetos geradores de emprego e com
ganhos de produtividade para o país. As reformas fiscais e judiciais, o novo quadro comunitário de apoio e as
vantagens concorrenciais de Portugal ajudam à captação desse investimento. O desafio dos serviços
partilhados tem sido um exemplo importante na captação de investimento.
Ainda nesta vertente do investimento estrangeiro a Agência tem apostado em colocar na rede externa
especialistas de captação e retenção selecionada de investimento direto estrangeiro, designados por Foreign
Direct Investment Scouts ‐ FDI Scouts. Unicamente vocacionados para a identificação de potenciais
investimentos, conhecedores dos ciclos de investimento das empresas estrangeiras e cientes da
concorrência internacional e das vantagens competitivas que Portugal pode oferecer face às existentes no
mercado, passam a ser um reforço estratégico na rede externa. Irão concentrar‐se num conjunto de
mercados que lideram o ranking de emissão de IDE (EUA, Canadá, China, Alemanha, Reino Unido e Japão) e
que melhor percecionam as vantagens que Portugal apresenta: mão‐de‐obra qualificada de alto pendor
tecnológico, pacotes de incentivos financeiros construídos à medida do retorno expectável, um sistema
moderno de simplificação administrativa e um ambiente inquestionavelmente aberto e favorável aos
negócios e às parcerias.
A Missão, os Objetivos e as Políticas acima enunciados e definidos aquando da sua criação, têm orientado,
de forma determinada e persistente, o rumo da atividade da Agência ao longo dos anos. A AICEP tem
cumprido as orientações e objetivos que em cada momento os órgãos que a tutelam lhe dirigem e atuado
em conformidade enquanto entidade pública empresarial.

III. Estrutura de capital
Em 31 de dezembro de 2016 o capital estatutário da AICEP, totalmente subscrito e realizado, no montante
de 114.927.980 euros era detido integralmente pelo Estado Português (nº 1 do artº 4º dos Estatutos da
AICEP, publicados em anexo ao Decreto‐Lei nº 229/2012, de 26 de outubro).
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Não se aplicam à Aicep as questões de limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações, bem
como a existência de acordos parassociais dado a estrutura de capital da Agência.

IV. Participações sociais e obrigações detidas
Participações
A AICEP detém uma participação na AICEP Global Parques que ascende a 91.19% do capital. A Agência
detém ainda 1.568.648 ações da Portugal Capital Ventures ‐ Sociedade de Capital de Risco, S.A.,
correspondendo a uma participação de 19,41%, bem como quatro outras participações, na Vitrocristal ‐
Estudos e Projetos de Apoio à Cristalaria, ACE (4%), na Spidouro ‐ Sociedade Promotora Emp. e Inv. do Douro
e T.‐os‐M. (2,49%), na PME Investimentos ‐ Sociedade de Investimento, SA (1,14%) e na Onlygreen, SGPS, SA
(1,62%).
A Agência detém igualmente unidades de participações em fundos de investimento registados no balanço:
Fundo
Real Change – FCR
FCR Portugal Ventures Grandes Proj. de Inv.
FCR Portugal Ventures FIEP
FCR Portugal Ventures Internacionalização
FCR PortugalGlobal Ventures I
Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho

%

Soc. Gestora

7,41%
78,22%
40,00%
8,33%
78,22%
n/a

Change Partners, SCR, SA
Portugal Ventures, SCR, SA
Portugal Ventures, SCR, SA
Portugal Ventures, SCR, SA
Portugal Ventures, SCR, SA
Fundo de Garantia Compensação do Trabalho

Em 2016 foi dissolvido e liquidado o Fundo Explorer onde a AICEP detinha uma participação de 1,61%. Em
resultado da dissolução e liquidação foram transmitidas aos participantes no fundo as participações sociais
que o Fundo detinha no capital social da Onlygreen.
Ao nível da identificação das pessoas singulares titulares de participações noutras entidades, quer o
Presidente do Conselho de Administração da Agência quer os vogais do Conselho de Administração, não são
titulares de participações noutras entidades.
Dada a natureza do capital da Aicep não são aplicáveis as matérias relativas à titularidade de ações e
obrigações próprias.
Não existem relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a entidade.

V. Órgãos sociais e comissões
V.A. Mesa da Assembleia Geral
Os Estatutos da AICEP não preveem a existência de Assembleia Geral.
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V.B. Administração e Supervisão
Regras estatutárias
Estatutariamente, os Órgãos Sociais da AICEP, E.P.E. são o Conselho de Administração e o Fiscal Único,
assegurando‐se assim a efetiva separação de funções de administração executiva e as funções de
fiscalização. O Conselho de Administração é constituído por um Presidente e quatro vogais executivos, que
integram a Comissão Executiva. O Conselho de Administração pode integrar ainda até três vogais não
executivos, aos quais cabe assegurar a representação cruzada entre a administração da AICEP, E. P. E., do
IAPMEI, I. P., e do Turismo de Portugal, I. P. O mandato dos órgãos da AICEP, E. P. E. tem a duração de três
anos. O Conselho de Administração é nomeado mediante Resolução do Conselho de Ministros, sob proposta
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, dos negócios estrangeiros e da economia.
Composição dos Órgãos Sociais
A Resolução de Conselho de Ministros nº 15/2014, de 24 de abril, nomeou os membros do Conselho de
Administração da AICEP para o triénio de 2014 a 2016 (posteriormente alterada através da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 38‐A/2015, de 23 de julho).
Mandato

Cargo

Nome

Desig. legal
atual nomeação

2014‐16
2014‐16
2014‐16
2014‐16
2015‐16

Presidente
Vogal Executivo
Vogal Executivo
Vogal Executivo
Vogal Executivo

Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho
Luís Filipe Castro Henriques
Pedro Manuel Ortigão Correia (*)
José Manuel Vital Morgado
Helena Maria Rodrigues Fernandes Malcata

RCM nº 15/2014, 24.04
RCM nº 15/2014, 24.04
RCM nº 15/2014, 24.04
RCM nº 15/2014, 24.04
RCM nº 38‐A/2015, 23.07

Remuneração
Ent.
O/D
Pagadora
AICEP
AICEP
AICEP
AICEP
AICEP

(*) renúncia ao cargo em carta datada de 28 de outubro de 2016, mantendo‐se em funções até final de novembro

A AICEP não tem membros não executivos no seu Conselho de Administração.
Elementos curriculares dos membros do Conselho de Administração
Os elementos curriculares dos membros do Conselho de Administração encontram‐se em anexo I.
Participações dos membros do Conselho na empresa e outras relações
Não existem, por parte de cada um dos membros do Conselho de Administração, participações patrimoniais
detidas na empresa, assim como quaisquer relações com os seus fornecedores, clientes, instituições
financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse, foi
apresentada pelos mesmos declaração nos termos legalmente exigidos (anexo IV).
Organograma e repartição de competências
A organização da AICEP está orientada para o cliente pelo que em primeira linha na sua estrutura
organizacional encontra‐se a área comercial (organograma infra). As unidades de apoio ao negócio
funcionam em estreita colaboração com a área comercial e as de suporte fornecem apoio a toda a
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O
O
D
O
D

organização. Abaixo apresenta‐se o organograma da Agência e indicação dos respetivos pelouros em 31 de
dezembro de 2016.
Conselho de Administração
MF

MF

Participadas

Secretaria Geral

Startups

MF
POC

MF

Custos de Contexto
e PIN - Projectos
de Interesse Nac. LCH

MF

Avalição de
Acompanhamento de
LCH
Qualidade

Áreas de negócio
Pequenas e médias
empresas

Corporate e Investimento
LCH

JVM
POC

Relações institucionais e
Mercados Externos

HM

Áreas de apoio ao negócio
Incentivos
GE

Contratos
GE

LCH

Informação
JVM

Comunic., Mk
Protocolo MF

Verificação
GE
JVM

LCH

Desenvolvim.
Negócio HM

Inov Contacto
HM

Incentivos
PME

LCH

Prom. e Gestão
de Eventos

JVM

Verificação
PME
JVM

Assessoria
Jurídica HM

Áreas de suporte
Financeira e Auditoria
Contab. e
Fiscalid.

Finanças
e Tesour.

Controlo
de Gestão

LCH

Gestão de
Projectos

Auditoria

Património,
Logistica e
Compras

Sistemas e Tecnol.
de Informação
JVM

Recursos
Humanos
JVM

JVM

Funcionamento do Conselho de Administração
O Conselho de Administração em 2016 reuniu‐se cerca de três vezes por mês (37 reuniões no total), tendo o
Sr. Presidente assistido a todas as reuniões, bem como o Sr. Engº José Manuel Vital Morgado. Por motivos
de serviço o grau de assiduidade do Dr. Luís Castro Henriques foi de 89%, da Dra. Helena Malcata foi de 92%
e do Dr. Pedro Manuel Ortigão Correia foi de 78% (8 não presenças em 33 reuniões).
Cargo

Presidente
Vogal Executivo
Vogal Executivo
Vogal Executivo
Vogal Executivo

Nome

Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho
Luís Filipe Castro Henriques
Pedro Manuel Ortigão Correia (*)
José Manuel Vital Morgado
Helena Maria Rodrigues Fernandes Malcata

Não presenças
nas reuniões CA

Grau de
assiduidade
100%
89%
78%
100%
92%

4
8
3

(*) renúncia ao cargo em carta datada de 28 de outubro de 2016, mantendo‐se em funções até final de novembro

Os membros do Conselho de Administração não exercem, em simultâneo, cargos em outras entidades.
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A avaliação de desempenho dos administradores executivos é realizada pelo Fiscal Único. São considerados,
nomeadamente, aspetos ao nível do conhecimento das matérias, grau de acompanhamento da atividade da
Agência e das equipas, capacidade de liderança e alinhamento com a cultura corporativa.
Órgão consultivo
A AICEP tem como órgão consultivo o “Conselho Consultivo para o Investimento e Comércio Externo”, com
competências ao nível da apresentação de sugestões e propostas que contribuam para o reforço das
condições de atratividade do país e para o incremento da competitividade da economia portuguesa.
A Agência não possui outras Comissões que funcionem na esfera do Conselho de Administração.

V.C. Fiscalização
De acordo com o n.º 1 do artº 19.º dos Estatutos da AICEP, a fiscalização da Agência cabe a um Fiscal Único,
que deve ser um Revisor Oficial de Contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas, nomeado por
despacho do membro do Governo responsável pela área das finanças, que designa ainda um suplente. De
acordo com o n.º 2 do artigo 13.º, o respetivo mandato tem a duração de três anos. Cumpre‐se igualmente o
n.º 2 do artigo 33.º do Decreto‐Lei n.º 133/2013.
Por Despacho do Gabinete da Ministra das Finanças nº 711/2014, de 16 de Janeiro, foi nomeado como Fiscal
Único da AICEP a Dra. Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus, Revisora Oficial de Contas n.º 1338,
e para Fiscal Único Suplente a SROC, António Magalhães e Carlos Santos, SROC n.º 53, representada pelo Dr.
António Monteiro de Magalhães, ROC n.º 179. O Despacho estabelece a nomeação para o triénio
2013/2015, estando o mandato em natural prorrogação.
Mandato

Cargo

Nome

Desig. legal
atual nomeação

2013‐15 Fi s ca l úni co
Sus a na Ca ta ri na Iglés i a s Couto Rodri gues de Jes us Des p. 711/2014, de 16.01
Des p. 711/2014, de 16.01
2013‐15 Fi s ca l úni co s upl . Antóni o Ma ga l hã es e Ca rl os Sa ntos , SROC

Estatuto
remunerat.
fixado (*)
1.300,23

(*) fixado o limite máximo equivalente a 22,5% da quantia correspondente a 12 meses da remuneração
global mensal ilíquida atribuída, nos termos legais, ao Presidente do Conselho de Administração da Aicep.

O Revisor Oficial de Contas encontra‐se a exercer funções no seu primeiro mandato, em prorrogação,
aguardando‐se Despacho de nomeação do titular das Finanças, sendo os mandatos exercidos por três anos.
As limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC presta contas à mesma
entidade encontram‐se dispostas no artº 54º da Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, não sendo aplicável no
caso da AICEP.
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Abaixo indica‐se o número de anos em que o ROC exerce funções consecutivamente junto da entidade, bem
como indicação do número de anos em que o ROC presta serviços nesta entidade, incluindo o ano a que se
refere o presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência.
Mandato

2013‐15
2013‐15

Cargo

Nome

Fiscal único
Fiscal único supl.

Nº de anos Nº de anos
funções
funções
grupo
entidade

Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus
António Magalhães e Carlos Santos, SROC

Nome

3
9

3
9

Remuneração (*)
Bruta (**) Redução Reversão Valor final
(1)
(2)
(3)
(4)=(1‐2‐3)

Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus

17.336,40 1.733,64

15.602,76

(*) valores sem Iva
(**) fixado o limite máximo equivalente a 22,5% da quantia correspondente a 12 meses da remuneração
global mensal ilíquida atribuída, nos termos legais, ao Presidente do Conselho de Administração da Aicep.

O Fiscal Único, enquanto Revisor Oficial de Contas da Agência, elabora anualmente o documento de
certificação legal das contas o qual exprime a opinião do revisor oficial de contas sobre se as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas apresentam, de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira
da entidade, bem como os resultados das operações e os fluxos de caixa, relativamente à data e ao período
a que as mesmas se referem, de acordo com a estrutura de relato financeiro da Agência, e de que as
demonstrações financeiras respeitam os requisitos legais aplicáveis.
Elementos curriculares do Fiscal Único
Os elementos curriculares do Fiscal Único da Agência encontram‐se em anexo I.
Outra informação sobre o Fiscal Único
O Fiscal Único para além das funções de Revisor Oficial de Contas não exerce outras funções na AICEP.
Outras funções exercidas pelo Fiscal Único fora da Agência estão descritas nos elementos curriculares em
anexo I.

V.D. Auditor Externo
O Fiscal Único, em consonância com a Administração, poderá atribuir a uma entidade externa de
reconhecida idoneidade a auditoria das contas, e que coadjuvará no exercício das suas funções de
verificação e certificação das contas (n.º 3 do artª 19.º dos Estatutos). A BDO & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais, Lda. exerce funções de auditor externo às contas da AICEP (individuais e consolidadas)
Relatório e Contas ‐ 2016
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desde 2007. Possui o número de registo na CMVM 1122 e é representada pelo sócio Dr. Pedro Manuel
Aleixo Dias (ROC nº 725), sendo que o contrato de prestação de serviços firmado entre esta empresa e a
AICEP para auditoria às contas de 2016 é assinado pelo Dr. Pedro Manuel Aleixo Dias e pelo Dr. Paulo Renato
Ferreira Alves (ROC nº 966), em representação da BDO.

Nome

Identificação
Nº insc.
OROC

BDO & As s o 725/966
SROC, Lda .

Nº Reg.
CMVM
1122

Data da contratação
Data
Período

29‐12‐2015

2016

Remuneração anual
Valor da
Redução
Valor
prest. ser.
Lei OE
final
14.850,00

14.850,00

(s em i va )

Pago
2017
2017
efetuado
a efetuar
10.395,00

4.455,00

(s em i va )

Desde o exercício de 2010 que a AICEP tem lançado anualmente um procedimento de contratação pública
para adjudicação dos trabalhos de auditoria externa, através de ajuste direto. A seleção da BDO foi feita por
razões de elevada especificidade técnica dos serviços em causa que, conjugado com o conhecimento
aprofundado da atividade da AICEP e participadas e das suas particularidades, permite acompanhar e avaliar
a evolução e melhoria dos seus pontos críticos. O Fiscal Único procede a uma avaliação do trabalho
desenvolvido pelo Auditor Externo, pelo que a sua seleção anualmente é feita em estreita ligação funcional
com o Fiscal Único, em termos de objetivos, metas e metodologias. A política da rotação do auditor tem sido
determinada pela necessidade de anualmente se recorrer a um processo de contratação pública.
Em 2016 não foram pagos ao auditor externo trabalhos distintos dos de auditoria. Os trabalhos de auditoria
às contas de 2016 realizados em 2015/2016 tiveram um primeiro pagamento em 2015 e o restante em 2016.

Valor dos serviços de revisão de contas
Valor dos serviços de consultoria fiscal
Valor de outros serviços que não revisão de contas

18.255,50

100%

18.255,50
(com Iva)
nota: pagamento em 2016 da revisão de contas de 2015

VI. Organização interna
VI.A. Estatutos e Comunicações
Os Estatutos da AICEP são estabelecidos através de Decreto‐Lei pelo Governo, nos termos da alínea a) do n.º
1 do artigo 198.º da Constituição (Competência legislativa). Presentemente estão em vigor os Estatutos
publicados em anexo ao Decreto‐Lei nº 229/2012, de 26 de outubro, Diário da República, n.º 208, 1.ª série.
Ao nível da comunicação de irregularidades e medidas de prevenção da corrupção a Agência tem
apresentado periodicamente um relatório identificativo das ocorrências dos factos relativos a corrupção
ativa ou passiva, de criminalidade económica e financeira, de branqueamento de capitais, etc. previstos na
alínea a) do nº 1 do artº 2º da Lei nº 54/2008, de 4 de setembro, não se tendo reportado qualquer anomalia.
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Em cumprimento da Recomendação nº 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 22 de julho de
2009, a Agência tem um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.
Em 2016 a AICEP recebeu uma Visita pedagógica por parte do Conselho de Prevenção da Corrupção com o
objetivo de explicar em que consiste o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e
sensibilizar toda a organização para a sua importância e aplicabilidade.

VI.B. Controlo interno e gestão de riscos
Controlo interno
Tendo em vista assegurar o cumprimento integral das obrigações regulatórias a que está sujeita, a AICEP
tem vindo a desenvolver um conjunto de mecanismos e sistemas de controlo interno que visam, no
essencial, garantir o cumprimento da legislação nacional e comunitária aplicável às diversas áreas da
Agência, a fiabilidade da informação contabilística, financeira e operacional produzida, a mitigação de riscos
de fraude e corrupção, bem como a total satisfação do cliente. Neste âmbito, a organização está sujeita a
vários Regulamentos Internos e Externos e implementou diversos mecanismos de controlo.
O sistema de controlo interno adota uma abordagem por processos que se traduz na identificação de
procedimentos necessários para implementar e melhorar continuamente a eficácia do sistema. O sistema
encontra‐se documentado num Manual de Procedimentos que se encontra em atualização face às
mudanças internas da organização, sendo o principal suporte do Sistema de Controlo Interno. Em 2016 foi
iniciado um novo processo de atualização do Manual de Procedimentos, prevendo‐se que uma nova versão
esteja disponível em 2017. No que respeita a processos e métodos, a Agência tem procurado implementar
procedimentos céleres, ágeis e conhecidos de todos, tendo em vista a otimização dos recursos e uma
resposta eficiente ao cliente. Neste âmbito e a nível interno desenvolveu uma ferramenta de gestão de
clientes, que facilita o trabalho diário e o reporte da atividade. Esta ferramenta tem vindo a ser atualizada e
melhorada com novas funcionalidades e presentemente foi efetuado o seu alargamento à rede de
delegações no estrangeiro.
Desde o início da sua atividade que a AICEP utiliza uma aplicação informática específica associada ao sistema
administrativo e financeiro da empresa, onde se efetuam os registos físicos e contabilísticos da
movimentação dos bens do ativo fixo tangível e intangível, sendo possível ter sempre disponível o
inventário, físico e valorizado, dos ativos por localização. As aquisições, transferências e abates obedecem a
regulamentos próprios e só podem ser efetuados mediante autorizações conforme as delegações de
poderes que estão instituídas.
A gestão do património da AICEP está a cargo da Direção do Património, Logística e Compras, estando
dotada dos meios humanos e tecnológicos necessários para fazer o acompanhamento de todos os ativos
fixos, tangíveis e intangíveis, independentemente da sua localização e destino. É responsável pela sua
guarda e manutenção, através de instalações apropriadas e seguros para a cobertura dos vários riscos. No
que se refere à gestão documental, a AICEP dispõe desde 2007 de um sistema específico que assenta na
desmaterialização dos documentos e que, em articulação com a aplicação informática da área financeira,
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trata toda a documentação contabilística, desde o seu registo, processamento e contabilização. O arquivo
físico encontra‐se à guarda de uma empresa contratada para o efeito.
A AICEP tem procurado prestar um serviço de qualidade e com um elevado grau de satisfação dos seus
clientes. Para aferir da sua qualidade, procura recolher a opinião de quem contacta a Agência. Assim,
sempre que um cliente solicita informação especializada, esta é remetida com um inquérito de opinião
sobre o produto que é fornecido. Da mesma forma, nos seminários de divulgação sobre os mercados
realizados pela AICEP é distribuído um inquérito aos participantes. Procedimento idêntico é adotado para as
empresas participantes em stands nacionais no exterior, dinamizados pela Agência. A Agência tem ainda
montado um sistema de Gestão de Reclamações, on‐line no site da Agência e pela via tradicional, com
intervenção de vários dos seus departamentos, em que se destaca o papel da Auditoria Interna na análise
das causas e acompanhamento da resposta fornecida ao cliente, sempre com vista à melhoria da qualidade
do serviço prestado e da plena satisfação dos clientes.
No que respeita ao processo de divulgação de informação financeira, desde 2015 que a AICEP se enquadra
no perímetro do Estado, estando, assim, sujeita a novas regras em matéria de gestão orçamental (verificar
adiante maior detalhe no capítulo dos Deveres especiais de Informação). Existem regras claras e conhecidas
de toda a organização de gestão orçamental que definem a forma de aprovação, conferência e validação da
despesa realizada com uma hierarquia de delegação de competências por níveis de responsabilidade
repartidas pelas Direções, vogais executivos e Conselho de Administração, consoante os montantes. Todas
as despesas correntes e de investimento realizadas são baseadas num orçamento anual aprovado pelo
Conselho de Administração e pela Tutela e encontram‐se devidamente cabimentadas. A área financeira faz
um acompanhamento constante desta execução e identifica desvios e suas causas. Sempre que verificam
níveis de desvios significativos relativamente ao orçamento e demais limites impostos pelos diplomas legais
a que está sujeita, emite alertas ao Conselho para introdução de medidas corretivas. A informação financeira
é produzida pela Direção Financeira na área de Contabilidade e Fiscalidade e auditada pelo Fiscal único /
ROC e pelo Auditor Externo. Reporta mensalmente a sua execução financeira ao Conselho de Administração
e, externamente, à Direção Geral do Orçamento e à Direção Geral de Tesouro e Finanças/Inspeção Geral de
Finanças (registo direto no SIREF‐Sistema de Recolha de Informação Económico‐Financeira, conforme o
calendário previsto), bem como à Tutela. Em suma, tem‐se vindo a dotar a empresa e os seus colaboradores
dos meios necessários para a implementação de um adequado sistema de controlo interno, tendo em vista
garantir que os mesmos estão em conformidade com os requisitos regulamentares aplicáveis e as
expetativas dos clientes.
De referir que a Agência dispõe desde 2016 de uma aplicação informática para gestão das deliberações do
Conselho de Administração (designada por Smart Governance). O Portal Smart Governance (SmartGov)
permite a desmaterialização dos processos inerentes às Reuniões do Conselho de Administração,
potenciando a redução da necessidade de grandes volumes de informação sobre o suporte físico de papel e
contribuindo para o dia‐a‐dia daqueles que com estes têm de trabalhar. Está estabelecido um fluxo para
todas as propostas de decisão para as quais é necessário obter a aprovação por parte do Conselho de

Relatório e Contas ‐ 2016

Relatório de Governo Societário
14/60
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.

Administração, observando‐se diferentes níveis hierárquicos com tarefas específicas. É possível que a equipa
que se constitui para cada proposta dê os seus contributos previamente à decisão superior.
O Sistema de Controlo Interno instituído na AICEP tem efeito na eficácia dos procedimentos de controlo
específicos das várias áreas, proporcionando disciplina e organização. No entanto, um forte ambiente de
responsabilização não assegura, por si só, a eficácia do sistema de controlo interno. Nesse sentido, a AICEP
desenvolve auditorias internas organizadas de acordo com o descrito no procedimento funcional daquela
área que estabelece a metodologia na sua programação.
Gestão de riscos da sociedade
Como referido anteriormente, a organização possui um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas onde se identificam os principais potenciais riscos de cada uma das áreas de atividade da Agência e
respetivas medidas preventivas.
Os riscos foram classificados em função de probabilidade de ocorrência, sendo aceitáveis quando
classificados como “fraco”. Foram, contudo, classificados diversos riscos como “moderado”. Neste âmbito,
identificaram‐se diversos riscos ao nível da realização de auditorias internas que podem ser ineficientes,
apontando‐se como medida preventiva a existências de questionário de avaliação de auditoria. Dada a
natureza da atividade da AICEP, é de referir que muitos dos riscos apontados se situam ao nível da atribuição
de incentivos financeiros. Sobre este tema em particular a auditoria interna desenvolve ações de controlo
interno por amostragem, cujo critério pode apresentar potenciais riscos. Para os mitigar deverá ser
introduzida como medida preventiva o alargamento da amostra. Ainda ao nível da atribuição de incentivos,
a auditoria interna procede à verificação das ordens de pagamento, com riscos ao nível da sua validação. É
apontada como medida a verificação por mais de um elemento das ordens de pagamento e a existência de
check‐lists de verificação.
A Agência atua ao nível dos custos de contexto e dos projetos classificados como de interesse nacional. A
este nível, poderá existir o risco de favorecimento na qualificação dos projetos e da alteração legislativa em
favor de determinado interesse económico. Aponta‐se como medida preventiva o reforço do controlo e
auditorias internos.
No que respeita à rede externa da AICEP detetou‐se como potencial risco o encaminhamento de
oportunidades detetadas para um número restrito de agentes, o que pode ser mitigado pelo reforço dos
mecanismos de controlo interno.
Em termos transversais à AICEP, refira‐se que o risco financeiro a que a Agência possa estar sujeita (por
exemplo, risco de taxa de juro, risco de crédito, risco cambial), considera‐se ser praticamente nulo. Em
matéria fiscal, a AICEP está sujeita às alterações da legislação em vigor. Neste âmbito procura estar em
contacto permanente com o Fiscal Único da Agência e com a Autoridade Tributária.
Dados os constrangimentos financeiros existentes, a AICEP não tem podido manter nos últimos anos alguns
novos colaboradores contratados a termo ou com bolsa de estágio, o que restringe a capacidade de
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renovação dos recursos humanos. A integração de jovens colaboradores traz dinamismo e novas ideias à
estrutura e contribui para a sustentabilidade da Agência enquanto dinamizador do progresso económico do
tecido empresarial português (risco de talento).
Tendo em vista mitigar os riscos identificados em cada uma das áreas de atividade importa em particular
destacar a temática da segregação de funções que se tem revelado para a AICEP de especial preocupação no
seu modelo de gestão. As estruturas de administração executiva e de fiscalização encontram‐se claramente
segregadas ao nível dos órgãos máximos responsáveis pela gestão da Agência. Este modelo é ainda aplicado
a outros níveis de decisão. Assim, ao nível da distribuição de pelouros pelos membros do Conselho de
Administração, está salvaguardada a segregação de funções sempre que a natureza das atividades
desenvolvidas assim o determina. É o caso, designadamente, da administração dos incentivos a conceder às
empresas em que há uma segregação de funções entre a análise e contratação, verificação e pagamento do
incentivo. Refira‐se, também, a existência da área de Auditoria Interna relevante neste circuito que é
mencionada mais adiante.
Em suma, a AICEP possui mecanismos gerais de prevenção ou mitigação de riscos de gestão, entre os quais
se assinalam: (a) existência de um Código de Conduta e Ética, no respeitante às regras de natureza ética e
deontológica a observar pelos membros dos Órgãos Sociais e pelos colaboradores no desempenho das
funções profissionais que, em cada momento, lhes estejam confiadas, e do Plano de gestão de riscos de
corrupção e conflitos de interesse; (b) estabelecimento de deveres de segredo profissional definidos nos
Estatutos da Agência; (c) existência de um Manual de Procedimentos, assumido como principal suporte do
Sistema de Gestão e de Controlo Interno; (d) existência de um acervo de Ordens de Serviço em vigor, que
regulam a diversa atividade desenvolvida nas várias áreas, nomeadamente em matéria de património,
aquisições de bens, normas de preenchimento e de validação de despesas, procedimentos para contratação
pública (no âmbito do CPP).
Auditoria interna (controlo interno e gestão de riscos)
A AICEP dispõe de uma unidade de Auditoria Interna que (a) promove a existência de procedimentos
uniformes e conhecidos de todos, (b) assegurando a implementação de medidas de prevenção de fraudes
internas e externas e (c) reporta ocorrências de corrupção e outras infrações conexas; (d) desencadeia
auditorias internas procurando verificar o cumprimento das políticas e procedimentos estabelecidos.
A Auditoria Interna depende hierarquicamente do Conselho de Administração, de um dos Administradores
Executivo. Presentemente não existem Comissões específicas em funcionamento perante as quais a
Auditoria Interna responde. Em executivos anteriores a Agência dispôs de uma Comissão de Auditoria. Esta
articulava com a área de Auditoria Interna medidas de melhoria do sistema de controlo interno, analisava os
relatórios produzidos pela Auditoria Interna e respondia aos mesmos perante a Comissão Executiva.
A Auditoria Interna não possui atualmente outras dependências hierárquicas e/ou funcionais.
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VI.C. Regulamentos e Códigos
A AICEP, E.P.E rege‐se pelos seus Estatutos (Decreto‐Lei nº 229/2012, de 26 de outubro), pelos seus
regulamentos internos, pelo regime jurídico das entidades públicas empresariais e está sujeita às normas de
direito privado nas suas relações com terceiros. Os regulamentos estão disponíveis aos seus colaboradores
na intranet da Agência.
Regulamentos externos


Lei nº 98/1987, de 26 de agosto, com as alterações introduzidas posteriormente, a últimas das quais
pela Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro (controlo financeiro pelo Tribunal de Contas)



Decreto‐Lei nº 71/2007, de 27 de março, alterado pelo Decreto‐Lei n.º 64‐A/2008, de 31 de dezembro,
pelo Decreto‐Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, pela Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro e pelo
Decreto‐Lei nº 39/2016, de 28 de julho (estatuto do gestor público)



Resolução de Conselho de Ministros nº 65/2007, de 7 de maio (compras públicas ecológicas).A
Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 2020 foi aprovada pela Resolução de Conselho
de Ministros n.º 38/2016, de 29 julho.



Decreto‐Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, e legislação complementar (9 alterações) (regime da
contratação pública)



Resolução de Conselho de Ministros nº 34/2008, de 22 de fevereiro (programa Pagar a Tempo e Horas)



Despacho nº 14277/2008 do Ministro de Estado e das Finanças, de 23 de maio (deveres de prestação
de informação)



Despacho nº 9870/2009 do Ministério das Finanças e da Administração Pública, de 13 de Abril
(divulgação dos atrasos nos pagamentos)



Despacho nº 11420/2009 do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, de 11 de maio (orientações
sobre representação dos dirigentes em empresas participadas)



Lei nº 55‐A/2010, de 29 de março (Lei do Orçamento do Estado de 2011), alterada por oito vezes a
última das quais pela Lei n.º 7‐A/2016, de 30 de março (LOE2016) (determina a política de
remunerações)



Lei nº 12‐A/2010, de 30 de junho, alterada pelas Leis nº 64‐B/2011, de 30 de dezembro, n º 66‐B/2012,
de 31 de dezembro e nº 83‐C/2013, de 31 de dezembro (redução dos vencimentos dos gestores
públicos e equiparados)



Resolução da Assembleia da República nº 53/2011, de 22 de março (recomendações no universo das
empresas públicas não financeiras)



Decreto‐Lei nº 65‐A/2011, de 17 de maio (divulgação dos atrasos nos pagamentos)



Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, alterada pelo Decreto‐Lei n.º
18/2016, 13 de Abril e pelo Decreto‐Lei n.º 25/2017 de 3 de março (define critérios de determinação
do vencimento dos gestores públicos)
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Lei nº.8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, pela Lei n.º 64/2012, de
20 de dezembro, pela Lei n.º 66‐B/2012, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 22/2015, de 17de março (Lei
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA))



Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 8 de março (Princípio da igualdade do género)



Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, alterado pelo Decreto‐Lei n.º
18/2016, de 13 de abril e pelo Decreto‐Lei n.º 25/2017 de 3 de março (aprova as classificações
atribuídas nos termos da RCM n.º 16/2012 às empresas públicas)



Decreto‐Lei nº 107/2012, de 18 de maio (dever de parecer prévio relativo à aquisição de bens e à
prestação de serviços no domínio das tecnologias de informação e comunicação)



Decreto‐Lei nº.127/2012, de 21 de junho, alterado pela Lei n.º 64/2012, de 20 de dezembro, pela Lei
n.º 66‐B/2012, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 75‐A/2014, de 30 de setembro e pelo Decreto‐Lei n.º
99/2015, de 2 de junho (procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromisso e
Pagamentos em Atraso e à operacionalização da prestação de informação)



Decreto‐Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, alterado pela Lei n.º 75‐A/2014, de 30 de setembro e pela
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (setor público empresarial e empresas públicas)



Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, alterada pela Lei n.º 159‐A/2015, de 30 de dezembro (reduções
remuneratórias temporárias e as condições da sua reversão)



Resolução do Conselho de Ministros nº 18/2014, de 7 de março (relatório sobre remunerações pagas a
mulheres e homens)



Despacho nº 2555/2016 do Ministério das Finanças, de 10 de fevereiro (compromissos plurianuais)



Lei nº 7‐A/2016, de 30 de março e Decreto‐Lei n.º 18/2016, de 13 de abril (orçamento de estado para
2016 e respetiva lei de execução orçamental)



Lei nº 11/2016, de 4 de abril (reposição dos complementos de pensão no Setor Público Empresarial)

Regulamentos internos
No plano interno, a AICEP rege‐se pelos diversos Regulamentos emanados do Conselho de Administração,
divulgados por Ordem de Serviço a toda a organização.
Regulamento da Comissão Executiva
Regulamento da Comissão de Auditoria
Regulamento da Comissão de Governo Societário e Sustentabilidade
Regulamento do Pessoal
Regulamento Interno das Carreiras Profissionais
Regulamento Interno de Compensação dos Destacados
Regulamento Interno de Gestão de Desempenho
Regulamento do Exercício de Funções de Chefias
Regulamento da Rede Externa de Representações no Estrangeiro

Relatório e Contas ‐ 2016

Relatório de Governo Societário
18/60
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.

Regulamento da Gestão das Reclamações
Regulamento do uso da marca aicep Portugal Global
Regime de Horário de Trabalho
Regime de Trabalho Suplementar
Regime de Apoio à Educação
Regime de Concessão de Estágios
Regime de Encerramento e Prestação de Contas Anual das Representações da Rede externa
Regime de Prestação de Contas e Transferência de Fundos para a Rede externa
Regime de movimentação de contas bancárias das representações da AICEP no estrangeiro
Regime e Sistema de Aprovação Prévia de Propostas de Despesas, Aprovação de Faturas e Pagamentos
Regime das Deslocações, Alojamento e Refeições
Regime do Procedimento de Faturação de serviços e seu Pagamento
Regime de Contratações ao abrigo do Código de Contratação Pública
Regime de Contratação de Bens e Serviços na Rede externa
Regime do Procedimento Funcional das Auditorias Internas AICEP
Regime de Abate de Bens do Património da AICEP
Regime de Ajudas de custo
Procedimentos de utilização de viaturas de serviço em Portugal e na Rede Externa
Regulamento da Rede FDI Scouts
Sistema de Gestão da Qualidade
Manual de Acolhimento para os novos colaboradores
Código de Conduta
Relativamente ao Código de Conduta este consubstancia um conjunto de regras éticas e deontológicas
aplicáveis aos membros dos Órgãos de Gestão e a todos os colaboradores da AICEP. Encontra‐se disponível
no site da Agência em www.portugalglobal.pt/PT/sobre‐nos/conduta‐etica/Paginas/conduta‐etica.aspx. A
sua aplicação assegura a igualdade de tratamento de clientes e outras entidades que se relacionam com a
AICEP, reforçada pelas medidas previstas no Manual de Procedimentos e no Plano de Prevenção de Riscos
de Corrupção e Infrações Conexas, referido no ponto 5.1. O Plano em vigor foi aprovado pelo Conselho de
Administração da Agência no dia 1 de Agosto de 2015, estando a sua revisão a ser ultimada para aprovação
no início de 2017. Ainda neste âmbito, e para além do Plano referido, a Agência tem apresentado
anualmente um relatório identificativo das ocorrências dos factos relativos a corrupção ativa ou passiva, de
criminalidade económica e financeira, de branqueamento de capitais, etc. previstos na alínea a) do nº 1 do
artº 2º da Lei nº 54/2008, de 4 de setembro. O último Relatório Anual de Execução do Plano foi aprovado
pelo Conselho de Administração da Agência no dia de 29 de junho de 2016, reportando‐se à execução de
2015. O relatório de execução de 2016 está presentemente em fase de elaboração. O Plano está disponível

Relatório e Contas ‐ 2016

Relatório de Governo Societário
19/60
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.

no site da entidade, na página acima referida, ficando o relatório também disponível logo que seja aprovado
superiormente.

VI.D. Deveres especiais de informação
A Agência periodicamente remete informação atualizada prevista na legislação sobre os Princípios de Bom
Governo das empresas do Setor Público Empresarial (SPE) para que esta seja registada no portal das
empresas do SPE pela Direção Geral de Tesouro e Finanças (http://www.dgtf.pt/sector‐empresarial‐do‐
estado‐see/informacao‐sobre‐as‐empresas/entity/aicep‐agencia‐para‐o‐investimento‐e‐comercio‐externo‐
de‐portugal‐epe).
A AICEP está obrigada a periodicamente disponibilizar no site da Direção Geral do Tesouro e Finanças (SIRIEF
– Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira) diversa informação relativa à previsão e
execução orçamental com periodicidade variável, conforme calendário disponível pela DGTF/IGF. A
informação disponibilizada inclui demonstração de Fluxos de Caixa, prazo médio de pagamento, dívidas a
fornecedores, custos e gastos operacionais, unidade de tesouraria do Estado, responsabilidades
contingentes, reporte de financiamento, responsabilidade com pensões, gastos com pessoal e efetivos,
alterações do capital próprio, Balanço e Demonstrações de Resultados (individual e consolidado) (DR por
natureza e função), indicadores de gestão e previsões anuais para a diversa informação
(https://sirief.dgtf.pt/sites/sirief/default.aspx ‐ acesso por password).
No relatório anual de atividades a AICEP divulga ao titular da função acionista e ao público em geral como foi
prosseguida a sua missão, o grau de cumprimento dos seus objetivos, a forma como foi cumprida a política
de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável. Este relatório é disponibilizado no site oficial
da

Agência

após

aprovado,

no

SIRIEF

e

no

site

do

Tribunal

de

Contas

(https://econtas.tcontas.pt/ExtGdoc/Login/Login.aspx‐ acesso por password).
A partir do ano de 2015 as contas da AICEP passaram a ser consideradas para os cálculos do défice e da
dívida pública (integração no perímetro do orçamento do Estado). Esta alteração vem na sequência da
reclassificação da AICEP como Entidade Pública Reclassificada (EPR), nos termos do nº 5 do art.º 2 da Lei de
Enquadramento Orçamental (Lei n.º 91/2001 de 20 de agosto, na sua redação atual republicada pela Lei n.º
41/2014, de 10 de julho) em que a Agência passou a ser tratada em termos financeiros como Serviços e
Fundos Autónomos. Face a esta alteração a Agência encontra‐se sujeita à Lei dos Compromissos e
Pagamentos em Atraso (LCPA – Lei nº.8/2012, de 21 de fevereiro), tendo de prestar à Direção Geral do
Orçamento diversa informação relativa à sua situação financeira e previsão orçamental para 2016. A
monitorização sobre a previsão de receitas e despesas e a execução orçamental passa a ser acompanhada
também pela Direção Geral do Orçamento (https://sigo.min‐financas.pt/sigoRoot/sigo/default.jsp‐ acesso
por password).

Relatório e Contas ‐ 2016

Relatório de Governo Societário
20/60
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E.

VI.E. Sítio de Internet
A AICEP possui um sítio de internet onde divulga a sua informação institucional, estatutos, órgãos sociais e
documentos de prestação de contas (inclui informação sobre os serviços prestados no âmbito das suas
atribuições como Entidade Pública Empresarial, modelo de financiamento e apoios financeiros recebidos do
Estado nos últimos três exercícios). A informação encontra‐se nos endereços abaixo indicados:
Sede e demais elementos mencionados no Artigo 171.º do CSC
http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Contactos.aspx
Estatutos e Regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões
http://www.portugalglobal.pt/PT/sobre‐nos/estatutos‐aicep/Paginas/estatutos‐aicep.aspx
Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos curriculares, bem como as
respetivas remunerações e outros benefícios
http://www.portugalglobal.pt/PT/sobre‐nos/informacao‐gestao/Paginas/informacao‐gestao.aspx
Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais
http://www.portugalglobal.pt/PT/sobre‐nos/informacao‐gestao/Paginas/informacao‐gestao.aspx
Obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e os termos contratuais da prestação de
serviço público
A AICEP não tem contratualizada qualquer obrigação de prestação de serviço público.
Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado nos últimos três exercícios
http://www.portugalglobal.pt/PT/sobre‐nos/informacao‐gestao/Paginas/informacao‐gestao.aspx

VI.F. Prestação de serviço público ou de interesse geral (se aplicável)
Esta matéria não tem aplicabilidade à AICEP em toda a sua extensão. Não possui um contrato de prestação
de serviço público ou de interesse geral respeitante à remuneração da atividade prosseguida.
Os Estatutos da Agência determinam que a AICEP tem por objeto o desenvolvimento e a execução de
políticas estruturantes e de apoio à internacionalização da economia portuguesa. A Agência deve trabalhar
em conjunto com as empresas, suas associações e entidades públicas, em parcerias público ‐privadas, com o
objetivo de criar aos níveis global, nacional e local as melhores condições para que as mesmas respondam
com sucesso aos desafios da globalização e às oportunidades de um mundo em constante mudança.
São receitas da AICEP, no exercício dos poderes de autoridade pública administrativa, diversas comissões de
gestão previstas nos Estatutos, a atribuir mediante o cumprimento de metas a determinar pela Tutela.

VII. Remunerações
VII.A. Competência para a determinação
O estatuto remuneratório do Conselho de Administração da AICEP é fixado de acordo com os critérios e
parâmetros definidos em Resolução de Conselho de Ministros. Encontra‐se em vigor a Resolução de
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Conselho de Ministros nº 16/2012, de 9 de fevereiro, que é complementada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 36/2012, de 26 de março (atos prorrogados pelo Decreto‐Lei n.º 18/2016, 13 de Abril (LEO
2016) e pelo Decreto‐Lei n.º 25/2017 de 3 de março (LEO 2017)).

Prevenção de conflitos de interesse
Estão a ser cumpridas as normas em vigor sobre os diversos aspetos relacionados com a prevenção de
conflitos de interesses, no âmbito do estatuto do Gestores Público, utilizando‐se os mecanismos previstos na
legislação. A aprovação das despesas próprias dos membros dos órgãos sociais segue o que está previsto nos
procedimentos do sistema de controlo interno aplicável a todos os colaboradores da Agência. O reembolso
só é efetuado após as despesas por si realizadas serem previamente revistas pelos Serviços Financeiros em
termos de análise do seu enquadramento regulamentar e do cumprimento das normas legais e fiscais, antes
do seu envio para aprovação superior, incluindo, nestes casos, aprovação cruzada por outros
administradores, diretamente no workflow do sistema financeiro.
Tendo em vista identificar mecanismos para prevenir a existência de conflitos de interesse, atuais ou
potenciais, forma assinados por cada um dos membros do Conselho de Administração as seguintes
declarações:


Declaração em como se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses
(anexo IV);



Declaração de inexistência por parte de cada um dos membros do Conselho de Administração de
participações patrimoniais detidas na empresa, assim como quaisquer relações com os seus
fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio,
suscetíveis de gerar conflitos de interesse, nos termos legalmente exigidos (artº 52º. Do Decreto‐Lei
133/2013) (anexo IV).

VII.B. Comissão de Fixação de Remunerações
Estatutariamente a AICEP não dispõe deste órgão.

VII.C. Estrutura das Remunerações
Como se referiu anteriormente, a política de remunerações dos órgãos de administração é fixada por
Decreto‐Lei. Foi atribuída à AICEP a classificação “B” (RCM nº 36/2012), implicando que o Presidente do
Conselho de Administração usufrua de um vencimento mensal ilíquido correspondente a 85% do valor
padrão do vencimento mensal ilíquido do Primeiro‐Ministro. Determina ainda que os vencimentos mensais
ilíquidos dos vogais correspondem a 80 % do vencimento mensal ilíquido do presidente. Assim, temos os
seguintes montantes definidos:
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Presidente:
– Vencimento mensal ilíquido de 4.864,34 euros, pago 14 vezes por ano;
– Despesas de representação de 1.945,74 euros, pagas 12 vezes por ano;
‐‐ Remuneração global mensal ilíquida 6.810,07 euros.
Vogais:
– Vencimento mensal ilíquido de 3.891,47 euros, pago 14 vezes por ano;
– Despesas de representação de 1.556,59 euros, pagas 12 vezes por ano;
‐‐ Remuneração global mensal ilíquida de 5.448,06 euros.
Os honorários do Fiscal Único foram fixados por Despacho da Senhora Secretária de Estado do Tesouro de
29 de Abril de 2014 e de acordo com os critérios fixados para as remunerações dos membros de fiscalização
das empresas de capitais públicos, designadamente, da remuneração do Fiscal Único, constantes do
Despacho da Senhora Secretária de Estado do Tesouro e Finanças nº 764‐SETF/2012, de 24 de maio,
complementado pelo Despacho da Senhora Secretária de Estado do Tesouro nº 848‐SET/2013, de 2 de maio.
Foram aplicadas as reduções previstas no nº 1 e na alínea o) do nº 9, ambos do artigo 33º da Lei nº 83‐
C/2013, de 31 de dezembro.
Não se verifica a atribuição de componente variável da remuneração e prémios de gestão, conforme
previsto no art. nº.41 da Lei nº 82‐B/2014, de 31 de dezembro, nem a existência de regimes
complementares de pensões ou reformas antecipadas para os administradores.

VII.D. Divulgação das Remunerações
Os montantes auferidos pelos membros do Conselho de Administração e órgão de fiscalização no ano de
2016 são as que abaixo se indicam.
Nome

Estatuto do Gestor Público
Fixado Classif. Vencim.
Desp. Rep.

Mi guel Jorge Rei s Antunes Fra s qui l ho
Luís Fi l i pe Ca s tro Henri ques
Pedro Ma nuel Orti gã o Correi a (*)
Jos é Ma nuel Vi ta l Morga do
Hel ena Ma ri a Rodri gues Ferna ndes Ma l ca ta

N
N
S
N
S

B

3.891,47

1.556,59

B

3.891,47

1.556,59

(*) renúncia ao cargo em carta datada de 28 de outubro de 2016, mantendo‐se em funções até final
de novembro
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Nome
Var.

Remuneração anual auferida
Bruta
Redução Reversão
Remun.
Remun.

Fixa
(a)

Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho (*)
Luís Filipe Castro Henriques
Pedro Manuel Ortigão Correia (**)
José Manuel Vital Morgado
Helena Mª Rodrigues Fernandes Malcata

‐
‐
‐
‐
‐

107.587,30 107.587,30 13.556,00
100.461,56 100.461,56 12.658,16
67.224,92 67.224,92 8.470,34
107.587,30 107.587,30 13.556,00
73.159,40 73.159,40 9.218,08

5.072,87
4.746,58
3.023,86
5.072,87
3.457,82

Valor
após red.
99.104,17
92.549,98
61.778,44
99.104,17
67.399,14

456.020,48 57.458,58 21.374,01 419.935,91
(**) acresce ao valor final 4,114,43 euros de acerto de contas com entidade de origem
(*) renúncia ao cargo em carta datada de 28 de outubro de 2016, mantendo‐se em funções até final de novembro
Acresce ao valor final 10.628,54 euros de acerto de contas por cessação de mandato.
Nota: Aos valores ilíquidos apurados foram aplicadas as reduções previstas no artigo 12.º da Lei n.º 12‐A/2010,
de 30 de junho, e no artigo 2.º da Lei 75/2014, de 12 de setembro, respetivamente de 5% e 10%, sendo que esta
última redução foi objeto de uma reversão de 20% nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12
de setembro, e de reduções progressivas até à sua eliminação de acordo com a Lei n.º 159‐A/2015, de 30 de dezembro.

Nome

Subsídio
refeição
pago (**)

Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho
Luís Filipe Castro Henriques
Pedro Manuel Ortigão Correia (*)
José Manuel Vital Morgado
Helena Mª Rodrigues Fernandes Malcata

Encargos com Benefícios Sociais
Seguro Seguro Seguro
ac.
Valor
saúde
vida
pess.

Regime
Id.

1.629,00 SAMS
1.413,00 SS
1.296,00 SS
1.998,00 SS
883,89 CGA

28.483,78
22.156,97
17.358,45
23.651,65
16.007,29

600,00
600,00
550,00
600,00
600,00

107.658,14 2.950,00

Seguro
ac. trab.

‐
‐
‐
‐

29,80
29,80
29,80
29,80
29,80

681,14
636,28
427,90
681,14
463,37

0,00

149,00

2.889,83

(*) renúncia ao cargo em carta datada de 28 de outubro de 2016, mantendo‐se em funções até final de novembro.
(**) Montante diário de 9 euros

Não se verificaram pagamentos aos membros do Conselho de Administração por outras entidades em
relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum.
Igualmente não foram pagas a qualquer membros do Conselho remunerações sob a forma de participação
nos lucros e/ou de pagamento de prémios e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação
nos lucros foram concedidos.
Nenhum ex‐administrador executivo recebeu indemnizações relativas à cessação das suas funções.
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Indica‐se abaixo o montante anual da remuneração auferida pelo Fiscal Único da AICEP.
Nome
Bruta

Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus

Remuneração anual
Redução Reversão

17.336,40 1.733,64
(sem iva)

Valor
final
15.602,76

VIII. Transações com partes Relacionadas e Outras
Transações com partes relacionadas
A AICEP é detida em 100% pelo Estado Português como já referido anteriormente. No decurso de 2016 não
ocorreram quaisquer transações materialmente relevantes com entidades relacionadas. Em termos de
mecanismos de controlo destas transações refira‐se que todas as transações são registadas numa conta
contabilística da subsidiária e no final do ano esta conta é objeto de análise para efeitos de consolidação de
contas. As transações efetuadas foram as seguintes:
Aicep
Prestações
Aquisições
de serviços
de serviços
Aicep ‐ Global Parques, S.A.

35.448,00

24.707,66

As prestações de serviços referem‐se à venda de espaço na revista da AICEP Portugal Global, a prestação de
serviços nos Órgãos Socias da Aicep Global Parques e a serviços de design prestados pela AICEP à sua
participada. As aquisições de serviços referem‐se a aluguer de espaços da AICEP Portugal Global ocupados
pela Global Parques.
As transações obedeceram às condições de mercado.

Outras transações
Em matérias de aquisição de bens e serviços a terceiros a AICEP está sujeita às regras do Código da
Contratação Pública (CCP) publicado através do Decreto‐Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, como referido
anteriormente (por força do disposto no respetivo artigo 2.º, N.º 2, alínea a)). Os procedimentos previstos
no Código foram incorporados, nos termos em que lhe é aplicável, nos seus Regulamentos Internos, bem
como no sistema de controlo interno da Agência. Em 2011 foram atualizados os procedimentos internos de
Contratação Pública, para preverem, nomeadamente, as orientações constantes do Despacho N.º 438/10‐
SETF, de 10 de maio (metodologia a seguir para contratos de prestação de serviços de valor igual ou superior
a 125.000 euros).
Não se verificaram situações de transações que não tenham ocorrido em condições de mercado.
O total dos Fornecimentos e Serviços Externos da AICEP ascende a cerca de 6,2 milhões de euros,
correspondendo 5% desse valor a 314,4 mil euros (se superior a um milhão de euros tornar‐se‐ia obrigatória
a divulgação de lista dos fornecedores superiores àquele montante, caso existam).
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IX. Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económico, social e ambiental
IX.A.Estratégias adotadas e Políticas prosseguidas
A AICEP tem procurado contribuir para a sustentabilidade da empresa nos diversos domínios.
Sustentabilidade económica
A temática da sustentabilidade económica da organização tem sido vista com grande preocupação por parte
dos órgãos dirigentes da Agência. A AICEP tem procurado, não comprometendo os seus objetivos, fazer um
esforço de contenção de gastos e de cumprimento das metas impostas pela Tutela.
A AICEP apresenta anualmente à Tutela o seu orçamento tal como previsto na legislação aplicável (artº 39º
do Decreto‐Lei nº 133/2013). Ao longo do ano a execução do orçamento é exigente e os desvios que sejam
verificados relativamente ao aprovado obrigam à apresentação de uma justificação detalhada para
aprovação a nível superior. A autorização de despesas segue procedimentos rigorosos e é feita numa
aplicação informática customizada, que prevê a intervenção dos diferentes níveis hierárquicos. Os circuitos
estão devidamente formalizados em Regulamentos internos criados para o efeito. A AICEP, como já se
referiu anteriormente neste relatório, está integrada no perímetro do orçamento do Estado, sujeitando‐se à
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
Em termos de financiamento, os Estatutos da Agência preveem diversas fontes de financiamento para a sua
atividade, já que no nº 1 do seu artº 22º estipula as receitas da AICEP “no exercício dos poderes de
autoridade pública administrativa”. Ao abrigo deste artigo desde a constituição da AICEP em 2007 que têm
sido recebidas as Comissões de Gestão e transferências no âmbito da promoção externa, ascendendo a
156,2 milhões de euros no período de 9 anos (2008‐2016), 87,2 milhões de euros do IAPMEI e 69 milhões de
euros transferidos do Turismo de Portugal.
A Agência também recorre a fundos comunitários tendo em vista financiar a atividade de promoção no
exterior. Entre 2008 e 2016 recebeu verbas no valor montante de 45,2 milhões de euros. São igualmente
receitas da AICEP o produto da venda de publicações e outros documentos de informação macroeconómica
e de mercado. Também constituem rendimentos os provenientes da gestão do imobilizado financeiro e
corpóreo. No Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados dar‐se‐á maior detalhe destes
movimentos.
A AICEP tem adotado princípios rigorosos no que respeita à contenção de despesas da Agência, procurando
fornecimentos mais económicos através da renegociação dos contratos e fontes de financiamento
alternativas para os seus custos, incluindo a utilização crescente de novas tecnologias, tendo em vista a
sustentabilidade da organização. Neste âmbito importa realçar que reduziu entre 2008 e 2015 os custos com
pessoal em 19% e os Fornecimentos Externos em 50%. Para o futuro pretende continuar a utilizar os
recursos de forma economicamente sustentável, cumprindo as orientações e as responsabilidades que em
cada momento são acometidas à organização.
A Agência tem, assim, conseguido assegurar a sua sustentabilidade económica.
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Sustentabilidade social
A AICEP pode e deve ser relevante em termos de contributo para um ambiente socialmente mais favorável
tanto no plano externo como no plano interno.
No plano externo, efetivamente grande parte da atividade da AICEP dirige‐se para o apoio às empresas e,
nesse âmbito, apoia iniciativas com valor acrescentado do ponto de vista social. A AICEP atua ainda junto
dos jovens licenciados numa iniciativa dirigida à formação de quadros especializados na área da
internacionalização, o Inov Contacto. Estas duas intervenções são desenvolvidas mais adiante.
Em 2012 a Agência associou‐se à iniciativa “Papel por Alimentos” dos Bancos Alimentares contra a Fome,
iniciativa que apela a comportamentos ambientais responsáveis e à solidariedade individual e coletiva. Em
2016 foram recolhidos pela AICEP 2.325 Kg de papel, cartão, etc. que equivalem a cerca de 232 euros em
alimentos.
Igualmente ao nível da responsabilidade social, em 2016 a Agência entregou a diversas Instituições de
solidariedade bens alienados a título gratuito através da rede externa. Foram entregues 12 bens a uma
Instituição Particular de Solidariedade Social.
No plano interno a nível social desde a sua criação que a AICEP tem dado atenção à motivação e formação
dos seus recursos humanos. A política de recursos humanos será detalhada mais adiante neste ponto.
A organização assume integralmente a sua responsabilidade social, quer internamente quer veiculando
estes princípios junto das suas associadas, ao garantir a igualdade de oportunidades, designadamente em
termos de género, não discriminação e o respeito pelos direitos humanos. Mais adiante neste ponto será
abordada em maior detalhe a questão da adoção de planos de igualdade e do Princípio de Igualdade de
Género.
No domínio da comunicação interna a AICEP dispõe de uma newsletter com pequenas notícias sobre a vida
da agência relacionadas com o negócio, mas também de interesse particular dos colaboradores,
proporcionando a difusão por toda a organização de assuntos da Agência. Em 2016 foram publicadas 15
newsletters, as quais foram remetidas por correio eletrónico a todos os colaboradores. Refira‐se ainda que a
área dos Recursos Humanos elabora anualmente o Balanço Social da Agência onde é feito o levantamento
estatístico dos seus recursos humanos.
Face ao exposto, verifica‐se que a organização tem procurado estar à altura das suas responsabilidades
sociais.
Sustentabilidade ambiental
Embora a atividade da AICEP seja, em si, neutra em termos ambientais, enquanto agente económico de
política pública junto do tecido empresarial privilegia projetos comprometidos com o ambiente. Como se
referiu no ponto anterior, a Agência é responsável por um conjunto de medidas de incentivos financeiros
que procura canalizar para empresas de valor acrescentado para o país e com contributos positivos
relevantes ao nível social e ambiental.
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A nível interno a AICEP procura utilizar no seu quotidiano práticas amigas do ambiente, como a redução do
desperdício do papel, a recolha seletiva dos lixos, o tratamento adequado dos resíduos perigosos (tinteiros
de impressoras e fotocopiadoras) e utilização de material de iluminação e equipamentos de melhor
eficiência energética. Tem ainda incentivado à utilização da ferramenta iPaper para envio de informação
para o exterior em substituição do papel e a digitalização dos documentos e sua guarda em suporte digital
em vez do tradicional arquivo em papel. No que respeita ao arquivo da Organização todos os anos é feita a
seleção dos documentos que são para abate tendo em vista a libertação de espaço e economia de recursos.
Em termos de poupança de energia a AICEP tomou a iniciativa de a partir de 2012 adquirir equipamento
adequado ao aproveitamento da energia reativa.
No que respeita à sustentabilidade ambiental, muito embora a sua atividade não tenha impactos
significativos, no seu quotidiano a Agência tem adotado práticas amigas do ambiente.
No que diz respeito à promoção da salvaguarda de normas de qualidade em 2015 foi criada na AICEP uma
nova estrutura a Direção de Avaliação e Acompanhamento da Qualidade (DAAQ). Esta unidade está
vocacionada para promover a melhoria da performance da Agência, interna e externamente, através da
introdução de novos metidos e comportamentos que permitam potenciar e disciplinar a dinâmica diária da
AICEP, bem como perspetivar novas áreas de interesse estratégico para as empresas. Em 2016 foi aprovado
o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e o Conselho da Qualidade. O Sistema de Gestão da Qualidade é
uma estrutura organizacional criada para gerir e garantir a Qualidade, os recursos necessários, os
procedimentos operacionais e as responsabilidades estabelecidas para cada um dos intervenientes nos
demais processos. A Gestão da Qualidade tem como objetivo a melhoria contínua, entendida como um
processo de mudança que melhora a organização e lhe acrescenta valor. O Sistema de Gestão da Qualidade
da AICEP tem como objetivos os seguintes:
‐ garantir e aumentar a satisfação dos clientes;
‐ traduzir as necessidade e expetativas dos clientes em especificações dos produtos e serviços;
‐ definir e especificar os processo que contribuem para a realização de um produto/serviço adequado ao
cliente, e a manter esse processo sob controlo;
‐ desenvolver continuamente ações de follow‐up sobre os produtos desenvolvidos pela Agência;
‐ capacitar os colaboradores;
‐ assegurar a melhoria contínua do SGQ.
Importa passar de uma fase reativa voltada para as reclamações dos clientes e o “combate aos incêndios”,
para o desenvolvimento de programas de melhoria contínua que respondem às constantes mudanças e
exigências impostas pelos clientes.
Em 2016 iniciou‐se a reflexão sobre o portfólio de Produtos e Serviços disponibilizados pela AICEP às
empresas, no intuito de reorientar e melhor adequar a atividade da Agência à missão que lhe está adstrita.
Foi desenvolvido um estudo sobre o status quo, bem como uma análise comparativa com as principais
congéneres da AICEP, cujos resultados se repercutirão na criação de novos produtos devidamente
harmonizados com os diversos segmentos onde se inserem as empresas, a implementar a partir de 2017.
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IX.B. Cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial
A Aicep está ainda sujeita a diversas politicas e medidas tendo em vista implementar uma adequada gestão
empresarial.
a) Política de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável e dos termos do serviço público
prestado (proteção do consumidor)
Como já foi referido anteriormente, grande parte da atividade da AICEP dirige‐se ao apoio às empresas;
nesse âmbito o favorecimento de iniciativas com valor acrescentado do ponto de vista social está ao seu
alcance, e, consequentemente, com benefícios para o consumidor.
São particularmente atendidos os projetos com criação de emprego, sobretudo de longo prazo, os de
criação de emprego qualificado com ou sem programas de formação e todas as iniciativas de qualificação da
mão‐de‐obra e dos trabalhadores portugueses. Em 2016 foram decididos com parecer favorável 3.133
projetos com apoio no âmbito do Programa Portugal 2020 (fundos FEDER), sendo que quase 25% (735
projetos) preveem a criação de postos de trabalho. Também no âmbito da formação profissional verifica‐se
que deste 3.133 projetos com decisão em 2016 cerca de metade (1.503 projetos) têm investimento elegível
em formação profissional, ainda que esta componente represente pouco mais de 1% do investimento
elegível do projeto.
Os Regulamentos de Gestão do Feder e Fundo de Coesão preveem que os beneficiários das operações
tenham de cumprir os normativos nacionais e comunitários em matéria de ambiente, igualdade de
oportunidades, concorrência e contratação pública (art. 19º, alínea k). No caso concreto dos projetos
reconhecidos como Projetos de Interesse Nacional (PIN), que a AICEP lidera, é assegurada a celeridade dos
procedimentos necessários à sua viabilização e a superação dos bloqueios administrativos por forma a
garantir uma resposta célere às iniciativas que preencham um conjunto de requisitos básicos,
nomeadamente ao nível da sustentabilidade ambiental e territorial, criação de postos de trabalho/ações de
formação e impacto no desenvolvimento regional mais desfavorecido. Durante o ano de 2016 deram
entrada 6 novas candidaturas ao estatuto PIN: destas 5 obtiveram a classificação PIN e a remanescente viu a
decisão de atribuição transitar para o ano seguinte. O investimento associado a estes projetos é de 317
milhões de euros, pretendendo criar 1.289 novos postos de trabalho diretos.
A AICEP desenvolve ainda uma iniciativa de interesse público designada por Inov Contacto. O programa
proporciona a cerca de 300 jovens licenciados portugueses por ano a possibilidade de realizarem um estágio
de formação remunerado no estrangeiro, em empresas de todas as nacionalidades e em todo o mundo. Este
programa, além de permitir a formação in job em ambiente internacional, muitas vezes proporciona a
manutenção do posto de trabalho, integrados nos quadros de pessoal das empresas que acolhem estes
jovens na fase do estágio. Em 2016 a Agência teve no estrangeiro 280 jovens licenciados, distribuídos por 37
países. Os principais recetores de estagiários, nesta edição de 2016, foram Moçambique, seguido pelos EUA,
Brasil, China e Espanha. Para se compreender a importância deste programa no ingresso no mercado de
trabalho refira‐se que 42% dos estagiários foram convidados no final do estágio a permanecer na
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empresa/entidade, dos quais 47% aceitaram manter‐se na entidade que os acolheu, durante mais algum
tempo.
b) Políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito por princípios de legalidade e
ética empresarial; regras para um desenvolvimento sustentável
A atividade da AICEP em si é neutra em termos ambientais, como se referiu anteriormente. Em termos de
respeito por princípios de legalidade a Agência está sujeita a uma série de normativos e regras na
persecução da sua atividade descritos no ponto VI.C. Em termos de ética empresarial a Agência possui um
Código de Conduta e Ética com as regras de natureza ética e deontológica a observar pelos membros dos
Órgãos Sociais e pelos colaboradores no desempenho das suas funções profissionais.
Os diversos aspetos referidos no ponto IX.A anterior indicam que a AICEP procura contribuir para o
desenvolvimento sustentável da organização, nomeadamente do ponto de vista económico e social.
c) Planos de igualdade
Tal como referido no ponto anterior, a organização garante a igualdade de oportunidades, designadamente
em termos de género, não discriminação e o respeito pelos direitos humanos. Conscientes da importância
de um bom ambiente de trabalho e de uma boa gestão das expectativas, têm sido criadas condições para
que os colaboradores se sintam motivados e envolvidos, publicando‐se as bases iniciais para uma política
concertada através da reformulação dos Regulamentos internos de Compensação dos Destacados, das
Carreiras Profissionais, do Exercício de Funções de Chefias e de Gestão de Desempenho.
A AICEP possui um Manual de Acolhimento dirigido aos novos colaboradores com informação a divulgar
sempre que seja recrutado um novo profissional, tendo em vista o tratamento equitativo de todos os
ingressam na organização. Inclui informação sobre a missão, visão, objetivos e valores da Agência e faz a
apresentação da AICEP em termos organizacionais, com detalhe ao nível das funções de cada área funcional.
A Agência tem ainda estabelecido protocolos com entidades de lazer e cultura que permitem o acesso aos
serviços prestados em condições mais favoráveis. A partir de 2012 foi também possível que os
colaboradores tivessem acesso à rede de cantinas do Estado.
Em termos de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional a Agência cumpre a legislação em matéria
de direito laboral, nomeadamente relativa ao estatuto de trabalhador estudante, de proteção na
parentalidade, cumprimento do horário de trabalho, etc. Sobre este último aspeto de referir que a Agência
tem um horário de trabalho flexível, permitindo ao colaborador uma gestão do tempo e a sua
compatibilização com as responsabilidades pessoais e familiares.
d) Medidas no que respeita ao Princípio da Igualdade do Género
A AICEP respeita o Princípio da Igualdade do Género, conforme nº 1 da Resolução do Conselho de Ministros
nº 19/2012, de 23 de fevereiro. A repartição do seu pessoal é equilibrada entre homens e mulheres; a 31 de
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dezembro de 2015 na sede o efetivo é de 178 do género masculino e 279 do género feminino. No que
respeita às chefias, incluindo a Administração, à mesma data a AICEP possuía 20 do género masculino e 19
do género feminino. Verifica‐se, assim, a existência de uma presença plural de mulheres e de homens em
cargos diretivos, resultante da aplicação de uma política interna para a igualdade de género.
e) Políticas de recursos humanos
Ao nível das políticas de recursos humanos dirigidas à valorização, motivação e estímulo da produtividade a
Agência tem promovido a rotação dos seus recursos através do lançamento de concursos internos para
colocação na sede e na rede externa.
Em adicional tem apostado fortemente na formação dos seus colaboradores, dispondo de uma área interna
específica para o efeito. Em 2016 disponibilizou 3 tipos de ofertas formativas:
Tipologia

Nº ações Nº colab. Nº horas

1. Forma çã o Interna Promovi da pel a AICEP
2. Forma çã o Interna Promovi da por Enti da des Externa s
3. Forma çã o Interna Adjudi ca da a Enti da des Externa s
Total

6
35
25
66

233
64
246
543

539
291
4.325
5.155

Relativamente a 2015 houve um acréscimo de 6% no número de colaboradores envolvidos em 2016,
crescendo em 1% o número total de horas de formação.
Na primeira tipologia enquadram‐se iniciativas organizadas pela AICEP que decorrem, normalmente, nas
instalações da Agência (Lisboa/Porto), e visam atualizar os conhecimentos dos colaboradores de áreas
distintas, procurando envolver, sempre que possível, convidados externos com conhecimentos técnicos nas
temáticas em análise. Neste âmbito realizaram‐se as seguintes ações:
Designação da ação

Nº
Horas/
particip. Pessoa

Cons el ho de Prevençã o pa ra a Corrupçã o
Orça mento de Es ta do 2016
Es tra tégi a da Chi na – Nova Rota
Açã o de Sens i bi l i za çã o do SIRP‐Si s tema de Informa ções da Repúbl i ca Portugues a
Apres enta çã o de Seguros de Crédi to à Exporta çã o com Ga ra nti a do Es ta do
Ses s ã o de Apres enta çã o de Bens de Dupl a Uti l i za çã o
Total

37
51
40
33
43
29
233

Total
horas

2
3
1
3
2
3
14

74
153
40
99
86
87
539

No segundo conjunto de ações estão iniciativas formativas promovidas por entidades diversas e parceiros
estratégicos, com destaque para Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sobre
temáticas com interesse para a internacionalização da economia e empresas portuguesas e política externa.
Os colaboradores da Agência participaram nas seguintes ações:
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Designação da ação

Nº
particip.

O Atl â nti co Norte, o Atl â nti co Sul e a Energi a s ob o Si gno da s Ás i a s
Renova r o Model o Competi ti vo em Portuga l
A Evol uçã o Económi ca Interna ci ona l ‐ Fa tores Críti cos e Li nha s de Força
5ª Conferênci a dedi ca da à ca ra cteri za çã o da s Empres a s Portugues a s do Setor Exporta dor
Ra i os X a os Ri cos 2016
Conferênci a Ri s co Pa ís 2016 ‐ COFAC
Evento Ma rs h "Your Ri s ks Abroa d"
Pol íti ca Comerci a l da EU
Pol íti ca s da EU com o Hori zonte 2020
Dívi da Públ i ca Portugues a
Cl us ter Bens Al i menta res
Cl us ter da Corti ça
O Setor do Ca l ça do
Conferênci a Ba nco Mundi a l : Des envol vi mento Económi co Português no Es pa ço Europeu
As i a n's Potenci a l Growth
Merca do Hol a ndês : Competi çã o em Portuga l
A Chi na no Si s tema Interna ci ona l
Des a fi os da Col a bora çã o pa ra a Cri a çã o de Va l or na Empres a
CEO Di a l ogue 16 ‐ The Power of Di a l ogue Informa ti on
Tra ns i ções de Regi me e Ins ta bi l i da de Regi ona l
Es tudo de Mobi l i da de Interna ci ona l 2016
Es tudo s obre os Merca dos da s Mul ti l a tera i s nos PALOP
Rock i n Ri o Aca demy
Vi s i ta à La ctoga l ‐ Fi l ei ra Al i menta r Integra da
XXI Congres s o dos Revi s ores Ofi ci a i s de Conta s
Orça mento de Es ta do pa ra 2016 ‐ Al tera ções Fi s ca i s Rel eva ntes
Orça mento de Es ta do 2017
Fórum Fi na nci a mento pa ra Empres a s
Jorna da s de Fi s ca l i da de PWC
La ngua ge Compa ny (Aul a Experi menta l )
Forma çã o Ofi ci a l em Mi cros oft
Impl ementi ng Mi cros oft Azore Infra s tructure Sol uti on
Adva nced Technol ogi es of Sha rePoi nt
Ana l yzi ng Da ta wi th Power B
Açã o Forma çã o Suporte Bá s i co de Vi da (SBV)
Total

1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
1
4
9
1
8
1
1
1
1
2
64

Horas/
Pessoa

Total
horas

2
4
2
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
3
2
6
2
4
3
3
3
2
7
10
8
3
3
6
4
2
12
35
12
14
3
182

2
4
2
4
4
8
9
4
2
2
2
2
2
3
2
6
2
24
3
6
3
2
7
10
8
3
12
54
4
16
12
35
12
14
6
291

Relativamente à última tipologia trata‐se de iniciativas formativas adjudicadas a entidades externas, sobre as
mais variadas temáticas e que resultaram da verificação de necessidades adicionais de formação não
incluídas nas duas anteriores tipologias. Neste caso foram realizadas as seguintes ações de formação:
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Designação da ação
Forma çã o Ges tã o de Tempo (Lx e PT)
Forma çã o Apres enta ções em Públ i co (Lx e PT)
Forma çã o Ges tã o de Confl i tos (Lx e PT)
Forma çã o Ges tã o de Equi pa s (Chefi a s )
Forma çã o Excel (i ni ci a l , i ntermédi o e a va nça do)
Ges tã o de Reuni ões (Lx e PT)
Forma çã o Ora cl e FA
Proteçã o de Da dos dos Tra ba l ha dores
Técni ca s de Comuni ca çã o Es cri ta (Lx e PT)
Técni ca s de Comuni ca çã o Ora l (Lx e PT)
Forma çã o Ca s tel ha no
Forma çã o Ingl ês (Porto)
Forma çã o Ca s tel ha no (Joã o Rena no)
Forma çã o Sueco (Ca rl os Moura )
Forma çã o Ita l i a no (Edua rdo Souto Moura )
Forma çã o Pol a co (Ca rl os Pi nto)
Forma çã o Fra ncês (Ti a go Ba s tos )
Forma çã o Ca s tel ha no (Rui Lourenço Perei ra)
Ges tã o Protocol o
Ges tã o Intercul tura l (Lx e PT)
Ins trumentos pa ra Cobra nça de Crédi tos
Works hop Protocol o Empres a ri a l
Pl a ta forma s El etróni ca s
Contra ta çã o Públ i ca
Autenti fi ca ções e Certi fi ca ções
Total

Nº
particip.
33
16
17
14
38
22
3
1
25
19
12
22
1
1
1
1
1
1
4
9
1
1
1
1
1
246

Horas/
Pessoa

Total
horas

7
8
7
8
14
8
8
7
8
8
30
80
20
30
20
60
240
40
8
6
4
6
8
3
7
645

231
128
119
112
532
176
24
7
200
152
360
1.760
20
30
20
60
240
40
32
54
4
6
8
3
7
4.325

A Agência despendeu cerca de 20 mil euros em ações de formação ao longo de 2016.
Política de responsabilidade económica
Tal como referido no ponto IX.A relativo à sustentabilidade económica a AICEP tem procurado, não
comprometendo os seus objetivos, fazer um esforço de contenção de gastos e de cumprimento das metas
impostas pela Tutela. É ainda enunciada a forma como é feita a gestão rigorosa dos seus recursos financeiros
em matéria de despesas e receitas.
As empresas portuguesas continuarão a ser o cliente alvo da atividade da AICEP, pois são elas que justificam
a sua missão. A Agência tem investido na melhoria da plataforma de registo das iterações com as empresas
suas clientes. Neste âmbito, foram efetuadas diversas intervenções junto da estrutura em prol da
qualificação das interações entre os gestores de cliente da AICEP e as empresas, assegurando que o histórico
do contacto destas com a AICEP, enquanto repositório de grande valor, é crucial para o acompanhamento
que diariamente lhes é disponibilizado.
É seu compromisso continuar o desígnio de equilíbrio das contas enquanto medida de sustentabilidade
económica, tanto mais que a atividade exportadora tem sido alvo de aposta determinante da política
económica pública e necessita de um parceiro forte na Administração Central do Estado, moderno e
tecnologicamente evoluído.
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X. Avaliação do Governo Societário
Sendo a AICEP uma Entidade Pública Empresarial integrada no Setor Público Empresarial por força da
aplicação do Decreto‐Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, a sua gestão está vinculada ao cumprimento das
Práticas de Bom Governo definidos no Capítulo II, Sessão II do mesmo Decreto‐Lei.
A AICEP cumpre as recomendações sobre bom governo que se lhe apliquem, facto que pretende simbolizar
uma atitude de gestão de topo que traduz a matriz de valores da empresa ao nível do rigor, da
responsabilidade, da transparência e do respeito pelo bem público. É política da empresa a prestação da
informação pronta e atempada ao acionista Estado, de forma transparente e rigorosa.
De referir que desde finais de 2007, a AICEP passou a registar no sítio do Setor Público Empresarial a
informação solicitada. Assegura igualmente a disponibilidade da informação no site da AICEP,
www.portugalglobal.pt.

O Conselho de Administração
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Anexo I
Elementos curriculares dos membros do Conselho de Administração e do Fiscal Único
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Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho
Miguel Frasquilho nasceu em 12 de novembro de 1965.

Habilitações académicas:
É Mestre em Teoria Económica (Universidade Nova de Lisboa) e Licenciado em Economia (Universidade
Católica Portuguesa).

Experiência profissional:
É Deputado à Assembleia da República pelo PSD, Vice ‐Presidente do Grupo Parlamentar e Vice‐‐Presidente
da Comissão Parlamentar de Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira a
Portugal.
É Diretor–Coordenador do Departamento Espírito Santo Research.
Participou na Comissão de Reforma do IRC, cujos trabalhos decorreram entre janeiro e julho de 2013.
Foi Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças no XV Governo Constitucional.
Foi Presidente da Comissão Parlamentar de Obras Públicas, Transportes e Comunicações na X Legislatura.
Foi docente de diversas disciplinas de Economia e Métodos Quantitativos na Universidade Católica
Portuguesa e na Universidade Nova de Lisboa.
Foi assessor do Secretário de Estado do Comércio no XII Governo Constitucional.
Foi economista no Conselho Económico e Social e na empresa FISECO – Serviços Financeiros S.A.
Outros:
É autor do livro “As Raízes do Mal, a Troika e o Futuro” (2013) e coautor dos Livros “Portugal Europeu?”
(2001), “Produtividade e Crescimento em Portugal” (2002), “4R – Quarta República” (2007), “As Farpas da
Quarta” (2009), e “Portugal e o Futuro – Homenagem a Ernâni Lopes” (2011).
Tem dois working papers publicados na área dos Métodos Quantitativos (Teoria do Controlo Óptimo e
Análise de Decisão Multicritério).
Possui o Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge, Local Examinations Syndicate), o Curso
de Educação Musical, o 2º ano do Curso de História da Música e a frequência do 12.º grau do Curso de Piano
(Escola de Música do Conservatório Nacional).
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Luís Filipe de Castro Henriques
Habilitações académicas:
Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa e possui um Mestrado também em
Economia pela Universidade de Cambridge e um MBA pelo INSEAD.
Antes de se juntar ao Conselho de Administração da AICEP era colaborador do Grupo EDP, onde
desempenhou funções nas áreas de Marketing e Inovação. Nesse âmbito coordenou a Estratégia de
Marketing ‐ Componente de Experiência do Cliente, foi responsável pela área de Marketing Analytics e
também liderou diversos projetos de parcerias tecnológicas, desenvolvimento de produto, para além de
identificar oportunidades de investimento de capital de risco.

Experiência profissional:
Diretor Adjunto de Marketing e Inovação do Grupo EDP, onde iniciou funções em 2010.
Para além de docente de diversas disciplinas de Economia na Universidade Católica, foi consultor da
McKinsey & Company e Adjunto do Ministro das Atividades Económicas e do Trabalho e da Secretária de
Estado da Habitação.

Pedro Ortigão Correia
Habilitações académicas:
Licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa.

Experiência profissional:
Ingressou na Merrill Lynch em Londres em 1998, como analista, tendo depois passado por várias funções na
área de gestão de ativos.
Em 2005, entrou para a Fidelity Investments em Madrid, como diretor e responsável pela abertura do
escritório em Portugal.
Em 2009, trabalhou como consultor de casas de investimento como a Robeco do Rabobank, o Credit
Agricole e a Dimensional antes de se juntar à ASK, uma sociedade de consultoria financeira nacional
centrada em PMEs e empreendedores, com escritórios em São Paulo, Madrid, Luanda e Macau, onde
desempenhou a função de administrador com o pelouro dos investimentos.
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José Manuel Vital Morgado
Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa.

Experiência profissional:
•

Desde Julho de 2007

Vogal Executivo do Conselho de Administração da Aicep.
Responsável pelas áreas de organização de ações de promoção nos mercados externos; do Programa Ino
Contacto, dos Recursos Humanos, da Informação, do Património, Logística e Compras, do Contact Center e
Sites, dos Sistemas de Tecnologias de Informação.
Foram realizadas diversas ações de promoção em feiras internacionais, com elevado nível de satisfação das
empresas participantes. Ao nível da organização foram atingidos significativas reduções de custos de
funcionamento, bem como uma racionalização dos recursos humanos em Portugal e na rede externa.
•

Janeiro de 2007 a Junho de 2007

Vogal do Conselho Diretivo do ICEP Portugal
Responsável pelas áreas de organização de ações de promoção nos mercados externos; do Programa Ino
Contacto, dos Recursos Humanos, da Informação, do Património, Logística e Compras, do Contact Center e
Sites, dos Sistemas de Tecnologias de Informação, dos Serviços Jurídicos, do Marketing e Comunicação.
Foi assegurada a extinção do ICEP e concretizada a fusão com a API – Agência Portuguesa de Investimento,
resultando a criação da Aicep.
•

Julho de 1998 a Janeiro de 2007

Delegado do ICEP em Espanha
Conselheiro Comercial da Embaixada de Portugal em Espanha.
Responsável pela toda a gestão da Delegação em Madrid e dos Escritórios em Barcelona, Vigo, Mérida e
Sevilha. Apoio ao Senhor Embaixador de Portugal em Espanha em todas as questões relacionadas com
matéria económicas e comerciais.
Neste período verificou um crescimento substancial do relacionamento comercial entre Portugal e Espanha,
bem como dos fluxos de investimento bilateral.
•

Março de 1989 a Junho de 1998

Delegado do ICEP nos Estados Unidos da América
Adido Comercial da Embaixada de Portugal nos Estados Unidos da América.
Responsável pela toda a gestão da Delegação em Nova Iorque e abertura e acompanhamento do Escritório
em São Francisco.
Neste período, verificou um reforço do relacionamento económico entre os dois países, o que motivou a
abertura de um novo Escritório no Estado da Califórnia.
•

Julho de 1987 a Fevereiro de 1989
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Diretor do Departamento de Feiras e Exposições do ICEP
Responsável pela toda a gestão e organização das ações promocionais do ICEP nos mercados externos
Durante este período, foi feita uma aposta na melhoria da imagem de Portugal nas promoções
internacionais organizadas pelo ICEP.
•

1983 a Julho de 1987

Diretor da obra da Quinta das Laranjeiras em Sete Rios (Lisboa) da empresa Sogel ‐ Sociedade Geral de
Empreitadas, Lda. Responsável técnico por toda a gestão e construção do empreendimento habitacional.
Durante o período foram construídos 4 prédios de 12 e 13 andares para habitação.
•

1980 a 1983

Diretor de diversas obras em Portugal da empresa Ilídio Monteiro Construções, Lda.. Responsável técnico
por toda a gestão e construção.
•

1979 a 1980

Diretor de diversas obras em Trípoli na Líbia da empresa Ilídio Monteiro Construções, Lda. Responsável
técnico por toda a gestão e construção de um edifício de habitação e de um canal de escoamento de águas
pluviais.
•

1976 a 1979

Assistente técnico de diversas obras em Portugal da empresa Corul – Construções e Reparações, Lda. Apoio
ao responsável técnico por toda a gestão e construção de obras na zona de Lisboa e do Porto.
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Helena Maria Rodrigues Fernandes Malcata
Habilitações académicas:
Nasceu em 15 de junho de 1966, em Almada, e licenciou‐se em Direito pela Universidade Católica
Portuguesa, tendo uma pós‐graduação em Estudos Europeus também pela Universidade Católica
Portuguesa.

Experiência profissional:
Ingressou na carreira diplomática em 1992, tendo atualmente a categoria de Ministra Plenipotenciária;
Exerceu funções na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, entre janeiro de 1998
e setembro de 2002.
Foi adjunta no Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, de setembro de 2002 a março de
2005 e adjunta no Gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de março a dezembro de
2005.
Foi Chefe de Gabinete do Subsecretário de Estado Adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de janeiro
a junho de 2006.
Foi conselheira na Missão Permanente de Portugal junto da Organização das Nações Unidas, em Nova
Iorque, de outubro de 2006 a novembro de 2010.
Exerceu depois funções de Diretora de Serviços de Política Externa e Segurança Comum, tendo, em abril de
2012, sido nomeada Subdiretora‐geral na Direção Geral de Política Externa, no Ministério dos Negócios
Estrangeiros.
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Fiscal Único
Susana Catarina Iglésias Couto Rodrigues de Jesus

Habilitações Académicas:
Licenciatura em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, concluída em 1998, com a
classificação final de 14 valores.
Pós‐Graduação em Gestão do Risco e Derivados, da Universidade Católica Portuguesa e da, então,
denominada Bolsa de Derivados do Porto, concluída em 2000, com a classificação final de 15 valores

Habilitações Profissionais
Revisora Oficial de Contas n.º 1338, desde 28 de janeiro de 2008 (classificação final de 84%).
Encontra‐se certificada, desde 2001, como Operadora de Opciones y Futuros de Tipo III (Compensación y
Liquidación y Mercado), para o mercado de derivados espanhol.
Encontra‐se certificada, desde 1999, como Operador de Terminal em Futuros e Opções, Responsável
Operacional em Futuros e Opções, Operador do Mercado de Repos e Operador do Mercado de
Empréstimos, para o mercado português.

Atividade Profissional
Fiscal Único na qualidade de Revisora Oficial de Contas da Agência para o Investimento e Comércio Externo
de Portugal, E.P.E., Alvorada do Norte, S.A., Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E.M.,
Oftaline, S.A., Ambar – Ideias no Papel, S.A. e Ambar Passion, S.A.; membro do Conselho Fiscal, na qualidade
de Revisora Oficial de Contas, da sociedade Lusa ‐ Agência de Notícias de Portugal, S.A. e da Associação
Porto Digital; membro da Comissão de Fiscalização, na qualidade de Revisora Oficial de Contas, da
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões; vogal do Conselho Fiscal da sociedade Banco
Primus, S.A., membro do Conselho Fiscal da Bright Ventures Capital, SCR, S.A., e membro do Conselho Fiscal
da Inter‐Risco ‐ Sociedade de Capital de Risco, S.A., ; membro do Grupo de Trabalho PME da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas.

Publicação de diversos artigos na Revista "Revisores e Auditores", da Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas.
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Anexo II
Extrato da ata da reunião do órgão de administração de aprovação do Relatório
de Governo Societário
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Anexo III
Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do Decreto‐Lei n.º
133/2013, de 3 de outubro
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Anexo IV
Declarações a que se referem os artigos 51.º e 52.º do Decreto‐Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro
(Declarações dos membros do Órgão de Administração em como não detêm participações
patrimoniais na empresa, assim como quaisquer outras relações suscetíveis de gerar conflitos de
interesse; Declarações dos membros do Órgão de Administração em como se abstêm de
interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses)
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Anexo V
Despacho que contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos
de prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) relativos ao exercício de 2015
A prestação de contas de 2015 ainda não foi alvo de Despacho de aprovação.
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