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Relatório Anual 

e 

Parecer do Conselho Fiscal Sobre Relatório e Contas do Exercício de 2020 da 

EDIA, S.A. 

1. INTRODUÇÃO 

Nos termos das disposições legais e estatutárias, designadamente do previsto na alínea b) do artigo 19.º dos 

atuais Estatutos da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., doravante designada 

abreviadamente como EDIA, e nos artigos 420.º e 452.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC), cumpre ao 

Conselho Fiscal (CF) apresentar o relatório da ação fiscalizadora e emitir parecer sobre o Relatório de Gestão e 

Contas e a proposta de aplicação de resultados, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, atenta 

a Certificação Legal emitida pelo Revisor Oficial de Contas (ROC) e às informações constantes no Relatório 

Adicional de Auditoria. Acresce ainda as conclusões contidas no Relatório de Auditoria do Auditor Externo sobre 

as demonstrações financeiras desse exercício, as quais são consistentes com as conclusões da revisão legal 

efetuada às contas da EDIA. 

Refere-se, ainda a título de enquadramento prévio, que o ano de 2020 foi inesperadamente condicionado pela 

pandemia do COVID-19 (SARS-COV-2) que veio a afetar profundamente o desempenho da atividade económica 

à escala mundial e Portugal não ficou, naturalmente, imune a esta situação. 

Neste contexto, a economia portuguesa registou uma contração sem precedentes de 7,6% decorrente dos efeitos 

da pandemia sobre a atividade, os quais se revelaram particularmente impactantes para o turismo, para o consumo 

privado e, em menor grau, para o investimento. 

Assim, tendo em conta as referidas circunstâncias excecionais, importa desde já assinalar que, conforme consta 

do Relatório, a EDIA manteve, no essencial, as atividades vitais para o bom funcionamento da empresa, embora 

se tenha assistido nas atividades associadas à exploração turística e hoteleira fortes constrangimentos, 

nomeadamente, com o encerramento temporário das mesmas. Também na componente infraestrutural 

verificaram-se alguns atrasos na execução de alguns projetos e noutros a necessidade de reprogramação dos 

respetivos prazos. Ao nível das atividades de manutenção e gestão de equipamentos, destaca-se, igualmente, o 

atraso na reparação de danos de alguns equipamentos que os mantiverem inoperacionais como foi o caso da 

central hidroelétrica do Roxo. 

Do exposto resulta que, e conforme referido no Relatório, ao nível das despesas executadas verificaram-se gastos 

não previstos de cerca de € 70,7 milhares, compensados, em parte, pela redução de alguns gastos variáveis em 

resultado, nomeadamente, da adoção do regime em teletrabalho, tais como, gastos com combustíveis, portagens 

e estacionamentos, deslocações e estadas e despesas de representação.  

Ao nível das receitas, tanto ao nível da distribuição de água e como na energia, não se registaram impactos 

decorrente do COVID-19 dado a especificidade destes dois segmentos de atividade. Já ao nível das receitas 

decorrentes das atividades turísticas e hoteleiras, e pelos motivos anteriormente referidos, a Empresa identifica 

uma diminuição das receitas em cerca de € 60,91 milhares.  

Em conformidade com as orientações do acionista Estado, nomeadamente as constantes no ofício-circular da 

Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) n.º 174, de 12 de janeiro de 2021, compete, igualmente, ao CF o 

seguinte: 



 

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

Conselho Fiscal 

2 

SEDE: Rua Zeca Afonso, 2 - 7800-522 BEJA  
CONTRIBUINTE N.º 503 450 189  
MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE BEJA SOB O N.º 01084/950316 

a. Aferir o cumprimento das orientações legais vigentes para o Setor Empresarial do Estado (SEE), 

designadamente o cumprimento das orientações relativas às remunerações vigentes em 2020; 

b. Aferir o cumprimento da apresentação do Relatório anual de Boas Práticas do Governo Societário (RGS), 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 54.º do Regime Jurídico do Sector Público Empresarial (RJSPE), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, na sua atual redação, do qual deve constar 

informação atual e completa sobre aquelas matérias nos termos previstos do n.º 1 da citada disposição legal. 

2. ENQUADRAMENTO 

A EDIA é uma empresa pública, que se rege pelo direito privado, com as especificidades dos seus Estatutos e do 

RJSPE. O seu capital social, em 31 de dezembro de 2020, é de € 860.334.960,00 (composto por 172.066.992 

ações), integralmente detido pelo Estado Português, através da DGTF, encontrando-se totalmente subscrito e 

realizado. 

A Empresa encontra-se ainda sujeita ao Código de Governo das Sociedades definido pela Comissão do Mercado 

de Valores Mobiliários (CMVM), pelo facto de ser emitente de obrigações cotadas em bolsa. 

A Empresa tem por finalidade a utilização do domínio público hídrico afeto ao Empreendimento de Fins Múltiplos 

de Alqueva (EFMA), para fins de rega e exploração hidroelétrica; a conceção, execução e construção das 

infraestruturas que integram o sistema primário do EFMA, bem como a sua gestão, exploração, manutenção e 

conservação, a conceção, execução, e a construção das infraestruturas que integram a rede secundária afeta ao 

empreendimento, em representação do Estado, mediante contrato de concessão celebrado a 8 de abril de 2013. 

Nos termos do referido contrato, podem ser afetas à concessão outras infraestruturas que venham a ser integradas 

no sistema primário do EFMA, bastando para o efeito a celebração de adendas, pelo que será expectável que o 

processo iniciado durante o ano de 2020 para aquele efeito, venha a concluir-se a breve prazo atento o arranque 

da nova fase do alargamento de influência do Empreendimento. 

Poderá ainda desenvolver outras atividades económicas cujo aproveitamento contribua para a melhoria das 

condições de utilização dos recursos afetos ao empreendimento. 

O relatório de gestão e as demonstrações financeiras da EDIA relativas ao exercício de 2020, submetidos à 

apreciação deste CF, foram aprovados pelo Conselho de Administração (CA) e elaborados em conformidade com 

os artigos 65.º, 66.º e 66.º-A do CSC. O relatório de gestão em apreço inclui a declaração prevista no artigo 245.º 

do Código dos Valores Mobiliários (CMV). 

Conforme é referido no Relatório, em 31 de dezembro de 2020, a EDIA detinha participações financeiras noutras 

empresas, mais concretamente, no Centro Operativo e de Tecnologia do Regadio (9,82%), na Agência de 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A. (4,11%), na Águas do Vale do Tejo, S.A. (0,30%) e ainda na Lusofuel 

- Produção de Biocombustíveis e Derivados, S.A. (10%). Nenhuma das mencionadas participações é dominante 

ou significativa, pelo que se encontram reconhecidas nas demonstrações financeiras pelo custo de aquisição 

deduzido de perdas por imparidade reconhecidas naquela data. 

Refere-se ainda que a EDIA integra o perímetro das Administrações Públicas para efeitos de Contas Nacionais, 

nos termos dos Regulamentos da União Europeia e do Sistema Europeu de Contas e Regionais (SEC 2010). 

3. SÍNTESE DA AÇÃO DESENVOLVIDA PELO CF 

No âmbito das suas funções, o CF acompanhou, durante o exercício, os aspetos mais relevantes da atividade da 

EDIA, a sua evolução, e, com a frequência e extensão consideradas aconselháveis e adequadas, efetuou várias 
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reuniões, não tendo tomado conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os Estatutos e os preceitos 

legais aplicáveis. 

Neste contexto, destacam-se, em particular, as seguintes atividades: 

 Acompanhou a evolução da atividade e gestão da Empresa através dos relatórios trimestrais e semestral 

do seu CA, de contactos e reuniões efetuadas com o mesmo e com o ROC, e da leitura das atas relevantes, 

tendo solicitado e obtido os esclarecimentos que foram considerados necessários; 

 Analisou o Relatório de Gestão e a informação financeira referente ao exercício de 2019 e emitiu os 

respetivos pareceres, em cumprimento das obrigações legais, bem como apreciou a Proposta de Plano de 

Atividades e Orçamento apresentado pelo CA para 2021-2023; 

 Analisou e emitiu os respetivos pareceres sobre os relatórios trimestrais e semestral do exercício de 2020, 

tendo em conta as conclusões e recomendações de auditoria elaborados pelos auditores; 

 Tomou conhecimento da resposta da Comissão de Normalização Contabilística relativa ao entendimento 

sobre o tratamento contabilístico da receita respeitante à TRH cobrada pela EDIA aos seus clientes, 

assunto que foi suscitado por este CF;  

 Esteve presente na apresentação efetuada pela EDIA sobre o trabalho elaborado pelo Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil (LNEC) denominado “Acompanhamento da Aplicação da Metodologia de Previsão de 

Necessidades de Investimento em Reabilitação nas Infraestruturas do Empreendimento de Fins Múltiplos 

de Alqueva - Subsistemas de Alqueva e Ardila”, e 

 Contou com os esclarecimentos prestados pelos serviços da EDIA, sendo mais frequentes com as direções 

financeira, de planeamento e controlo, indispensáveis para atividade do CF, nomeadamente para a emissão 

dos seus pareceres ao longo de 2020. 

Assim sendo, na prossecução dos trabalhos que veio realizando ao longo do ano de 2020 e nos termos das suas 

competências, o CF analisou o Relatório de Gestão e Contas referente ao exercício de 2020 (Relatório), tendo 

sido aferido, igualmente, a apresentação de um Relatório autónomo de Boas Práticas de Governo Societário, como 

previsto no n.º 1 do artigo 54.º do RJSPE. 

Adicionalmente, o CF apreciou os termos da Certificação Legal de Contas e do Relatório Anual e Adicional de 

Auditoria emitidos pelo ROC, bem como o Relatório de Auditoria do Auditor Externo, ambos sobre as referidas 

demonstrações financeiras de 2020, com cujas conclusões concorda, e que inclui uma opinião com reserva e duas 

ênfases.  

Tal como em exercícios anteriores, os auditores formularam de novo uma opinião com reserva relativamente à 

incerteza quanto à data e ao modo como a EDIA irá recuperar os créditos contabilizados na rubrica “Outras contas 

a receber” decorrente da dívida imputada à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), e 

que corresponde aos investimentos na rede secundária realizados por conta do Estado e excluídos do atual 

contrato de concessão, no montante de € 138,6 milhões, e a denominada Infraestrutura 12, no montante de € 70,8 

milhões, à data de 31 de dezembro de 2020, o que se consubstancia num saldo acumulado líquido (de subsídios 

recebidos) de € 209,4 milhões. 

Os auditores assinalam igualmente o facto da rubrica “Inventários” registar, no final do ano de 2020, um montante 

de € 23,8 milhões, deduzido dos subsídios entretanto recebidos (€ 0,4 milhões), referentes a novos investimentos 

em curso na rede secundária que, quando concluídos, serão acrescidos ao referido saldo em dívida da DGADR.   

Por último merece ainda destaque, a ênfase relativa a alteração da opinião com reserva (por limitação de âmbito) 

a última das quais expressa sobre as demonstrações financeiras de 2019, atendendo à conclusão, em 2020, do 
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estudo encomendado ao LNEC sobre as bases para o cálculo da provisão ao abrigo da IFRIC 12 para as 

infraestruturas da rede primária concessionadas à EDIA. Nesta circunstância, é do entendimento dos auditores 

que o novo modelo utilizado a partir de 2020, e que se encontra descrito na Nota 20.2 do Anexo às demonstrações 

financeiras, permite a partir de agora avaliar adequadamente a razoabilidade do montante provisionado e 

reconhecido nas contas de 2020, num total de € 31,89 milhões (€ 26,24 milhões em 31 de dezembro de 2019). 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020 PELA EDIA 

Resultante do enquadramento referido, a operação da Empresa envolveu a realização de um conjunto de 

atividades ao abrigo de garantia contratual das obras, conforme mencionado no Relatório em apreciação, 

destacando-se, entre outras, as intervenções realizadas na central hidroelétrica de Odivelas e nos circuitos 

hidráulicos de Pedrogão – Margem Esquerda e Caliços-Machados, bem como os trabalhos no âmbito da 2.ª fase 

do empreendimento. 

Na programação dos investimentos e financiamentos do EFMA, a EDIA prossegue os objetivos atribuídos à 

Empresa pelo acionista Estado, tendo em conta os recursos financeiros disponíveis, designadamente o apoio do 

acionista, através de dotações para aumento do capital social, empréstimos1e o recurso aos fundos comunitários 

acessíveis nos diversos programas operacionais destinados ao EFMA. É de destacar, neste âmbito, os aumentos 

de capital social pelo acionista Estado, em 11 de março, 7 de agosto e 6 de outubro de 2020, no montante, 

respetivamente, de € 3.369.640,00 (emissão de 673.928 novas ações, com o valor nominal de € 5 cada, realizadas 

em numerário), de € 4.330.000 (emissão de 866.000 novas ações, com o valor nominal de € 5 cada, realizadas 

em numerário) e de € 13.825.000 (emissão de 2.765.000 novas ações, com o valor nominal de € 5 cada, realizadas 

em numerário). 

Sublinha-se que o EFMA, localizado em pleno Alentejo, representa o maior investimento nacional hidroagrícola 

realizado em Portugal, cujo investimento, realizado em 2020 (excluindo as capitalizações de encargos de estrutura 

e financeiros) ascendeu a € 36.771,48 milhares2, elevando o total do investimento no EFMA desde 1995 até ao 

final de 2020 para € 2.400.940,15 milhares não incluindo as capitalizações de encargos de estrutura e financeiros, 

beneficiando uma área de influência de 10.000km2, distribuídos por 20 concelhos daquela região, incluindo 69 

barragens, açudes e reservatórios, cerca de 2.000 Km de canais e condutas e, ainda, 46 estações elevatórias, 5 

mini hídricas e uma central fotovoltaica. 

Como referido, concluída a 1.ª fase dos investimentos do EFMA, coloca-se à EDIA o desafio de atingir, em 2020, 

a exploração dos cerca de 120.000 ha de área beneficiada, correspondente à totalidade dos perímetros de rega 

afetos à 1.ª fase do Empreendimento, bem como executar a infraestruturação da 2ª fase, que visa aumentar o 

perímetro do Alqueva dos atuais 120.000 ha para 170.000 ha. Com efeito, a EDIA estima que o investimento 

adicional necessário será superior a 235 milhões de euros, num horizonte temporal de 5 anos. Relembre-se que, 

no final de 2017 foi aprovado, pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e pelo Banco de Desenvolvimento do 

Conselho da Europa (CEB), empréstimos à República Portuguesa que permitem viabilizar através do PNR o 

financiamento a fundo perdido da construção da 2.ª fase de infraestruturação do EFMA. 

Não obstante, os primeiros dez projetos de investimentos previstos no âmbito do PAO 2020 referentes à 2.ª fase 

do EFMA, num total de cerca de € 95 milhões, com financiamento aprovado no âmbito do PNR3, viram, por decisão 

da tutela financeira, alterada a sua fonte de financiamento para dotações de capital o que, inevitavelmente, teve 

impacto negativo nos resultados do exercício de 2020, pelo consequente reconhecimento de imparidades num 

                                                

1 Somente possível junto de instituições financeiras de carácter multilateral, como BEI e CEB, como dispõe o n.º 1 do artigo 29º do RJSPE. 
2 € 2.016,88 milhares respeitante à 1.ª fase do EFMA e € 34.754,60 milhares no âmbito da 2.ª fase. 
3 Refira-se neste contexto que os projetos de investimentos em causa faziam parte do pedido de financiamento submetido por Portugal ao 

BEI e ao CEB no âmbito do PNR. 
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montante de € 16.879,18 milhares, o que poderá aumentar nos próximos anos, caso se mantenha aquela 

alternativa de financiamento. 

Em termos de exploração, o número de adesões (e consumos de água) tem vindo a evoluir positivamente, tendo 

passado de 94.308 ha de área inscrita em 2019 para 103.232 ha em 2020, representando um aumento nas 

adesões de praticamente 9,5% (8.925 ha), porém, longe ainda de esgotar a capacidade instalada. Em termos de 

consumo de água nos perímetros do EFMA, verificou-se em 2020 um total de 282,56 hm3, o que, em termos 

gerais, representa uma descida face ao período homólogo de 2019 (293,34 hm3). 

No entanto, se os abastecimentos a albufeiras existentes e as captações diretas forem considerados, o volume 

global de água distribuída ascenderá a 394,91 hm3, o que, comparativamente com o ano anterior, regista um 

aumento de 20,21 hm3, isto é, cerca de 5,39% de acréscimo.  

Já no âmbito do contrato de concessão, este mesmo volume de água distribuído em 2020 representa cerca de 

63,70% do volume de água afeto aos usos prioritários definidos no contrato de concessão (620 hm3) e cerca de 

22,8% do volume útil da albufeira de Alqueva no final de 2020 (1.734 hm3). 

Ainda neste âmbito, importa realçar a variação do volume útil da albufeira de Alqueva ocorrida ao longo do ano de 

2020, o qual apresentou um decréscimo de 139 hm3, quando comparado entre a cota registada a 1 de janeiro e a 

cota a 31 de dezembro de 2020, estando esta última fixada na cota 1454. 

Assim, estando concluída a 1.ª fase do EFMA, encontram-se plenamente operacionais os 120 mil ha de área de 

regadio associados àquela fase, sendo que 2020 foi o ano de arranque e desenvolvimento das empreitadas de 

construção da ligação do sistema de adução de Morgavel, do circuito hidráulico e bloco de Viana do Alentejo (rede 

primária), do bloco de Cuba – Odivelas e do bloco de Évora (rede secundária), prevendo-se que estes últimos dois 

devam entrar em serviço até ao verão de 2021. 

No subsistema Pedrógão, foi concluída a obra da empreitada de construção e de fornecimento de equipamentos 

para a instalação de três grupos adicionais na estação elevatória de São Pedro e no final do ano foi ainda 

consignada a empreitada de construção e fornecimento dos equipamentos do sistema elevatório de Pedrógão – 

Margem Direita do EFMA – 2.ª Fase. 

Ao nível da produção de energia com recurso a fontes de energia renováveis, a EDIA, durante 2020, acentuou a 

aposta na exploração de centrais fotovoltaicas instaladas nos espelhos de água junto às principais estações 

elevatórias da rede primária do EFMA, com o objetivo de reduzir os custos energéticos das suas infraestruturas e 

poder produzir a médio prazo energia suficiente para as suas necessidades, estimando assegurar, no longo prazo, 

a sustentabilidade do projeto Alqueva e a descarbonização da atividade de distribuição de água. 

Neste âmbito, destaca-se a entrada em funcionamento em 2020 das duas centrais fotovoltaicas da Lage e Cuba-

Este e cuja produção conjunta representou mais de metade (53,6%) do total de energia fotovoltaica produzida em 

2020 (3,9 GWh)5, e que justificou, igualmente, o crescimento homólogo de 67,7%. 

Assinala-se ainda neste âmbito, o atraso6 verificado no arranque do projeto do parque fotovoltaico de Alqueva, no 
montante de € 50 milhões, com financiamento de € 45 milhões já aprovado pelo CEB desde 2019, e cuja 
capacidade global de 50 MW, permitirá uma produção média anual de 85 GWh. 

                                                

4 O que representa, em volume útil, cerca de 55% da capacidade total. 
5 A produção da energia fotovoltaica é efetuada através das centrais fotovoltaicas instaladas na central de Alqueva, no edifício sede da 
EDIA, e das centrais instaladas junto às estações elevatórias da Orada, Pisão, Monte Novo, Loureiro-Alvito, Cuba – Este e Lage. 
6 Justificado, conforme consta do Relatório, pela falta da publicação de uma portaria de extensão de encargos necessária para o lançamento 
do concurso público internacional. 
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Paralelamente, a Empresa assegurou, igualmente, a continuidade das ações de manutenção e exploração das 
várias mini-hídricas do Empreendimento, cuja produção global totalizou os 11,8 GWh, o que representou um 
crescimento homólogo de 44,9%, justificado, sobretudo, pela entrada em funcionamento da central hidroelétrica 
de Odivelas desde o final do terceiro trimestre de 2019. A este respeito, refira-se ainda a inoperabilidade da central 
hidroelétrica do Roxo desde 2019, que se manteve nestas condições em 2020, devido aos constrangimentos 
provocados pela pandemia conforme assinalado anteriormente.  

Por último, importa destacar ainda as seguintes atividades e outros acontecimentos ocorridos em 2020: 

-  Os 25 anos da criação da EDIA, embora a celebração desta efeméride tivesse sido cancelada face à crise 

pandémica e à crise económica associada à paragem de muitos setores de atividade necessária para 

controlo da situação sanitária; 

-  O início dos trabalhos da empreitada para remodelação da estação elevatória da Lage (intervenção da 1.ª 

fase); 

-  A execução dos trabalhos de piquetagem e rede de apoio topográfico do circuito hidráulico e infraestruturas 

de rega do bloco de Reguengos (sub-bloco do Peral), e sifão Álamos Loureiro, assim como o lançamento do 

procedimento para a prestação de serviços para a realização do levantamento topográfico do bloco de rega 

de Reguengos (sub-blocos de Reguengos, Vendinha e Montoito); 

-  A conclusão dos estudos para o futuro bloco da Cabeça-Gorda/Trindade e para ligação à albufeira do Monte 

da Rocha; 

-  Consolidação dos resultados do estudo e da previsão de necessidades de investimento em reabilitação nas 

infraestruturas do EFMA efetuados pelo LNEC e a consequente adoção deste novo modelo para efeito do 

cálculo da provisão ao abrigo da IFRIC 12 e cujos ajustamentos já se encontram reconhecidos nas contas 

de 2020. 

Merecem ainda referência as seguintes atividades mencionadas no Relatório: 

 Disponibilização do Relatório de Sustentabilidade 2019 no site da EDIA; 

 Integração de Alqueva num inovador projeto internacional de deteção de fugas de água em grandes redes 

de distribuição – Projeto H2020 WADI, o qual constitui um dos desafios identificados no âmbito do Horizonte 

2020, e visa contribuir para a criação de uma sociedade eficiente em termos hídricos e energéticos, resiliente 

aos impactos das alterações climáticas; 

 Captação de mais entidades para integrar o projeto URSA, com vista a ampliar a rede de unidades de 

valorização orgânica no EFMA, pretendendo-se dar seguimento aos objetivos do projeto, mas também 

antecipar a crescente produção de subprodutos orgânicos associados às culturas de regadio; 

 Inauguração, no dia 24 de julho, pela Senhora Ministra da Agricultura, do parque fluvial de Cinco Reis, em 

Beja, um projeto desenvolvido pela autarquia de Beja com o apoio da EDIA; 

 Elaboração e divulgação do Anuário Agrícola de Alqueva 2020, à semelhança do verificado em 2019, que 

visa sistematizar toda a informação técnico-económica sobre as culturas com potencial na área do EFMA; 

 Continuidade da dinamização da Bolsa Nacional de Terras (BNT) junto de todos os beneficiários inquiridos, 

instituições bancárias, representantes de agrupamentos de agricultores e todos os agentes com papel 

relevante no meio rural. Em termos acumulados e até ao final do ano, a EDIA disponibilizou na BNT 248 

prédios (2.364 ha), dos quais foram cedidos 99 prédios (1.088 ha), mantendo-se na bolsa 135 prédios (1.171 

ha); 
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 A continuidade da divulgação das atividades do Museu da Luz, do Parque de Natureza de Noudar e do 

Sistema de Informação Geográfica e Cartografia, como projetos especiais da EDIA. 

5. ANÁLISE FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

Resultados 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a EDIA apresentou um prejuízo de € 13,8 milhões, representando 

uma quebra significativa de 418,7% quando comparado com 2019. Este agravamento é justificado, 

essencialmente, pelo reconhecimento de imparidades em novos investimentos amortizáveis na rede primária, no 

montante global de € 16,9 milhões, ou seja, mais € 13 milhões do que no exercício de 2019. 

Note-se que as referidas imparidades decorrem do facto da EDIA ter vindo a estimar desde 2009, por aplicação 

da IFRIC 12, que os ativos do segmento água, com base no valor atual dos respetivos cash-flows futuros7, não 

são suscetíveis de recuperação, pelo que a perda por imparidade corresponderá ao valor bruto daqueles ativos 

deduzido dos passivos indissociáveis e subsídios recebidos.  

Distintamente do espelhado no PAO 2021 e no OE de 2021, a EDIA teve que reconhecer em 2020 um montante 

de imparidades substancialmente maior face ao previsto – mais de € 16,2 milhões - por ter sido determinado pela 

tutela financeira a alteração da fonte de financiamento inicialmente aprovada de subsídios a fundo perdido (no 

âmbito do PNR) por dotações de capital. Decorrente desta alteração, o valor da imparidade reconhecida em 2020 

(€16,9 milhões) corresponde, essencialmente, ao investimento realizado na rede primária, cerca de €16,1 milhões. 

Reproduzindo o que já tínhamos referido sobre este tema da IFRIC 12 em relatórios e pareceres anteriores, 

afigura-se-nos que a estrita aplicação do normativo contabilístico em vigor, bem como a utilização de alguns 

pressupostos de mercado para efeito dos testes de imparidade, aos quais se junta o facto dos preços da venda 

da água serem determinados pelo Governo no âmbito de objetivos de políticas públicas (princípios estabelecidos 

na Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, na sua atual redação), não permitem traduzir 

na íntegra as especificidades da natureza e substância destes Ativos, compulsando a Empresa a reconhecer 

imparidades com materialidade relevante e que tendem a influenciar, com proporcional materialidade, a leitura das 

respetivas demonstrações financeiras. 

Ademais, também parece de referir que se nos afigura admissível ponderar a forma de abordar alguns 
pressupostos do modelo de testes de imparidade ou, no limite, a eventual derrogação da aplicação da IFRIC 12, 
tendo presentes a natureza específica das empresas públicas e as condicionantes legais e regulamentares com 
que se defrontam no exercício da sua atividade, que têm vindo a ser emitidas pelo Estado (apesar de se encontrar 
dissociada a sua intervenção consoante esteja em causa a função de acionista e de concedente ou contratante) 
e cujos efeitos, muitos dos quais de natureza proeminentemente social, nem sempre são contidos nos normativos 
contabilísticos aplicáveis por serem, naturalmente, marcados pelo predomínio da iniciativa privada na economia. 
 
Voltando à análise dos agregados da demonstração de resultados, importa destacar o seguinte: 

 

 Os rendimentos operacionais ascenderem a € 63,6 milhões e, portanto, inferiores em cerca de 21,7% (- € 17,7 

milhões) face ao previsto (€ 81,2 milhões), justificado, essencialmente, pelo desvio negativo da rubrica 

Variação dos inventários de produção (- € 15,4 milhões) resultante do atraso no arranque da 2ª fase do EFMA. 

Assinala-se igualmente o desvio negativo de 5,8% nas vendas e prestações de serviços, ou seja, menos € 2,2 

milhões quando comparado com o plano, devido sobretudo pela diminuição das receitas (-15,8%, o que 

                                                

7 Até o ano de 2082, ano em que termina contrato de concessão à EDIA que abrange a gestão, exploração e utilização privativa do domínio 
público hídrico afeto ao EFMA. 
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corresponde a menos € 3,6 milhões) do segmento água, compensado em parte pelo aumento das receitas de 

energia em cerca de 11,2% (+€ 1,5 milhões). 

Quando comparado com o período homólogo a variação é positiva em 34,1% (+ €16,2 milhões) e resulta, 

essencialmente, do aumento das Vendas e Prestações de serviços (+ € 2,6 milhões, ou seja mais 7,8%) e da 

Variação dos inventários de produção (+ €13,6 milhões, ou seja, mais 328,9%), sendo, neste caso, decorrente 

do investimento realizado em novas infraestruturas do EFMA no âmbito da referida 2.ª Fase. 

Refira-se também que o mencionado crescimento homólogo das Vendas e Prestações de serviços em mais 

de € 2,6 milhões, é na verdade apenas de € 600 milhares efetivos depois de descontado o efeito da 

revisibilidade das rendas de 2008 a 2019, no valor de cerca de € 2 milhões, no âmbito do contrato de exploração 

das centrais hidroelétricas de Alqueva e Pedrógão. 

 Relativamente aos gastos operacionais, importa assinalar um aumento expressivo de 59,1%, ou seja, mais de 

€ 27,7 milhões face igual período de 2019 e um desvio negativo de 2,2% (- € 1,7 milhões) quando comparado 

com o Plano. 

A variação homóloga resulta, sobretudo, do aumento dos Fornecimentos e serviços externos (+13,6 milhões) 

e do já referido aumento das imparidades de investimentos amortizáveis (+ €13 milhões). 

Já no que se refere ao desvio face ao plano (- € 1,7 milhões), o mesmo é devido à variação dos Fornecimentos 

e serviços externos em menos de € 19,5 milhões, compensada pelo aumento das imparidades de 

investimentos amortizáveis em mais de €16,2 milhões e das provisões em cerca de € 2,2 milhões. 

 Em detalhe, o referido aumento expressivo de € 13,6 milhões em gastos com Fornecimentos e serviços 

externos face ao mesmo período de 2019, deve-se sobretudo, conforme consta do Relatório, ao acréscimo de 

€13,5 milhões em gastos com subcontratos (+ 406,6%), pelo facto de a atividade construtiva da 2.ª fase do 

EFMA ter tido um incremento em 2020. Note-se que este aumento de gastos deve ser lido em articulação com 

o aumento da rubrica da Variação dos inventários de produção (+ € 13,6 milhões) por estarem corelacionados 

um com o outro e, por isso, anulam-se. 

Quando comparado com o Plano, destaca-se, neste caso, uma variação negativa da rubrica de subcontratos 

(- €15,5 milhões), o que traduz, nada menos, uma taxa real de execução do investimento inferior ao previsto 

para 2020. Ainda neste âmbito, importa referir que durante o exercício de 2020, assistiu-se a menos 

intervenções de conservação e reparação, o que se traduziu em menores gastos, na ordem dos € 2,9 milhões, 

face ao planeado. 

 Relativamente às restantes rubricas que compõem os Fornecimentos e serviços externos, verifica-se que, quer 

em termos homólogos, quer em termos do Plano, não existem desvios materialmente relevantes, a não ser no 

caso dos gastos com eletricidade que, descontado o efeito da estimativa em excesso reconhecida em 

dezembro de 2019 em cerca de € 500 milhares, levaria ao apuramento de uma redução de gastos, na ordem 

dos € 400 milhares e dos € 614 milhares, face ao plano e ao período homólogo, respetivamente.  

 Relativamente aos Gastos com pessoal, num total de € 6,602 milhões, regista-se um acréscimo de cerca de 

4,4% (+ € 283 milhares) em termos homólogos e, face ao Plano, inferior em cerca de 2,8% (- € 193 milhares), 

sendo neste caso devido, essencialmente, ao facto de não se ter concretizado a contratação de mais 12 

colaboradores. 

Conforme consta do Relatório, a variação homóloga deve-se à atribuição de valorizações remuneratórias 

relativas a 2020, ao aumento generalizado de 0,3% atribuído a todos os colaboradores, nos termos previstos 

do Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20.03, bem como a uma menor taxa de absentismo e ainda resultante do 

efeito da atribuição de isenções de horário de trabalho (IHT), em vez de proceder a contratações a termo certo.  
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 Relativamente às Provisões, o saldo apresentado na Demonstração do Rendimento Integral de € 5,8 milhões, 

não é comparável nem com o Plano, nem com o período anterior, devido, essencialmente, ao facto daquele 

montante incluir o reforço extraordinário de € 3,7 milhões decorrente da alteração do modelo e pressupostos 

utilizados para o cálculo da provisão constituída no âmbito da IFRIC 12.  

Conforme mencionado em pareceres anteriores, a adoção do novo modelo resulta do estudo encomendado 

pela EDIA ao LNEC para determinar uma previsão fundamentada tecnicamente para determinar as 

intervenções, em tempo e profundidade, a realizar nas várias infraestruturas objeto do contrato de concessão, 

permitindo, desta forma, confirmar a razoabilidade dos montantes provisionados no âmbito da IFRIC 12.  

Com efeito, esta alteração permitiu, igualmente, que a reserva expressa nas certificações legais das contas de 

exercícios passados relativa a esta matéria fosse sanada nos termos anteriormente referidos. 

 No que concerne às Imparidades em investimentos depreciáveis/amortizáveis, refira-se uma vez mais que o 

aumento verificado de mais € 16,2 milhões e de mais de € 13 milhões quando comparado, respetivamente, 

com o Plano e com o período homólogo, decorre da necessidade de ajustar o investimento realizado no 

segmento “Água”, à medida que vai sendo executado em razão do mesmo não ser suscetível de recuperação 

nos termos do modelo atual para efeitos dos testes de imparidade àqueles ativos.  

 Relativamente aos Outros gastos e perdas, o saldo apresentado de € 163 milhares, não é também comparável 

tanto com o Plano (€1,4 milhões) como com o período homólogo (€1,5 milhões) por se ter verificado a alteração 

em 2020 da forma de reconhecimento da taxa de recursos hídricos, sendo agora apenas contabilizada a 

diferença entre o valor da taxa a entregar à ARH/APA e o faturado pela EDIA ao cliente final, em linha com o 

entendimento manifestado por este CF sobre esta matéria. 

EBITDA 

Neste contexto, o EBITDA e os resultados operacionais são, respetivamente, de € 11,57 milhões e de € 11,04 

milhões negativos, o que representa, no caso do primeiro indicador, numa melhoria de 14,1% (+ € 1,4 milhões) 

face a igual período de 2019, e no segundo caso, um agravamento de 2 232% (- €11,56 milhões) pelos motivos 

atrás referidos, designadamente, no que se refere às imparidades de ativos amortizáveis. 

Balanço 

A 31 de dezembro de 2020, a EDIA apresenta um ativo líquido de € 781,04 milhões, observando-se uma ligeira 

diminuição homóloga de € 0,46 milhões, justificada, essencialmente, pelas seguintes variações: 

 Diminuição dos Ativos Intangíveis em cerca de € 4,5 milhões, devido às depreciações reconhecidas no 

exercício; 

 Diminuição da rubrica “Outras contas a receber” (ativo não corrente e corrente) em cerca de € 6,7 milhões; 

 Aumento da rubrica de Inventários, em mais de € 17,3 milhões decorrente do investimento realizado na Rede 

Secundária; 

 A rubrica de Clientes apresenta uma redução de cerca de € 1,7 milhões, justificada, conforme consta do 

Relatório, da melhoria do prazo médio de recebimento e, por outro, do reconhecimento de imparidades relativa 

a dividas de clientes, num total de € 800 milhares, explicado pela alteração dos pressupostos no apuramento 

dessa mesma imparidade; 

 Por último, a rubrica Caixa e depósitos bancários apresenta uma redução de € 4,74 milhões face ao saldo no 

final de 2019. 
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Importa, em particular, destacar, de novo, que o saldo da rubrica “Outras contas a receber” inclui a dívida imputada 

à DGADR, no montante de € 209,4 milhões, correspondente aos investimentos, líquidos de subsídios recebidos 

no âmbito dos mesmos, realizados pela Empresa na Infraestrutura 12 (€ 70,8 milhões) e na rede secundária (€ 

138,6 milhões), não se verificando até à data qualquer plano ou acordo estabelecido entre as partes envolvidas 

para a sua regularização, não obstante o Ministério da Agricultura, que tutela ambas as entidades – a EDIA e a 

DGADR, ter conhecimento da situação. 

De referir ainda que esta dívida constitui um problema crescente em termos de financiamento para a EDIA à 

medida que vai executando mais investimentos naquela parte da rede, desconhecendo a forma e o modo como 

vai ser ressarcida.  

No que se refere ao Capital próprio e apesar dos resultados líquidos negativos obtidos, o mesmo mantém a 

trajetória de recuperação verificada nos últimos anos, pelo que se verifica uma melhoria de € 7,67 milhões, 

passando dos € 39,97 milhões em 2019 para os € 47,64 milhões no final de dezembro de 2020. 

Esta melhoria tem justificação, essencialmente, no aumento de capital realizado pelo Estado, no montante total de 

€ 21,53 milhões, o que permitiu compensar os referidos prejuízos de 2020. 

Destaca-se que, apesar da melhoria significativa da situação do capital próprio, verifica-se, ainda assim, a perda 

de metade do capital social, donde esta situação continuará a enquadrar-se nos termos do artigo 35.º do CSC. 

Por último, importa destacar que ao nível do Passivo verificou-se uma redução homóloga de € 8,13 milhões, 

explicado, essencialmente, pelo aumento das Provisões em € 7,35 milhões - dos quais € 5,65 milhões dizem 

respeito a aplicação da IFRIC 12, enquanto os restantes € 1,7 milhões decorrem do processo judicial intentado 

pela Tecnasol-FGE à EDIA -, e ainda pela diminuição da rubrica dos Financiamentos obtidos em cerca de € 9,9 

milhões, resultante da diminuição do seu passivo remunerado.  

Destaca-se ainda, neste âmbito, que o serviço da dívida do empréstimo da DGTF (€ 126,14 milhões) foi adiado 

por mais um ano e sem custos, tendo o seu vencimento sido fixado agora para o dia 31 de maio de 2021. 

6. CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES LEGAIS E TUTELARES VIGENTES  

Nos termos das já referidas competências, cabe ao CF proceder à análise, conforme se apresenta seguidamente, 

do cumprimento pela Empresa das orientações vigentes para o SEE, das orientações constantes do referido ofício 

circular da DGTF n.º 174, de 12 de janeiro de 2021, designadamente relativas às reduções remunerações e à 

exigência da apresentação do mencionado RGS que deverá conter informação atual e completa sobre todas as 

matérias reguladas pelo capítulo II do referido RJSPE. 

Relatório de Gestão 

Da conformidade com o previsto nos artigos 65.º, 66.º e 66.º-A do CSC, o Relatório de Gestão traduz, na opinião 

do CF, a observância daquelas disposições e de outras matérias legalmente em vigor, cumprindo, na generalidade, 

com as orientações aplicáveis ao SEE, nomeadamente as decorrentes do RJSPE. 

Adicionalmente, nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 245.º do Código dos Valores Mobiliários 

(CVM), a informação constante no referido Relatório expõe, tanto quanto é do conhecimento do CF, a informação 

prevista na alínea a) do artigo supracitado, incluindo os documentos de prestação de Contas, tendo a mesma sido 

elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada 

do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da EDIA, e que o relatório de gestão expõe, ainda, 

fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Empresa, contendo ainda uma descrição dos 

principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta. 
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Relatório de Boas Práticas de Governo Societário 

Em cumprimento do determinado pelo n.º 1 do artigo 54.º do RJSPE, confirma-se que o Conselho de Administração 

apresentou um Relatório Autónomo de Boas Práticas de Governo Societário referente ao exercício de 2020, 

obedecendo à estrutura definida para o efeito pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do 

Setor Público Empresarial (UTAM), sobre o qual, e ao abrigo do estabelecido no n.º 5 do artigo 420.º do CSC, 

somos de parecer que o mesmo inclui os elementos exigíveis à entidade nos termos previstos do artigo 245.º-A 

do CVM, e das demais disposições legais em vigor, incluindo as orientações aplicáveis, não tendo sido 

identificadas incorreções materialmente relevantes na informação divulgada no mesmo. 

Todavia, e sem pôr em causa a opinião acima, salientam-se os seguintes factos: 

 Na última Assembleia Geral (AG) da EDIA, de 5 de junho de 2020, o acionista Estado votou favoravelmente o 

Relatório e Contas e o Relatório do Governo Societário de 2019, recomendando ao CA que diligenciasse no 

sentido de dar cumprimento i) ao objetivo de prazo de pagamentos a fornecedores em conformidade com os 

critérios definidos na RCM n.º 34/2008 e ao disposto no artigo 33.º n.º 3 do EGP, ii) quanto às despesas afetas 

às viaturas de serviço dos membros do CA; iii) incluir a menção à consulta prévia à Parpública, nos termos do 

disposto no artigo 49.º do DL n.º 84/2019, de 28 de junho, no que concerne à contratação de serviços de 

estudos, pareceres, projetos e consultoria em futuros Relatórios de Gestão e Contas; iv) dar cumprimento ao 

preceituado na Lei n.º 2/2020, de 31 de março, e no DL n.º 84/2019, no que concerne à manutenção ou redução 

do peso dos gastos operacionais sobre o volume de negócios, face a 2019 e v) à manutenção ou redução dos 

gastos com pessoal, corrigidos dos encargos decorrentes das indemnizações por rescisão, da aplicação do 

disposto no artigo 21.º da Lei n.º 41/2016 e das valorizações remuneratórias nos termos da Lei n.º 2/2020; 

 A atividade da Empresa foi norteada, por mais um ano, pelo Plano de Atividades e Orçamento para 20208 

(PAO 2020), pelas orientações emanadas pela DGTF para elaboração daquela proposta, pelo orçamento 

carregado no SIGO de acordo com as instruções da Direção-Geral do Orçamento (DGO) para a elaboração 

da proposta de orçamento de Estado para 2020, a qual veio a ser aprovado pela Lei do Orçamento do Estado 

para 2020 (Lei n.º 2/2020, de 31 de março) para além das matérias aplicáveis ao SEE nele previsto; 

 A atual estrutura de governo societário da EDIA, composta por um CA com três elementos (um Presidente e 

dois Vogais), um CF9, e um ROC10 (fora do CF), mostra-se adequada à respetiva dimensão e complexidade, 

cumprindo o disposto na lei, nomeadamente o artigo 30.º e seguintes do RJSPE; 

 Em termos estatutários, o mandato dos órgãos sociais tem a duração de 3 anos renováveis, sendo o atual 

mandato de 2018-2020, conforme eleição ocorrida na referida Assembleia Geral, de 23 de maio de 2018; 

                                                

8 Aguarda, na data da emissão deste parecer, a respetiva aprovação através de deliberação acionista para o efeito, nos termos do RJSPE, 
pese embora o mesmo tenha merecido concordância do Senhor SET através do Despacho n.º 295/2020-SET, de 22 de junho, exarado 
sobre o relatório da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM) n.º 153/2020, de 19 de 
junho, nos termos do qual foram autorizados a proposta anual e plurianual de atividades e respetivo orçamento, os objetivos a atingir, os 
investimentos a realizar e os recursos a utilizar, bem como as seguintes exceções aos princípios financeiros a observar para 2020: 
(i) Contratação de mais 12 trabalhadores; 
(ii) Aumento dos Gastos com Pessoal em € 582.165 em 2020; e 
(iii) Aumento no conjunto dos gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem como os associados à frota automóvel, em mais 
€ 46.408 face ao estimado para 2019. 
9 Um presidente e dois vogais, no entanto, um dos vogais, o Dr. Hugo Lobo renunciou ao cargo no dia 27 de março de 2020, não tendo 
sido substituído até à presente data. 
10 O ROC foi designado, por DUE, de 30 de maio de 2019, para acompanhar o mandato 2018-2020. 
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 A EDIA tem vindo a adotar, há vários anos, um modelo que é também seguido por outras entidades públicas, 

que contempla para além dos órgãos de fiscalização (CF e ROC) a existência de um auditor externo11, 

assegurado pela BDO & Associados, para cumprimento do previsto no artigo 45.º do RJSPE e aplicável à EDIA 

enquanto Empresa Pública do Grupo B; e 

 Por fim, existe a referência a um relatório anual através do qual são identificados os factos suscetíveis de 

constituir infração penal ou disciplinar, encontrando-se disponível no sítio da internet a versão referente ao ano 

de 2020, bem como um outro relatório sobre remunerações pagas a homens e mulheres reportado ao ano de 

2020, em conformidade com determinado pelo n.º 2 da RCM n.º 18/2014, de 7 de março. 

Orientações legais e tutelares 

Dando cumprimento às orientações do titular da função acionista, vertidas no referido ofício da DGTF de janeiro 

de 2021, em observância com o artigo 420.º do CSC, e para além das matérias acima indicadas sobre o Relatório 

de Gestão, foi apreciada a informação específica constante no seu Capítulo 2, denominado “Divulgação do 

cumprimento das orientações legais”, e que visa aferir o cumprimento das orientações legais aplicáveis à Empresa, 

pelo que importa destacar o seguinte: 

 À semelhança do verificado no passado, não existem orientações ou objetivos de gestão para 2020, conforme 

dispõe o n.º 1 do artigo 38.º do RJSPE, sendo a atividade da Empresa norteada fundamentalmente, conforme 

se disse anteriormente, pelo PAO12 e pelo orçamento da EDIA aprovado em sede do Orçamento de Estado 

para 2020 e, ainda, pelas orientações do acionista e outra legislação aplicável ao SEE; 

 Assim, a Empresa apresenta a informação relativa à execução do PAO 2020 e dos seus orçamentos de receita 

e despesas aprovados no âmbito do OE 2020, bem como ao cumprimento dos princípios financeiros de 

referência, aos objetivos operacionais, ao EBITDA, aos gastos com pessoal, à evolução do indicador relativo 

ao peso dos gastos operacionais no volume de negócio, aos respetivos resultados de performance, ao 

investimento e ainda ao endividamento; 

 No que se refere à gestão de risco financeiro, e em conformidade com o disposto no Despacho n.º 101/2009 

– SETF, de 30 de janeiro, salienta-se que a atividade da EDIA se encontra exposta ao risco de taxa de juro e 

ao risco de liquidez. Quanto ao primeiro, importa salientar que a EDIA não detém, à data de 31 de dezembro 

de 2020, nenhum instrumento financeiro de cobertura de taxa de juro, apesar dos seus empréstimos estarem 

indexados a taxas de juro variáveis, com exceção do empréstimo obtido junto da DGTF em 2014. Nesta 

conformidade, a taxa média dos seus financiamentos situou-se em 2020 próximo de 1%.  

 No que se refere às conclusões resultantes da análise de sensibilidade efetuada pela Empresa para uma 

variação de 1% na taxa de juro, o impacto estimado nos resultados de 2020 seria de (+/-) € 1,5 milhões; 

 A EDIA apresenta um investimento realizado acumulado, desde 1995 até ao final de 2020, de 

aproximadamente € 2.401 milhões, dos quais cerca de € 36,8 milhões (sem capitalizações) foram realizados 

em 2020 de um total aprovado pelo acionista de € 85,9 milhões, o que corresponderá a uma taxa de execução 

na ordem dos 42,8%. 

                                                

11 A EDIA refere o seguinte, sobre esta matéria: “O exercício de funções de auditoria contratual às contas da EDIA é realizado pela empresa 
BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, LDA, sendo o auditor externo da EDIA junto da CMVM a RCA – Rosa, 
Correia & Associados, SROC, S.A, 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.”. 
12 Faltando, na data da emissão deste parecer, a respetiva aprovação através de deliberação do acionista para o efeito, nos termos e ao 
abrigo do disposto no RJSPE, pese embora o mesmo tenha merecido concordância do Senhor SET através do Despacho n.º 295/2020-
SET, de 22 de junho, exarado sobre o relatório da UTAM n.º 153/2020, de 19 de junho. 



 

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

Conselho Fiscal 

13 

SEDE: Rua Zeca Afonso, 2 - 7800-522 BEJA  
CONTRIBUINTE N.º 503 450 189  
MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE BEJA SOB O N.º 01084/950316 

 Como já referido em relatórios anteriores, o financiamento do EFMA subdivide-se entre subsídios de 

investimento (Fundos Comunitários e PIDDAC), capitais próprios e empréstimos bancários, sendo que os 

primeiros representam mais de metade do investimento realizado; 

 Quanto ao risco de liquidez, sublinha-se que, como referido anteriormente, desde setembro de 2014, a EDIA 

foi reclassificada para o perímetro das administrações públicas, passando as suas necessidades de 

financiamento a serem asseguradas pelo Orçamento de Estado, através de empréstimos a conceder pela 

DGTF ou através de novas dotações de capital. Neste contexto, e seguindo a tendência dos últimos anos mais 

recentes, as necessidades de financiamento da EDIA em 2020 foram asseguradas, uma vez mais, através de 

dotações de capital no montante de € 21,5 milhões; 

 Esta política ativa de reforço de capitais permanentes por parte do Estado no papel de acionista único, permitiu 

à Empresa financiar parte do investimento realizado e reduzir o seu passivo remunerado em € 9,9 milhões, ou 

seja, menos 3,48% quando comparado com o ano de 2019; 

 Já no que se refere ao limite de crescimento do endividamento, tendo em conta os termos da fórmula prevista 

no n.º 4 do artigo 159.º do DL n.º 84/2019, de 28 de junho (DLEO 2019), isto é, tendo em consideração os 

aumentos de capital realizados pelo Estado e os novos investimentos com expressão material13, apura-se uma 

redução do passivo remunerado em 2,06% face a igual período de 2019, estando, assim, cumprido de modo 

efetivo o limite máximo de 2% de aumento previsto no artigo 47.º da Lei do Orçamento do Estado para 2020; 

 Com base no quadro seguinte, os gastos com pessoal registaram uma subida homóloga de 4,47%, sendo que 

em detalhe, os gastos com os dirigentes tiveram uma subida expressiva de 8,12%, enquanto os restantes 

colaboradores registaram uma subida de 3,76%. Já as remunerações com os órgãos sociais apresentaram um 

aumento de 3,03%. 

Conforme consta do Relatório e como já referido anteriormente, estes aumentos são justificados pela Empresa, 

como o resultado da atribuição de valorizações remuneratórias14 relativas a 2020, ao aumento generalizado de 

0,3% atribuído a todos os colaboradores, nos termos previstos do DL n.º 10-B/2020, de 20.03, bem como a 

uma menor taxa de absentismo e ainda do efeito da atribuição de isenções de horário de trabalho (IHT) em 

vez de proceder a contratações a termo certo. 
     Unid. Euros 

Designação Execução Execução Execução Var. 2019/2020  

 2020 2019 2018 Valor  % 

Gastos com Pessoal = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f )+(g)  6 601 620,00   6 319 342,00   6 016 909,00    282 278,00    4,47% 

(a) Gastos com Órgãos Sociais          334 198,00           324 372,00           294 255,59             9 826,00    3,03% 

(b) Gastos com Cargos de Direção       1 417 241,00        1 310 780,00        1 288 939,00         106 461,00    8,12% 

(c) Remunerações do Pessoal (i)+(ii)+(iii)+(iv)       4 573 839,00        4 408 000,00        4 166 276,00         165 839,00    3,76% 

(i) Vencimento base + Subs. Férias + Subs. Natal       2 985 877,00        2 829 885,00        2 740 306,00         155 992,00    5,51% 

         (ii) Outros Subsídios       1 450 753,00        1 393 591,00        1 286 970,00           57 162,00    4,10% 

         (iii) Impacto da reposição dos direitos previstos em IRCT                        -                           -                         -       

         (iv) Impacto com valorizações remuneratórias não abrangidas          137 209,00           184 524,00           139 000,00  -       47 315,00    -25,64% 

                                                

13 No montante de € 34,8 milhões. 
14 Recorda-se que em 2019, as valorizações remuneratórias relativas aos anos de 2018 e 2019, foram pagas progressivamente, atingindo 

os 100% apenas a partir do mês de dezembro daquele ano. 
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(d) Benefícios pós-emprego                        -                           -                           -                         -       

(e) Ajudas de Custo            10 177,00             24 566,00             21 870,41  -       14 389,00    -58,57% 

(f) Restantes encargos          265 240,00           250 217,00           244 872,00           15 023,00    6,00% 

(g) Rescisões/indemnizações                 925,00               1 407,00                  696,00  -            482,00    -34,26% 

      

N.º Total Trabalhadores 179                179                 179                 -              -      

N.º Total RH (OS + Trabalhadores + Cargos de Direção)                      184(*)                       184                       184                       -                    -    

(*) Não inclui um dos vogais do CF por ter renunciado ao cargo no dia 27 de março de 2020, não tendo sido substituído até à presente data. 

 Relativamente aos gastos com Órgãos Sociais, a EDIA demonstra o cumprimento das disposições sobre 

reduções remuneratórias previstas na Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, aplicadas aos gestores públicos, 

ou seja, manteve-se a redução prevista de 5%. Refira-se a este propósito que na AG, de 23 de maio de 

2018, foi fixado o novo estatuto remuneratório dos membros dos órgãos sociais para o mandato 2018-2020, 

incorporando também a Declaração Anual sobre Política de Remuneração dos membros dos Órgãos de 

Administração e Fiscalização da EDIA. Na AG, de 4 de outubro de 2019, foi votada favoravelmente a 

Declaração sobre Política de Remuneração dos membros dos órgãos de Administração e de Fiscalização 

da EDIA, em cumprimento do disposto no artigo 20.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho. 

 Em cumprimento do disposto no artigo 32.º do EGP, a Empresa confirma que nenhum dos membros da 

Administração utilizou cartões de crédito15, nem foram reembolsadas despesas incorridas a título de 

representação pessoal; 

 Sublinha-se ainda que em 2020 não foram atribuídos prémios de gestão; 

 No âmbito dos procedimentos da contratação pública, a EDIA rege-se pelo Código dos Contratos Públicos. 

Nessa medida, para a realização de despesas cujo valor estimado seja superior a € 5.000, utiliza o recurso 

ao procedimento de ajuste direto o que implica, em regra, o convite a pelo menos cinco entidades, contendo 

a fundamentação da necessidade de recurso àquele procedimento; 

 Refira-se, igualmente, que no ano de 2020, não foram adjudicados pela Empresa contratos com valor 

superior a € 5.000.000,00, nem submetidos a visto do Tribunal de Contas; 

 Importa destacar sobre este tema, que a EDIA incorporou no respetivo manual de procedimentos interno 

melhorias nos procedimentos de contratação, nomeadamente, a obrigação de incluir a fundamentação da 

necessidade de recurso ao ajuste direto, em especial sobre a impossibilidade de satisfação da necessidade 

por via dos recursos próprios da Administração Pública, para além de outras alterações que visam 

corresponder à garantia da legalidade e dos Princípios Normativos da Contratação Pública; 

 No que se refere ao Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), recorda-se que a EDIA aderiu àquele 

sistema16, através da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (ESPAP), utilizando-

o para a aquisição de viaturas em regime de aluguer operacional de viaturas (AOV), bem como para bens 

e serviços necessários à sua atividade. A este propósito, refira-se que em 2020 a Empresa procedeu à 

                                                

15 Incluindo outros meios de pagamentos similares. 
16 No entanto, sublinha-se que a EDIA decidiu não aderir ao Sistema de Gestão do Parque de Veículos do Estado (SGPVE), atendendo às 
especificidades de aquisições desta plataforma não se coadunarem com as necessidades e prazos de contratação da Empresa. 
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contratação e adjudicação de 6 viaturas através daquela plataforma de compras centralizadas, bem como 

à contração do fornecimento de energia e de combustíveis; 

 Decorrente do legalmente previsto, cabe às empresas com EBITDA positivo assegurar a redução do peso 

do conjunto dos gastos com consumos, fornecimentos e serviços externos e pessoal no volume de 

negócios17. Nessa medida, o indicador registou uma melhoria de 682 pp face ao registado em 2019, 

passando dos 84,20% para os 79,23%. 

 Ainda no âmbito das medidas de redução de gastos operacionais previstas no artigo 158.º do DLEO 2019, 

destaca-se que o indicador resultante do somatório dos gastos com deslocações, ajudas de custas e 

alojamento e com a frota automóvel, regista uma redução considerável de 13,08%, devido, sobretudo, às 

obrigações de confinamento e de limitação de deslocações impostas em 2020 pelo Governo na resposta à 

crise pandémica; 

 Relativamente ao indicador referente aos gastos com estudos, projetos, pareceres e consultoria, verificou-

se também uma redução em cerca de 2,64% quando comparado com 2019; 

 No que se refere à frota automóvel, constata-se que o número de viaturas no final de 2020 é superior ao 

do ano de 2019, passando de 80 para 81 viaturas. A Empresa justifica este aumento em virtude de ter 

cedido uma viatura ao Ministério da Agricultura. 

 No que diz respeito aos gastos com a referida frota, verifica-se uma redução de 9,84% quando comparado 

com o ano de 2019, mantendo a tendência observadas nos últimos anos mais recentes; 

 O indicador relativo ao Prazo Médio de Pagamento (PMP) apurado pela Empresa, apresentou um 

agravamento significativo de 40 dias, passando de 63 dias para os 103 dias. A Empresa justifica este 

aumento devido aos atrasos, em particular, no pagamento aos fornecedores referentes aos novos 

investimentos da 2.ª fase do EFMA, resultantes do atraso e da falta de mais dotações de capital por parte 

do acionista. Ainda a propósito destes atrasos que são alheios ao órgão de gestão da Empresa, importa 

assinalar o risco de no futuro os credores em causa solicitarem eventualmente o pagamento de juros de 

mora, o que se traduzirá naturalmente em gastos adicionais;  

 Ainda sobre esta matéria, importa assinalar que, ao abrigo do previsto no n.º 2 do artigo 26.º DLEO 2019, 

as empresas do SEE que apresentarem um PMP superior a 60 dias, devem divulgar no seu site da internet 

a lista das suas dívidas certas, líquidas e exigíveis há mais de 30 dias. Para o efeito, a Empresa refere no 

Relatório que “divulga no site da EDIA, SIRIEF, SIGO uma lista atualizada das suas dívidas certas, líquidas 

e exigíveis há mais de 30 dias”; 

 A 31 de dezembro de 2020, a Empresa não identificou pagamentos em atraso ("arrears"), nos termos 

definidos pelo DL n.º 65-A/2011, de 17 de maio; 

 No que diz respeito ao cumprimento da Unidade de Tesouraria do Estado (UTE) e apesar da Empresa ter 

solicitado a dispensa do cumprimento integral da UTE, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 28.º do 

RJSPE, o IGCP concedeu para os anos de 2020 e 2021 a dispensa do referido princípio apenas para 

alguns serviços bancários, mais concretamente, para o carregamento de cartões de refeição e para os 

valores das garantias bancárias que não possam ser substituídos por depósitos caucionados. Contudo, 

apesar das referidas dispensas, a Empresa mantém outras contas fora do IGCP que identifica como 

                                                

17 O Volume de Negócios considerado para efeito do presente indicador, é corrigido pela Empresa dos subsídios à exploração e das 
indemnizações compensatórias e engloba o montante de Variação nos Inventários da produção. 
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necessárias para o recebimento de clientes até ser possível encerrar as mesmas. De destacar, neste 

âmbito, que as referidas contas fora do IGCP não foram remuneradas em 2020. 

Outras Recomendações do Acionista 

Relativamente ao cumprimento das demais orientações, salienta-se as recomendações pelo acionista emanadas 

na AG Anual da EDIA realizada em 5 de junho de 2020, para as quais a Empresa identifica no Relatório o 

cumprimento de todas com exceção de duas, uma relativa ao PMP e uma segunda no que se refere aos Gastos 

com pessoal, apresentando, para o efeito, os fundamentos ou as condicionantes não imputáveis à Empresa que 

explicam o não cumprimento das recomendações em causa e conforme já detalhado anteriormente. 

PARECER 

De acordo com o que precede e tendo em consideração os elementos disponibilizados, bem como as conclusões 

constantes da Certificação Legal de Contas, do Relatório Adicional de Auditoria e do Relatório de Auditoria Externa 

sobre as Demonstrações Financeiras, o Conselho Fiscal é de parecer que: 

1 -  Seja aprovado o Relatório e Contas de 2020 (bem como o RGS), atento à reserva e às ênfases expressas 

na Certificação Legal das Contas; 

2 -  Seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração em 

conformidade com as disposições legais em vigor, no sentido do Resultado Líquido negativo, no montante 

de € 13.855.194, seja levado a Resultados transitados. 

Por último, o Conselho Fiscal regista com apreço e agradece toda a colaboração que lhe foi prestada ao longo do 

ano de 2020 pelo Conselho de Administração e pelos colaboradores da EDIA, bem como pelo ROC e pelos 

Auditores Externos. 

Lisboa, 31 de maio de 2021 
 

O Conselho Fiscal, 
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Sara Simões Duarte Ambrósio 

 (Presidente) 
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Nelson Costa Santos  

(Vogal) 
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