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I. SÍNTESE 
 
As práticas e princípios de governo dirigidas às empresas detidas pelo Estado encontram-se 
definidas pelos Princípios de Bom Governo (PBG) estabelecidos na RCM n.º 49/2007, de 28 de 
março, que aprovou um conjunto de práticas inerentes à boa governação societária, visando, 
designadamente, fomentar o princípio da transparência, consubstanciado no processo de 
divulgação da informação relevante sobre estas entidades. 
 
O objetivo essencial é assegurar sistemas de gestão de riscos, de controlo interno e de sistema 
de auditoria interna, eficazes e em conformidade com as orientações estratégicas destinadas ao 
Setor Empresarial do Estado (SEE), de modo a que os mesmos se adequem à dimensão e 
complexidade da EDIA e permitam a monitorização de todos os riscos relevantes assumidos. 
 
O presente relatório visa dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do Artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 
133/2013, de 3 de outubro, alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, que estabelece 
que “as empresas públicas apresentam anualmente relatórios de boas práticas de governo 
societário, do qual consta informação anual e completa sobre todas as matérias reguladas pelo 
[CAPÍTULO II do diploma]”. 
 
 

II. MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS 
 
 

1. Missão, Visão e Valores 

Missão 

A EDIA tem como principal “Missão”: 
 

· A conceção, execução, construção, gestão, exploração, manutenção e conservação das 
infraestruturas que integram o sistema primário do Empreendimento de Fins Múltiplos 
de Alqueva (EFMA); 

· A conceção, execução e construção, em representação do Estado, das infraestruturas 
que integram a rede secundária do EFMA; e 

· A promoção, desenvolvimento e prossecução de outras atividades económicas cujo 
aproveitamento contribua para a melhoria das condições de utilização dos recursos 
afetos ao EFMA. 

 
 
Visão 

· Consolidar a empresa no contexto regional e nacional.  
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Valores 

A EDIA tem como principais “Valores”: 
 

· A sustentabilidade: porque a atividade da EDIA se rege pela procura de sistemas, 
serviços e produtos que potenciam a sustentabilidade da zona do Alqueva; 

· O dinamismo: porque a EDIA procura sempre as melhores soluções de gestão de 
recursos hídricos de forma a assegurar o dinamismo da região e de quem nela investe; 

· O humanismo: porque, apesar da sua vertente tecnológica, a EDIA procura sempre 
acompanhar de perto os seus clientes, potenciando as oportunidades e o investimento; 

· A inovação: porque a EDIA é uma empresa pioneira na sua área, demonstrando uma 
preocupação constante em inovar, não só no fornecimento de água, mas também nos 
serviços que a complementam; e 

· A responsabilidade: para com os seus clientes, o meio-ambiente e para com toda a 
região impactada pelo trabalho da EDIA. 

 
 

2. Políticas e Linhas de Ação 

Políticas da Empresa 

· Cumprir a missão e os objetivos determinados, de forma económica, financeira, social e 
ambientalmente eficiente; 

· Cumprir a legislação e regulamentação em vigor; 
· Salvaguardar os bens ativos; 
· Cumprir o princípio da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres; 
· Tratar com respeito e integridade os seus trabalhadores, contribuindo ativamente para 

a sua valorização profissional; 
· Tratar com equidade todos os clientes e fornecedores; e 
· Informar e divulgar as atividades de acordo com a legislação e outras orientações do 

Acionista. 
 
 
Objetivos 

· Conceção, execução e construção das infraestruturas que integram o sistema primário 
do Empreendimento, bem como a sua gestão, exploração, manutenção e conservação;  

· Operar no sector do domínio público hídrico de captação, adução e distribuição de água 
em “alta”, rega e exploração hidroelétrica; 

· Conceção, execução e construção das infraestruturas que integram a rede secundária 
afeta ao Empreendimento, em representação do Estado e de acordo com as instruções 
que lhe sejam dirigidas pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas, bem como, a gestão, exploração, manutenção e conservação da rede secundária 
afeta ao Empreendimento, mediante contrato de concessão; 

· Potenciar o desenvolvimento económico e social sustentável na área de intervenção da 
Empresa; e 
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· Desenvolver uma estratégia empresarial que assegure a sustentabilidade da atividade 
da Empresa. 

 
 
A EDIA assumiu como compromissos fundamentais assegurar o elevado grau de desempenho 
ambiental consubstanciado na adoção de práticas de gestão ambiental, gestão e monitorização 
da água, valorização de áreas de interesse para a conservação da natureza e a valorização 
profissional dos seus trabalhadores. 
 
 
Objetivos e Grau de Cumprimento dos mesmos 

Relativamente à definição dos objetivos de gestão previstos no âmbito do artigo 11.º do 
Decreto-Lei N.º 300/2007, de 23 de agosto, na Assembleia Geral de 18 de setembro de 2015 não 
foram abordados nem definidos objetivos de gestão para o triénio 2015 – 2017. Contudo, apesar 
de não existirem orientações e objetivos de gestão aprovados para o presente ano, indicam-se 
os resultados de gestão alcançados durante o exercício de 2015, designadamente, ao nível da 
área de regadio, as adjudicações e concursos lançados em 2015 e indicadores financeiros, 
realçando-se ainda a importância do ano de 2015 para a consolidação da operação regular da 
Empresa num cenário de estabilidade da área em exploração. 
 
 
Área de Regadio 

No quadro seguinte apresentam-se os dados de adesão e consumos dos perímetros de rega sob 
gestão da EDIA nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. 
 
 

 

  

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) %

Entrada em exploração até 2010 18.754 10.372 55,31 37.523.993 11.716 62,47 42.512.578 11.638 62,06 38.042.043 11.121 59,30 52.020.685

Monte Novo 7.714 4.769 61,82 20.420.289 5.310 68,84 21.827.070 4.946 64,12 19.166.628 4.240 54,96 26.364.800

Alvito - Pisão 8.452 4.853 57,42 15.121.665 5.562 65,81 17.795.159 5.781 68,40 15.897.058 5.674 67,13 20.490.563

Pisão 2.588 750 28,98 1.982.039 844 32,61 2.890.349 911 35,20 2.978.357 1.207 46,64 5.165.322

Entrada em exploração em 2011 26.417 12.308 46,59 30.682.316 14.464 54,75 41.220.193 14.646 55,44 37.138.971 17.402 65,87 48.051.211

Alfundão 4.216 1.503 35,65 3.972.140 1.887 44,76 3.173.823 1.666 39,52 2.871.044 2.261 53,63 5.670.876

Ferreira, Figueirinha e Valbom 5.118 1.787 34,92 3.846.783 2.053 40,11 6.557.951 2.182 42,63 6.653.908 2.364 46,19 7.800.290

Orada - Amoreira 2.522 2.442 96,83 4.545.827 2.422 96,03 4.897.710 2.325 92,19 4.061.737 3.197 126,76 5.378.814

Brinches 5.463 2.424 44,37 4.212.673 2.296 42,03 4.677.634 2.382 43,60 4.405.837 3.103 56,80 6.637.327

Brinches - Enxoé 4.698 2.343 49,87 8.477.543 3.311 70,48 11.816.637 3.397 72,31 10.562.708 3.533 75,20 12.287.524

Serpa 4.400 1.809 41,11 5.627.350 2.495 56,70 10.096.438 2.694 61,23 8.583.737 2.944 66,91 10.276.380

Entrada em exploração em 2012 9.278 1.636 17,63 3.274.662 3.772 40,66 10.712.270 3.730 40,20 10.225.770 4.245 45,75 14.809.854

Loureiro-Alvito 1.050 205 19,52 818.004 406 38,67 2.053.080 377 35,90 1.880.232 540 51,43 3.073.388

Ervidel 8.228 1.431 17,39 2.456.658 3.366 40,91 8.659.190 3.353 40,75 8.345.538 3.705 45,03 11.736.466

Entrada em exploração em 2013 4.016 1.109 27,61 1.921.957 1.568 39,04 4.011.126 1.994 49,65 7.025.809

Pedrógão - Margem Direita 4.016 - - - 1.109 27,61 1.921.957 1.568 39,04 4.011.126 1.994 49,65 7.025.809

Entrada em exploração em 2015 19.634 10.008 18.910.406

Cinco Reis - Trindade 5.600 - - - - - - - - - 2.137 - 4.714.173

Baleizão - Quintos 7.999 - - - - - - - - - 2.947 - 4.598.432

São Pedro - Baleizão 6.035 - - - - - - - - - 4.924 - 9.597.801

TOTAL 78.099 24.316 31,13 71.480.971 31.061 39,77 96.366.998 31.582 40,44 89.417.910 44.770 57,32 140.817.965

Subsistema Alqueva 42.966 15.298 35,60 48.617.578 19.428 45,22 62.956.622 19.216 44,72 57.792.765 19.991 0,13 80.301.705

Subsistema Ardila 17.083 9.018 52,79 22.863.393 10.524 61,61 31.488.419 10.798 63,21 27.614.019 12.777 74,79 34.580.045

Subsistema Pedrógão 18.050 1.109 27,61 1.921.957 1.568 39,04 4.011.126 12.002 66,49 25.936.215

TOTAL 78.099 24.316 31,13 71.480.971 31.061 39,77 96.366.998 31.582 40,44 89.417.910 44.770 57,32 140.817.965

2015

Área Inscrita

 (ha)
Consumos

 m3

2012 2013

Consumos

 m3

Área Inscrita

 (ha)
Consumos

 m3

Área Inscrita

 (ha)
Consumos

 m3

Área Inscrita

 (ha)

2014

Perímetros sob gestão da EDIA
Área Beneficiada 

(ha)
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A adesão e os consumos verificados entre 2012 a 2014 registaram um aumento em 2013 face a 
2012, e uma ligeira retração em 2014 obtendo-se, contudo, médias de adesão 
significativamente superiores aos valores médios nacionais. O ano de 2014 foi um ano de muita 
pluviosidade, continuando, no entanto, a verificar-se uma boa aderência dos agricultores e um 
volume significativo de utilização do sistema de distribuição de Alqueva, apesar de redução dos 
consumos. No ano de 2015 regista-se um aumento na adesão e o consumo de água, no período, 
situou-se em cerca 141 hm3. Esse aumento verificou-se, em parte, pela entrada em atividade de 
novos perímetros: Cinco Reis - Trindade, São Pedro – Baleizão e Baleizão – Quintos, com uma 
área de 19.634 ha, com uma adesão logo no ano inicial de 10.008 ha, superior a 50%, mas 
também devido aos aumentos de consumo nos restantes perímetros, justificados com as 
condições de seca verificadas em 2015. 
 
Os resultados obtidos resultam da dinâmica de desenvolvimento e promoção do 
Empreendimento e asseguram o forte contributo do Projeto para o crescimento verificado na 
economia regional e nacional. Estes dados são motivo de satisfação para todos os 
intervenientes provando-se que Alqueva se concretiza no terreno, alcançando os resultados 
esperados. 
 
Alqueva visa alcançar um novo nível de desenvolvimento na agricultura de regadio, trazendo 
oportunidades únicas no progresso da fileira agroindustrial, potenciadas pelas infraestruturas 
que compõem o Empreendimento. 
 
 
Adjudicações em 2015 

Tal como estava programado, em 2015 procedeu-se à adjudicação das seguintes obras: 
 

 
  

Rede Primária

Data 

de

Adjud icação

Valor 

de 

Ad jud icação         

(€)

Subsistema A lqueva

Empreitada de Construção de Instalação de Tamisação no Circuito Hidráulico Penedrão - Roxo 1.º Trimestre de 2015 804.510,00

TOTAL 804.510,00

Rede Secundária

Data 

de

Adjud icação

Valor 

de 

Ad jud icação         

(€)

Subsistema A lqueva

Empreitada de Construção da Rede Viária do Bloco de Rega de Cinco Reis - Trindade - 2ª Fase 3.º Trimestre de 2015 112.300,18

Empreitada de Construção e Fornecimento Equipamento e Filtração do Bloco dos Cinco Reis-Trindade 1.º Trimestre de 2015 320.013,99

Subsistema Pedrógão

Empreitada de Construção da Rede Viária do Bloco de Rega de São Pedro - Baleizão - 2ª Fase 2.º Trimestre de 2015 2.076.667,14

Empreitada de Construção da Rede Viária do Bloco de Rega de Baleizão-Quintos - 2ª Fase 2.º Trimestre de 2015 409.945,85

TOTAL 2.918.927,16
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Concursos lançados em 2015 

Tendo em vista a construção do sistema global de abastecimento de água do EFMA, foram 
lançados os seguintes concursos de empreitadas: 
 

 

 
 
Indicadores Financeiros 

Conforme estipulado na Resolução de Conselhos de Ministros N.º 70/2008, os indicadores 
financeiros que se aplicam à realidade da EDIA constam do quadro seguinte: 
 

 
 
 

3. Fatores-Chave para os resultados da Empresa 

A EDIA é uma entidade de capitais exclusivamente públicos que está mandatada pelo Estado 
para conceber, executar, construir e explorar o EFMA. Tendo em consideração o âmbito alargado 
de intervenção do Empreendimento, os fatores-chave para os resultados da Empresa têm uma 
abrangência e carácter transversal, compreendendo uma vertente pluridisciplinar, que envolve 
diversos domínios de atividade e que têm subjacente, entre outras, especificidades de cariz 
estratégico, operacional e financeiro. Neste contexto, identificam-se assim os seguintes 
fatores-chave para os resultados da Empresa: 
  

Rede Primária
Data de Lançamento

do

Concurso Público

Preço Base           
(€)

Subsistema Ard ila

Empreitada Construção da Rede Viária do Bloco de Rega de Cinco Reis - Trindade - 2.ª Fase 14-04-2015 150.000,00

TOTAL 150.000,00

Indicadores Financeiros

Eficiência

Custos Operacionais/EBITDA 212,93%

Custos com o Pessoal/EBITDA 69,94%

Taxa de variação dos Custos com o Pessoal 1,80%

Prazo Médio de Pagamentos Ano 2015

Prazo Médio de Pagamentos 19

Evolução (dias) face ao ano anterior (período homólogo) -28

Rentabilidade e C rescimento Ano 2015

EBITDA/Receitas 39,42%

Taxa de crescimento das receitas 15,31%

Remuneração do Capital Investido Ano 2015

Resultado Líquido/Capital investido -2,67%

Ano 2015
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· Promover o desenvolvimento económico da área de intervenção de Alqueva; 
· Aumentar a taxa de adesão ao regadio e os níveis de investimento em produção 

agrícola e agroalimentar na região e promover o envolvimento das partes interessadas 
nas diferentes áreas de Alqueva; 

· Contribuir para a gestão integrada racional e otimizada dos recursos hídricos da área 
de influência do EFMA e aumentar a eficiência da distribuição de água; 

· Promover a utilização responsável dos recursos naturais com especial destaque para a 
água e solo e sensibilizar as comunidades na região de influência do EFMA para as 
questões associadas à gestão responsável da água e à sustentabilidade deste recurso; 

· Contribuir para o aumento dos níveis da qualidade da água que distribui; 
· Aumentar os níveis de serviço das infraestruturas afetas ao EFMA; 
· Aumentar os índices de biodiversidade na região de influência do EFMA; 
· Reduzir o consumo energético e emissões da operação; 
· Promover e requalificar o corpo técnico da Empresa em todas as suas valências; e 
· Mitigar os principais riscos associados à atividade da EDIA e garantir a sua 

sustentabilidade financeira. 
 
 

4. Atuação em conformidade com as orientações definidas pelos ministérios sectoriais 

(política setorial, orientações específicas a cada entidade, objetivos a alcançar no 

exercício da atividade operacional e ao nível do serviço público a prestar pela 

entidade) 

Conforme já explanado no ponto “Grau de Cumprimento dos Objetivos”, o Acionista – Estado 
não definiu objetivos de gestão para o triénio 2015 – 2017. Contudo, apesar de não terem 
existido orientações e objetivos de gestão aprovados para presente ano, foram anteriormente 
indicados os resultados de gestão alcançados durante o exercício de 2015, designadamente, ao 
nível da área de regadio, as adjudicações e concursos lançados em 2015 e indicadores 
financeiros, realçando-se ainda a importância, no ano de 2015, para a consolidação da 
operação regular da Empresa num cenário de estabilidade da área em exploração. 
 
Por outro lado, o serviço público de águas prestado pela EDIA, no âmbito do EFMA e nos termos 
do respetivo contrato de concessão, não é considerado, nos termos legalmente previstos, um 
serviço público de interesse geral. 
 
 

III. ESTRUTURA DE CAPITAL 
 

1. Estrutura de Capital 

O Capital Social da EDIA está definido no artigo 4.º do Decreto-lei n.º 42/2007, de 22 de 
fevereiro e estabelece que: 
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1. As ações representativas do capital social da EDIA realizado pelo Estado são detidas pela 
Direcção-Geral do Tesouro, sem prejuízo de a sua gestão poder ser cometida, em conformidade 
com as orientações de gestão, por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a uma pessoa coletiva de direito público ou 
a sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos. 
 
2. Os direitos do Estado como acionista são exercidos através de representante designado por 
despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas, salvo quando a gestão das ações seja cometida a outra entidade nos termos do número 
anterior. 
 
O Capital Social da EDIA ascende a 407.975.580,00€, e é detido a 100% pelo Estado Português, 
através da DGTF. As ações são nominativas, com o valor nominal de 5€/cada, dividido em 
81.595.116 ações. 
 
 

2. Limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das Ações 

Estatutariamente não existem limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações da 
Empresa. 
 
 

3. Acordos Parassociais 

Não se aplica uma vez que o Capital Social da EDIA é detido a 100% pelo Estado Português, 
através da DGTF. 
 
 

IV. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS 
 

1. Identificação das Pessoas Singulares (Órgãos Sociais) e/ou Coletivas (entidades) 

Titulares de Participações noutras Entidades 

A EDIA é titular de participações nas seguintes entidades (empresas participadas): Centro 
Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR); Águas de Lisboa e Vale do Tejo (ALVT) e Agência 
de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL). As percentagens de capitais detidas nessas 
entidades são as que de seguida se elencam: 
 

· COTR – 9,56%; 
· ALVT – 0,15%; e 
· ADRAL – 4,11%. 
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CENTRO OPERATIVO E DE TECNOLOGIA DO REGADIO (COTR) 
 

· Direção 
 
Presidente da Direção 
João Gonçalo Morais Tristão 

Vogal da Direção 
Rui Manuel Inácio Garrido 
 
Vogal da Direção 
José Filipe Guerreiro Santos 
 
Vogal da Direção 
Francisco Calheiros Lopes de Seixas Palma 
 
Vogal da Direção 
António Manuel Faria Camarate de Campos 

 
· Assembleia Geral 

 
Presidente 
João Campelo – DGADR 

Vogal 
Ana Luisa Fernandes (IPBEJA) 
 
Secretário 
Aristides Pires Chinita 

 
 
ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO 
 

· Mesa da Assembleia Geral 
 
Presidente 
Álvaro dos Santos Amaro 
Presidente da Câmara Municipal da Guarda 
 
 
Vice-Presidente 
Paulo Manuel Marques Fernandes 
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Secretária 
Ana Cristina Rebelo Pereira 
 
 

· Conselho de Administração 
 
Presidente Executivo 
José Manuel Leitão Sardinha 

 
Vice-Presidente Executivo 
Maria do Rosário da Silva Cardoso Águas 

 
 

Vogal Executivo 
Maria do Rosário Mayoral Robles Machado Simões Ventura 
 
 
Vogal Executivo 
Luísa Maria Branco dos Santos Mota Delgado 
 
 
Vogal Não Executivo 
José Correia da Luz 
Presidente da Câmara Municipal do Crato 

 
 

Vogal Não Executivo 
José Gabriel Paixão Calixto 
Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz 

 
 

Vogal Não Executivo 
Jorge Manuel Alves de Faria 
Presidente da Câmara Municipal de Entroncamento 

 
 

· Conselho Fiscal 
 

Presidente 
Saskia Márcia Ferreira Lopes 
 
 
Vogal Efetivo 
Luis Miguel Barros Martins Damas 
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Vogal Efetivo 
Maria do Carmo dos Reis e Silva Mendes 
 
 
Vogal Suplente 
José Manuel de Almeida 
 
 

· Comissão de Vencimentos 
 
Presidente 
Paulo Inácio 
 
 
Vogal Efetivo 
Duarte de Almada Cardoso Veiga da Cunha 
 
 
Vogal Efetivo 
Paulo Jorge Pinto da Silva 
 
 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO (ADRAL) 
 

· Mesa da Assembleia Geral 
 
Presidente 
Universidade de Évora 
Representada por Paulo Miguel Torres Duarte Quaresma 
 
 
Secretários 
Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja 
Representada por João Venâncio Jacinto Rosa 
 
Novo Banco 
Representada por José Manuel Alfaya Cunha 

 
 

· Conselho de Administração 
 
Presidente 
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) 
Representada por Hortênsia dos Anjos Chegado Menino 
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Vice-presidente 
Turismo do Alentejo, ERT 
Representada por Pedro Namorado Lancha 
 
 
Vogais 
Associação de Agricultores do Sul 
Representada pelo Manuel Efigénio Cano de Castro e Brito 
 
AICEP – Global Parques, S.A. 
Representada por Miguel Gulliver Borralho 
 
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral 
Representada por Pedro António da Silva Mendes Tojinha 
 
Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo 
Representada por Armando Jorge Mendonça Varela 
 
EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva  
Representada por Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo 
 
FENACAM - Federação Nacional da Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 
Representada por António Manuel Nobre Louçã 
 
IPBeja - Instituto Politécnico de Beja 
Representado por Isidro Lourenço Rodrigues Gois Féria 
 
NERBE – Núcleo Empresarial da Região de Beja 
Representada por Filipe Jorge Martins Piçarra Fialho Pombeiro 
 
NOVADELTA – Comércio e Industria de Cafés, Lda. 
Representada por Maria Cristina Cordeiro Batista 
 
Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado 
Representada por David Henrique Machado 
 
SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves-Corvo 
Representada por Maria Lígia Câmara Garcia Várzea de Araújo 
 
Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado  
Representada por Elsa Maria da Conceição Branco  
 
União de Sindicatos do Distrito de Évora 
Representada por Valter Ricardo Borralho dos Loios 
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· Comissão Executiva do Conselho de Administração 

 
Presidente 
Hortênsia dos Anjos Chegado Menino 
Representante da CIMAC 
 
Vice-presidente 
Pedro Namorado Lacha (Turismo do Alentejo, ERT) 
 
Vogais 
Armando Jorge Mendonça Varela (CIMAA) 
Maria Cristina Cordeiro Batista (NOVADELTA) 
Elsa Conceição Branco (Terras Dentro) 
 
 

· Conselho Fiscal 
 
Presidente 
NERPOR – Núcleo Empresarial da Região de Portalegre 
Representado por Jorge Firmino Rebocho Pais 
 
Vogais 
Fundação Eugénio de Almeida 
Representada por Maria do Céu Baptista Ramos 
 
 
Revisor Oficial Contas 
L. Graça, R. Carvalho & M. Borges, SROC, LDA 
Representada por Maria do Rosário Carvalho/ROC n.º 658 
 
Revisor Oficial Contas Suplente  
Andrea Isabel Inácio Teles/ROC nº 1503 

 
 
Ao nível da identificação das pessoas singulares titulares de participações noutras entidades 
refira-se, no que respeita ao Conselho de Administração da EDIA, que, quer o Presidente do 
Conselho de Administração da EDIA, Eng.º José Pedro Mendes da Costa Salema, quer os vogais 
do Conselho de Administração: Dr.ª Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo e Eng.º Jorge 
Manuel Vazquez Gonzalez, não são titulares de participações noutras entidades. 
 
Nenhum dos membros do Conselho Fiscal tem participações na entidade fiscalizada para o 
efeito dos artigos 447.º e 448.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC). 
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2. Aquisição e Alienação de Participações Sociais/Participação em Entidades de Natureza 

Associativa ou Fundacional 

A EDIA não adquiriu ou alienou, no exercício, participações sociais/participações em entidades 
de natureza associativa ou fundacional. 
 
O Conselho de Administração da EDIA não é igualmente titular de participações 
sociais/participações em entidades de natureza associativa ou fundacional. 
 
Ao nível do Conselho Fiscal esta questão não é aplicável. 
 
 

3. Indicação sobre o número de Ações e Obrigações detidas por Membros dos Órgãos de 

Administração e de Fiscalização 

Os membros dos Órgãos de Administração (Presidente do Conselho de Administração e os dois 
vogais do Conselho de Administração) não são titulares de ações e obrigações. 
 
Nenhum dos membros do Conselho Fiscal detém ações e/ou obrigações da entidade fiscalizada 
para o efeito do n.º 5 do artigo 447.º do CSC. 
 
 

4. Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre 

os titulares de participações e a entidade 

Não existem relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a sociedade. 
 
 

V. ÓRGAOS SOCIAIS E COMISSÕES 
 

A. MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

1. Composição da Mesa da Assembleia Geral 

 
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

Presidente 
Professor Doutor Carlos Alberto Martins Portas 
 
Secretários 
Dr. José Pedro da Silva Martins 
Dr.ª Cristina Maria Pereira Freire  
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2. Identificação das Deliberações Acionistas que, por imposição estatutária, só podem 

ser tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação 

dessas maiorias 

 
Não se aplica visto que o Estado, através da DGTF, é acionista único da EDIA. 
 
 

B. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO 

 

1. Modelo de Governo Adotado 

O modelo de governo da EDIA, S.A., o modelo latino – reforçado visa a transparência e a 
eficácia da sua gestão, sendo um dos seus objetivos principais a separação clara de poderes 
entre os diversos órgãos sociais da Empresa. São órgãos da sociedade: 
 

· Assembleia Geral 
· Conselho de Administração 
· Conselho Fiscal 
· Revisor Oficial de Contas 

 
 

2. Regras Estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição do 

Conselho de Administração 

Os membros do Conselho de Administração da EDIA são designados em Assembleia Geral pelo 
Acionista único, ou seja o Estado. Os estatutos da EDIA, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 42/2007, 
de 22 de fevereiro, não contêm especificidades relativamente à nomeação e substituição do 
Conselho de Administração. 
 
As regras sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição do Conselho de 
Administração encontram-se previstas no Código das Sociedades Comerciais, aplicáveis por via 
do disposto no artigo 14.º do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro. Deste último diploma destacam-se as normas dos 
artigos 21.º (Gestor Público), 31.º (Estrutura de Administração e de Fiscalização) e 32.º (Órgão 

Mandato

(Início - Fim)
Bruto  ( **)

(1 )

Reduções 

Remuneratórias (2 )

Reversões 

Remuneratórias (3 )

Valor Final
(4 )= (1 )-(2 )+ (3 )

(2015 - 2017) Presidente Carlos Alberto Martins Portas 575 575 58 12 529

(2015 - 2017) Secretário José Pedro da Silva Martins - - - - -

(2015 - 2017) Secretária Cristina Maria Pereira Freire 375 375 38 8 345

950 95 19 874
Legenda:

(*) - Valor da senha de presença fixada

(**) - Antes de Reduções remuneratórias

Cargo Nome

Valor da Senha 

Fixado (€) 
(* )

Remuneração Anual 2015 (€)
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de Administração). Com relevo ainda para a nomeação e substituição do Conselho de 
Administração importa referir ainda as disposições dos artigos 12.º e seguintes do Estatuto do 
Gestor Público. 
 
 

3. Composição do Conselho de Administração 

 

 
 

4. Distinção dos Membros Executivos e Não Executivos do Conselho de Administração 

O Conselho de Administração da EDIA é constituído por três membros executivos, não possuindo 
nenhum membro não executivo na sua composição. 
 
 

5. Elementos Curriculares relevantes dos Membros do Conselho de Administração 

José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema 
Presidente do Conselho de Administração 
 

Data de Nascimento: 02 de outubro de 1973 
 
Habilitações Académicas 
Licenciatura em Engenharia Agronómica, Ramo de Economia Agrária e Sociologia Rural 
Master in Business Administration (MBA) com especialização em Gestão da Informação 
Mestrado em Gestão de Empresas 
 
Atividade Profissional 
Presidente do Conselho de Administração da EDIA (desde dezembro/2013) 
Sócio-Gerente - FZ Agrogestão, Consultoria em Meio Rural, Lda (Gestão Geral de 
Empresa; Gestão Financeira; Gestão de Informação) 
Consultor de várias empresas e associações do meio rural em Portugal e Angola 
Formador Externo - Ações de formação na temática da Gestão da Empresa Agrícola e 
das Tecnologias da Informação para a Agricultura - Ministério da Agricultura e IDRHa 
Responsável pelas aulas práticas da disciplina de Contabilidade da Empresa Agrícola - 
Instituto Superior de Agronomia 
Responsável pelas aulas práticas da disciplina de Economia - Instituto Superior de 
Agronomia 

  

Mandato

(Início - Fim) Forma ( 1) Data Entidade Pagadora  (O/D)  (2 )

(2015 - 2017) Presidente José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema DUE 22-07-2015 EDIA D

(2015 - 2017) Vogal Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo DUE 22-07-2015 EDIA D

(2015 - 2017) Vogal Jorge Manuel Vazquez Gonzalez DUE 22-07-2015 EDIA D

Número estatutário mínimo e máximo de membros - 3/5 (conforme ponto 1 do artigo 14.º dos Estatutos da EDIA)

Legenda: 
(1) Indicar Resolução (R)/AG/DUE/Despacho (D)

(2) O/D: Origem/Destino

Cargo Nome
Designação Remuneração
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Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo 
Vogal do Conselho de Administração 
 

Data de Nascimento: 25 de fevereiro de 1972 
 
Habilitações Académicas 
Licenciatura em Gestão de Empresas na Universidade de Évora 
Curso de Especialização em Contabilidade Financeira Avançada no Instituto para o 
Desenvolvimento da Gestão Empresarial do ISCTE 
Programa de Direção de Empresas na Escola de Direção e Negócios – AESE 
 
Atividade Profissional 
Vogal do Conselho de Administração da EDIA (desde Abril/2010) 
Diretora Coordenadora da Direção de Administração e Finanças da Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva - EDIA, S.A. (1999-2010) 
Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da Gestalqueva, S.A. (2009-2010) 
Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da Merturis – Empresa Municipal de 
Turismo da Câmara Municipal de Mértola (2003-2010) 
Responsável pelo Projeto de modernização administrativa de 18 Serviços Públicos e 12 
Empresas Públicas da Loja do Cidadão das Laranjeiras – Lisboa (Instituto de Gestão das 
Lojas do Cidadão) (1998-1999) 
Admissão na EDIA, S.A. exercendo funções no âmbito da Direção Administrativa e 
Financeira; a partir de 1996 nomeada Coordenadora do Núcleo de Gestão Financeira 
(1995-1998) 
Formadora de contabilidade e gestão financeira no curso de formação Dinamizadores 
de Empresas, desenvolvida no âmbito do Programa Now (Novas Oportunidades para 
Mulheres) do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional (1993) 

 
 
Jorge Manuel Vazquez Gonzalez 
Vogal do Conselho de Administração 
 

Data de Nascimento: 22 de julho de 1951 
 
Habilitações Académicas 
Licenciatura em Engenharia Civil – Hidráulica pelo Instituto Superior Técnico (1974) 
Mestrado (parte escolar) em Mecânica dos Solos e Fundações pela Universidade Nova de 
Lisboa (1976) 
 
Atividade Profissional 
Vogal do Conselho de Administração da EDIA (desde março/2012) 
Diretor-Coordenador da Direção de Engenharia, Ambiente e Planeamento na EDIA 
(2006-2016), onde foi também Diretor do Departamento de Planeamento, Estudos e 
Projetos (2005-2006). 
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Administrador da COBA (Consultores Obras, Barragens e Planeamento, S.A.) (2000-
2004),onde foi também Diretor Geral de Produção (1997-2000), Diretor do Serviço de 
Geotecnia (1988-2004) Diretor do Serviço de Barragens (1983-1988), Engenheiro 
Projetista (1974-1982) e ainda Chefe de Projeto de grandes Projetos multidisciplinares, 
nacionais e internacionais (1978-2004). 
Professor Convidado na Universidade Católica de Lisboa (2003-2013), Professor 
Convidado (1982-1997) e Assistente convidado (1976-1982) no Instituto Superior 
Técnico. 

 
 

6. Declaração de cada um dos membros do Órgão de Administração ao Órgão de 

Administração e ao Órgão de Fiscalização, bem como à IGF, de quaisquer participações 

patrimoniais que detenham na entidade, assim como quaisquer relações que 

mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer 

outros parceiros de negócio suscetíveis de gerar conflitos de interesses (vide artigo 

52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) 

A cópia das declarações supramencionadas encontra-se no Anexo 4, no final do presente 
relatório. Estas declarações constam do cadastro pessoal de cada um dos membros do Conselho 
de Administração da EDIA. 
 
 

7. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos 

membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 

Supervisão e do Conselho de Administração Executivo com acionistas 

Não existem relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas. 
 
 

8. Mapas Funcionais relativos à repartição de competências entre os vários Órgãos 

Sociais 

As competências dos diversos órgãos sociais da EDIA, S.A. são as seguintes: 
 
Assembleia Geral 
 
Compete à Assembleia Geral: 
 

· Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício; 
· Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; 
· Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade; 
· Eleger o revisor oficial de contas e o conselho fiscal; 
· Deliberar sobre alterações dos estatutos; e 
· Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido convocada. 
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As deliberações são tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes ou representados 
na assembleia geral, sempre que a lei não disponha de forma diversa. 
 
Conselho de Administração 
 
De acordo com o artigo 15.º do Decreto-Lei N.º 42/2007, compete ao Conselho de Administração 
da EDIA assegurar a gestão dos negócios da sociedade, sendo-lhe atribuídos os mais amplos 
poderes e cabendo-lhe, designadamente: 
 

· Aprovar o plano de atividades, anual e plurianual; 
· Aprovar o orçamento e acompanhar a sua execução; 
· Gerir os negócios sociais e praticar todos os atos relativos ao objeto social que não 

caibam na competência de outro órgão da sociedade; 
· Adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras sociedades, bem como 

obrigações e outros títulos semelhantes; 
· Representar a sociedade, em juízo e fora dele, ativa e passivamente, propor e 

acompanhar ações, confessar, desistir, transigir e aceitar compromissos arbitrais; 
· Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis até ao limite de metade do valor do capital 

social, mas nunca superior a € 2.500.000; 
· Deliberar sobre a emissão de empréstimos obrigacionistas e contrair empréstimos não 

obrigacionistas no mercado financeiro, ressalvados os limites legais e a necessidade de 
autorização do Ministro das Finanças; 

· Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade; 
· Decidir sobre a admissão de pessoal e sua remuneração; 
· Constituir procuradores e mandatários da sociedade, nos termos que julgue 

conveniente; e 
· Exercer as demais competências que lhe caibam por lei, independentemente e sem 

prejuízo das que lhe sejam delegadas pela assembleia geral. 
 
 
Conselho Fiscal 
 
Compete ao Conselho Fiscal: 
 

· Assistir às reuniões do conselho de administração sempre que o entenda conveniente; 
· Emitir pareceres sobre qualquer matéria que lhe seja apresentada pelo conselho de 

administração; 
· Colocar ao conselho de administração qualquer assunto que por ele deva ser 

ponderado; 
· Aprovar o plano de atividades e orçamentos; e 
· Emitir pareceres sobre os relatórios de atividade da Empresa. 

 
Sem prejuízo do que se encontra disposto no Decreto-lei n.º 133/2013, de 03 de outubro, e em 
consonância com o disposto no Artigo 60.º da referida lei, os órgãos de fiscalização da 
sociedade têm as competências genéricas previstas na lei comercial.  
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O Decreto-lei n.º 133/2013 vem, no entanto, através do artigo 33.º, alargar o âmbito de atuação 
do órgão de fiscalização na medida em que define, no seu n.º 4. que “Sem prejuízo do disposto 
sobre a matéria nos respetivos estatutos, o conselho de administração das empresas públicas 
obtém parecer prévio favorável do conselho fiscal para a realização de operações de 
financiamento ou para a celebração de atos ou negócios jurídicos dos quais resultem 
obrigações para a empresa superiores a 5% do ativo líquido, salvo nos casos em que os 
mesmos tenham sido aprovados nos planos de atividades e orçamento.” 
 
 

9. Funcionamento do Conselho de Administração 

 
a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às 

reuniões realizadas 

O Conselho de Administração (CA) da EDIA é composto por três (3) membros: o Presidente do 
Conselho de Administração e dois (2) vogais. O Conselho de Administração da EDIA reúne 
normalmente com uma periodicidade semanal. Ao longo do ano de 2015 o CA da EDIA realizou 
56 reuniões tendo contado, em todas elas, com a presença da totalidade dos seus membros. 
 
 

b) Indicação dos cargos exercidos em simultâneo noutras empresas, dentro e 

fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros 

daqueles órgãos no decurso do exercício 

 
 
 

c) Indicação dos Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de 

desempenho dos administradores executivos e critérios pré-determinados 

para a avaliação de desempenho dos mesmos 

O Decreto-lei n.º 133/2013, de 03 de outubro, que fixa o regime jurídico do setor público 
empresarial, introduziu alterações importantes ao exercício da função acionista no âmbito do 
Setor Empresarial do Estado (SEE). Neste âmbito, o artigo 38.º do referido decreto-lei define, no 
seu n.º 2 que o “O exercício da função acionista processa-se por via de deliberação em 
assembleia geral ou, tratando-se de entidades públicas empresariais, por resolução do 
Conselho de Ministros ou por despacho do titular da função acionista.”  

Entidade Função Regime

José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema. Entidade Regional de Turismo do Alentejo (ERT)
O Presidente do Conselho de Administração da EDIA

representa a EDIA na ERT.
Público

Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo
. Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL)

. Núcleo Empresarial da Região de Beja

A Dr.ª Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo representa a

EDIA na ADRAL e no NERBE.
Público

Jorge Manuel Vazquez Gonzalez

. Comissão Nacional Portuguesa das Grandes Barragens (CNPGB)

. Conselho da Região Hidrográfica do Alentejo (CRHAlentejo)

. Comissão de Regulamentos de Barragens (CRB)

. Comissão de Segurança de Barragens (CSB)

. Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção sobre a Cooperação 

 para a Proteção e o Aproveitamento sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas 

 Luso - Espanholas (CADC)

O Eng.º Jorge Manuel Vazquez Gonzalez é membro da Comissão

Nacional Portuguesa das Grandes Barragens, integra a

Comissão de Regulamentos de Barragens, representa a EDIA na

Comissão de Segurança de Barragens, é o responsável da EDIA

no Conselho de Região Hidrográfica do Alentejo e representa a 

EDIA na CADC.

Público

Membro do Órgão de Administração
Acumulação de Funções
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No caso da EDIA, anualmente, em Assembleia Geral, o representante do Acionista - Estado, 
avalia o desempenho dos administradores executivos. Em 2015, e nos termos do definido no 
artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais, em Assembleia Geral realizada a 18 de 
setembro de 2015, foi proposto e efetuada, por parte do representante do Acionista – Estado, 
um voto de confiança nos Órgãos de Administração e de Fiscalização da sociedade e de cada um 
dos seus membros [(ponto 3 da ata da referida Assembleia Geral (n.º 27)]. 
 
 

d) Comissões existentes no seio do Órgão de Administração ou supervisão, se 

aplicável 

Não aplicável. 
 
 

C. FISCALIZAÇÃO 

 
1. Conselho Fiscal 

 
 
Na EDIA, o Conselho Fiscal é composto por um (1) presidente, dois (2) vogais e um (1) suplente, 
estando em vigor um mandato de três (3) anos – 2015/2017. 
 
 

2. Identificação dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do n.º 5 do artigo 414.º, 

do Código das Sociedades Comerciais 

 
Conselho Fiscal 
 

· Presidente 
António Bernardo de Menezes e Lorena de Sèves 

 
· Vogais 

Nelson Manuel Costa dos Santos 
Carlos António Lopes Pereira * 

  

Mandato

(Início - Fim) Forma (1 ) Data

(2015 - 2017) Presidente António Bernardo de Menezes e Lorena de Sèves DUE 22-07-2015 1.362

(2015 - 2017) Vogal Nelson Manuel Costa dos Santos DUE 22-07-2015 1.022

(2015 - 2017) Vogal Carlos António Lopes Pereira DUE 22-07-2015 1.022

(2015 - 2017) Vogal Suplente Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio DUE 22-07-2015 -

Legenda: 

(1) Indicar AG/DUE/Despacho

Cargo Nome

Designação

Estatuto Remuneratório 

Mensal Fixado (€)
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· Vogal Suplente 
Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio 
 

* Nomeado a 22 de julho de 2015 (O Dr. Orlando José Manuel de Castro Borges cessou funções a 20 de abril de 2015). 

 
 
3. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Conselho Fiscal 

Conselho Fiscal 
 
António Bernardo de Menezes e Lorena de Sèves 
Presidente do Conselho Fiscal 

 
Data de Nascimento: 11 de março de 1966 
 
Habilitações Académicas 
Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa 
 
Atividade Profissional 
Advogado, Sócio da Sociedade de Advogados Abalada Matos, Lorena de Sèves, Cunhal 
Sendim & Associados. 
Assistente Universitário no Departamento de Direito da Universidade Autónoma de 
Lisboa (1994-2006) 
Assessor do Ministro das Finanças (2001-2002) 
Assessor do Primeiro-Ministro (2000-2001) 

 
 
Nelson Manuel Costa dos Santos 
Vogal 
 

Data de Nascimento: 19 de maio de 1973 
 
Habilitações Académicas 
Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, ISCAA – Universidade de Aveiro 
Curso de Estudos Especializados em Auditoria Contabilística, ISCAA - Universidade de 
Aveiro 
Bacharelato em Contabilidade e Administração, ISCAA – Universidade de Aveiro 

 
Atividade Profissional 
Chefe de Divisão de Bonificações e Apoios Internacionais desde agosto de 2014 
Membro do Conselho Geral da Comissão de Normalização Contabilística (CNC), desde 
fevereiro de 2013. 
Membro do Grupo de Trabalho, em representação da DGTF, sobre o controlo dos 
impactos financeiros do PPTH e do PREDE nos municípios. 
Técnico Superior da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, na área da concessão de 
garantias e empréstimos, desde março de 2009. 
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Técnico analista de risco de crédito e de controlo financeiro na Agência de Gestão da 
Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E., de março de 2007 a março de 2009. 
Técnico Superior da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, na área da Tesouraria Central 
do Estado, de maio de 2000 a março de 2007. 
Vogal do Conselho Fiscal da CP – Comboios de Portugal, E.P.E., desde dezembro de 2015. 
Vogal do Conselho Fiscal da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 
Alqueva, S.A., desde março de 2013. 

 
 
Orlando José Manuel de Castro Borges * 
Vogal 
 
* O Dr. Orlando José Manuel de Castro Borges cessou funções a 20 de abril de 2015. 
 
 
Carlos António Lopes Pereira ** 
Vogal 
 
** O Dr. Carlos António Lopes Pereira iniciou funções a partir de 22 de julho de 2015. 
 
 

Data de Nascimento: 30 de maio de 1955 
 

Habilitações Académicas 
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, 1988, no Instituto Superior de Ciência 
do Trabalho e da Empresa; parte escolar do Mestrado em Planeamento Estratégico, no 
Instituto Superior de Economia e Gestão em 1992; Pós-Graduação em Finanças e Gestão 
do Sector Público, no Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade 
de Direito de Lisboa, em 2005/2006. 

 
Atividade Profissional 
Desde 21 de abril de 2015: quadro superior da Direção-Geral do Tesouro e Finanças com 
funções de assessoria; de julho de 2010 a abril de 2015 - Vogal do Conselho de 
Administração da ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos; de 
setembro de 2007 a julho de 2010 - Diretor do GASEPC – Gabinete de Acompanhamento 
do Sector Empresarial do Estado, Parcerias Público-Privadas e Concessões da Direcção-
Geral do Tesouro e Finanças; de abril de 2004 a setembro de 2007, enquanto técnico 
superior da Direção Geral do Tesouro e Finanças coordenou os trabalhos de elaboração 
do Relatório Anual do Sector Empresarial do Estado e do Relatório Anual das Parcerias 
Público-Privadas e Concessões, tendo participado também no grupo de trabalho para a 
reforma do regime jurídico do Sector Empresarial do Estado; entre 2001 e 2004 exerceu 
funções de Coordenador Financeiro na Parque Expo 98, S.A.; entre 1991 e 2001 
desempenhou funções de Chefe de Serviços Financeiros na Brisa, Auto-Estradas de 
Portugal, S.A.; entre 1988 a 1991 desempenhou funções de Analista Financeiro no Banco 
de Fomento Exterior; iniciou a sua atividade profissional em 1977, na Direcção-Geral do 
Tesouro, da qual destaca a coordenação do Orçamento Cambial do Sector Público e a 
intervenção no âmbito dos apoios financeiros do Estado ao Sector Empresarial do 
Estado. 
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Exercício de funções não executivas: Foi presidente do Conselho Fiscal da Fundação 
Casa da Música nos mandatos de 2006 – 2009 e 2009 - 2012; foi presidente do Conselho 
Fiscal da ENMC (setembro de 2009 a junho 2015); vogal da Comissão de Fiscalização do 
IMOPPI (atual InCI) entre 2004 a 2007; foi presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A. e vice-presidente da Mesa 
da Assembleia Geral da CTT, S.A. 
 
Foi representante de Portugal no Working Group on Corporate Governance of State 
Owned Assets da OCDE e no Annual Meeting of PPP Officials in OECD Countries e 
participou em diversas comissões de acompanhamento e de avaliação de projetos de 
investimento públicos e de reestruturação empresarial, designadamente nas áreas da 
Saúde, da Alta Velocidade e das Águas e Resíduos. É membro do Working Group of 
Statistic and Finance da IWA – International Water Association. 

 
 
Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio 
Vogal Suplente 
 

Data de Nascimento: 18 de novembro de 1958 
 

Habilitações Académicas 
Licenciatura em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) em 1983. 
 
Atividade Profissional 
Diretora da Direção de Serviços de Regularizações Financeiras da Direção-Geral do 
Tesouro e Finanças, desde junho de 2007; Diretora da Direção de Recuperação de 
Créditos da Direcção-Geral do Tesouro (DGT) entre junho de 1999 e junho de 2007; chefe 
da divisão de Cooperação Bilateral da Direção de Serviços de Cooperação Internacional 
da DGT entre fevereiro de 1994 e junho de 1999; técnica superior da DGT de janeiro de 
1985 a fevereiro de 1994. 
 
Outras Atividades Profissionais 
Assegura atualmente os cargos de secretária da mesa da Assembleia-Geral da APA e de 
presidente do Conselho Fiscal da Parque Expo 98, S.A. e da Administração do Porto de 
Lisboa, S.A.. Assegurou os cargos de segunda secretária da mesa da Assembleia Geral da 
Hidroelétrica de Cahora-Bassa, S.A.R.L. (2004-2007), de presidente da mesa da 
Assembleia Geral do Hospital Distrital da Figueira da Foz, SA (2004-2005), de secretária 
da mesa da Assembleia Geral do Hospital Nossa Senhora do Rosário, SA (2004-2005) e 
de presidente do Conselho de Administração da Gestínsua - Aquisições e Alienações de 
Património Imobiliário e Mobiliário, S.A., Sociedade constituída no quadro do processo 
de recuperação da empresa da Oliva (2000-2004). 
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4. Funcionamento do Conselho Fiscal 

 

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade de cada 

membro 

 
 
 

b) Indicação dos cargos exercidos em simultâneo noutras empresas, dentro e 

fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros 

daqueles órgãos no decurso do exercício 

Quanto aos cargos exercidos em simultâneo noutras empresas, dentro e fora do grupo, e outras 
atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício, ao 
nível do Conselho Fiscal informa-se o seguinte: 
 

· António Lorena de Sèves (Presidente do Conselho Fiscal): Vice-presidente da mesa da 
assembleia-geral da TAP, SGPS; gerente da Notas Verbais Unipessoal, Lda.; Advogado; 

· Nelson Manuel Costa Santos (Vogal do Conselho Fiscal): Chefe de Divisão da Direção-
Geral do Tesouro e das Finanças; 

· Carlos António Lopes Pereira (Vogal do Conselho Fiscal - iniciou funções em 22/7) - 
Quadro superior da Direção-Geral do Tesouro e Finanças; 

· Orlando Castro e Borges (Vogal do Conselho Fiscal - cessou funções em 20/4): Técnico 
superior da Agência Portuguesa do Ambiente. 

 
 

c) Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do Órgão de Fiscalização 

para efeitos de contratação de serviços adicionais ao Auditor Externo 

Os procedimentos são os previstos no Código dos Contratos Públicos. 
 
 

d) Outras funções dos Órgãos de Fiscalização e, se aplicável, da Comissão para 

as Matérias Financeiras 

Não existem, no exercício, outras funções. 
  

N.º Reuniões

Local 

de 
Realização

Intervenientes 

na 
Reunião

Ausências 

dos Membros do
Conselho Fiscal

Todos os membros do Conselho Fiscal estiveram 
presente, exceto nas reuniões de 18 de agosto e e 

2 de setembro, com ausência do Presidente por se 

encontrar em período de férias. 

Verificaram-se duas ausências (ver anterior).

As reuniões realizaram-se em 
Lisboa, exceto a reunião do 

dia 18 de setembro, que foi 

em Beja.

7
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D. REVISOR OFICIAL DE CONTAS (ROC) 

 

1. Revisor Oficial de Contas (ROC) 

Revisor Oficial de Contas e Auditor Registado na CMVM 
 

· Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
Representada pelo Dr. Carlos Manuel Grenha 

 
O mandato do Revisor Oficial de Contas (ROC) efetivo para o triénio de 2015-2017 teve início em 
19 de setembro de 2015, sendo titular do cargo a sociedade Oliveira, Reis & Associados, 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, representada pelo Dr. Carlos Manuel Grenha 
Revisor Oficial de Contas (ROC 1266). 
 
A Sociedade Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 
(representada pelo Dr. Carlos Manuel Grenha) exerce assim funções junto da EDIA desde 2012, 
em dois mandatos (2012-2014) e o atual (2015-2017). O número de inscrição da Sociedade 
Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda (ROC: Carlos Manuel 
Grenha, ROC 1266) na CMVM, é o 329 e na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) é o 23. 
A figura de ROC suplente não se aplica à EDIA. 
 
No desempenho das suas competências foi atestada a independência do ROC e avaliada 
positivamente o trabalho por este desenvolvido. 
 
 

2. Limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC presta 

contas à sociedade 

As limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que o ROC presta contas à 
EDIA encontram-se dispostas na Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 
 
 

3. Indicação do número de anos em que o SROC e/ou ROC exerce funções 

consecutivamente junto da sociedade/grupo, bem como indicação do número de anos 

em que o ROC presta serviços nesta sociedade, incluindo o ano a que se refere o 

presente relatório 

A Sociedade Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 
(representado pelo Dr. Carlos Manuel Grenha) exerce funções junto da EDIA há 2 mandatos, 
correspondentes aos triénios (2012-2014) e (2015-2017). 
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(2) O limite fixado para a remuneração do ROC foi de 55.161,00€. A fixação do valor ocorreu apenas em 18 de dezembro de 2014, a vigorar na renovação/celebração do contrato de prestação de 
serviços a celebrar entre o ROC Efetivo e o Conselho de Administração. 

 

 
 
 

4. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à sociedade e/ou prestados pelo 

ROC que representa o SROC, caso aplicável 

Os serviços da Sociedade Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 
Lda (SROC/ROC) à EDIA consistem unicamente na revisão de contas, isto é, expressa uma opinião 
profissional e independente relativamente às contas individuais anuais, revisão limitada para as 
contas intercalares a 30 de junho e à revisão da posição financeira trimestral (março e 
setembro). 
 
 

E. AUDITORIA CONTRATUAL 

 
1. Auditoria Contratual 

Auditoria Contratual 
 
O exercício de funções de auditoria contratual às contas da EDIA é realizado pela empresa BDO 
bdc & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda, sendo o auditor externo da 
EDIA junto da CMVM a Sociedade Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas, Lda (SROC/ROC), que exerce quer as funções de ROC estatutário (assegurando assim a 
revisão legal das contas), quer as funções de auditor registado na CMVM para efeitos do Código 
dos Valores Mobiliários. 
  

(Início - Fim)

(2015 - 2017)

Revisor

 Oficial             

de 

Contas

Oliveira, Reis & Associados, 

Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas, Lda. Representado 

pelo Dr. Carlos Manuel Grenha

23 329 AG 18-09-2015 120.000 - 2

Deve ser identificado o efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC e ROC)

Legenda:

(1) Indicar AG/DUE/Despacho (D)

Contratada 
( 2)

Notas: 

N.º de anos 

de funções 

exercidas no 

grupo

Mandato

Cargo

Identificação SROC/ROC Designação
N.º de anos 

de funções 

exercidas na 

entidade

Nome
N.º de Inscrição 

na OROC

N.º de registo

na CMVM

Forma
( 1) Data

Bruto
( 1)

Redução 

Remuneratórias
( 2)

Reversão 

Remuneratórias
( 3)

Valor Final
( 4)=(1)-(2)+(3)

Oliveira, Reis& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 

Representado pelo Dr. Carlos Manuel Grenha
40.000 3.200 - 36.800

40.000 3.200 - 36.800

Nota: Redução efetuada de acordo com os critérios definidos na nota a seguir ao ERF (alínea c).

Nome

Remuneração Anual 2015 (€)
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A BDO bdc & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda (inscrita na OROC sob o 
número 29 e n.º de registo na CMVM 1122) presta serviços para a EDIA, assegurando a auditoria 
às contas semestrais e anuais da Empresa desde 2006. 
 
O ROC responsável pela auditoria contratual é o Dr. João Paulo Torres Cunha Ferreira. 
 

 
 
 

2. Explicitação da política e periodicidade da rotação do Auditor Externo e do respetivo 

sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem como indicação do 

órgão responsável pela avaliação do Auditor Externo e periodicidade com que essa 

avaliação é feita 

A EDIA tem vindo a adotar, desde há vários anos, um modelo que é também seguido por muitas 
outras entidades públicas, que contempla para além dos órgãos de fiscalização (ROC e Conselho 
Fiscal) a existência de um auditor externo, sendo que a revisão/auditoria às contas por mais do 
que uma firma de auditoria contribui para uma maior credibilização das contas, nomeadamente, 
junto de instâncias internacionais, já que a EDIA tem obrigações admitidas à cotação em 
mercados de valores mobiliários estrangeiros. 
 
Reforce-se que o auditor externo da EDIA desempenha um papel significativo ao esclarecer 
regularmente dúvidas e efetuar aconselhamentos, designadamente, sobre procedimentos 
contabilísticos e demais documentos de report de informação emitidos pela EDIA: relatórios de 
gestão e as demonstrações financeiras, sendo efetuada uma revisão muito detalhada dos 
mesmos, não se atendendo apenas às questões materialmente relevantes. 
 
Refira-se ainda que a revisão de auditoria às contas por mais do que uma firma de auditoria é 
um modelo encorajado e recomendado pela Comissão Europeia para as entidades de interesse 
público, conceito que integra a EDIA. 
 
O ROC é mandatado por períodos de três (3) anos pelo Acionista único da Empresa (Estado 
Português), e a sua eleição é formalizada em sede de Assembleia Geral da Empresa, através de 
um representante do Acionista Estado designado para esse efeito. 
 
O Auditor Externo está a desempenhar as suas funções, desde 2015, ao abrigo de um contrato 
bianual que abrange os exercícios de 2015-2016. 
  

Nome

N.º de 

Inscrição na 

OROC

N.º Registo   

na CMVM (* ) Data Período

Valor da Prestação 
de Serviços 

Contratada

 ( 1)

Redução 

Remuneratórias
( 2)

Reversão 

Remuneratórias
( 3)

Valor Final
( 4)=(1)-(2)+(3)

BDO & Associados 29 1122 07-04-2015 2015-2016 30.000 - - 30.000

Legenda: 

(*) O Auditor Contratual da EDIA junto da CMVM é o ROC.

Identif icação do Auditor Contratual (SROC/ROC) Data da Contratação Remuneração Anual (€)
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O órgão da EDIA responsável pela avaliação do Auditor Externo é o Conselho de Administração 
da EDIA. Essa avaliação é feita anualmente e coincide com dois momentos específicos: a 
elaboração do Relatório e Contas da EDIA a 30 de junho e a elaboração do Relatório e Contas da 
EDIA a 31 de dezembro. 
 
 

3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo Auditor Externo 

para a sociedade e/ou para sociedades que com ela se encontrem em relação de 

domínio, bem como indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação da 

contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua contratação 

O auditor externo (BDO bdc & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda) 
desenvolveu ainda para a EDIA trabalhos de assessoria fiscal. Esta avença tem vindo a ser 
renovada anualmente. 
 
 

4. Auditor Contratual 

 
 

Nota: Deverá indicar-se o valor dos honorários envolvidos recebidos pelos trabalhos e a percentagem sobre os honorários totais 
faturados pela empresa à sociedade/grupo. 
 
 

VI. ORGANIZAÇÃO INTERNA 
 

A. ESTATUTOS E COMISSÕES 

 
1. Regras Aplicáveis à alteração dos Estatutos da Sociedade 

As regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade encontram-se definidas no artigo 
36.º do Decreto-lei n.º 133/2013, de 03 de outubro, que define que “A alteração dos estatutos 
de empresas públicas é realizada através de decreto-lei ou nos termos do Código das 
Sociedades Comerciais, consoante se trate de entidade pública empresarial ou sociedade 
comercial, devendo os projetos de alteração ser devidamente fundamentados e aprovados pelo 
titular da função acionista.” 
  

(€) (%)

30.000 88,25%

3.996 11,75%

- -

33.996 100%

(€) (%)

- -

- -

- -

- -

Valor dos serviços de revisão de contas

Valor dos serviços de consultoria fiscal

Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores

Total pago pelas entidades do Grupo à SROC

Remunerações paga à SROC (inclui contas e consolidadas)

Valor dos serviços de revisão de contas

Valor dos serviços de consultoria fiscal

Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores

Total pago pela empresa à SROC

Por entidades que integram o grupo (inclui contas individuais e consolidadas)
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2. Caracterização dos meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na 

sociedade 

As atividades da Empresa são controladas pelos órgãos de fiscalização respetivos que 
produzem relatórios de certificação que são publicados no Relatório e Contas da Empresa, bem 
como Relatórios Trimestrais que são enviados para o Acionista-Estado. 
 
 

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes 

com vista à mitigação e prevenção da fraude organizacional. Referência à existência do 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) para prevenir 

fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e externas 

(cometida por Clientes ou Terceiros), assim como a identificação das ocorrências e as 

medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da 

legislação e da regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção e sobre a 

elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide 

alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação do local 

no sítio da entidade onde se encontra publicitado o respetivo Relatório Anual de 

Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

Em conformidade com as orientações estratégicas destinadas ao SEE e da necessidade de 
aprofundar a implementação de uma cultura de gestão de risco, integrada nos processos de 
negócio e assente no controlo interno existente na Empresa, uma das principais preocupações e 
orientações estratégicas prosseguidas pelo Conselho de Administração da EDIA, tem visado o 
reforço do fomento do princípio da transparência, consubstanciado no processo de divulgação 
de informação relevante, do controlo de risco e da prevenção de conflitos de interesse, 
orientado para governação de excelência da sociedade. 
 
Por outro lado, e no âmbito da monitorização dos riscos relevantes assumidos pela Empresa, 
decorrente da pela Lei n.º 54/2008, de 04 de setembro, e da concomitante necessidade de 
proceder à supervisão anual da execução do PPRCIC prevista igualmente pelas recomendações 
do Conselho de Prevenção e Corrupção, em 2015 importa destacar realização da monitorização 
anual da execução do PPRCIC, efetivada através da execução do Relatório Anual sobre a 
Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas – 2015. 
 
A EDIA assumiu como seu compromisso proceder ao rigoroso controlo de validação do PPRCIC, 
no sentido de verificar a conformidade factual entre as normas que preconiza e a aplicação das 
mesmas. Este Plano aplica-se aos membros dos órgãos sociais, ao pessoal com funções de 
chefia e a todos os trabalhadores e colaboradores da EDIA. A responsabilidade pela 
implementação, execução e avaliação do Plano cabe ao Conselho de Administração e a todo o 
pessoal com funções de chefia. 
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No âmbito dos deveres especiais de informação inerentes ao exercício da função acionista e da 
Recomendação n.º 3/2015, de 1 de julho do Conselho de Prevenção de Corrupção (CPC), em 2015 
teve ainda lugar uma ação formação específica na área de gestão do risco dirigida a todos os 
colaboradores da Empresa. Esta ação visou contribuir para o envolvimento da Empresa na 
cultura de prevenção de riscos, assente em processos esclarecidos e com controlos definidos, 
disciplinados e mensuráveis, bem como, numa análise preventiva e detetiva de risco e de 
impacto no negócio. 
 
Por outro lado, o Código de Ética da Empresa rege ainda a atuação de todos os seus 
colaboradores da com exigentes comportamentos éticos e deontológicos, ao abrigo dos valores 
e princípio éticos que enuncia. O Código de Ética é pois o instrumento que permite a todos os 
stakeholders conhecer a Empresa, suas formas de atuação e normas de conduta e dos seus 
funcionários, daí a importância da sua divulgação oficial, tornando público o compromisso da 
organização com os diversos agentes com os quais se relaciona, conforme o estipulado no 
artigo 47.º do Decreto-lei n.º 133/2013, de 03 de outubro. 
 
Tendo em consideração os normativos legais aplicáveis ao SEE, as ações previstas no PPCIC, o 
compromisso ético e missão da EDIA, e de modo a promover e assegurar o adequado 
funcionamento e acompanhamento da gestão interna da Empresa, o Relatório Anual de 2015 
sobre a execução do Plano Anti Corrupção e Infrações Conexas elaborado e o Código de Ética da 
EDIA encontram-se disponíveis no website da Empresa no separador “Quem Somos” » “EDIA” » 
”Princípios de Bom Governo” (vide Recomendação n.º 3/2015, de 1 de julho do CPC). 
 
Referencie-se, por outro lado, que a EDIA se encontra igualmente sujeita à aplicação do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei N.º 18/2008, de 29 de janeiro, por força 
do disposto no respetivo artigo 2.º, N.º 2, alínea a). Na aplicação das normas da contratação 
pública, a EDIA norteia-se pelos princípios da igualdade, da não discriminação e da 
transparência enunciados no artigo 2.º da Diretiva N.º 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de março, sem perder de vista outros valores igualmente relevantes como 
sejam a economicidade ou boa gestão financeira dos recursos públicos e a seleção da proposta 
mais conveniente para o interesse público. 
 
As decisões que autorizam a realização de despesa suportam-se em informações onde é 
justificada a necessidade de contratar e proposto o procedimento mais adequado, seguindo a 
tramitação prevista no CCP e as regras de procedimento estabelecidas em regulamento interno, 
tendo presente a necessidade de desagregar funções e objetivar as peças de cada 
procedimento, em particular ao nível da definição do respetivo critério de adjudicação. Foram 
ainda incorporadas, nos procedimentos de contratação pública implementados na EDIA, as 
orientações constantes do Despacho N.º 438/10-SETF, de 10 de maio. 
 
Em paralelo, foi também implementada a desmaterialização integral dos procedimentos 
adjudicatórios previstos no CCP comummente utilizados na Empresa, ou seja, o concurso público 
e o ajuste direto segundo o regime geral ali previsto. O desenvolvimento dos referidos 
procedimentos em plataforma eletrónica encontra-se em sintonia com a desmaterialização já 
operada no âmbito da gestão documental interna da Empresa. 
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No presente relatório são ainda apresentadas (no ANEXO) as Declarações de Conflito de 
Interesses (no âmbito do artigo 52.º Do decreto-Lei n.º 133/2013) e de Independência do Órgão 
de Administração da EDIA. Todos os restantes colaboradores da EDIA assinaram igualmente a 
Declaração de Interesses prevista no PPRCIC. 
 
 

B. CONTROLO INTERNO E GESTÃO DE RISCOS 

 
1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) compatível 

com a dimensão e complexidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e os 

seus ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes para a entidade) 

O sistema de controlo interno é o plano de organização dos métodos e procedimentos definidos 
pela administração de uma entidade, para auxiliar a atingir o objetivo de gestão de assegurar, 
tanto quanto for praticável, a metódica e eficiente conduta dos seus negócios, incluindo a 
aderência às políticas da administração, a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de 
fraudes e erros, a precisão e plenitude dos registos contabilísticos e a atempada preparação de 
informação financeira fidedigna. Neste âmbito, e conforme referido num ponto anterior, a 
empresa está sujeita a vários Regulamentos Internos e Externos. 
 
De forma a garantir uma maior eficiência dos recursos necessários aos investimentos da 
Empresa, torna-se essencial um controlo eficiente na execução financeira traduzindo-se esta 
atuação numa maior transparência de procedimentos. 
 
No caso particular do controlo orçamental, definiram-se regras claras e eficazes para a gestão 
dos recursos financeiros, sem prejuízo das competências estatutárias atribuídas ao Conselho de 
Administração, que têm por objetivo definir a forma de aprovação, conferência e validação da 
despesa realizada e que passa pelo estabelecimento de uma hierarquia escalonada de 
delegação de competências por níveis de responsabilidade e por montantes. 
 
Saliente-se ainda que todo o investimento é baseado num orçamento anual e a respetiva 
realização é devidamente cabimentada, existindo um acompanhamento constante desta 
execução e uma identificação sistemática dos desvios verificados. 
 
Tal como referido no ponto anterior, a EDIA adquiriu, para o efeito, software de qualidade, que 
se consubstancia num dos melhores ERP’s (Programas de Gestão Integrada) existentes no 
mercado – ERP da SAP. 
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2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna 

e/ou pela implementação de sistema de gestão e controlo de risco que permita 

antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida 

O Conselho de Administração da EDIA é, em última instância, o órgão responsável pela auditoria 
interna e/ou pela implementação de sistema de gestão e controlo de risco tendo em vista a 
minimização dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela Empresa. Neste particular, e 
conforme modelo de governo adotado pela EDIA – latino reforçado, existe na Empresa um 
Conselho fiscal e um Revisor Oficial de Contas, com funções perfeitamente definidas e que 
abrangem áreas como sejam a verificação da implementação e aplicação do sistema de gestão 
e controlo de riscos. 
 
 

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da entidade, 

este deve incluir a definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificar as 

principais medidas adotadas 

No âmbito da gestão de conflitos de interesses, e tendo em consideração a necessidade de dar 
cumprimento à Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 7 de novembro de 
2012 (nos termos da qual a Empresa deverá dispor de mecanismos de acompanhamento e de 
gestão de conflito de interesses), através do Relatório Anual sobre a Execução do PPRCIC da 
EDIA, a Sociedade assume como seu compromisso verificar a conformidade factual entre as 
normas do Plano e a sua aplicação para as unidades orgânicas da EDIA. Responde, de igual 
forma, à recomendação do CPC de 01 de julho de 2009, a qual prevê a monitorização anual da 
execução do PPRCIC. 
 
Este documento pressupõe assim a criação de métodos e a definição de procedimentos pelos 
responsáveis, que contribuam para assegurar o desenvolvimento e controlo das atividades de 
forma adequada e eficiente, de modo a permitir a salvaguarda dos ativos, a prevenção e 
deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, garantindo a exatidão dos registos 
contabilísticos e os procedimentos de controlo a utilizar para atingir os objetivos definidos. 
Tendo em consideração a avaliação do conteúdo funcional desenvolvido por cada unidade 
orgânica da EDIA foram definidos as seguintes tipologias de risco no âmbito das atividades 
desenvolvidas pela Empresa: 
 

· baixo, 
· moderado; e 
· elevado. 

 
Em termos das medidas adotadas e dos vários mecanismos de controlo interno das diversas 
unidades orgânicas que integram a Empresa, com destaque para a segregação de funções e a 
promoção das diligências necessárias para a prossecução das tarefas que lhe são intrínsecas e 
com base na estrutura organizacional da EDIA, este documento abrange a totalidade das ações 
previstas no Plano, normativos legais aplicáveis e a missão e compromisso ético da EDIA, 
através da análise dos seguintes pontos:  
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· Identificar os riscos que foram objeto de medidas de redução do risco; 
· Avaliar o grau de implementação das medidas previstas em sede de PPRCIC; 
· Identificar e avaliar a eficácia da mitigação de riscos face ao previsto PPRCIC; 
· Identificar as medidas previstas e não implementadas e analisar as razões da sua não 

implementação; e 
· Identificar novos riscos na Organização. 

 
Refira-se que o Plano se aplica aos membros dos órgãos sociais, ao pessoal com funções de 
chefia e a todos os trabalhadores e colaboradores da EDIA. A responsabilidade pela 
implementação, execução e avaliação do Plano cabe ao Conselho de Administração e a todo o 
pessoal com funções de chefia. 
 
Não obstante, e tendo em consideração as medidas adotadas e os mecanismos de controlo 
interno tem subjacente a gestão de risco enquanto um comportamento integrado com o 
processo de planeamento estratégico e operacional da Empresa observe-se que as medidas 
enunciadas no referido Plano constituem, per si, a assunção da responsabilidade máxima pela 
respetiva implementação das medidas enunciadas no mesmo por parte do Conselho de 
Administração da Empresa, no âmbito das competências que lhe foram atribuídas para 
assegurar a gestão dos negócios da sociedade, tendo-lhe sido atribuídos os mais amplos 
poderes para exercer as demais competências que lhe caibam por lei, e sem prejuízo das que 
lhe sejam delegadas pela assembleia geral. 
 
O Relatório Anual de 2015 sobre a execução do PPRCIC encontra-se disponível no website da 
EDIA. 
 
 

4. Relações de dependência hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou 

comissões da sociedade 

O controlo interno e a gestão de riscos existentes através do sistema de controlo interno 
compatível com a dimensão e complexidade da Empresa é assegurado pelo Conselho de 
Administração da EDIA que responde ao Acionista Estado através do Ministério da Agricultura, 
Florestas e Desenvolvimento Rural. 
 
 

5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com competência no controlo de 

riscos 

A Direção Administrativa e Financeira, através do Departamento de Gestão de Recursos Humanos 
e do Departamento de Planeamento e Controlo de Investimento, e o Gabinete de Apoio Jurídico 
são outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 
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6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, 

operacionais e jurídicos) a que a sociedade se expõe no exercício da atividade 

Identificam-se como principais riscos para o sucesso da Empresa o financiamento das 
infraestruturas públicas; o investimento do acionista na sociedade; os custos de investimento; o 
preço da água; as receitas de produção de energia hidroelétrica e de distribuição de água; os 
custos de exploração (sobretudo de energia); a adesão dos agricultores ao regadio; o acréscimo 
no VABcf agrícola e a capacidade financeira das empresas contratadas. 
 
Apresenta-se, seguidamente, uma breve descrição dos mesmos, com indicação sucinta dos seus 
impactos na atividade da EDIA. 
 
Financiamento das Infraestruturas Públicas 
Os investimentos do EFMA encontram-se projetados para serem implementados em vários anos, 
obtendo-se o financiamento necessário via dotações de capital do acionista, financiamento 
comunitário e capital alheio (financiamentos bancários). A ausência ou redução de qualquer 
uma destas dotações de capital compromete a boa execução das obras dentro dos prazos 
previstos e, por sua vez, a não execução das obras nos prazos previstos compromete todos os 
investimentos já realizados. 
 
Investimento do Acionista na Sociedade 
O investimento do acionista assume uma importância fundamental para a concretização das 
atividades programadas pela Empresa. A EDIA só conseguirá fazer face aos compromissos 
assumidos tendo em vista a concretização de todos os investimentos, com a obtenção de fundos 
comunitários. 
 
Custos de Investimento 
O investimento efetuado na Empresa é programado para um determinado número de anos e 
efetuado em função das orientações estratégicas superiormente definidas, assim como do 
capital existente para fazer face a estes investimentos. Desta feita, qualquer modificação 
significativa ao nível dos investimentos previstos poderá constituir um fator de risco para a 
Empresa e tornar necessária a agilização de um conjunto de medidas, designadamente, ao nível 
do Plano de Investimentos e das dotações de capital necessário para fazer face a eventuais 
alterações. 
 
Preço da Água 
Através do Despacho N.º 9000/2010, de 26 de maio, foram fixados os valores do tarifário 
aplicável ao abastecimento de água, para uso agrícola, fornecido pela EDIA: 

· Rede Primária: €0,042/m3 
· Rede Secundária para fornecimento de água em alta pressão às explorações agrícolas: 

€0,089/m3 
· Rede Secundária para fornecimento de água em baixa pressão às explorações agrícolas: 

€0,053/m3 
· Fornecimento de água captada diretamente no Sistema Primário: €0,053/m3 
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O valor do tarifário pelo fornecimento de água para uso agrícola em 2015 foi atualizado com 
base no IPC (-0,5%). Os valores do tarifário atualizado pelo fornecimento da água para uso 
agrícola no 1.º ano são reduzidos a 30% dos valores indicados, aumentando anual, automática, 
progressiva e linearmente a partir do ano subsequente e até ao 8.º ano, devendo perfazer, 
nesse ano, os valores acima indicados, atualizados. O preço da água, que tem a particularidade 
de se aplicar de igual forma e com os mesmos valores em toda a área servida por Alqueva, 
apesar dos custos reais de transporte de água serem diferenciados em cada caso continuará, no 
entanto, a determinar a adesão do número de agricultores ao regadio. Está situação 
condicionará, de alguma forma, a Empresa tendo em consideração a necessidade de assegurar 
as despesas de funcionamento inerentes à exploração das infraestruturas do Empreendimento, 
bem como a sua atividade. 
 
Receitas de Produção de Energia Hidroelétrica e de Distribuição de Água 
Estes fatores são fundamentais para a atividade da Empresa, na medida em que a entrada de 
capital em maior ou menor montante poderá determinar a conduta a adotar, por parte da 
Empresa, face a determinadas situações, tais como a capacidade de assunção de novos 
compromissos. 
 
Custos de Exploração (sobretudo de energia) 
Estes custos são inerentes à atividade de exploração das infraestruturas do Empreendimento já 
em exploração devendo, por este motivo, ser otimizados, de modo a não comprometer a 
sustentabilidade futura da Empresa. 
 
Adesão dos Agricultores ao Regadio 
A adesão dos agricultores ao regadio constitui um fator de risco incontornável para o futuro da 
Empresa pois irá condicionar a entrada de receitas na Empresa e, consequentemente, a sua 
sustentabilidade futura. Daí que, nos últimos anos, a EDIA se tenha empenhado ativamente na 
criação de condições para garantir, com sucesso, a adesão dos agricultores às novas práticas 
agrícolas preconizadas por Alqueva, de modo a incrementar a adesão ao regadio e minimizar os 
impactos decorrentes do subaproveitamento das infraestruturas. 
 
Acréscimo no VABcf agrícola 
Um dos impactos esperados com a implementação do Projeto Alqueva é o aumento do Valor 
Acrescentado Bruto a custo de fatores (VABcf) da atividade agrícola. O VAB agrícola não 
depende apenas, porém, do fator de produção “água”, mas também de uma série de outros 
fatores, de entre os quais se destacam os sistemas de preços dos produtos e os fatores de 
produção. Caso a conjuntura venha a ser desfavorável neste domínio, existirá uma diminuição 
no VAB agrícola e, consequentemente, uma menor apetência por parte dos agricultores para o 
regadio, facto desvantajoso para o sucesso do Projeto de Alqueva. 
 
Capacidade Financeira das Empresas Contratadas 
Devido à atual conjuntura de crise económica, durante a execução dos contratos formalizados 
no âmbito da implementação do Empreendimento, pode verificar-se o agravamento da 
capacidade financeira das entidades adjudicatárias que trabalham para a EDIA, o que 
condiciona a execução dos objetos contratuais. Os objetivos da Empresa são colocados em risco 
na medida em que a sua boa execução depende da manutenção da estabilidade financeira 
dessas entidades, de forma a assegurar a realização dos contratos em causa nos prazos e nas 
condições previstas. 
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A EDIA possui a base de trabalho adequada para atingir os seus objetivos, dando corpo à visão 
e missão que estão subjacentes à sua criação e encontra-se dotada das ferramentas que lhe 
permitem lidar com os desafios inerentes à sua atividade, designadamente, a conclusão das 
infraestruturas dos sistemas primário e secundário do EFMA e a gestão integrada, transversal e 
sinérgica dos seus serviços. A Empresa desempenha ainda, um papel incontornável no 
desenvolvimento económico e social dos vinte concelhos beneficiados pelo EFMA (área de 
influência do projeto), através dos seus contínuos esforços com vista à captação de 
investimento para a região de implantação do Projeto, contribuindo assim, ativamente, para a 
criação de emprego e riqueza na região. 
 
 

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, 

gestão e mitigação de riscos 

No âmbito do cumprimento do disposto no Despacho N.º 14277/2008, de 23 de maio, referencie-
se que os procedimentos adotados pela EDIA cumprem as medidas de reforço dos mecanismos 
de controlo financeiro e dos deveres especiais de informação das Empresas Públicas, por estes 
estabelecidos, com a finalidade de asseverar a contenção da despesa pública e o rigor na 
gestão dos recursos disponíveis. Tendo em consideração a necessidade de proceder à 
identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e mitigação de riscos, saliente-se ainda 
que a EDIA, anualmente, elabora e procede ao reporte dos seguintes documentos: 
 

· Planos de Atividades Anuais; 
· Orçamentos anuais, incluindo a estimativa das operações financeiras com o Estado; 
· Planos de Investimento Anuais e plurianuais e respetivas fontes de financiamento 
· Documentos de prestação anual de contas individuais, acompanhados dos relatórios 

produzidos pelos auditores externos e relatório anual de fiscalização do ROC 
· Relatórios trimestrais e semestral de atividades e de execução orçamental, 

acompanhados dos respetivos relatórios do Órgão de Fiscalização 
· Auditoria ao Sistema de gestão de riscos, de informação e de controlo interno. 

 
A EDIA procede ainda ao envio de informação no portal das empresas do SEE, reportando 
previamente essa informação e a sua atualização à DGTF. Referencie-se, por último, que, a 
partir de 2015, a EDIA passou a estar sujeita à legislação relacionada com a Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) - Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova 
as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades 
públicas, e do Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, e que visa estabelecer, nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 8/2012, os procedimentos necessários à 
aplicação da mesma e à operacionalização da prestação de informação. 
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8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na 

sociedade relativamente ao processo de divulgação de informação financeira 

A informação financeira divulgada pela Empresa é elaborada pelo Departamento de 
Contabilidade, validada pelo Departamento de Gestão Administrativa e Financeira e validada e 
auditada pelo ROC e Auditor Externo. A EDIA igualmente procede conforme normas e 
procedimentos à submissão de informação no Sistema de informação SIRIEF, conforme 
calendário definido pela DGT/IGF. 
 
 

C. REGULAMENTOS E CÓDIGOS 

 
1. Regulamentos Interno e Externos a que a entidade está legalmente obrigada 

Os regulamentos internos e externos a que a entidade se encontra legalmente obrigada 
encontram-se disponíveis no sítio próprio da EDIA na internet (www. edia.pt), no separador 
“Princípios do Bom Governo”. 
 
 
REGULAMENTOS EXTERNOS 
 
Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de fevereiro 
Define o regime jurídico aplicável à gestão, exploração, manutenção e conservação das 
infraestruturas que integram o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, altera os 
estatutos da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., e revoga os 
Decretos-Lei N.º 32/95, de 11 de fevereiro; N.º 33/95, de 11 de fevereiro e N.º 335/2001, de 24 de 
dezembro. O Decreto-Lei N.º 36/2010, de 16 de abril, altera o Decreto-Lei N.º 42/2007, de 22 de 
fevereiro, e aclara aspetos da envolvente económica e financeira do Empreendimento, 
adequando ainda o enquadramento legal do EFMA ao novo quadro legal da gestão e utilização 
dos recursos hídricos plasmado na Lei da Água, no regime de utilização dos recursos hídricos 
(Decreto-Lei N.º 226-A/2007, de 31 de maio) e no regime económico e financeiro dos recursos 
hídricos (Decreto-Lei N.º 97/2008, de 11 de junho). 
 
Decreto-Lei n.º 313/2007, de 17 de setembro 
Desenvolve o regime jurídico aplicável à gestão, exploração, manutenção e conservação das 
infraestruturas que integram o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e aprova as bases 
do respetivo contrato de concessão. 
 
Despacho n.º 9000/2010, de 26 de maio 
Com efeitos a partir de 01 de junho de 2010, fixa os valores do tarifário aplicável ao preço da 
água destinado à rega para uso agrícola fornecida pela EDIA no âmbito do serviço público de 
águas do EFMA e veio permitir à EDIA cobrar pela água destinada à rega. Em 2013, o tarifário de 
rega para Alqueva foi atualizado com base no índice de preços ao consumidor em 2,75%, numa 
percentagem acumulada de 7%, desde 2010. 
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Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro 
Aprova a lei da água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva N.º 2000/60/CE, do 
parlamento europeu e do conselho, de 23 de outubro, e estabelece as bases e o quadro 
institucional para a gestão sustentável das águas. 
 
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio 
A Lei da Água determina que a reformulação do regime de utilização de recursos hídricos por si 
iniciada seja completada mediante a aprovação de um novo regime sobre as utilizações dos 
recursos hídricos e respetivos títulos, tarefa a que o presente decreto-lei visa corresponder. 
Visa ainda determinar que a autorização, licença ou concessão constituem títulos de utilização 
dos recursos hídricos, e são reguladas nos termos da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, e do 
presente decreto-lei. 
 
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho 
Estabelece o regime económico e financeiro dos recursos hídricos previsto pela Lei n.º 58/2005, 
de 29 de dezembro, disciplinando a taxa de recursos hídricos, as tarifas dos serviços públicos de 
águas e os contratos -programa em matéria de gestão dos recursos hídricos. 
 
Decreto-Lei n.º 21 - A/98, de 6 de fevereiro 
Visa proceder a uma adequação do regime geral das expropriações, de modo a permitir a rápida 
disponibilidade dos terrenos situados na zona reservada das albufeiras do Alqueva e de 
Pedrógão e a concretização urgente dos processos de reinstalação da aldeia da Luz e 
realojamento das populações. Deste modo, é declarada a utilidade pública, com carácter de 
urgência, das expropriações dos imóveis e direitos a eles relativos necessários à realização do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. É ainda declarada a utilidade pública das 
expropriações dos imóveis e direitos a eles relativos necessários à reinstalação da aldeia da 
Luz. Nos mesmos termos é também declarada a utilidade pública das expropriações para a 
construção das infraestruturas viárias. É conferida à EDIA, sem dependência de prazo e de 
outras formalidades, a posse administrativa imediata dos bens a expropriar. As alterações a 
este decreto-lei que ocorreram posteriormente a esta publicação e que se prendem 
exclusivamente com a alteração do mapa foram as veiculadas pelos Decreto-Lei 230/2006, de 24 
de novembro, e n.º 86/2014 de 28 de maio. 
 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto – Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro 
Estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos 
públicos. 
 
Código de Expropriações – Lei n.º 56/2008, de 04 de setembro 
Aprova o código das expropriações que regula todo o procedimento expropriativo. 
 
Princípios do Bom Governo – Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, de 01 de fevereiro 
Aprova os princípios de bom governo das empresas do sector empresarial do estado. 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 53/2011, D.R. n.º 57, Série I, de 22 de março 
Alteração do regulamento de gestão e utilização das viaturas.  
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Norma ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade 
O Centro de Cartografia está certificado no âmbito da produção e fiscalização cartográfica, 
topografia e cadastro. A norma ISO 9001 constitui uma referência internacional para a 
certificação de sistemas de gestão da qualidade. A certificação de acordo com esta norma 
reconhece o esforço da organização em assegurar a conformidade dos seus produtos e/ou 
serviços, a satisfação dos seus clientes e a melhoria contínua. A certificação do sistema de 
gestão da qualidade é dirigida a qualquer organização, pública ou privada, independentemente 
da sua dimensão e sector de atividade. 
 
Decreto-Lei n.º 133/2013, de 03 de outubro 
Estabelece os princípios e regras aplicáveis ao sector público empresarial, incluindo as bases 
gerais do estatuto das empresas públicas. Com vista a promover a melhoria do desempenho da 
atividade pública empresarial. Com o presente decreto-lei foi criada a Unidade Técnica de 
Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial (Unidade Técnica). 
 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 
A Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA) aprova e estabelece as regras 
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. 
 
Decreto-Lei n.º 127/2012 
Visa estabelecer, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 14.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, (LCPA), os procedimentos necessários à aplicação desta lei e à 
operacionalização da prestação de informação. 
 
 
REGULAMENTOS INTERNOS 
 
Regulamento da Avaliação de Desempenho dos Colaboradores da EDIA 
A avaliação de desempenho é um instrumento de desenvolvimento da estratégia da EDIA, que 
tem como objetivo a melhoria dos resultados, ajudando os colaboradores a atingir níveis de 
desempenho elevados. 
 
Regulamento do Centro de Documentação 
Neste regulamento estão definidos, entre outros assuntos, a natureza e principais funções do 
centro de documentação. 
 
Manual de Procedimentos 
O manual de procedimentos da EDIA operacionaliza a sua missão, estratégia e objetivos finais, 
servindo de fundamento a todas as tarefas executadas, identificando "quem as deve fazer", 
"como as deve fazer" e que "riscos e controlos estão associados. (Em 2013 houve uma revisão e 
atualização ao processo de empreitadas do manual de procedimentos da EDIA).  
 
Manual de Gestão de Documentos 
O manual de gestão de documentos é um documento normativo no qual vêm designados os 
procedimentos relacionados com a organização, funcionamento e implantação do arquivo da 
EDIA. 
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Manual de Normas Gráficas – EDIA 
O manual de normas gráficas – A Marca EDIA, estabelece as normas básicas para a utilização do 
logotipo da EDIA, segundo regras que ajudem a estabilizar, normalizar e uniformizar a sua 
identificação visual. 
 
Manual de Normas Gráficas - Estacionário 
O manual de normas gráficas – Normas e Modelos, estabelece as normas básicas para a 
utilização dos modelos de documentos existentes. 
 
Manual de Normas Gráficas da Marca Territorial Alqueva 
O manual de normas gráficas da marca territorial Alqueva, estabelece algumas regras para que 
a marca Alqueva seja bem implementada. Só assim é possível criar uma imagem clara e 
reconhecida da marca. 
 
Política de Computação Pessoal 
A política de computação pessoal apresenta as normas de conduta que devem ser respeitadas 
pelos colaboradores da EDIA e a descrição de alguns dos mecanismos automáticos 
implementados pelo gabinete de sistemas de informação para proteger os seus sistemas de 
informação. 
 
Regulamento para Cedência de Equipamento Informático 
O regulamento de cedência de equipamento informático estabelece as normas de requisição e 
cedência de equipamento informático não adequado para o uso profissional da EDIA. 
 
Regulamento para Cedência de Equipamento Informático e de Comunicação para Motivos de 
Serviços 
O presente regulamento estabelece as normas de cedência de equipamento informático e de 
telecomunicações propriedade da EDIA por motivos de serviço. 
 
Regulamento de Gestão de Viaturas 
O regulamento de gestão de viaturas define um conjunto de princípios que tem como objetivo a 
otimização da frota existente, a uniformização de critérios e a responsabilidade dos utilizadores 
das viaturas da EDIA (O manual de utilização de viaturas foi alvo de alteração no ano de 2012, 
por forma a implementar as orientações resultantes da nova legislação em vigor). 
 
Regulamento de Utilização do Auditório 
O auditório do edifício sede da EDIA é um espaço ao qual podem ter acesso, além dos serviços 
desta empresa, entidades externas, usufruindo deste equipamento vocacionado para colóquios, 
debates, seminários, conferências, encontros e mesmo manifestações de carácter 
artístico/cultural. Este regulamento define, entre outros aspetos, as regras de utilização deste 
espaço. 
 
Regulamento Interno do Museu da Luz 
O regulamento interno do Museu da Luz define um conjunto de normas e procedimentos 
inerentes ao funcionamento do mesmo. 
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Regulamento da Política de Incorporação do Museu da Luz 
O regulamento da política de incorporação do Museu da Luz constitui a política de incorporação 
do Museu da Luz definida segundo a vocação e consubstanciada no seu programa de atuação. 
 
Regulamento das Normas e Procedimentos de Conservação Preventiva do Museu da Luz 
Estabelece normas e procedimentos de conservação preventiva tendo em vista o cumprimento 
de uma função museológica de maior importância para os museus. 
 
Regulamento de Assiduidade dos Colaboradores da EDIA 
Estabelece as normas e princípios que preceituam o regime de assiduidade dos colaboradores 
da EDIA e aplica-se a todos os colaboradores titulares de contrato de trabalho a exercer 
funções na Empresa. Aplica-se igualmente às pessoas que, embora vinculadas a outro 
organismo, exerçam funções na EDIA em regime de requisição ou comissão de serviço. 
 
Regulamento Geral de Formação dos Colaboradores da EDIA 
O regulamento geral de formação dos colaboradores da EDIA estabelece as linhas estratégicas e 
os princípios orientadores e normalizadores associados ao plano de formação da Empresa. Em 
2012 este regulamento foi alterado, designadamente, no que respeita à frequência, por parte 
dos colaboradores, de cursos de pós-graduação e mestrados. 
 
Regulamento de Estágios da EDIA 
O presente regulamento tem por objetivo estabelecer a política global de funcionamento dos 
estágios na EDIA (profissionais comparticipados, profissionais não comparticipados e 
curriculares). 
 
Regulamento da Contratação de Prestação de Serviços 
Descrevendo de forma objetiva quais os motivos que levam à existência da necessidade de 
contratação de um prestador de serviços, devendo ainda ser claramente identificados quais os 
serviços a prestar a qual a duração dos mesmos. 
 
Regulamento de Admissão de Colaboradores em Regime de Contrato de Trabalho 
O presente regulamento é aplicável à contratação de colaboradores para a EDIA em regime de 
contrato de trabalho. 
 
Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
Este plano contém, nomeadamente, os seguintes elementos: 

· Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e 
infrações conexas; 

· Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adotadas que previnam 
a sua ocorrência (por exemplo, mecanismos de controlo interno, segregação de 
funções, definição prévia de critérios gerais e abstratos, designadamente na concessão 
de benefícios públicos e no recurso a especialistas externos, nomeação de júris 
diferenciados para cada concurso, programação de ações de formação adequada, etc); 

· Definição e identificação dos vários responsáveis, envolvidos na gestão do plano, sob a 
direção do órgão dirigente máximo; e 

· Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano. 
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Ordem de Serviço N.º 1/2013 
Com esta ordem de serviço torna-se necessário definir: 

· Uma hierarquia escalonada de delegação de competências por níveis de 
responsabilidades; e  

· A forma de aprovação, conferência e validação da despesa realizada. 
 
O objetivo é o de estabelecer regras claras e eficazes para a gestão dos recursos financeiros da 
Empresa. 
 
 

2. Código de Ética 

O Código de Ética pode ser considerado como a “Lei Maior da Empresa”, a sua “Constituição”, 
através da qual se sistematizam, indicam e esclarecem as suas responsabilidades enquanto 
organização. Tem ainda a função de ligar a Empresa aos vários grupos e indivíduos que com ela 
interagem direta ou indiretamente (stakeholders). 
 
A monitorização da necessidade de atualização do Código de Ética da EDIA tem vindo a ser 
assegurada não tendo, no entanto, ocorrido fatos relevantes que determinem a sua atualização. 
 
O Código de Ética da EDIA (datado de abril de 2007) contempla exigentes comportamentos 
éticos e deontológicos e está disponível no sítio próprio da EDIA na internet (www. edia.pt), no 
separador “Princípios do Bom Governo”, de modo a assegurar a sua divulgação junto dos seus 
colaboradores, clientes, fornecedores e público em geral. 
 
 

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas (PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou 

Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), assim como a 

identificação das ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação 

relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor relativas à 

prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório Identificativo das 

Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 

54/2008, de 4 de setembro). Indicação do local no sítio da entidade onde se encontra 

publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do 

Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

Este ponto já se encontra abordado no ponto VI.A.3. (págs. 33 a 35). 
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D. DEVERES ESPECIAIS DE INFORMAÇÃO 

 
A EDIA efetua o envio da informação prevista na RCM N.º 49/2007, de 28 de março, (Princípios de 
bom governo das empresas do sector empresarial do estado) no portal das empresas do SEE, 
reportando previamente essa informação e a sua atualização à DGTF. Por outro lado, e no 
âmbito do cumprimento do disposto no Despacho N.º 14277/2008, de 23 de maio, referencie-se 
que os procedimentos adotados pela EDIA cumprem as medidas de reforço dos mecanismos de 
controlo financeiro e dos deveres especiais de informação das Empresas Públicas, por estes 
estabelecidos, com a finalidade de asseverar a contenção da despesa pública e o rigor na 
gestão dos recursos disponíveis.  
 
A EDIA cumpre igualmente as normas e procedimentos definidos para a submissão de 
informação no Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF), de acordo 
com calendário definido pela DGT/IGF. Referencie-se também, por último, que, a partir de 2015, 
a EDIA estará sujeita à legislação relacionada com a Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso (LCPA) - Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 
 
Referencie-se ainda que no âmbito da elaboração dos diversos documentos de report das 
atividades da Empresa (caso dos Planos de Atividades e Orçamento e Relatórios de Gestão da 
Empresa, por exemplo) são, de igual forma, seguidas e aplicadas as orientações vertidas e os 
objetivos definidos nos documentos remetidos, para esse efeito, pela DGTF caso, 
designadamente, das instruções sobre a elaboração dos instrumentos previsionais de gestão e 
dos instrumentos de prestação de contas veiculadas por esta entidade e que têm de ser 
observadas aquando da elaboração dos referidos documentos. 
 
Destaque-se ainda, por outro lado, que no âmbito do novo Regime Jurídico do Setor Público 
Empresarial (RJSPE) decorrente do Decreto-lei n.º. 133/2013, de 03 de outubro, foram 
introduzidas alterações significativas em termos da elaboração dos Planos de Atividades e 
Orçamentos Anuais e Plurianuais, Planos de Investimento e fontes de financiamento, assim 
como nos documentos de prestação anual de contas e relatórios de execução orçamental das 
empresas do SEE, onde a EDIA se inclui, e a cujas matérias relacionadas tem também de 
assegurar a respetiva observância nos termos da lei. 
 
 

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a 

que a Empresa se encontra sujeita, nomeadamente, os relativos ao reporte de 

informação económica e financeira, a saber: 

 
a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de 

outras entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo 
 
A plataforma utilizada para divulgação desta informação é o Relatório e Contas da Empresa, 
bem como todas as outras plataformas onde se procede à divulgação deste documento (site da 
Empresa, SIRIEF). 
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b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados 
e indicação de medidas de correção aplicadas ou a aplicar 

 
A plataforma utilizada para divulgação desta informação é o Relatório e Contas da Empresa, 
bem como as outras plataformas onde se procede à divulgação deste documento. 
 
 

c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos 
de investimento e as fontes de financiamento 

 
A plataforma utilizada para divulgação desta informação é o site da Empresa e o Sistema de 
Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF). 
 
 

d) Orçamento anual e plurianual 
 
A plataforma utilizada para divulgação desta informação é o site da Empresa e o SIRIEF. 
 
 

e) Documentos anuais de prestação de contas 
 
As plataformas utilizadas para divulgação do Relatório e Contas da Empresa são o site da 
Empresa, Comissão de Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), SIRIEF e Tribunal de Contas. 
 
 

f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos 
relatórios do órgão de fiscalização 

 
A plataforma utilizada para divulgação desta informação é o site da Empresa e o SIRIEF. 
 
 

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de transparência a 

que a empresa se encontra sujeita, nomeadamente, os relativos a informação a prestar 

anualmente ao titular da função acionista e ao público em geral sobre o modo como foi 

prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como 

foi cumprida a política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os 

termos de prestação do serviço público, e em que medida foi salvaguardada a sua 

competitividade, designadamente pela via da investigação, do desenvolvimento, da 

inovação e da integração de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 1 do 

artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) 

Os documentos de prestação de contas anuais da EDIA encontram-se ainda disponíveis no 
website oficial da Empresa (www. edia.pt) no separador “Quem Somos” » “EDIA” » ”Informação 
Financeira”. Os documentos de prestação de contas semestrais encontram-se disponíveis no 
website oficial da Empresa (www. edia.pt) no separador “Quem Somos” » “EDIA” » ”Relatórios 
de Atividades” (vide alínea d) do Ponto E).  
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Tal como referido anteriormente no ponto D.1.e) as plataformas utilizadas para divulgação do 
Relatório e Contas da Empresa são o site da Empresa, CMVM, SIRIEF e Tribunal de Contas. 
 
 

E. SÍTIO DE INTERNET 

 
1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes elementos 

sobre a empresa (vide artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 133/2013): 

 
a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC 

A identificação da sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC encontra-se 
disponível no website oficial da Empresa (www. edia.pt), no separador “Quem Somos” » “EDIA” 
» ”Princípios de Bom Governo”. 
http://www.edia.pt/pt/quem-somos/edia/principios-de-bom-governo/57 
 
 

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos Órgãos Socias 

Os estatutos dos Órgãos Sociais da EDIA estão definidos no Decreto-lei n.º 42/2007, de 22 de 
fevereiro, diploma que define ainda o regime jurídico aplicável à gestão, exploração, 
manutenção e conservação das infraestruturas que integram o Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva (EFMA), e encontram-se disponíveis no website oficial da Empresa (www. 
edia.pt), no separador “Quem Somos” » “EDIA” » ”Princípios de Bom Governo”. 
http://www.edia.pt/folder/galeria/ficheiro/57_estatutos21092015_5vlzhkhgx2.pdf 
 
 

c) Titulares dos Órgãos Sociais e outros Órgãos Estatutários e respetivos 

elementos curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros 

benefícios 

A identificação dos titulares dos órgãos sociais encontra-se disponível no website oficial da 
Empresa (www. edia.pt) no separador “Quem Somos” » “EDIA” » ”Princípios de Bom Governo” » 
“Corpos Sociais”. 
http://www.edia.pt/folder/galeria/ficheiro/57_sinteses_curriculares_orgaos_sociais21092015_93
givg4fl4.pdf 
http://www.edia.pt/folder/galeria/ficheiro/57_remuneracoes_orgaos_sociais21092015_0x9jkt72
28.pdf 
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d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, as semestrais 

Os documentos de prestação de contas semestrais e anuais encontram-se disponíveis no 
website oficial da Empresa (www. edia.pt) no separador “Quem Somos” » “EDIA” » ”Informação 
Financeira”. 
http://www.edia.pt/rcontas/2014/flipbook_pt/files/assets/basic-html/page-1.html# 
 
Os documentos de prestação de contas semestrais encontram-se disponíveis no website oficial 
da Empresa (www. edia.pt) no separador “Quem Somos” » “EDIA” » ”Relatórios de Atividades”. 
http://www.edia.pt/folder/galeria/ficheiro/55_RContas_30junho2015assinaturas)_wy6q3w2ejk.p
df 
 
 

e) Obrigações de serviço público a que a Empresa está sujeita e os termos 

contratuais da prestação de serviço público 

O serviço público de águas prestado pela EDIA, no âmbito do EFMA e nos termos do respetivo 
contrato de concessão, não é considerado, nos termos legalmente previstos, um serviço público 
de interesse geral. 
 
 

f) Modelo de financiamento subjacente e os apoios financeiros recebidos do 

Estado nos últimos três exercícios 

A identificação do modelo de financiamento e apoios financeiros recebidos do Estado nos 
últimos três exercícios encontra-se disponível no website oficial da Empresa (www. edia.pt), no 
separador “Quem Somos” » “EDIA” » ”Informação Financeira” » “Relatório e Contas”. 
http://www.edia.pt/rcontas/2014/flipbook_pt/files/assets/basic-html/page-1.html# 
http://www.edia.pt/rc2013/flipbook/files/assets/basic-html/page-1.html 
http://www.edia.pt/rcontas/2012/rc2012pt/files/assets/basic-html/page-1.html 
 
 

F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OU DE INTERESSE GERAL (SE APLICÁVEL) 

 
1. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à 

Empresa a prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à 

remuneração dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) 

Não aplicável uma vez que o serviço público de águas prestado pela EDIA, no âmbito do EFMA e 
nos termos do respetivo contrato de concessão, não é considerado, nos termos legalmente 
previstos, um serviço público de interesse geral. 
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2. Exposição das propostas de contratualização da prestação de serviço público 

apresentadas ao titular da função acionista e ao membro do governo responsável pelo 

respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1,2 e 4 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 

133/2013), das quais deverão constar os seguintes elementos: 

Não aplicável uma vez que o serviço público de águas prestado pela EDIA, no âmbito do EFMA e 
nos termos do respetivo contrato de concessão, não é considerado, nos termos legalmente 
previstos, um serviço público de interesse geral. 
 
 

a) Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis 

Não aplicável. 
 
 

b) Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de 

incumprimento 

Não aplicável. 
 
 

c) Critérios de avaliação e revisão contratuais 

Não aplicável. 
 
 

d) Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos 

utentes 

Não aplicável. 
 
 

e) Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das 

afetações de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício 

Não aplicável. 
 
 

f) Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do 

serviço prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes 

Não aplicável. 
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VII. REMUNERAÇÕES 

A. COMPETÊNCIAS PARA A DETERMINAÇÃO 

1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos 

socias, dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos 

dirigentes da entidade 

A fixação da política remuneratória dos Órgãos Sociais é da competência do Acionista – Estado, 
em sede de Assembleia Geral, podendo ser delegada na Comissão de Fixação de Remunerações. 
 

 
  

Despacho Acion ista de 18/12/2014:  ( a)

Senha de Presença no valor de 575,00 euros (por reunião de Assembleia Geral, normalmente uma por ano)

Remuneração aplicada:

Senha de Presença no valor de 529,00 euros (por reunião de Assembleia Geral, normalmente uma por ano) - (reversão de 20% na redução prevista 

no artigo 2º da Lei 75/2014 de 12.09, nos termos do artigo 4º da mesma Lei)

Despacho Acion ista de 18/12/2014:  ( a)

Senha de Presença no valor de 375,00 euros (por reunião de Assembleia Geral, normalmente uma por ano)

Remuneração aplicada:

Senha de Presença no valor de 345,00 euros (por reunião de Assembleia Geral, normalmente uma por ano) - (reversão de 20% na redução prevista 

no artigo 2º da Lei 75/2014 de 12.09, nos termos do artigo 4º da mesma Lei)

Honorários - 40.000,00€

Despesas de deslocação (transporte e alo jamento), conforme Art.º 59 do Estatutos do ROC

PRESIDENTE

Despacho Acion ista de 18/12/2014: ( a)

Vencimento mensal de 1.362,01€ (14 vezes por ano)

Remuneração aplicada: b)

Remuneração de 1.038,43€ (correspondente a 20% da remuneração fixa do Presidente do Conselho de Admin istração)

Remuneração com redução de (8%) - 955,36 € (reversão de 20% na redução prevista no artigo 2º da Lei 75/2014 de 12.09, nos termos do artigo 4º 

da mesma Lei)

VOGAIS

Despacho Acion ista de 18/12/2014: ( a)

Vencimento mensal de 1.021,51€ (14 vezes por ano) 

Remuneração aplicada: b)

Remuneração de 778,83€ (correspondente a 15% da remuneração fixa do Presidente do Conselho de Admin istração)

Remuneração com redução de (8%) - 716,52€ (reversão de 20% na redução prevista no artigo 2º da Lei 75/2014 de 12.09, nos termos do artigo 4º 

da mesma Lei)

Remuneração com redução de (5%+8%) - 4.776,78 € (reversão de 20% na redução prevista no artigo 2º da Lei 75/2014 de 12.09, nos termos do artigo 4º da mesma Lei)

ESTATUTO REMUNERATÓRIO FIXADO

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente

Secretário

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Administradores Executivos)

PRESIDENTE

Despacho Acion ista de 18/12/2014:  ( a)

Remuneração de 4.864,34€ (14 vezes por ano) acrescido de 40% a título  de despesas de representação no montante de 1.945,74€ (12 vezes por ano) 

Remuneração aplicada:  b)

Remuneração de 5.465,43€  (14 vezes no corrente ano) 

Conselho Fiscal 

Viatura de Serviço (limite de aquisição de 40.000,00€); Motorista; Telemóvel (limite mensal de 80,00€);

Seguro de Saúde (311,28€ por ano)

VOGAIS

Despacho Acion ista de 18/12/2014:  ( a)

Remuneração de 3.891,47€ (14 vezes por ano) acrescido de 40% a título  de despesas de representação no montante de 1.556,59€ (12 vezes por ano) 

Remuneração aplicada:  b)

Remuneração de 4.675,41€ (14 vezes no corrente ano) 

Remuneração com redução de (5%+8%) - 4.086,31€ (reversão de 20% na redução prevista no artigo 2º da Lei 75/2014 de 12.09, nos termos do artigo 4º da mesma Lei)

Viatura de Serviço (limite de aquisição de 40.000,00€); Telemóvel (limite mensal de 80,00€);

Seguro de Saúde (311,28€ por ano)

ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO

Revisor Oficial de Contas 
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(a) A Deliberação Social Unânime por Escrito de 22 de julho de 2015 fixou o estatuto 
remuneratório dos membros dos Órgãos Sociais da EDIA para o mandato 2015-2017. No 
entanto, a alteração do mesmo foi suspensa por força do estipulado nos termos do n.º 21 da 
RCM n.º 16/2012 e do n.º 3 da RCM n.º 36/2012, do Despacho da Senhora Secretária de Estado do 
Tesouro e Finanças n.º 764/SEFT/2012, de 24 de maio, conjugados com o n.º 1 do artigo 256.º da 
Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que determina que em 2015 as remunerações a auferir 
efetivamente pelos membros eleitos dos Órgãos Sociais, não podem exceder os montantes 
atribuídos à data de 01 de março de 2012. 
 
(b) O valor do montante total das remunerações auferidas foi alvo de alteração no início de 
2015. No âmbito da aprovação de um conjunto de medidas adicionais de consolidação 
orçamental que visam reforçar e acelerar a redução de défice excessivo e o controlo do 
crescimento da dívida pública previstos no Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC), a 
redução dos vencimentos dos gestores públicos e equiparados, prevista no N.º 1, do Artigo 12.º, 
da Lei N.º 12-A/2010, de 30 de junho, e no Artigo n.º 4, da Lei 75/2014 de 12 de setembro, veio 
estabelecer que, a partir de 1 de janeiro de 2015, a remuneração fixa mensal ilíquida dos 
gestores públicos executivos e não executivos, incluindo os pertencentes ao sector público local 
e regional, e dos equiparados a gestores públicos, é reduzida, a título excecional, em 5% e 8%, 
respetivamente (esta última redução incorpora já a reversão de 20% nos cortes aplicados entre 
13 de setembro e 31 de dezembro de 2014). 
 
Não há ainda lugar à atribuição de prémios de gestão conforme disposto no artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e no n.º4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
36/2012, de 26 de março, no artigo 29.º da Lei n.º 64-B/2012, de 30 de dezembro (LOE 2012), no 
artigo 37.º da Lei n.º 66-B, de 31 de dezembro (LOE 2013), no artigo 41.º da Lei n.º 83-C, de 31 
de dezembro (LOE 2014) e no artigo 41º da Lei 82-B/2014 de 31 de dezembro. 
 
 

2. ldentificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos de 

interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões societárias 

e a entidade, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 

51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) 

Com o despacho n.º 10754/2011 de 19 de agosto, do Ministério da Agricultura, do Mar, Ambiente 
e Ordenamento do Território (MAMAOT), identificaram-se as medidas de contenção orçamental e 
de limitação de despesa pública no âmbito deste Ministério articulado com todas as orientações 
emanadas da Tutela Financeira relativamente às medidas de controlo e execução de despesa 
pública, as competências para a realização de despesas e matéria de aquisição de bens e 
serviços encontram-se definidas na Ordem de Serviço N.º 1/2013, que tem como objetivo 
estabelecer regras claras e eficazes para a gestão dos recursos financeiros da Empresa. 
 
Este documento define de forma detalhada uma hierarquia escalonada de delegação de 
competências por níveis de responsabilidades e a forma de aprovação, conferência e validação 
da despesa realizada, com o objetivo de estabelecer regras claras e eficazes para a gestão dos 
recursos financeiros da Empresa visando, designadamente, o fomento dos princípios da 
independência e transparência.  
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Por último, e para efeitos da identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência 
de conflitos de interesses, atuais ou potenciais, foram assinadas pelo Conselho de 
Administração da EDIA as seguintes declarações: 
 

· Declaração de cada um dos membros do órgão de administração ao órgão de 
administração e ao órgão de fiscalização, bem como à IGF, de quaisquer participações 
patrimoniais que detenham na empresa, assim como quaisquer relações que 
mantenham com os seus fornecedores clientes, instituições financeiras ou quaisquer 
outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse (vide artigo 52.º 
do Decreto-Lei n.º 133/2013) (Anexo 4); e 

· Declaração dos membros do Órgão de Administração a referir que estes se abstêm de 
interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses (Anexo 3). 

 
 

3. Apresentação de declaração dos membros do órgão de administração a referir que 

estes se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses 

A cópia das declarações supramencionadas encontra-se no Anexo 4, no final do presente 
relatório. 
 
 

B. COMISSÃO DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES 

 
Composição da Comissão de Fixação de Remunerações, incluindo identificação das 

pessoas singulares ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio 

No ponto 1.4. da Deliberação Social Unânime por Escrito de 22 de julho de 2015 foi deliberada a 
não eleição de Comissão de Fixação de Remunerações. 
 
 

C. ESTRUTURA DE REMUNERAÇÕES 

 
1. Descrição da política de remuneração dos Órgãos de Administração e de Fiscalização 

As remunerações dos membros dos Órgãos Socias das empresas públicas devem ser fixadas em 
função da complexidade, exigência e responsabilidade inerentes às respetivas funções e 
atendendo às práticas normais no respetivo setor de atividade, tendo em conta, de igual forma, 
os princípios e orientações estabelecidos pelos acionistas e a situação do mercado. 
 
Face à atual situação económica e financeira nacional, torna-se necessária a definição de uma 
política de remuneração dos gestores públicos consistente com uma eficiente gestão dos riscos, 
de modo coerente com a natureza da atividade e estratégia de negócio da empresa, 
promovendo o seu crescimento sustentado. Assim, assume particular relevo a necessidade de 
adotar um regime remuneratório que traduza uma efetiva moderação salarial, ajustada às 
especificidades da Empresa, devendo, igualmente, ser assegurada a total transparência no que 
se refere à definição das políticas remuneratórias e à sua aplicação efetiva. 
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A Deliberação Social Unânime por Escrito de 22 de julho de 2015 alterou o estatuto 
remuneratório dos membros dos Órgãos Sociais da EDIA para o mandato 2015-2017, que foi, no 
entanto, suspenso por força do estipulado nos termos do n.º 21 da RCM n.º 16/2012 e do n.º 3 
da RCM n.º 36/2012, do Despacho da Senhora Secretária de Estado do Tesouro e Finanças n.º 
764/SEFT/2012, de 24 de maio, conjugados com o n.º 1 do artigo 256.º da Lei n.º 82-B/2014, de 
31 de dezembro, que determina que, em 2015, as remunerações a auferir efetivamente pelos 
membros eleitos do Conselho de Administração e Órgão de Fiscalização, não podem exceder os 
montantes atribuídos à data de 01 de março de 2012, data de entrada em vigor da Resolução do 
Conselho de Ministros (RCM) n.º 16/2012. 
 
Por outro lado, e no contexto da vigência do Programa e Assistência Económica e Financeira 
(PAEF) a Portugal, foram, pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, objeto da Declaração de 
Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro, introduzidas alterações ao Decreto-lei n.º 71/2007, de 
27 de março, que aprovou o Estatuto do Gestor Público, e subsequentemente aprovadas a RCM 
n.º I6/2012, de 14 de fevereiro, a qual procede à definição de categorias e critérios objetivos 
para a fixação do vencimento mensal dos gestores públicos, tendo por referência o limite do 
vencimento mensal do Primeiro-ministro, bem como a RCM n.º 36/2012, de 26 de março, que 
atribui a classificação B à empresa pública EDIA. 
 
 

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o 

alinhamento dos interesses dos membros do Órgão de Administração com os interesses 

de longo prazo da entidade 

Conforme disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e no n.º4 da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, no artigo 29.º da Lei n.º 64-
B/2012, de 30 de dezembro (LOE 2012), no artigo 37.º da Lei n.º 66-B, de 31 de dezembro (LOE 
2013), no artigo 41.º da Lei n.º 83-C, de 31 de dezembro (LOE 2014) e no artigo 41º da Lei nº 
82-B/2014 de 31 de dezembro (LOE 2015) não há lugar à atribuição de prémios de gestão aos 
Órgãos de Administração da EDIA. A remuneração dos Órgãos de Administração da EDIA consiste 
unicamente no vencimento base, não havendo lugar ao pagamento de despesas de 
representação, prémios ou quaisquer outra remuneração variável. 
 
 

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, 

critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de 

desempenho nesta componente 

Não aplicável. 
 
 

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, 

com menção do período de diferimento 

Não aplicável. 
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5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para 

efeitos de atribuição de prémio 

Não aplicável. 
 
 

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 

administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos 

individuais 

Não aplicável. 
 
 

D. DIVULGAÇÃO DE REMUNERAÇÕES 

 
1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e 

individual, pelos membros do órgão de administração da entidade, proveniente da 

entidade, incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às 

diferentes componentes que lhe deram origem, podendo ser remetida para ponto do 

relatório onde já conste esta informação 

 

 
 

 
 

 
  

Fixado Classif icação

(S/N) (A/B/C)

José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema S B

Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo S B

Jorge Manuel Vazquez Gonzalez S B

Nota: 

EGP - Estatuto do Gestor Público

Membro do Órgão de Administração

(Nome)

EGP
Remuneração Mensal Bruta (€)

Vencimento Despesas de Representação

4.864 1.946

3.891 1.557

3.891 1.557

Fixa Variável
Bruto

(1 )

Reduções

Remuneratórias

 (2 )

Reversões

Remuneratórias

 (3 )

Valor Final
(4 )= (1 )-(2 )+ (3 )

José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema 5.192 - 72.690 7.269 1.454 66.875

Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo 4.442 - 62.183 6.218 1.244 57.208

Jorge Manuel Vazquez Gonzalez 4.442 - 62.183 6.218 1.244 57.208

197.056 19.706 3.941 181.292

Nota: 

Redução de anos anteriores: refere remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores

* Vencimento e Despesas de Representação (sem redução remuneratória)

Membro do Órgão de Administração

(Nome)

Remuneração Anual 2015 (€)

Seguro de Vida Seguro de Sáude

Diário
Encargo Anual da 

Entidade
Identif icar

Encargo Anual da 

Entidade

Encargo Anual da 

Entidade

Encargo Anual da 

Entidade Identificar
Encargo Anual da 

Entidade

José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema 4,27 944 Seg. Social 15.883 - 311 - -

Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo 6,41 1.115 Seg. Social 14.221 - 311 - -

Jorge Manuel Vazquez Gonzalez 6,41 1.269 Seg. Social 14.258 - 311 - -

3.328 44.361 933

Membro do Órgão de Administração

(Nome)

Benefícios Sociais (€)

Valor do Subsídio de Refeição Regime de Proteção Social Outros
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2. Montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio ou de grupo ou que se 

encontrem sujeita a um domínio comum 

Não aplicável. 
 
 

3. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de 

prémios e os motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros foram 

concedidos 

Não aplicável. 
 
 

4. Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à 

cessação das suas funções durantes o exercício 

Nenhum ex-membro do Conselho de Administração recebeu da EDIA quaisquer indemnizações. 
 
 

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e 

individual, pelos membros do órgão de fiscalização da entidade 

 

 
 
 
Revisor Oficial de Contas 
 

 
  

Bruto
( 1)

Redução 

Remuneratórias
( 2)

Reversão 

Remuneratórias
( 3)

Valor Final
( 4)=(1)-(2)+(3)

Conselho Fiscal 33.567 3.357 1.135 31.345

Oliveira, Reis& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, Lda. Representado pelo Dr. Carlos Manuel Grenha
40.000 3.200 - 36.800

73.567 6.557 1.135 68.145

Membro do Órgão de Fiscalização

Remuneração Anual 2015 (€)

Bruto
( 1)

Redução 
Remuneratórias

( 2)

Reversão 
Remuneratórias

( 3)

Valor Final
( 4)=(1)-(2)+(3)

Oliveira, Reis& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, Lda. Representado pelo Dr. Carlos Manuel Grenha
40.000 3.200 - 36.800

Nota: Redução efetuada de acordo com os critérios definidos na nota a seguir ao ERF (alínea c).

Nome

Remuneração Anual 2015 (€)
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Conselho Fiscal 
 

 
 
Esta informação encontra-se igualmente referida no Capítulo 2 do Relatório e Contas da EDIA – 
Exercício de 2015. 
 
 

6. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da assembleia 

geral 

 
Mesa da Assembleia Geral 
 

 
 
Esta informação encontra-se igualmente referida no Capítulo 2 do Relatório e Contas da EDIA – 
Exercício de 2015. 
 
 

VIII. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS 
 

1. Mecanismos implementados pela entidade para efeitos de controlo de transações com 

partes relacionadas e indicação das transações que foram sujeitas a controlo em 2015 

 
· O Capital Social da EDIA é detido a 100% pelo Estado Português, através da DGTF. Em 31 

de dezembro de 2015, o capital social realizado, ascende a € 407.975. 580,00; 
· O Capital Próprio da Empresa, a 31 de dezembro de 2015, é de € -461.154.849,00; 
· Para fazer face aos investimentos, em 2015, a EDIA obteve financiamento através de 

diversas origens de fundos (Empréstimo Bancário, Fundos Comunitários e PIDDAC); 

Bruta
(1 )

Redução 

Remuneratórias
(2 )

Revesões 

Remuneratórias
(3 )

Valor após Reduções
(4 )= (1 )-(2 )+ (3 )

António Bernardo de Menezes e Lorena de Sèves 14.227 1.423 545 13.349

Nelson Manuel Costa dos Santos 10.759 1.076 328 10.011

Carlos António Lopes Pereira * 4.805 480 148 4.472

Orlando José Manuel de Castro Borges ** 3.777 378 114 3.513

Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio - - - -

33.567 3.357 1.135 31.345

* O Dr. Carlos António Lopes Pereira foi nomeado a 22 de julho de 2015 

** O Dr. Orlando José Manuel de Castro Borges cessou funções a 20 de abril de 2015

Membro do Órgão de Fiscalização

Remuneração Anual 2015 (€)

Mandato

(Início - Fim)
Bruto  ( **)

(1 )

Reduções 

Remuneratórias (2 )

Reversões 

Remuneratórias (3 )

Valor Final
(4 )= (1 )-(2 )+ (3 )

(2015 - 2017) Presidente Carlos Alberto Martins Portas 575 575 57,5 11,5 529

(2015 - 2017) Secretário José Pedro da Silva Martins - - - - -

(2015 - 2017) Secretária Cristina Maria Pereira Freire 375 375 37,5 7,5 345

950 950 95 19 874
Legenda:

(*) - Valor da senha de presença fixada

(**) - Antes de Reduções remuneratórias

Cargo Nome

Valor da Senha 

Fixado (€) 
(* )

Remuneração Anual 2015 (€)
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· Em 2015 o financiamento comunitário e de PIDDAC foi de €137.095.960 e de  
€ 2.100.666,00, respetivamente; e 

· O Financiamento Comunitário considera os montantes recebidos de FEDER, Fundo de 
Coesão e FEADER. 

 
 

2. Informação sobre Outras Transações 

 
a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços 

A EDIA procede às suas contratações em conformidade com o disposto no Código dos Contratos 
Públicos (CCP) e está sujeita à sua aplicação, nos termos aprovados pelo Decreto-Lei N.º 
18/2008, de 29 de janeiro, por força do disposto no respetivo artigo 2.º, N.º 2, alínea a). Na 
aplicação das normas da contratação pública, a EDIA norteia-se pelos princípios da igualdade, 
da não discriminação e da transparência decorrentes do direito da contratação pública da União 
Europeia, sem perder de vista outros valores igualmente relevantes como sejam a 
economicidade ou boa gestão financeira dos recursos públicos e a seleção da proposta mais 
conveniente para o interesse público. As decisões que autorizam a realização de despesa 
suportam-se em informações onde é justificada a necessidade de contratar e proposto o 
procedimento mais adequado, seguindo a tramitação prevista no CCP e as regras de 
procedimento estabelecidas em regulamento interno, tendo presente a necessidade de 
desagregar funções e objetivar as peças de cada procedimento, em particular ao nível da 
definição do respetivo critério de adjudicação. Foram ainda incorporadas, nos procedimentos de 
contratação pública implementados na EDIA, as orientações constantes do Despacho N.º 
438/10-SETF, de 10 de maio. 
 
Neste âmbito, a EDIA norteia ainda a sua atividade pelo seguinte conjunto de princípios de 
referência: 
 

· Os bens e serviços que integram o ativo intangível e tangível estão valorizados ao valor 
presente, que inclui o valor de fatura e ainda todos os gastos adicionais necessários à 
sua entrada em funcionamento; 

· As amortizações dos bens são calculadas conforme a política de amortizações descrita 
nas notas “Ativo Intangível” e “Ativo Tangível”, do Anexo ao Balanço e à Demonstração 
dos Resultados; 

· As reparações e gastos de manutenção de natureza corrente são reconhecidos como 
gastos do exercício em que ocorrem; 

· A partir de 01 de janeiro de 2013, as competências para a realização de despesas em 
matéria de aquisição de bens e serviços encontram-se definidas na Ordem de Serviço 
N.º 1/2013; e 

· Para despesas cujo valor estimado seja superior a € 5.000,00, o recurso ao 
procedimento de ajuste direto implicará sempre o convite a pelo menos cinco 
entidades, só se admitindo o convite a um universo inferior de interessados em casos 
excecionais e devidamente fundamentadas, sujeito a autorização pelo Conselho de 
Administração. 
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b) Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de 

mercado 

A EDIA não efetuou transações fora das condições de mercado. 

 
 

c) Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos Fornecimentos e 

Serviços Externos 

O total de FSE foi € 136.617.209. A EDP Comercial foi o único fornecedor que representou mais 
de 5% dos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) (€ 6.830.861), tendo faturado cerca de 
€ 9.195.555. 
 
 
  



 
 

  
 

61 Relatório de Boas Práticas de Governo Societário adotadas em 2015 
 

 

IX. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS 

DOMÍNIOS ECONÓMICOS, SOCIAL E AMBIENTAL 
 

Estratégias adotadas 

O grande desafio do EFMA levou a que fosse concebido como um instrumento de intervenção 
numa área importante do Alentejo, com efeitos de revitalização e dinamização da atividade 
económica na região e de fixação das respetivas populações. 
 
O conceito de desenvolvimento que presidiu à sua conceção apela para uma noção de 
desenvolvimento equilibrado e sustentável, atento às exigências ambientais e de ordenamento 
físico e económico da zona onde o Empreendimento faz recair a sua influência direta e indireta. 
 
A prossecução dos seus objetivos estratégicos permitirá criar um clima de expectativas 
empresariais na região do Alentejo, suscetível de atrair e fixar novas atividades económicas, 
bem como otimizar as existentes, conduzindo a uma atenuação das atuais assimetrias de 
desenvolvimento. De igual forma, permitirá catalisar a instalação de projetos de investimento 
estruturantes, assentes nas potencialidades geradas por Alqueva e capazes de promoverem a 
diversificação da atividade económica e do tecido empresarial e qualificação do emprego local 
e regional. 
 
Alqueva é, cada vez mais, o novo paradigma da agricultura moderna em Portugal. As condições 
são únicas e reconhecidamente competitivas. O espaço, a dimensão do projeto, a garantia de 
água, o clima e uma gestão próxima dos principais utilizadores, os agricultores, são os fatores 
diferenciadores de Alqueva face a outros projetos, mesmo a nível europeu. Esta iniciativa 
empresarial agrícola e a capacidade de a região acolher projetos agroindustriais sustentados, 
num conjunto de produções que está disposta e preparada para desenvolver, tem sido o fator 
chave do sucesso deste projeto. O regadio e o uso eficiente da água conferem a Alqueva uma 
importância inquestionável na adaptação às alterações climáticas e na mitigação dos seus 
efeitos. 
 
A principal mais-valia que Alqueva tem para oferecer, e que está na base do sucesso do 
Empreendimento, é a garantia de água em quantidade, fator diferenciador de outros perímetros 
de rega que não dependem de uma reserva estratégica como a de Alqueva, a qual garante água 
a todo o sistema, mesmo em períodos de seca prolongada. 
 
O sul do País está entre as regiões da Europa em que os processos de desertificação física mais 
se fazem sentir e Alqueva pode contribuir muito significativamente para travar este processo de 
degradação ambiental. Paralelamente a amenização climática que a simples existência de uma 
grande área de regadio pode trazer, são impactes positivos e mais-valias importantes no 
conforto e bem-estar das populações. 
 
Atualmente, um dos maiores desafios que se coloca à exploração do Empreendimento é o 
impacto das alterações climáticas na área de influência do EFMA e de que forma é possível 
compatibilizar esse impacto com o desenvolvimento de uma agricultura sustentável de regadio. 
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Assumindo como instrumento estratégico para a empresa a Agenda de Sustentabilidade 
2013/2015, a EDIA consolida a sua atuação nas quatro áreas estratégicas: Gestão da água, 
Gestão da infraestrutura, Promoção do regadio e Desenvolvimento regional. 
 
No âmbito dos compromissos aqui assumidos, iniciou um trabalho de médio curso com o 
objetivo de responder ao desafio dos impactos da mudança climática na área de influência do 
EFMA e de como o Empreendimento poderá contribuir para a definição de uma estratégia de 
adaptação potenciando as mais-valias aqui referidas. 
 
 

Grau de cumprimento de metas fixadas/Políticas prosseguidas com vista a garantir a 

eficiência económica, financeira, social e ambiental e salvaguarda das normas de 

qualidade 

 
Um pouco por todo o Mundo e também em Portugal, as pessoas, organizações e empresas 
foram-se adaptando ao clima do local onde estão inseridos. E o Alentejo é disso um bom 
exemplo. As exigências quase extremas do clima alentejano marcam a população e a cultura 
alentejanas. A cultura desta região expressa bem quanto o clima influencia a vida das 
populações e da atividade económica, ajudando a moldar a paisagem e determinando a 
cadência dos dias. O Alentejo evoluiu tirando partido dos aspetos positivos deste clima e a 
proteger-se de eventuais problemas e limitações que esse mesmo clima coloca às suas gentes. 
 
Mas o clima do planeta está a mudar e a bacia do Mediterrâneo está entre as regiões onde essa 
mudança está a ser mais rápida. Essas alterações irão afetar, por exemplo, os valores médios de 
temperatura e de precipitação e, tão ou mais importante do que isso, a frequência e intensidade 
de eventos meteorológicos extremos. Essas alterações constituem um desafio que é necessário 
enfrentar de forma estruturada, se quisermos prevenir os seus efeitos, capitalizar os seus 
benefícios e reduzir riscos e perdas. 
 
Os desafios da agricultura num contexto de alterações climáticas constituem uma das áreas 
essenciais a ser trabalhada nesta nova fase de consolidação da gestão do Empreendimento de 
Fins Múltiplos de Alqueva e onde o projeto se revelará da maior importância para o país. 
 
Portugal tem, desde 2010, a “ENAAC – Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas”, que estabelece as grandes orientações para a atuação nesta matéria, baseadas em 
quatro áreas principais: informação e conhecimento, redução da vulnerabilidade e aumento da 
capacidade de resposta, participação, sensibilização e divulgação, cooperação internacional. 
Esta abordagem é setorial, estando envolvidos os setores identificados como estratégicos, nos 
quais se inclui a agricultura, as florestas, a biodiversidade, os recursos hídricos, a energia e o 
ordenamento do território. Pretende-se que para cada setor sejam identificados os principais 
impactes esperados e as medidas de atuação necessárias para os minimizar, dando corpo a uma 
Estratégia de Adaptação Sectorial que concretize a operacionalização dos objetivos da ENACC. 
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A EDIA pretende à escala do EFMA, integrar na sua Agenda, o desenvolvimento de trabalho 
relevante, dentro das suas competências, contribuindo localmente para o desenvolvimento de 
uma estratégia de adaptação do EFMA que concretize os grandes objetivos expressos na 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. 
 
Para a realização desta estratégia local é necessário proceder numa primeira fase, ao 
levantamento de informação disponível sobre a região, caracterizar biofisicamente o território, 
avaliar as características socioeconómicas presentes, conhecer os recursos disponíveis, atuando 
desde já com os instrumentos que a Empresa dispõe em setores importantes como a gestão dos 
recursos hídricos e dos recursos energéticos e a promoção do regadio. 
 
Sendo o EFMA um aproveitamento de fins múltiplos cuja origem de água constitui uma reserva 
estratégica que é gerida de forma integrada pela EDIA, este modelo de gestão permite uma 
racionalização na gestão de toda a massa de água e redes de distribuição. 
 
A implementação do EFMA e o fornecimento de água superficial às explorações agrícolas 
constitui ainda uma mais-valia para a preservação dos recursos hídricos subterrâneos, 
enquanto recurso estratégico para a região do Alentejo. Parte das explorações agrícolas 
beneficiadas pelo EFMA, e na ausência de origens de água superficial, utilizam captações de 
água subterrâneas próprias para as atividades agrícolas. A entrada em exploração do 
Empreendimento permite a utilização da água superficial em detrimento da utilização dos 
recursos hídricos subterrâneos, contribuindo assim para diminuir de forma significativa a 
pressão sobre os aquíferos, os quais constituem reservas estratégicas de água para o Alentejo, 
para utilizações prioritárias em situações de escassez. 
 
Na Gestão da Água, a EDIA assume contribuir para o aumento dos níveis da qualidade da água 
que distribui além do contributo imprescindível para a gestão integrada racional e otimizada 
deste recurso, através da promoção do uso eficiente da água nas explorações agrícolas e da 
definição de um plano que permita converter o consumo descentralizado de água para o 
consumo centralizado, através das infraestruturas do EFMA. 
 
A EDIA, enquanto entidade gestora do EFMA dispõe de mecanismos de acompanhamento e 
controlo do estado das massas de água, de forma a avaliar, não só a evolução da sua qualidade 
e a sua adequabilidade aos diversos usos que se perspetivam mas, também, verificar a eficácia 
das medidas de minimização implementadas. 
 
A concessão à EDIA da rede secundária do Empreendimento de Alqueva, para além da gestão, 
manutenção e conservação da rede primária, veio permitir a gestão das infraestruturas de uma 
forma integrada. Os perímetros de rega de Alqueva, apoiados em sistemas de telegestão, 
garantem à EDIA informação atualizada em cada momento e oferecem ao agricultor a garantia 
de água que necessita para a sua exploração.  
 
A otimização dos encargos energéticos das infraestruturas torna-se um imperativo para a EDIA, 
agora que detém a gestão integrada das redes primária e secundária de Alqueva. 
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Enquanto entidade responsável pela operação de todo o sistema de distribuição de água, 
constituído pelas redes primária e secundária de Alqueva, a EDIA preparou um conjunto de 
medidas que visam a otimização do sistema em termos de consumos energéticos e introdução 
de melhorias no serviço prestado aos clientes. Na Rede Primária procede-se à transferência dos 
grandes volumes de água predominantemente nos períodos de vazio e supervazio, 
aproximando-a da Rede Secundária, ao menor custo possível.  
 
Na rede secundária em que a operação é efetuada em função dos beneficiários e a pedido dos 
mesmos, as medidas a adotar tenderão a alterar o padrão de consumo que atualmente se 
verifica, com a maior parte do consumo de energia ativa a ser efetuada em períodos de ponta e 
cheia. Algumas foram já implementadas já na campanha de 2015 para reduzir os encargos 
variáveis e que passarão pela via da diferenciação de tarifas segundo períodos de bombagem 
nas redes secundárias de rega, penalizando os agricultores menos eficientes e beneficiando os 
mais eficientes. 
 
Com o objetivo de promover o regadio e contribuir para a dinamização agrícola de Alqueva, a 
EDIA procede à caracterização exaustiva das áreas regadas e não regadas de todos os blocos 
em exploração. 
 
Desta forma, são identificadas todas as situações de disponibilidade dos beneficiários regantes 
e não regantes para possíveis atos de venda, arrendamento, parceria ou permuta. Com estes 
dados foi criada e é mantida atualizada, uma base de dados sobre as áreas disponíveis que a 
Empresa pode facultar a potenciais interessados em investir no setor agrícola da região. É 
igualmente monitorizada anualmente a atratividade do regadio e mais que quantificar, a EDIA 
mapeia qualitativa e quantitativamente as culturas que se instalam nos diferentes perímetros 
de rega sob sua gestão.  
 
A EDIA desenvolveu parcerias concertadas com vários agentes para captação e fixação de 
investimento na região, considerando fundamental o aproveitamento das inúmeras 
oportunidades geradas, particularmente nas fileiras agrícola e agroindustrial. Foram celebrados 
com diversas entidades bancárias protocolos que permitem investir, em condições preferenciais, 
em infraestruturas de apoio à utilização da água e que visem a melhoria da rentabilidade e 
competitividade das explorações agrícolas na área de Alqueva. A EDIA garante um 
acompanhamento permanente dos diferentes tipos de incentivos públicos, comunitários ou 
outras medidas de apoio disponíveis, que permitam sustentar novos projetos empresariais, ou 
apoiar projetos e empresas já existentes associados aos setores agrícola e agroindustrial. 
 
Simultaneamente, a empresa desenvolve um conjunto de ações para criar um ambiente 
económico favorável a novos investimentos na região, nomeadamente: 
 

· Sistema de Apoio à Determinação da Aptidão Cultural (SISAP) incluindo um simulador 
online no site www.alqueva.com.pt; 

· Disponibilização de uma base de dados referente aos terrenos disponíveis para 
instalação de culturas; 

· Acompanhamento personalizado de visitas de potenciais novos investidores a Alqueva; 
· Promoção em Portugal e no estrangeiro do Empreendimento, nomeadamente através 

da presença em grandes feiras internacionais do setor, com marca territorial “Alqueva”. 
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Todos os compromissos assumidos pela EDIA no âmbito da sua Agenda Estratégica da 
Sustentabilidade para o triénio 2013-2015 confluem no objetivo último de promover a 
qualificação e o desenvolvimento do território na zona de influência do EFMA, dando um 
contributo decisivo para o desenvolvimento regional e para a economia nacional. 
 
Transversalmente a todas as áreas de intervenção serão igualmente desenvolvidas ações que 
contribuirão para a mitigação dos principais riscos associados à atividade da EDIA, para a 
promoção e requalificação do corpo técnico da Empresa em todas as suas valências, para o 
aumento dos índices de biodiversidade na região de influência do EFMA e para o crescente 
envolvimento das partes interessadas nas diferentes áreas de Alqueva. 
 
Através da publicação do Relatório de Sustentabilidade relativo a 2015, a EDIA comunica às 
partes interessadas, o seu desempenho a nível ambiental, social e económico. 
 
 

Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de 

tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a 

permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 2 do artigo 

50.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) 

A atual estrutura orgânica da EDIA tem em conta as especiais responsabilidades da Empresa no 
âmbito da gestão e construção do EFMA, visando atingir os objetivos definidos na lei e em 
conformidade com os seus estatutos. O equilíbrio da sua estrutura de recursos humanos tem 
vindo a ser conseguido através de um forte empenhamento dos seus colaboradores 
(originários, na sua grande maioria, da região), que passa também pela sua valorização, e pela 
introdução dos conceitos de flexibilidade e polivalência (o que tem permitido a conversão 
gradual de colaboradores das áreas de construção para as áreas de exploração, e a 
transferência de colaboradores entre departamentos consoante as necessidades específicas da 
empresa). 
 
Desta feita e tendo em consideração a determinação de adoção, em todas as entidades do SEE, 
dos planos para a igualdade previstos na Resolução do Conselho de Ministros N.º 70/2008, de 22 
de abril, que visa alcançar uma efetiva equidade de tratamento e de oportunidades entre 
homens e mulheres e promover a eliminação das discriminações e a conciliação da vida pessoal, 
familiar e profissional dos seus profissionais, a EDIA possui, num quadro de pessoal composto 
por 185 colaboradores (a 31 de dezembro de 2015), 95 colaboradoras do sexo feminino, que 
ocupam 11 cargos de chefia na estrutura organizacional da Empresa. 
 
 

Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade de Género 

(n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros N.º 19/2012, de 23 de fevereiro) 

Tal como referido na alínea anterior, a 31 de dezembro de 2015 a EDIA possuía no seu quadro 
de pessoal (185 colaboradores) 95 colaboradoras do sexo feminino, dos quais 11 ocupam 
cargos de chefia na estrutura organizacional da Empresa. 
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Este facto denota o esforço levado a cabo pela organização no sentido de promover o alcance 
de uma presença plural de mulheres e de homens para a ocupação de cargos de chefia no seio 
da Empresa, com a adoção de políticas de promoção da igualdade de género entre os seus 
colaboradores, e no respeito dos princípios emanados pelas mesmas. A EDIA promove ainda a 
implementação de instrumentos que permitam avaliar o desempenho dos seus recursos 
humanos com base no mérito individual efetivamente demonstrado, procurando valorizar as 
respetivas carreiras de acordo com estes critérios. 
 
Realce-se, por último, que fruto das boas práticas seguidas e implementadas pela Empresa 
neste domínio é o resultado obtido na Avaliação efetuada quanto à Igualdade de Género nas 
Empresas que classifica a EDIA como uma empresa que “além de cumprir a legislação no 
domínio da igualdade de género, evidencia princípios e práticas significativas neste domínio”. 
 
 

Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade, as quais 

devem ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da 

motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, tratando com respeito e 

integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para sua valorização 

profissional (vide n.º 1 do artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 1 33/2013) 

A EDIA desenvolve políticas de recursos humanos orientadas para a valorização do indivíduo, 
tendo em consideração a necessidade de proceder ao fortalecimento da sua motivação e 
promover o estímulo necessário para o aumento da produtividade dos seus colaboradores, no 
respeito pela sua integridade e de forma a contribuir para a sua qualificação profissional, 
princípios e valores que vão igualmente de encontro ao espírito emanado pelo Código de Ética 
da organização. 
 
Ao nível da responsabilidade social interna e consciente de que os colaboradores são um ativo 
chave para o sucesso de uma empresa, a EDIA tem investido assim de forma permanente na 
formação dos seus colaboradores, tendo adotado uma estratégia que visa a sua valorização 
profissional, de forma a manter e, se possível, aumentar sua a empregabilidade, a mais-valia 
do seu contributo para o cumprimento dos objetivos da Empresa e a transversalidade de 
competências, fundamental no futuro da empresa. 
 
Como forma de investimento na valorização profissional dos seus colaboradores, durante o ano 
de 2015 verificou-se uma forte aposta da Empresa na formação, de modo a contribuir para o 
incremento das competências quer verticais, quer transversais dos ativos da Empresa. A este 
nível refira-se a ação de formação em Gestão do Risco que abrangeu todos os colaboradores da 
empresa. 
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Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência aos moldes 

em que foi salvaguardada a competitividade da entidade, designadamente pela via de 

investigação, inovação, desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no 

processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 

outubro). Referência ao plano de ação para o futuro e a medidas de criação de valor 

para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da 

exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das 

atividades, etc.) 

 
A estratégia da EDIA tem como principais linhas de orientação prosseguir as políticas públicas e 
os objetivos nacionais para os setores em que intervém, através das medidas definidas pela 
tutela setorial, seguindo as orientações estratégicas do Conselho de Ministros, as orientações 
gerais da tutela e do Ministério das Finanças e as orientações específicas do Acionista. 
Aumentar o valor para o acionista e assegurar a sustentabilidade económico-financeira da 
Empresa, prestar um serviço de elevada qualidade aos clientes, promovendo a eficiência 
económica, ambiental e energética da Empresa são igualmente orientações que prosseguimos. 
 
As práticas de gestão sustentável são intrínsecas ao posicionamento da EDIA e à forma como 
operacionaliza o funcionamento da organização. Na gestão da água, a EDIA promove o aumento 
dos níveis da qualidade da água que distribui, contribuindo igualmente para a gestão integrada, 
racional e otimizada dos recursos hídricos da área de influência do EFMA. Através da gestão da 
infraestrutura, a EDIA aumenta os níveis de serviço das infraestruturas afetas ao EFMA, reduz o 
consumo energético e emissões da operação, incorporando novas tecnologias e produtos de 
investigação, nomeadamente na área da eficiência energética, quer em fase de projeto, quer na 
exploração dos sistemas a seu cargo. Aumentar a eficiência na distribuição da água e garantir a 
sustentabilidade financeira da operação são compromissos da Empresa. A aposta forte na 
criação do modelo de exploração do regadio e na sua implementação levou a um grande 
impulso na atração de investimento para a região, desenvolvimento de nova tecnologia e 
crescimento de postos de trabalho na área de influência do EFMA. Foram igualmente 
disponibilizadas aos clientes e investidores, ferramentas tecnológicas na área da informação, 
entre as quais se destaca o Portal do Regante, que facilitam o conhecimento das caraterísticas 
intrínsecas das áreas do Empreendimento e atuam igualmente como ferramentas de apoio à 
decisão. Aumentar a taxa de adesão ao regadio, aumentar os níveis de investimento em 
produção agrícola e agroalimentar na região e promover a utilização responsável dos recursos 
naturais com especial destaque para a água e para o solo são os nossos compromissos na 
promoção do regadio associada à economia da água. 
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X. AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 
 

1. Cumprimento das Recomendações 

Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos 

 
a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou 

remissão para o ponto do relatório onde a questão é desenvolvidamente 

tratada (capítulo, título, ponto, página) 

Não aplicável. 
 
 

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, identificação de 

eventual mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos de 

prossecução do mesmo objetivo da recomendação 

Não aplicável. 
 
 

2. Outras informações: a entidade deverá fornecer quaisquer elementos ou informações 

adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, sejam relevantes 

para a compreensão do modelo e das práticas de governo adotadas 

 

a) Proposta do Órgão de Administração, nos termos do artigo 35.º do RJSPE, 

que especifique as medidas concretas destinadas a superar a situação 

deficitária derivada da existência de capital próprio negativo nos últimos 

três exercícios económicos consecutivos (2012, 2013 e 2014) 

Dotação de Capital: Esta medida corrige automaticamente os capitais próprios. Se este aumento 
de capital for utilizado na amortização do montante da dívida bancária melhora 
substancialmente os resultados líquidos da Empresa. 
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XI. ANEXOS 
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XI. ANEXO 1 

Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido 

deliberada a aprovação do RGS 2015 
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XI. ANEXO 2 

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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XI. ANEXO 3 

Apresentação de declaração dos membros do Órgão de Administração a referir que 

estes se abstêm de interferir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses 

(vide artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) 
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XI. ANEXO 4 

Apresentação de declaração de cada um dos membros do órgão de administração ao 

órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à IGF, de quaisquer 

participações patrimoniais que detenham na empresa, assim como quaisquer relações 

que mantenham com os seus fornecedores clientes, instituições financeiras ou 

quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse  

(vide artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013) 
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XI. ANEXO 5 

Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou 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 2014 

A Deliberação Unânime por Escrito de 22 de julho de 2015 e a ata da reunião da Assembleia 
Geral de 18 de setembro de 2015, relativos ao exercício de 2014, encontram-se disponíveis no 
Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SIRIEF). 
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EDIA

Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S .A .

Capital Social 407.975.580,00 €

Capital Próprio Negativo 461 154 849,00 €

Número de Pessoa Coletiva 503 450 189

Matrícula 01 084/950316 da Conservatória do Registo Comercial de Beja 

Sede Social Rua Zeca Afonso, N.º 2 - 7800 - 522 - BEJA

Delegação de Lisboa Rua do Campo Grande, N.º 46-D, 2.º Dto - 1700-093 Lisboa

Delegação de Alqueva Apartado 126 - 7860 - MOURA

Delegação de Pedrógão Apartado 126 - 7860  - MOURA

Parque de Natureza de Noudar Apartado 5 - 7230 - BARRANCOS

Museu da Luz Largo da Igreja Nossa Sr.ª da Luz - 7240 - 100 - LUZ - MOURÃO

Site: www.edia.pt

Fotografias António Cunha/EDIA


