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PARVALOREM, S.A.

Em consonância corn o solicitado no capItulo II do RJSPE, a PARVALOREM, S.A., cumpriu todos Os

artigos da forrna que a seguir se apresenta:

CapItulo II do RJSPE - Práticas de born governo sim no data

Apresentou piano de atividades e orcamento para 2020 X 10/2019
adequado aos recursos e fontes de financiarnento disponIveis

Artigo 43.2 Obteve aprovacão pelas tutelas setorial e financeira do piano X 12/2020

de atividades e orcamento para 2020

Divuigou informaco sobre estrutura acionista, participacoes
sociais, operacöes corn participacoes socials, garantias
financeiras e assuncäo de dividas ou passivos, execucâo dos

Aoiongode
Artigo 44,2 objetivos, documentos de prestacao de contas, reiatorios X

2020
trimestrais de execuco orcamentai corn reiatário do órgâo de
fiscahzacäo, identidade e curricula dos mernbros dos Orgäos
sociais, remuneracoes e outros benefIcios

Submeteu a informacäo financeira anuai ao Revisor Oficiai de
Artigo 45.9 Contas, que é responsávei pela Certificacão Legal das Contas X 06/2021

da empresa

Artigo 46.9
Eiaborou a reiatório identificativo de ocorrências, ou risco de

X 01/2021
ocorrencias, associado a prevencao da corrupcao

Artigo 47,9 Adotou urn código de ética e divuigou o docurnento X 02/2019

Artigo 48.9
Tern contratualizada a prestacao de servico pübhco ou de

NA - vide Vi.E.1.
interesse geral, caso he esteja confiada

Artigo 49.2 Prosseguiu objetivos de responsabihdade social e ambientai X

Artigo 50.9
implernentou poilticas de recursos humanos e pianos de

09/2020
iguaidade

Evidenciou a independência de todos as rnembros do órgo de
Artigo 51.9 administraco e que os mesrnos se abstêm de participar nas X 06/2021

decisöes que envoivam Os seus prOprios interesses

Evidenciou que todos as membros do órgäo de adrninistraco
cumpriram a obrigacão de deciararem as participacoes

Artigo 52.2 patrimonials e relacoes suscetiveis de gerar confiitos de X 05/2019
interesse ao órgo de administracäo, ao Orgão de fiscahzaco
e a iGF

Providenciou no sentido de que a UTAM tenha condicoes para
Artigo 53,2 que toda a inforrnacao a divuigar possa constar do sItio na X 12/2020

internet da Unidade Técnica

Apresentou o reiatório do órgao de fiscahzacao em que é
aferido constar do reiatório anuai de práticas de governo

Artigo 54,2 societário inforrnacäo atuai e compieta sobre todas as X 06/2021
matérias tratadas no CapItuio H do RJSPE (boas práticas de
governaco)

No que respeita a:

(i) lmplementaçBo de Politicas de Recursos Humanos: consideramos coma cumprida esta prdtica de Born Governo na rnedida em que a empresa
procura incentivar on neus colaboradores a rotacBo entre departamentos, tendo em vista promover dinâmicas operacionais, motivar as

colaboradores e reforcar a capacidade de producBo das dreas de negácio da empresa;

(ii) Pianos de iguaidade: embora a PARVALOREM, S.A., tenha procedido a eiaboraçBo e divuigaçBo do respetivo Piano, dada a sua situaçBo histórica
e especifica, nBo tem condicoes para alterar a reaiidade atuai ou adotar outran medidas de Gestto de Recursos Humanos, no que concerne a
remuneracoes e distribuicBo de género, para além do cumprimento estrito do ACT — Acordo Coietivo de Trabaiho e das orientacoes / dinposiçBes
iegais, conforme indicado no ponto iX.3.d) deste Reiatório.
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PARVALOREM, S.A.

VII.C. Estrutura das Remuneraçöes

VII.C.i. Poiltica de Remuneração dos Orgãos de AdministracIo e Fiscalizacão

Orgo de Administraco
Em 27 de fevereiro de 2019, e em concordância corn a vontade expressa do Estado Português,

na qualidade de detentor de 100% do capital social da PARVALOREM, S.A., e ao abrigo do n.2 1

do artigo 549 do COdigo das Sociedades Comerciais, procedeu-se a eleiçào, em Assembleia

Geral, para o triénio de 2019-2021, dos rnembros do Conselho de Administraçäo e definiu-se a

polItica remuneratOria.

o representante do acionista Estado aprovou a Declaraço sobre PolItica de Remuneracào dos

rnembros dos Orgos de Adrninistracäo e de Fiscalizaçao da Sociedade.

o Conselho de Adrninistraco tern a seguinte cornposiço:

Sofia BrIgida Correia dos Santos de Marcal Teixeira Furtado Torres
Presidente

Filipe Carlos Mendes de Sousa
Vogal näo executivo

Susana Cristina Vaz Velho Larisma
Vogal no executiva

Nos termos e para os efeitos do disposto do n.9 4 do artigo 22.2 do EGP, aprovado pelo Decreto

Lei n.2 71/2007, de 27 de marco, conjugado corn o estabelecido no artigo 31.2 do EGP, foram

autorizadas as Senhoras Dra. Sofia BrIgida Correia dos Santos de Marçal Teixeira Furtado Torres

e Dra. Susana Cristina Vaz Velho Larisma e o Senhor Dr. Filipe Carlos Mendes de Sousa a acurnular

as funçöes de rnernbros do Conselho de Adrninistraco na PARVALOREM, S.A., e na PARUPS, S.A.,

bern corno na PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A., desde que apenas exercam funcôes executivas

numa delas e näo acumulem rernuneracôes.

Todavia, caso deixem de exercer funcöes executivas em qualquer uma das trés Sociedades acima

referidas teräo direito as remuneracöes auferidas enquanto vogais no executivos do Conselho

de Administraço dessas Sociedades. A estas rernuneracöes sero aplicadas outras reduçöes que

vierem a ser legalrnente determinadas.

As Senhoras Dra. Sofia BrIgida Correia dos Santos de Marcal Teixeira Furtado Torres e Dra. Susana

Cristina Vaz Velho Larisma e o Senhor Dr. Filipe Carlos Mendes de Sousa, por força da sua

qualidade de Adrninistradores da PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A., exercem ainda funçOes nao

remuneradas nas Sociedades subsidiárias (de que aquela é ünica acionista), como membros do

Orgo de Adrninistraço, no Banco Efisa, S.A., e na Imofundos - SGOIC, S.A..

Tendo em conta a Resoluço do Conselho de Ministros n.2 16/2012, de 14 de fevereiro,

conjugada corn o Despacho n.2 1231/SETF/2012, de 30 de julho, que procedeu a classificacao da
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PARVALOREM, S.A.

associadas a posicào de empregadora dos trabaihadores anteriormente afetos a Direço de

Meios do BPN que assumiu por via do contrato de trespasse corn o BPN, em 10 de fevereiro de

2012. A PARVALOREM, S.A., valoriza e promove iniciativas de fomento da empregabilidade,

designadarnente, (I) incentivando a rotaçäo de colaboradores entre departamentos, tendo em

vista incrementar conhecimento, criar novas valências e motivar as colaboradores, (ii)

privilegiando a celebraco ou reequacionamento de contratos de prestaçöes de serviço que

possam envolver a transferência, corn caráter definitivo, de recursos humanos da empresa para

o prestado e (iii) identificando as perfis dos colaboradores, promovendo a divulgaçäo de

oportunidades profissionais e contribuindo para a procura de soluçöes de enquadramento

funcional daqueles noutras entidades.

Considerando a grande importância dos temas relacionados corn a sustentabilidade ambiental,

a empresa tern promovido a adoco de medidas que potenciarn urn conjunto de prâticas eco

sustentáveis e amigas do ambiente, procurando, assim também, sensibilizar as seus

colaboradores para a importância da assunço de urn compromisso diário corn o planeta.

IX.3. Forma de cumprirnento dos princIpios inerentes a urna
adequada gestäo empresarial

IX.3.a. Poiltica de responsabilidade socia’

A PARVALOREM, SA., tern urna reduzida e lirnitada interacào direta corn a sociedade. Conforme

referido no ponto Vl.E.1.e. a PARVALOREM, S.A., nào tern qualquer contrato especIfico de

prestaçào de serviço püblico. A ernpresa no presta servicos püblicos, no prossegue quaisquer

fins de interesse geral que se destinem ao bern comum da populaço.

IX.3.b. Promoção da proteção ambiental e do respeito por princIpios de legalidade e
ética empresarial

A PARVALOREM, S.A., procura assegurar a sua sustentabilidade ambiental prosseguindo uma

poiltica de compromisso de adoco de comportarnentos ambientalmente adequados.

Neste sentido, a empresa tern vindo a prornover nomeadarnente, a separaco e recolha para

reciclagem de material usado (papel, material informático, toners, plásticos) e a reutilizaçào de

papel para rascunhos. Existem acordos corn fornecedores devidarnente certificados que

recoihern todos estes materiais para reciclagem contra a entrega de guias de comprornisso da

sua reciclagern. A PARVALOREM, S.A., tem também em vigor urn protocolo corn a Ecopilhas,

tendo nas suas instalacôes urn Ecoponto para recolha de pilhas para reciclagem.

Por outro lado, fol totalrnente eliminado o usa de garrafas de plástico na empresa, tendo-se

passado a consumir água da rede pblica servida em garrafas e jarros de vidro.

No que respeita a reduçäo do consumo de papel, as equipamentos multifunçöes forarn

parametrizados para imprimir as folhas em frente e verso e, preferencialmente, a preto e branco,

tendo igualmente sido colocada uma mensagem de sensibilizaco no rodapé dos emails que visa

diminuir o nümero de emails impressos.
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PARVALOREM, S.A.

Vogal no Executivo do Conseiho de Administracào

FILIPE CARLOS MENDES DE SOUSA

Data de nascimento 20 de dezembro de 1969

Presidente do Conseiho de Administraco da PARPARTICIPADAS, SGPS, S.A. (juiho
2019)

Vogal (no executivo) do Conseiho de Administracão da PARVALOREM, S.A. (marco
2019)

Vogal (näo executivo) do Conselho de Administracào da PARUPS, S.A. (marco 2019)

Cargos que exerce
yoga) do Conseiho de Administracão da BPN Servicos — Servicos Administrativos,
Operacionais e lnformáticos, ACE (marco 2019)

Vice-Presidente do Conseiho de Administracão do Banco Efisa, S.A (outubro 2019)

Presidente do Conseiho de Administracäo da Imofundos - SGOIC, S.A. (dezembro 2019)

Diretor do Departamento de Gestâo lmobiliária no Novo Banco (dezembro 2014 a
janeiro 2019)

Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócio Internacional no BES Investimento
(dezembro 2012 a dezembro 2014)

Diretor do Gabinete de Modernizacâo de Empresas no BES (marco 2009 a dezembro
2012)

Administrador no Grupo Nicolau Sousa Lima (marco a dezembro 2007)
Cargos que exerceu

Diretor Executivo da Direcäo de Serviços Financeiros no BES Investimento (outubro
2000 a marco 2009)

Sub-Diretor da area de Assessoria Financeira no Finibanco (marco 1997 a novembro
2000)

Consultor de Corporate Finance na Deloitte & Touche (outubro 1994 a marco 1997)

Estágio na Ascor Dealer, Sociedade Financeira de Corretagem (agosto a outubro de
1994)

Habilitacöes
Licenciado em Economia pela Universidade Catolica Portuguesa (1988 a 1994)

academicas

Advanced Digital Wealth Management— IFB (2019)

Fiscalidade up to date — hR Portugal, Lisboa (2007)

Outras habilitaçöes Management Buyouts Programme — Euromoney (2007)

M&A Programme - Euromoney, Londres (2003)

Programa Avancado Financas para Executivos — UCP (2000)
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ATAS Folha 35

LIVRO DE ACTAS DO CONSELHO DE ADMINIsTRAcA0 I

ATA NUMERO 202 10527/1

No dia vinte e sete do mês de maio de doTs mu e vinte e urn, pelas nove horas, reunlu

na sede social o Conselho de Administraçâo da “PARVALOREM, S.A.”, sociedade

anónirna corn sede social na Rua Dr. Antonio Loureiro Borges, no 7, 60 Piso (EdifIcio

“Arquiparque 7”), em Miraflores, Algés, concelho de Oeiras, matriculada na Conser

vatOria do Registo Comercial de Lisboa, corn o nürnero tinico de matrIcula e pessoa

coletiva 509 522 491 e o capital social integralmente realizado de cinquenta rnil

euros, dividido em dez mil acöes nominativas de cinco euros cada.

Encontravam-se presentes os membros do Conseiho de Adrninistracào, a Senhora

Dra. Sofia BrIgida Correia dos Santos de Marcal Teixeira Furtado Torres (Presidente),

a Senhora Dra. Susana Cristina Vaz Velho Larisma e o Senhor Dr. Filipe Carlos

Mendes de Sousa.

Aberta a sesso, o Conselho de Administraço deliberou sobre os seguintes assuntos,

que constavam da respetiva

Ordem de Trabalhos:

Primeiro: Apreciacão e aprovacão da minuta da Ata da reunião anterior

o Conselho de Administracäo analisou e aprovou a rninuta da ata da reuniâo anterior,

a qual fica arquivada na pasta dos assuntos apreciados pelo Conselho de Admi

nistraco.

Segundo: DF - Parvalorem RGS 2020 (Aprovacão)

o Conselho de Administração apreciou, analisou e aprovou, por unanimidade,

Relatório de Governo Societário, relativo ao ano de 2020. Finalmente, o Conselho de

Administraçâo deliberou, por unanimidade, apresentar, nos terrnos legais, os

docurnentos agora aprovados a assemblela geral anual da Sociedade. 0 referido

documento fica arquivado na pasta dos assuntos apreciados pelo Conselho de

Administraçäo, corno anexo a esta ata.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniâo, da qual se lavrou a presente

ata, que vaT ser assinada pelos Senhores Adrninistradores presentes.

—
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Exmo. Acionista da 
Parvalorem, S.A. 
 
Em conformidade com as disposições legais e estatutárias em vigor e com o mandato que 
nos foi confiado, vimos submeter à vossa apreciação o nosso Relatório e Parecer que abrange 
a atividade por nós desenvolvida sobre os documentos de prestação de contas da Parvalorem, 
S.A. (“Sociedade”) relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2020, os quais são da 
responsabilidade do Conselho de Administração da Sociedade. 
 
 
RELATÓRIO 

 
Acompanhámos com a periodicidade e a extensão que considerámos adequada a evolução 
da atividade da Sociedade, a regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento 
do normativo legal e estatutário em vigor, tendo recebido do Conselho de Administração e 
dos diversos serviços da Sociedade as informações e os esclarecimentos solicitados. 
 
No âmbito das nossas funções, examinámos o Balanço individual em 31 de dezembro de 
2020, a Demonstração dos resultados individuais, a Demonstração dos resultados e do outro 
rendimento integral individuais, a Demostração das alterações no capital próprio individual 
e a Demonstração dos fluxos de caixa individuais relativas ao ano findo naquela data, e as 
notas anexas às demonstrações financeiras individuais, os quais foram elaborados em 
conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”) tal como 
adotadas na União Europeia. 
 
Adicionalmente, procedemos à análise do conteúdo do Relatório de Gestão do exercício de 
2020, preparado pelo Conselho de Administração da Sociedade, e da proposta de aplicação 
dos resultados nele incluída. Conforme referido no Relatório de Gestão, a Tutela autorizou, 
em abril de 2021, a fusão, por incorporação, da Parups, S.A. na Parvalorem, S.A., no 
seguimento do pedido entregue pelas sociedades em 2020; prevê-se a efetivação da 
incorporação da Parups no terceiro trimestre de 2021.  
 
Apreciámos o conteúdo da Certificação Legal das Contas, documento emitido pelo Revisor 
Oficial de Contas, Ernst & Young Audit & Associados, SROC S.A. (“EY”), em 8 de junho 
de 2021, sem reservas, com incerteza material relacionada com a continuidade decorrente 
dos capitais próprios serem negativos e, desta forma, a capacidade da Sociedade em se manter 
em continuidade está dependente da manutenção do apoio financeiro do Estado Português, 
sendo convicção do Conselho de Administração da Sociedade de que este apoio será 
mantido, e com uma ênfase chamando a atenção para a inexistência de formalização de um 
adiantamento efetuado pelo Estado Português à Sociedade no montante remanescente de 
52.668 milhares de euros; este documento mereceu a nossa concordância. Analisámos 
também o Relatório Adicional ao Órgão de Fiscalização igualmente emitido pela EY. 
 
Em cumprimento do disposto no ofício circular n.º 174, de 12 de janeiro de 2021, da 
Direção-Geral do Tesouro e Finanças, constatámos o cumprimento das orientações legais 
vigentes para o Setor Empresarial do Estado, designadamente do cumprimento das 
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orientações relativas às remunerações vigentes em 2020, e analisámos o Relatório do 
Governo Societário relativo ao ano de 2020, que inclui informação completa sobre as 
matérias reguladas no Capítulo II – Secção II do Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, 
diploma que aprovou o Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, dando cumprimento 
ao estabelecido no artigo 54º do mesmo diploma. 
 
 
 

PARECER 

 
Face ao exposto, e tendo em conta o referido no Relatório de Gestão e na Certificação Legal 
das Contas relativamente à continuidade das operações da Sociedade, somos de parecer que 
as demonstrações financeiras supra referidas, o Relatório de Gestão e a proposta de aplicação 
dos resultados nele expressa, bem como o Relatório do Governo Societário, estão de acordo 
com as disposições contabilísticas, legais e estatutárias aplicáveis, pelo que poderão ser 
aprovadas em Assembleia Geral de Acionistas. 
 
Desejamos ainda manifestar ao Conselho de Administração e aos serviços da Sociedade o 
nosso apreço pela colaboração prestada. 

 

 

Lisboa, 8 de junho de 2021 
 
 
 
O Conselho Fiscal 
 
 
 
Ana Maria Celestino Alberto dos Santos Costa Pereira 
Presidente 
 
 
 
José Miguel Alecrim Duarte 
Vogal 
 
 
 
Maria Onilda Maia Condeças Oliveira Sousa 
Vogal 

Assinado por : Maria Onilda Maia Condeças
Oliveira Sousa
Num. de Identificação: BI06539296
Data: 2021.06.08 22:56:13+01'00'

Assinado por : José Miguel Alecrim Duarte
Num. de Identificação: BI08229930
Data: 2021.06.08 23:00:56+01'00'
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