
 

REQUERIMENTO 

Audição do Presidente da SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, 

Instituição Financeira de Crédito, S.A. 

 

Criada em 2007, a SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Instituição 

Financeira de Crédito, S.A. (SOFID) tem como objetivo contribuir para o crescimento económico de 

países emergentes e em vias de desenvolvimento, articulando com os objetivos e a estratégia do 

Estado Português em matéria de economia, cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento. 

 

A política de cooperação para o desenvolvimento é um vetor chave da política externa portuguesa, 

que assenta num consenso nacional alargado entre as principais forças políticas e a sociedade civil, 

tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável dos países parceiros. 

 

Através da oferta de serviços e produtos financeiros junto de empresas privadas ou públicas (desde 

que geridas de forma comercial), a SOFID tem o propósito de contribuir para o incremento das 

relações a nível produtivo e comercial entre Portugal e os países emergentes e em vias de 

desenvolvimento, de modo a estimular o seu progresso económico e social. 

 

A 23 de julho de 2020, o Conselho de Ministros aprovou, na generalidade, o Programa 

Internacionalizar 2030, – no seguimento do Programa Internacionalizar aprovado pelo Governo 

anterior – que estabelece as prioridades para a internacionalização da economia portuguesa, através 

do aumento das exportações de bens e serviços e do incremento do número de exportadores, da 

diversificação de mercados de exportação, do aumento do volume de investimento direto estrangeiro 

(IDE), do fortalecimento do investimento direto português no estrangeiro (IDPE) e do acréscimo do 

valor acrescentado nacional (VAB). 

Tendo sido já apresentado o Programa Internacionalizar 2030 em sede de Assembleia da República, 

no passado dia 7 de outubro de 2020, é fundamental para perceber como a SOFID poderá 

desempenhar um papel importante neste programa estratégico. 

 

Ademais, tendo em conta a atual situação pandémica no mundo, é importante conhecer o papel que 

Portugal tem a nível global, através da cooperação, em áreas essenciais para ajudar as populações de 



países parceiros a serem mais resilientes, em que a SOFID desempenha um papel preponderante. 

Neste sentido, importa conhecer os resultados e os projetos financiados por esta entidade. 

 

Desta forma, o Grupo Parlamentar do PSD vem requerer a audição do Sr. Presidente da SOFID, Dr. 

António Jorge Duarte Rebelo de Sousa, para os efeitos acima indicados. 

 

Palácio de São Bento, 15 de abril de 2021 

 

Os deputados do PSD, 

Catarina Rocha Ferreira 

Nuno Miguel Carvalho 

Eduardo Teixeira 

 


