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I. - SÍNTESE (SUMÁRIO EXECUTIVO)
Boas Práticas de Governo Societário
1. Menção às alterações mais significativas em matéria de Boas Práticas de
Governo Societário adotadas em 2020.
O atual Regime do Setor Público Empresarial (SPE) foi aprovado pelo Decreto-lei n.º
133/2013, de 03 de outubro 1, na sua atual redação. Surgiu no âmbito da necessidade de
reestruturação do quadro normativo aplicável às empresas públicas, introduzindo um
alargamento na aplicação do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (RJSPE), assim
como no próprio conceito SPE, o qual integra o Setor Empresarial do Estado (SEE), onde se
insere a EDIA, e o Sector Empresarial Local (SEL).
O seu objetivo essencial foi o de implementar e assegurar um sistema de gestão de riscos,
sistema de controlo interno e sistema de auditoria interna, eficaz e em conformidade com
as orientações estratégicas destinadas ao SEE, de modo a que os mesmos se adequem à
dimensão e complexidade da gestão do Estado e das suas empresas, prosseguindo objetivos
de boa gestão, transparência, não distorção da concorrência, contratualização de serviço
público, e monitorização dos riscos relevantes assumidos por estas empresas.
É neste contexto que se enquadra a informação constante do presente relatório,
e que visa enfatizar a resposta dada pela EDIA ao cumprimento das orientações legais para
o SEE, designadamente ao nível da aferição do cumprimento das orientações relativas às
remunerações vigentes na Empresa em 2020. Assim, e nos termos e em cumprimento do
determinado pelo n.º 1 do artigo 54.º do RJSPE, o Conselho de Administração da EDIA
elaborou este obedecendo à estrutura definida pela Unidade Técnica de Acompanhamento
e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM).
No decurso do exercício de 2020, e no âmbito da gestão das atividades previstas, a EDIA
continuou a dar especial atenção às normas, procedimentos e limites estipulados pelo
Acionista Estado. A EDIA deu seguimento às medidas de contenção definidas pelo Acionista,
bem como às orientações estabelecidas noutros contratos em vigor, em consonância com os
pressupostos macroeconómicos existentes, e em respeito pelas orientações sectoriais,
objetivos financeiros e restrições orçamentais a vigorar no decurso deste período.
Nesta conjuntura apresenta-se abaixo uma síntese das intervenções da EDIA em matéria de
Boas Práticas de Governo Societário adotadas em 2020.

1Posteriormente alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.
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CAPÍTULO II do RJSPE – Práticas de bom governo

SIM

Apresentou plano de atividades e orçamento para 2020 adequado aos recursos e
fontes de financiamento disponíveis

NÃO

x

DATA
13/01/2020

Artigo 43.º
Obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do plano de atividades e
orçamento para 2020

x

Divulgou informação sobre estrutura acionista, participações sociais, operações com
participações sociais, garantias financeiras e assunção de dívidas ou passivos,
Artigo 44.º execução dos objetivos, documentos de prestação de contas, relatórios trimestrais de
execução orçamental com relatório do órgão de fiscalização, identidade e curriculum
dos membros dos órgãos sociais, remunerações e outros benefícios

-

x

Artigo 45.º

Submeteu a informação financeira anual ao Revisor Oficial de Contas, que é
responsável pela Certificação Legal das Contas da empresa

x

Artigo 46.º

Elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de ocorrências, associado
à prevenção da corrupção, de 2020

x

15/02/2021

x

04/10/2018

Artigo 47.º Adotou um código de ética e divulgou o documento

Artigo 48.º

Tem contratualizada a prestação de serviço público ou de interesse geral, caso lhe
esteja confiada

NA

NA

NA

Artigo 49.º Prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental

x

-

Artigo 50.º Implementou políticas de recursos humanos e planos de igualdade

x

15/09/2020

Evidenciou a independência de todos os membros do órgão de administração e que
Artigo 51.º os mesmos se abstêm de participar nas decisões que envolvam os seus próprios
interesses

x

04/01/2021

Evidenciou que todos os membros do órgão de administração cumpriram a obrigação
Artigo 52.º de declararem as participações patrimoniais e relações suscetíveis de gerar conflitos
de interesse ao órgão de administração, ao órgão de fiscalização e à IGF

x

04/01/2021

x

-

Artigo 53.º

Providenciou no sentido de que a UTAM tenha condições para que toda a
informação a divulgar possa constar do sítio na internet da Unidade Técnica

Apresentou o relatório do órgão de fiscalização em que é aferido constar do relatório
Artigo 54.º anual de práticas de governo societário informação atual e completa sobre todas as
matérias tratadas no Capítulo II do RJSPE (boas práticas de governação)

x

Apresentamos de seguida um resumo das principais atividades da empresa desenvolvidas
em 2020.
Em termos de governo da sociedade, na estrutura de governo da EDIA, atualmente em vigor,
o Conselho de Administração é composto por três elementos (um presidente e dois vogais),
eleitos, na Assembleia Geral de 23 de maio de 2018, para o mandato (2018-2020).
À semelhança de anos anteriores e indo de encontro às recomendações de governo
societário preconizadas pela Comissão do Mercados de Valores Imobiliários (CMVM), o
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Órgão de Administração realizou, ao longo de 2020, 58 reuniões que contaram com a
presença da totalidade dos seus membros.
O Conselho Fiscal é composto por um presidente, dois vogais e um vogal suplente, estando
em vigor um mandato de três anos (2018-2020). O Dr. Hugo Alberto Cordeiro Lobo (vogal
2 do Conselho Fiscal) cessou funções a 27 de março de 2020, não tendo sido indicado
substituto para o seu cargo até ao final do corrente ano. O Dr. Hugo Alberto Cordeiro Lobo
tinha sido eleito na Assembleia Geral de 04 de outubro de 2019 como vogal efetivo do
Conselho Fiscal para acompanhar o mandato 2018-2020, com efeitos a 21 de outubro de
2019.
No início de 2020, decorrente do CP n.º 38/2019, no qual participaram 8 concorrentes foi
deliberado pelo Conselho de Administração da EDIA na reunião de 07/01/2020
(deliberação
n.º 11/20) proceder à adjudicação da prestação de serviços de auditoria externa (BDO &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas). O contrato entrou em vigor em
janeiro de 2020 e termina no final de 2022.
A 31 de dezembro de 2020, o Capital Social da Empresa, integralmente subscrito e realizado,
ascende a 860.334.960 EUR (composto por 172.066.992 ações) e é detido a 100% pelo
Estado Português, através da DGTF.
No final de 2020, o valor do capital próprio é positivo em 47.641.672 EUR não obstante, a
Empresa continua na situação prevista no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais,
apesar de todas as garantias que o Acionista tem vindo a prestar aos financiamentos obtidos
e dos sucessivos aumentos de capital.
Quanto à análise dos valores da adesão e consumos de água nos perímetros do EFMA, a 31
de dezembro de 2019 e a 31 de dezembro de 2020, registou-se um aumento na adesão de
praticamente 9,5 % (8.925 ha), sendo a área inscrita no final do ano de 103.232 ha. O
consumo de água, no final de 2020, situou-se nos 282.563.426 m3, valor um pouco inferior
ao consumo verificado no período homólogo.
O projeto Alqueva tem contribuído, ao longo dos anos, de forma significativa, para o
desenvolvimento na valência agrícola regional e nacional, com um esforço na construção
das infraestruturas necessárias para regar os 170.000 ha previstos, 120.000 ha atingidos
com a conclusão da 1.ª Fase e 50.000 ha com a construção de novas áreas de regadio. Estas
infraestruturas permitem, para além da incontornável ampliação do benefício hidroagrícola
do projeto, o cumprimento de diferentes objetivos, como a produção hidroelétrica, o
abastecimento público e industrial, a preservação ambiental e patrimonial e o ordenamento
do território e o combate às alterações climáticas.
É no contexto desta realidade que surge o Programa Nacional de Regadios (PNRegadios),
uma iniciativa do Governo que, no global, vai criar mais 90.000 ha de regadio até 2023 e que
inclui ampliação de 50.000 ha do EFMA. Aprovado pelo Estado Português, em outubro de
2018, e financiado através do BEI e do CEB, no início de 2019, deu-se início à preparação da
operacionalização do PNRegadios, verificando-se, em 2020, um verdadeiro impulso no
arranque
da construção das primeiras infraestruturas da 2.ª fase do projeto Alqueva.
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2020 também ficou marcado pelo agravamento da pandemia provocada pelo COVID-19, que
apanhou o mundo de surpresa, levando o País ao estado de calamidade e posterior estado
de emergência. Cabe referenciar o Despacho n.º 4146-A/2020 2, de 03 de abril
(regulamentação especificamente aplicável à EDIA/EFMA), emitido pelo Gabinete da
Ministra da Agricultura que, no seu n.º 4, estabelece as seguintes orientações relativas à
EDIA, durante o contexto da pandemia:
“4 — De forma a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade da prestação dos
serviços públicos de abastecimento de água para o exercício da atividade agrícola,
deve a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S. A., continuar a
garantir as seguintes atividades essenciais:
a) Gestão e exploração dos sistemas de abastecimento, assegurando o
funcionamento das redes de adução e distribuição, bem como de todos os
equipamentos e infraestruturas;
b) A avaliação e reporte imediato de perturbações no exercício das atividades
previstas na alínea anterior.”
Tendo a EDIA a seu cargo o fornecimento de água para rega bem como para reforço do
abastecimento público e industrial, estas orientações visaram assegurar e garantir o regular
funcionamento deste serviço essencial para o funcionamento da nossa sociedade. A
Empresa continuou assim a garantir o fornecimento de água aos seus clientes bem como o
apoio que tem vindo a prestar, fazendo de Alqueva o exemplo de uma agricultura solidária.
A Empresa, atualmente, conta com 179 colaboradores, entre efetivos e contratados a termo.
Com o surgimento da pandemia de COVID-19, tomou diversas medidas de proteção, dando
cumprimento ao Plano de Contingência específico, aprovado em março de 2020, bem como
às orientações emanadas da Direção Geral de Saúde (DGS). Nos casos em que as naturezas
das funções o permitiam, os colaboradores foram colocados em teletrabalho e a redução do
número de colaboradores para um em cada sala/gabinete, com rotação semanal. O
atendimento de clientes passou a ser feito por telefone e/ou mail.
A nível infraestrutural, cabe destacar, no início de 2020, a conclusão da obra da empreitada
de construção e de fornecimento de equipamentos para a instalação de três grupos
adicionais na estação elevatória de São Pedro da rede primária, no subsistema de Pedrógão.
O reforço da capacidade de adução da estação elevatória dos Álamos, com instalação de mais
dois grupos, permitindo, assim, duplicar a capacidade instalada de forma a garantir as
crescentes exigências de água no subsistema de Alqueva, viu a sua conclusão adiada para
2021. Devido à pandemia diversos trabalhos deste projeto foram suspensos, durante algum
tempo, o que condicionou a finalização deste contrato e originou a necessidade de uma
prorrogação de prazo. Ainda nesta grande infraestrutura (estação elevatória dos Álamos)
foi contratualizado o reforço da estrutura de fixação dos grupos 1 e 2, no final do ano.

2

Despacho n.º 4146-A/2020 - Estabelece os serviços essenciais e as medidas necessárias para garantir as condições de
normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços agrícolas e pecuários, e os essenciais à
cadeia agroalimentar, no quadro das atribuições dos organismos e serviços do Ministério da Agricultura.
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Durante o ano de 2020, decorreram os trabalhos das empreitadas de construção da ligação
ao sistema de adução de Morgavél do EFMA, do circuito hidráulico de Viana do Alentejo, do
adutor principal de Viana e respetivo bloco de rega, do circuito hidráulico e bloco de CubaOdivelas e do circuito hidráulico e bloco de Évora.
Os trabalhos decorreram dentro do previsto, atendendo aos condicionamentos gerados
pelo contexto da crise pandémica nacional e mundial.
Prevê-se que até ao final de 2021 entrem em operação cerca de 10 mil ha nos blocos de
Évora, Viana e Cuba – Odivelas.
Por último, no 2.º semestre, decorreram as consignações das seguintes empreitadas de:
▪
▪
▪

Remodelação da estação elevatória da Lage (Intervenção de 1ª fase);
Fornecimento e instalação de comportas de regulação do troço final da ligação
Loureiro-Alvito; e
Fornecimento de instalação do reforço da estação elevatória de Pedrógão – Margem
Direita.

Quanto às centrais fotovoltaicas da Lage e Cuba-Este, encontram-se fisicamente concluídas,
decorrendo trabalhos de desenvolvimento dos sinóticos da supervisão, programação de
variáveis e parametrizações de equipamentos.
Com o objetivo de reduzir os custos energéticos das suas infraestruturas, a EDIA tem vindo
ainda a desenvolver procedimentos para a construção de centrais fotovoltaicas, que no
conjunto representam uma capacidade de 50 MW e que permitem uma produção de 85 GWh
(ano médio), a instalar nos espelhos de água junto às principais estações elevatórias da rede
primária do EFMA. Prevendo-se que existam condições para o lançamento do respetivo
concurso em 2021.

Relatório
136

de

Boas

Práticas

de

Governo

Societário

2 0 2 0 / P á g i n a 9|

II. - MISSÃO, OBJETIVOS E POLÍTICAS
1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e
dos valores que orientam a empresa (vide artigo 43. º do RJSPE).
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
A EDIA tem como principal “Visão”:
▪

Consolidar a EDIA no contexto regional e nacional como Empresa de referência nas
suas áreas de atuação, orientada estrategicamente com base nos eixos prioritários
do Empreendimento, assente no recurso água e no aumento da produção e
rentabilização dos investimentos nas infraestruturas criadas.

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.
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2. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia
definida (vide artigo 38. º do RJSPE).
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.

Linhas de Ação
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assegurar a boa gestão do recurso água;
Reduzir os gastos energéticos por via da construção de centrais fotovoltaicas junto
às principais estações elevatórias;
Promover e divulgar o Empreendimento e as suas valências;
Minimizar e compensar os impactos ambientais e divulgar as estratégias ambientais
adotadas;
Utilizar as ferramentas mais inovadoras no exercício das suas funções de forma a
prestar um serviço de máxima qualidade; e
Ajustar, sempre que necessário, os procedimentos à legislação e regulamentação
aplicáveis.

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.
a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao
desenvolvimento da atividade empresarial a alcançar em cada ano
e triénio, em especial os económicos e financeiros.
As orientações estratégicas e objetivos da empresa, para o ano de 2020, não foram definidas
pelo Acionista.
Realce-se, no entanto, que a EDIA tem como único fim, o cumprimento dos objetivos
atribuídos à Empresa pelo Acionista Estado, tendo a atividade da Empresa sido norteada de
acordo com a proposta de Plano de Atividades e Orçamento – 2020 e demais orientações
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emanadas pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) e pela Direção-Geral do
Orçamento (DGO).
A EDIA iniciou a construção da 2.ª fase do projeto, cujo financiamento foi aprovado pelos
BEI – Banco Europeu de Investimento e CEB – Banco de Desenvolvimento do Conselho da
Europa no final de 2017.
A estratégia de redução dos encargos energéticas através da instalação de centrais
fotovoltaicas junto às principais estações elevatórias do Empreendimento também registou
uma evolução, por um lado pela construção das centrais fotovoltaicas de Cuba- Este e Lage
e, por outro, pela preparação do concurso público para a construção de várias centrais
fotovoltaicas junto das principais estações elevatórias da rede primária do EFMA, cujo
financiamento também está assegurado por via de empréstimo bancário obtido junto do
CEB com participação do Estado.
De seguida serão elencados os resultados de gestão alcançados durante o exercício de 2020,
designadamente, ao nível da área de regadio, concursos lançados, adjudicações ocorridas
em 2020 e indicadores financeiros.
Área de Regadio
O EFMA é um projeto centrado na barragem de Alqueva, a maior reserva estratégica de água
da Europa. A albufeira de Alqueva, estende-se por 83 km e ocupa uma área de 250 km2. A
capacidade total de armazenamento da albufeira de Alqueva é de 4.150 milhões de m3,
sendo de 3.150 milhões o seu volume utilizável em exploração normal.
O Sistema Global de Alqueva tem em exploração, atualmente, 120.000 ha de regadio que
compõem o EFMA. O incremento da área regada ao longo da última década, permitiu a
progressiva alteração do modelo da agricultura alentejana, tradicionalmente assente no
sequeiro e que agora, com a garantia de água de Alqueva, gera novas oportunidades nas
culturas de regadio e abre portas às agroindústrias.
Com o início das infraestruturas afetas à 2.ª fase do projeto, que compreende a instalação
de 50.000 ha de regadio, Alqueva em 2023 tem como objetivo atingir um total de 170.000
ha de regadio em exploração.
Relativamente à análise dos valores da adesão e consumos de água nos perímetros do EFMA
a 31 de dezembro de 2019 e a 31 de dezembro de 2020, registou-se um aumento na adesão
de cerca 9,5% (8.925 ha), sendo a área inscrita no final do ano de 103.232 ha.
Quanto ao consumo de água até 31 de dezembro de 2020 situou-se nos 282.563.426 m3,
valor inferior ao consumo verificado no período homólogo. Esta redução é uma
consequência das condições meteorológicas sentidas em 2020, marcado por alguns
períodos de pluviosidade. A diminuição apurada situou-se em cerca de 3,67 % (10.776.725
m3), sendo essa redução, em termos absolutos, mais acentuada no subsistema de Pedrógão.
Área inscrita e consumos nos anos de 2020, 2019 e 2018 foi:
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2020
Perímetros sob gestão da EDIA

Área
Beneficiada
(ha)

2019
Consumos

Área Inscrita
(ha)
%

Área Inscrita
(ha)
%

m3

2018
Consumos
m3

Área Inscrita
(ha)
%

Consumos
m3

Entrada em exploração até 2010

18 754

20 666

110,19

53 129 903

17 030

90,81

55 395 369

15 597

83,17

43 217 499

Monte Novo
Alvito - Pisão
Pisão
Entrada em exploração em 2011

7 714
8 452
2 588
26 417
4 216
5 118
2 522
5 463
4 698
4 400
9 278
1 050
8 228
4 016
4 016
19 634
5 600
7 999
6 035
30 381
3 903
5 103
4 698
5 863
4 664
2 117
4 033

11 124
7 794
1 747
22 934
4 145
3 254
2 129
4 646
4 838
3 922
7 362
903
6 460
3 937
3 937
22 604
7 121
8 311
7 172
25 729
2 937
4 740
3 599
5 005
4 396
2 050
3 002

144,21
92,22
67,51
86,81
98,31
63,58
84,41
85,04
102,99
89,14
79,35
85,98
78,51
98,04
98,04
115,13
127,17
103,90
118,85
84,69
75,25
92,89
76,61
85,36
94,26
96,81
74,43

22 823 126
23 476 224
6 830 553
60 116 751
11 458 886
8 567 829
3 900 577
10 445 720
14 399 208
11 344 531
22 637 993
3 513 882
19 124 111
7 724 279
7 724 279
67 056 544
22 616 616
23 979 257
20 460 671
71 897 956
6 625 635
16 815 587
9 041 618
18 325 437
12 550 755
3 777 289
4 761 635

8 287
7 085
1 657
22 766
4 113
3 629
2 008
4 302
4 810
3 904
6 683
878
5 805
3 616
3 616
20 797
6 607
7 269
6 921
23 416
2 772
4 546
3 338
4 503
3 743
1 938
2 576

107,43
83,83
64,03
86,18
97,56
70,91
79,62
78,75
102,38
88,73
72,03
83,62
70,55
90,04
90,04
105,92
117,98
90,87
114,68
77,07
71,02
89,08
71,05
76,80
80,25
91,54
63,87

22 332 704
25 048 992
8 013 673
65 859 529
12 286 453
10 991 045
4 607 549
10 913 722
14 393 037
12 667 723
22 598 402
3 827 436
18 770 966
9 886 515
9 886 515
70 777 891
23 095 026
23 692 320
23 990 545
68 822 445
6 965 100
15 067 918
9 545 476
18 599 579
11 597 273
3 981 993
3 065 106

6 705
7 275
1 617
19 009
2 818
3 185
1 942
3 882
3 930
3 252
6 564
757
5 807
3 585
3 585
18 715
6 412
6 678
5 625
19 326
1 915
4 106
2 886
4 172
3 174
1 817
1 256

86,92
86,07
62,48
71,96
66,84
62,23
77,00
71,06
83,65
73,91
70,75
72,10
70,58
89,27
89,27
95,32
114,50
83,49
93,21
63,61
49,06
80,46
61,43
71,16
68,05
85,83
31,14

20 270 244
17 237 776
5 709 479
44 903 005
7 819 922
8 821 612
3 286 987
7 045 735
9 345 804
8 582 945
16 927 668
3 151 000
13 776 668
6 692 371
6 692 371
47 299 975
14 908 155
16 392 004
15 999 816
38 065 737
3 778 248
9 000 337
4 257 829
10 807 700
5 470 049
3 111 751
1 639 823

108 480

103 232

95,16

282 563 426

94 308

86,94

293 340 151

82 797

76,32

197 106 255

56 005
28 562
23 913

53 227
25 580
24 425

95,04
89,56
102,14

146 614 084
65 459 698
70 489 644

47 955
24 043
22 309

85,63
84,18
93,29

149 464 419
67 706 773
76 168 959

41 853
20 883
20 060

74,73
73,11
83,89

106 113 264
41 101 100
49 891 891

108 480

103 232

95,16

282 563 426

94 308

86,94

293 340 151

82 797

76,32

197 106 255

Alfundão
Ferreira, Figueirinha e Valbom
Orada - Amoreira
Brinches
Brinches - Enxoé
Serpa
Entrada em exploração em 2012
Loureiro-Alvito
Ervidel
Entrada em exploração em 2013
Pedrógão - Margem Direita
Entrada em exploração em 2015
Cinco Reis - Trindade
Baleizão - Quintos
São Pedro - Baleizão
Entrada em exploração em 2016
Vale de Gaio
Beringel - Beja
Pias
S. Matias
Caliços - Machados
Caliços - Moura
Roxo - Sado

TOTAL
Subsistema Alqueva
Subsistema Ardila
Subsistema Pedrógão

TOTAL

* Dados CIEFMA de 13 de janeiro de 2021. Ocasionalmente, podem ocorrer pequenas alterações nos valores comparativos de períodos anteriores

Nos quadros seguintes, podemos observar os reforços de água efetuados às albufeiras,
origens de água, sobretudo, de perímetros confinantes e de abastecimento público e o
consumo associado às captações diretas.
Relativamente aos perímetros confinantes registou-se até ao final de 2020 um valor de
93.082.387 m3 o que refletiu um aumento face ao consumo observado no período homólogo.
O acréscimo verificado no reforço das albufeiras foi de cerca de 34.415.445 m3 devido à
necessidade de aumentar os abastecimentos, após verificarem-se níveis de armazenamento
muito baixos no final de 2019.
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(m 3)

Reforço de Albufeiras

2 020

2 019

-

3 297 938

Campilhas e Alto Sado

11 894 677

21 499 319

Águas de Santo André

11 122 151

-

Vigia

3 145 870

2 403 725

Enxoé*

1 234 479

211 680

647 507

2 550 795

Roxo**

26 856 703

5 608 485

Odivelas

37 002 000

23 095 000

1 179 000

-

93 082 387

58 666 942

Vale de Gaio

Monte Novo

Luz
Total

* Sem caudalímetro instalado, valor calculado por estimativa e validado pela AgdA.
** Para o Roxo deve ser feita a diferença entre os volumes aduzidos e recebidos
Aduzido - Recebido no ano (57.538.000-30.681.297=26.856.703)

O consumo associado às captações diretas registou durante o ano de 2020, um valor de
19.261.730 m3, o que refletiu uma diminuição face ao consumo observado no período
homólogo. Justificado, tal como na redução da adução aos perímetros, pelas condições
meteorológicas verificadas no período.
(m 3)

Captações Diretas
Consumo (m3)

2020

2019

19 261 730

22 686 411

Conclui-se, da análise dos quadros anteriores, que o volume total de água distribuída,
durante o ano de 2020 foi de cerca de 394,91 hm3. Comparando-se esse valor de 2020,
com o valor verificado em 2019 (374,69 hm3), verifica-se um acréscimo de cerca de 5,39 %
(20,21 hm3).
(m 3)

2020

2019

Perímetros de Alqueva

282 563 426

293 340 151

Abastecimentos

93 082 387

58 666 942

Captações Diretas

19 261 730

22 686 411

Total Consumos

394 907 543

374 693 504

Concursos Públicos Lançados
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No quadro abaixo, apresentam-se os concursos públicos que foram lançados durante o ano
de 2019 e que foram adjudicados em 2020.
(em EUR)

Número CP

Data
de
Adjudicação

Gestão e fiscalização da empreitada de construção do circuito hidráulico de Viana do Alentejo

05/2019

03/03/2020

339 220,00

Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória de Pedrógão MD

16/2019

27/10/2020

3 122 438,00

Prestação de serviços de auditoria às contas semestrais e anuais da EDIA

38/2019

07/01/2020

92 760,00

39/2019

07/01/2020

852 877,37

43/2019

14/01/2020

162 327,05

44/2019

04/02/2020

52 930,80

45/2019

03/03/2020

168 432,00

Designação

Contrato de seguros de acidentes de trabalho, saúde, frota automóvel, responsabilidade civil extracontratual e
marítimo de embarcações
Prestação de serviços de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos do EFMA para a fase de
exploração-2020/2021
Prestação de serviços de trabalho temporário em regime de contrato de trabalho a termo incerto de pessoal na
área da Gestão Administrativa e Financeira
Fornecimento e montagem de máquina limpa-grelhas e de grelhas na tomada de água do reservatório da
Cegonha

Valor
de
Adjudicação

Em 2020 foram lançados e adjudicados os concursos públicos elencados no quadro
seguinte:
(em EUR)

Número CP

Data
de
Adjudicação

Prestação de serviços de comunicações

01/2020

11/02/2020

137 600,79

Monitorização de linaria ricardoi na rede secundaria de rega (2020-2021)

02/2020

07/04/2020

23 269,52

Monitorização da comunidade de larvas ciprinícolas em massas de água das bacias hidrográficas do Guadiana
e do Sado (2020)

03/2020

24/03/2020

75 000,00

Monitorização da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisão (2020-2022)

04/2020

07/04/2020

38 000,00

Fornecimento de 4 viaturas na modalidade de AOV (aluguer operacional de viatura)

05/2020

24/03/2020

21 068,80

Trabalho temporario em regime de contrato de trabalho a termo incerto de pessoal na area das expropriações

06/2020

31/03/2020

106 426,56

Monitorização da avifauna na rede secundaria de rega do EFMA 2020-2021

07/2020

19/05/2020

125 985,00

Contrato de licenciamento para produtos Microsoft

08/2020

28/04/2020

173 929,70

Fornecimento de 2 viaturas ligeiras de mercadorias

09/2020

16/06/2020

38 352,00

Prestação de Serviços de trabalho temporario em regime de contrato de trabalho a termo incerto de pessoal na
area da manutenção eletrica e mecânica

10/2020

02/06/2020

118 357,08

Empreitada para remodelação da Estação Elevatoria da Laje (intervenção de 1ª fase)

11/2020

28/07/2020

177 700,00

Empreitada de fornecimento e instalação de comportas de regulação automatica no troço final da ligação
Loureiro-Alvito

12/2020

11/08/2020

124 900,00

Aquisição de barreiras de contenção de plantas aquáticas

13/2020

29/09/2020

88 900,00

Prestação de serviços de limpeza de canais, reservatórios em infraestruturas primárias do EFMA

14/2020

29/09/2020

213 338,24

Monitorização do solo nos blocos de rega do EFMA-Zona A-Fase de exploração 2020

15/2020

08/09/2020

59 730,74

Renovação da sinalização de segurança da Barragem de Alqueva

16/2020

20/10/2020

78 500,00

Monitorização dos recursos hidricos superficiais da rede primaria do EFMA

17/2020

03/11/2020

353 523,85

Prestação de serviços de Reparação de valvulas da Estação Elevatoria da Amoreira e da Barragem da Lage

18/2020

17/11/2020

33 890,00

Alojamento de solução de gestão documental, respetivos serviços de manutenção, gestão e integração com os
sistemas da EDIA

21/2020

17/11/2020

163 705,00

Prestação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos das estações elevatorias de Pedrogão Margem Direita e Alamo

25/2020

29/12/2020

40 000,00

Designação
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Por fim, apresentam-se os concursos públicos que foram lançados em 2020, mas que não
foram adjudicados no decorrer deste ano:
(em EUR)

Designação
Prestação de serviços de manutenção preventiva das instalações de alta tensão (60Kv) media tensão
(6_11_30Kv) e baixa tensão (0,4Kv) da rede primaria do EFMA
Fornecimento, montagem e manutenção preventiva de caudalimetros na rede primaria e na rede secundaria do
EFMA
Prestação de serviços para caracterização da situação de referencia para os blocos de rega de Cuba-Odivelas,
Reguengos, Viana do Alentejo e Evora (2021-2022)
Prestação de serviços para gestão e fiscalização da empreitada de construção do posto de observação e
comando e centro de interpretação-Barragem de Alqueva
Fornecimento de viaturas em AOV - 9 viaturas ligeiras de passageiros, 2 viaturas ligeiras de mercadorias 4x4 3
lugares e 5 viaturas ligeiras de passageiros electricas necessarias à EDIA no decorrer do 1.º semestre de 2021
Monitorização da avifauna na rede secundaria de rega do EFMA 2021-2022

Número CP

Data
de
Lançamento

19/2020

19/10/2020

100 000,00

22/2020

23/11/2020

221 700,00

23/2020

17/11/2020

65 000,00

24/2020

18/11/2020

200 000,00

26/2020

26/11/2020

333 120,00

27/2020

21/12/2020

140 000,00

Preço Base

Indicadores Financeiros
Conforme estipulado na Resolução de Conselhos de Ministros n.º 70/2008 e posteriormente
revogada pelo DL n.º 133/2013, de 3 de outubro, os indicadores financeiros que se aplicam
à realidade da EDIA constam do quadro seguinte:

Indicadores Financeiros
Eficiência
Custos Operacionais/EBITDA
Custos com o Pessoal/EBITDA
Taxa de Variação dos Custos com o Pessoal

Ano 2020
245,19%
57,06%
4,47%

Prazo Médio de Pagamentos
Prazo Médio de Pagamentos
Evolução (dias) face ao ano anterior (período homólogo)

Ano 2020
103
40

Rentabilidade e Crescimento
EBITDA/Receitas
Taxa de Crescimento das Receitas

Ano 2020
32,55%
7,83%

Remuneração do Capital Investido
Resultado Líquido/Capital Investido

Ano 2020
-1,61%
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b) Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos
desvios verificados e das medidas de correção aplicadas ou a
aplicar.
Ver ponto anterior.

3. Fatores-críticos de sucesso de que dependem 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. Contribuindo para a promoção do
desenvolvimento económico e social da sua área de intervenção, e com a reserva estratégica
de água que constitui a albufeira de Alqueva, o Empreendimento assume especial
importância no contexto da disponibilização de recursos hídricos para a implementação de
novas atividades económicas. Desta feita, e 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-críticos de sucesso para os
resultados da Empresa:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

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 de carbono 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.
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4. Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos
ministérios sectoriais, designadamente as relativas à política setorial a
prosseguir, às orientações específicas a cada empresa, aos objetivos a alcançar
no exercício da atividade operacional e ao nível de serviço público a prestar
pela
empresa
(vide n.º 4 do artigo 39.º do RJSPE).
No Ponto “Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao desenvolvimento da
atividade empresarial a alcançar em cada ano e triénio” é apresentada resposta a esta
questão (pág. 11). Referencie-se, por outro lado, 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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III. - ESTRUTURA DE CAPITAL
1.

Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário
ou capital social, número de ações, distribuição do capital pelos acionistas,
etc.), incluindo indicação das diferentes categorias de ações, direitos e
deveres inerentes às mesmas e percentagem de capital que cada categoria
representa (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE).

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:
1. As ações representativas do capital social da EDIA realizado pelo Estado são detidas pela
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), 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, 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, salvo quando a gestão
das ações seja cometida a outra entidade nos termos do número anterior.
A 31 de dezembro de 2020, o Capital Social da Empresa, integralmente subscrito e realizado,
ascende a 860.334.960,00 EUR (composto por 172.066.992 ações), e é detido a 100% pelo
Estado Português, através da DGTF. A variação ocorrida em 2020 (21.524.640,00 EUR e
4.304.928 novas ações) decorre das seguintes emissões de ações com o valor nominal de 5
EUR cada:
▪
▪
▪

11 de março de 2020: Emissão de 673.928 novas ações, com o valor nominal de 5
EUR cada, realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado foi de
3.369.640,00 EUR;
7 de agosto de 2020: Emissão de 866.000 novas ações, com o valor nominal de 5
EUR cada, realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado foi de
4.330.000 EUR; e
6 de outubro de 2020: Emissão de 2.765.000 novas ações, com o valor nominal de 5
EUR cada, realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado foi de
13.825.000 EUR.

2. Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade
das ações.
Estatutariamente não existem limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações
da Empresa.
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3. Existência de acordos parassociais que sejam do conhecimento da empresa e
possam conduzir a eventuais restrições.
Não se aplica. O Capital Social da EDIA é detido a 100% pelo Estado Português, através da
DGTF.
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IV. - PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS

1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (empresa)
que, direta ou indiretamente, são titulares de participações noutras empresas,
com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos imputáveis, bem
como da fonte e da causa de imputação nos termos do que para o efeito estabelece
o Código das Sociedades Comerciais (CSC) no seu artigo 447.º (vide alíneas a) e b)
do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE).
A EDIA é titular de participações nas seguintes entidades (empresas participadas): Centro
Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR); Águas do Vale do Tejo (AdVT) e Agência de
Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL). As percentagens de capitais detidas nessas
entidades são as que de seguida se elencam:
▪
▪
▪

COTR – 9,82%;
AdVT – 0,30%; e
ADRAL – 4,11%.

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
José Manuel Godinho Calado (representação da DRAPAL)

▪

Assembleia Geral
Presidente
João Campelo – DGADR
Vogal
Miguel Elias (UE)
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Secretário
Francisco Mata (Ateva)
ÁGUAS DO VALE DO TEJO (AdVT)
▪

Mesa da Assembleia Geral
Presidente
Fernando Manuel Tinta Ferreira
Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha
Vice-Presidente
Paulo Manuel Marques Fernandes
Secretária
Ana Cristina Rebelo Pereira

▪

Conselho de Administração
Presidente Executivo
José Manuel Leitão Sardinha
Vogal Executivo
Luísa Maria Branco dos Santos Mota Delgado
Vogal Executivo
Rui Manuel Gonçalves Lourenço
Vogal Executivo
Telma Susana Rodrigues Correia
Vogal Não Executivo
José Correia da Luz (Presidente da Câmara Municipal do Crato)
Vogal Não Executivo
Alda Maria das Neves Carvalho (Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de
Pera)
Vogal Não Executivo
Jorge Manuel Alves de Faria (Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento)

▪

Conselho Fiscal
Presidente
Ana Isabel Abranches Pereira de Carvalho Morais
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Vogal Efetivo
Claudia Maria Veiga Tavares da Silva
Vogal Efetivo
Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho
Vogal Suplente
Eduardo Manuel Silva Lima
▪

Comissão de Vencimentos
Presidente
Luís Miguel Ferro Pereira (Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Rodão)
Vogal Efetivo
Carla da Conceição Afonso Correia
Vogal Efetivo
AdP-Águas de Portugal, SGPS S.A.

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO (ADRAL)
▪

Mesa da Assembleia Geral
Presidente
CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
Representada pelo Dr. Roberto Pereira Grilo
Secretários
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo
Representada pelo Dr. António Ceia da Silva
ACOS – Associação de Criadores de Ovinos do Sul
Representada pelo Eng.º Rui Manuel Inácio Garrido

▪

Conselho de Administração
Presidente
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
Representada pelo Dr. José Gabriel Paixão Calixto
Vice-presidente
EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva
Representada pela Dr.ª Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo
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Vogais
A.N.J.E. - Associação Nacional de Jovens Empresários - Núcleo de Évora
Representada pelo Dr. Hugo Filipe da Silva Serra Lopes
APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A.
Representada pelo Dr. José António Chocolate Contradanças
CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo
Representada pelo Dr. Carlos Manuel da Encarnação Nogueiro
CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo
Representada pelo Dr. Jorge Paulo Colaço Rosa
DECSIS – Sistemas de Informação, S.A.
Representada pelo Eng.º Rui Alexandre Chibante Barroso
FENACAM - Federação Nacional da Caixas de Crédito Agrícola Mútuo FCRL
Representado pelo Dr. Paulo Jorge de Magalhães Bayan Ferreira
Instituto Politécnico de Beja
Representada pelo Dr. João Martim de Portugal e Vasconcelos Fernandes
MONTE – Desenvolvimento Alentejo Central - ACE
Representada pelo Dr. Ângelo João Guarda Verdades de Sá
NERBE – AEBAL - Núcleo Empresarial da Região de Beja – Associação Empresarial
do Baixo Alentejo e Litoral
Representada pelo Luís Vasco Gonçalves Martins Borba
NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora
Representada pelo Eng.º Vítor Paulo Malta Barbosa
NOVADELTA – Comércio e Indústria de Cafés, Lda
Representada pela Dr.ª Maria Cristina Cordeiro Batista
Universidade de Évora
Representada pelo Dr.ª Maria Cesaltina Charréu Frade Semedo Louro
AICEP Global Parques - Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S.A.
Representada pelo Dr. Filipe Santos Fernandes da Costa
▪

Conselho Fiscal
Presidente
Fundação Eugénio de Almeida
Representado pela Dr.ª Maria do Céu Baptista Ramos
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Vogais
NERPOR – Núcleo Empresarial da Região de Portalegre/Associação Empresarial
Representada pelo Dr. Jorge Firmino Rebocho Pais
Revisor Oficial Contas
Rosário, Graça & Associados, SROC, LDA
Representada pela Dr.ª Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho
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).

2. Explicitação da aquisição e alienação de participações sociais, bem como da
participação em quaisquer empresas de natureza associativa ou fundacional
(vide alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE).
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.

3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de
administração e de fiscalização, quando aplicável nos termos do n.º 5 do artigo
447.º do CSC.
A Direção-Geral do Tesouro e Finanças detém a totalidade das ações da EDIA.

4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os
titulares de participações e a empresa.
Não existem relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a
sociedade.
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V. - ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES
A. MODELO DE GOVERNO
1. Identificação do modelo de governo adotado.
O modelo de governo societário da EDIA, S.A., o Modelo Latino – Reforçado (Modelo
Monista) visa a transparência e a eficácia da sua gestão, sendo um dos seus principais
objetivos a separação clara de poderes entre os diversos órgãos sociais da Empresa. Neste
modelo, a administração e fiscalização da sociedade é exercida através da atuação do
Conselho de Administração (que pode delegar a gestão corrente a uma Comissão Executiva,
facto que não acontece na EDIA), e dos órgãos de fiscalização [Conselho Fiscal e de um
Revisor Oficial de Contas (ROC)]. A existência de um auditor externo contribui ainda para
reforçar a credibilização das contas apresentadas pela Empresa.
Na estrutura de gestão da EDIA são Órgãos da Sociedade:
▪
▪
▪
▪

Assembleia Geral;
Conselho de Administração;
Conselho Fiscal; e
Revisor Oficial de Contas.

B. ASSEMBLEIA GERAL
1. Composição da Mesa da Assembleia Geral.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente
Dr. Henrique António de Oliveira Troncho
Secretários
Dr.ª Ana Luísa Soares
Dr. José António Brito Ramos
Designação

Mandato

Cargo

Nome

(Início - Fim)

Forma (1)

Data

(2018 - 2020)

Presidente

Henrique António de Oliveira Troncho

AG

23/05/2018

(2018 - 2020)

Secretária

Ana Luísa Soares

AG

23/05/2018

(2018 - 2020)

Secretário

José António Brito Ramos

AG

23/05/2018

Legenda:
(1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D)
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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. O Estado, através da DGTF, é Acionista único da EDIA.

C. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO
1. Regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e
substituição dos membros 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 RJSPE, 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 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.

2. Caracterização e composição do Conselho de Administração.

Designação

Mandato
Cargo

Nome

(Início - Fim)
2018-2020
2018-2020
2018-2020

Forma
Presidente *
Vogal **
Vogal ***

José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema
Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo
Jorge Manuel Vazquez Gonzalez

(1)

AG
AG
AG

Remuneração
Data

Entidade
Pagadora

23/05/2018
23/05/2018
23/05/2018

EDIA
EDIA
EDIA

Número estatutário mínimo e máximo de membros - 3/5 (conforme ponto 1 do artigo 14º dos Estatutos da EDIA)
Legenda:
(1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D)
(2) O/D - Origem/Destino
Nota:
* Data de início do 1º mandato - 02/12/2013
** Data de início do 1º mandato - 21/04/2010
*** Data de início do 1º mandato - 08/03/2012
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(O/D)

D
D
D

(2)

3. 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.

4. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um 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
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
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Atividade Profissional
Vogal do Conselho de Administração da Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A. (EDIA, S.A.) desde abril/2010
Vogal da Comissão Executiva da Direção do Núcleo Empresarial da Região de Beja
(NERBE) desde abril de 2012
Vogal do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento Regional do
Alentejo (ADRAL) desde abril de 2012
Diretora Coordenadora da Direção de Administração e Finanças da EDIA, S.A. (19992010)
Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da Gestalqueva, S.A. (20092010)
Vogal Não Executivo do Conselho de Administração da Empresa Municipal de
Turismo da Câmara Municipal de Mértola - Merturis (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)
Administrador da COBA (Consultores Obras, Barragens e Planeamento, S.A.) (20002004), 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)
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Professor Convidado na Universidade Católica de Lisboa (2003-2013), Professor
Convidado (1982-1997) e Assistente convidado (1976-1982) no Instituto Superior
Técnico

5. Evidências da apresentação das declarações de cada um dos membros do
órgão de administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização,
bem como à Inspeção-Geral de Finanças (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 RJSPE).
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.

6. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas,
dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração com
acionistas.
Não existem relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas.

7. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de
competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos
da empresa, incluindo informação sobre delegações de competências, em
particular no que se refere à delegação da administração quotidiana da
empresa.
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 os membros dos órgãos sociais;
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 dos Estatutos aprovados pelo 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 EUR;
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.

Refira-se, por outro lado, que a delegação de competência nos departamentos da sociedade,
e respetivos limites materiais, se encontra definida e formalizada na Ordem de Serviços n.º
1/2013, que define a hierarquia escalonada de delegação de competências por níveis de
responsabilidades e a forma de aprovação, conferência e validação da despesa realizada. A
Ordem de Serviços n.º 1/2013 foi aprovada através da informação interna n.º 05/CA/2012,
de 26 de dezembro de 2012.
A estrutura orgânica da EDIA e respetivos conteúdos funcionais foi aprovada pela
informação interna n.º 08/GAJ/2006, de 05 de abril de 2006. Posteriormente, nas
informações internas 04/GGRH/2012, de 19 de março de 2012, 23/DAF/DGRH/2013, de
04 de outubro de 2013, 22/DAF/DGRH/2017, de 05 de junho de 2017, e 64/DAF/DGRH de
12 de novembro de 2018, foram aprovadas alterações, estando a redação final disponível
no ANEXO 7 do presente relatório.
Informa-se ainda que o organograma da Empresa está disponível no website oficial da
Empresa (www. edia.pt) no separador “Quem somos”» “EDIA”» “Organograma”.
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https://www.edia.pt/pt/quem-somos/edia/organograma/
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;
Emitir parecer sobre 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.
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.”

8. Caracterização do 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 membros: o Presidente do
Conselho de Administração e dois Vogais. O Conselho de Administração da EDIA reúne
normalmente com uma periodicidade semanal. Ao longo do ano de 2020 o CA da EDIA
realizou
58 reuniões tendo contado, em todas elas, com a presença da totalidade dos seus membros.
b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora
do grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros
daqueles órgãos no decurso do exercício, apresentados segundo o
formato seguinte:
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Acumulação de Funções

Membro do Órgão de
Administração

Entidade

Função

Entidade Regional de Turismo do Alentejo (ERT)
José Pedro Mendes
Associação Iberlinx
Barbosa da Costa Salema
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD)
Augusta Manuel Pereira de Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL)
Jesus Cachoupo
Núcleo Empresarial da Região de Beja (NERBE)
Comissão Nacional Portuguesa das Grandes Barragens (CNPGB)

Jorge Manuel Vazquez
Gonzalez

Conselho de Região Hidrográfica do Alentejo (CRHAlentejo)
Comissão Plenária de Gestão de Albufeiras (CPGA)
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 Água das Bacias Hidrográficas Luso - Espanholas (CADC)
Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES)

A Dr.ª Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo representa a EDIA na
Público
ADRAL e no NERBE.
O Eng.º Jorge Manuel Vazquez Gonzalez é membro da Comissão Nacional
Portuguesa das Grandes Barragens (CNPGB), é o responsável da EDIA no
Conselho de Região Hidrográfica do Alentejo (CRHAlentejo), integra a
Comissão Plenária de Gestão de Albufeiras (CPGA) e a Comissão de
Público
Regulamentos de Barragens (CRB), representa a EDIA na Comissão de
Segurança de Barragens (CSB), e representa a EDIA na CADC e na
CPPMAES.

c) Órgãos da empresa competentes para realizar a avaliação de
desempenho dos administradores executivos e critérios prédeterminados para a avaliação de desempenho dos mesmos.
O Decreto-lei n.º 133/2013, de 03 de outubro, que fixa o RJSPE, introduziu alterações
importantes ao exercício da função acionista no âmbito do 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.”
No caso da EDIA, o representante do Acionista Estado avalia, anualmente, em Assembleia
Geral, o desempenho dos administradores executivos. Em 2020, e nos termos do definido
no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais, em Assembleia Geral realizada a 5 de
junho de 2020, através de videoconferência devido aos constrangimentos motivados pela
pandemia COVID 19, foi proposto e efetuada, por parte do representante do acionista
Estado, um voto de confiança no Conselho de Administração, nos órgãos de Fiscalização da
sociedade e em cada um dos membros [(Ponto 4 da Ata da referida Assembleia Geral (n.º
32)].
d) Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão, se
aplicável. Identificação das comissões, composição de cada uma
delas assim como as suas competências e síntese das atividades
desenvolvidas no exercício dessas competências.
Não aplicável. No modelo de governos societário preconizado pela EDIA
(Modelo Latino – Reforçado ou Modelo Monista) não existem comissões neste âmbito.

D. FISCALIZAÇÃO
1. Identificação do Órgão de Fiscalização.
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De acordo com o artigo 18.º do Pacto Social datado de 9 de outubro de 2020, “a fiscalização
da sociedade compete a um conselho fiscal, composto por um presidente, dois vogais
efetivos e um suplente, e a um revisor oficial de contas ou a uma sociedade de revisores
oficiais de contas”.
Conselho Fiscal:
▪

Presidente
Sara Alexandra Pereira Simões Duarte Ambrósio

▪

Vogais
Nelson Manuel Costa dos Santos
Hugo Alberto Cordeiro Lobo

▪

Vogal Suplente
Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio

Revisor Oficial de Contas:
▪

RCA – Rosa, correia & associados, SROC, S.A., representada pelo Dr. Paulo Fernando
da Silva Pedreira, como Revisor Oficial de Contas efetivo e o Dr. Luís Francisco
Pereira Rosa, como Revisor Oficial de Contas Suplente.

2. Composição do Conselho Fiscal.
Mandato

Designação
Cargo

Nome

(Início - Fim)
(2018 - 2020)
Presidente
(2018 - 2020)
Vogal (*)
(2018 - 2020)
Vogal (**)
(2018 - 2020) Vogal Suplente

Sara Alexandra Pereira Simões Duarte Ambrósio
Nelson Manuel Costa dos Santos
Hugo Alberto Cordeiro Lobo
Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio

Forma (1)

Data

AG
AG
AG
AG

23/05/2018
23/05/2018
21/10/2019
23/05/2018

Número estatutário mínimo e máximo de membros :3/3

Legenda:
(1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D)

(*) Data do primeiro mandato: 27/03/2013
(**) iniciou funções em 21/10/2019 e cessou funções a 27/03/2020

Na EDIA, o Conselho Fiscal é composto por um presidente, dois vogais e um suplente,
estando em vigor um mandato de três anos (2018-2020). A data da primeira designação dos
atuais membros do Conselho Fiscal foi 23 de maio de 2018, sendo 31 de dezembro de 2020
a data correspondente ao término do respetivo mandato. O Dr. Hugo Alberto Cordeiro Lobo
(Vogal 2 do Conselho Fiscal) cessou funções a 27 de março de 2020, não tendo sido indicado
substituto para o seu cargo. O Dr. Hugo Alberto Cordeiro Lobo tinha sido eleito na
Assembleia Geral de 04 de outubro de 2019 como vogal efetivo do Conselho Fiscal para
acompanhar o mandato 2018-2020, com efeitos a 21 de outubro de 2019.
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3. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Órgão de
Fiscalização.
Conselho Fiscal
Sara Alexandra Ribeiro Pereira Simões Duarte Ambrósio
Presidente do Conselho Fiscal
Data de Nascimento: 13 de julho de 1971
Habilitações Académicas
Pós-graduação em Direito do Setor Empresarial do Estado, das Regiões Autónomas
e das Autarquias Locais pelo ICJP/IDEFF, da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa
Pós-graduação em Contencioso Administrativo, ICJP, da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa
Pós-graduação em Estudos Europeus, Instituto Superior de Economia e Gestão
Licenciada em Direito, pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Atividade Profissional
De junho de 2016 a julho de 2017 Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos e
Coordenação, da Direção de Serviços Jurídicos e de Coordenação, na Direção Geral
do Tesouro e Finanças
Desde agosto de 1997, técnica superior especialista em orçamento e finanças
públicas na Divisão de Assuntos Jurídicos e Coordenação, da Direção de Serviços
Jurídicos e de Coordenação, na Direção Geral do Tesouro e Finanças
Outras atividades e cargos:
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Portugal Capital Ventures –
Sociedade de Capital de Risco (2016-2017 e 2018-2020)
Vogal efetiva do Conselho Fiscal da APSS – Administração dos Portos de Setúbal e
Sesimbra (2008-2010, 2013-2015, 2016-2018)
Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes do Fundo de Capital de Risco
Portugal Ventures, do Fundo de Capital de Risco PV Valor e do Fundo de Capital de
Risco PV Valor 2, em representação da DGTF (2014-2018)
Vogal Suplente do Conselho Fiscal da AdP – Águas de Portugal, SGPS, SA (20182020)
Vogal Suplente do Conselho Fiscal dos CTT – Correios de Portugal (2012-2014)
Vogal da Comissão de Fixação de Remunerações da LUSA – Agência de Notícias de
Portugal, SA (2012-2014)
Secretária da Mesa da Assembleia Geral da APS – Administração Porto de Sines, SA
(2008-2010 e 2013-2015)
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SIEV – Sistema de Identificação
Eletrónica de Veículos, SA (2009-2011)
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Vogal da Comissão de Fixação de Remunerações da PME Capital – Sociedade de
Capital de Risco, SA e da EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA (20072009)
Vogal da Comissão de Fixação de Remunerações da Metro do Mondego, SA
Presidente da Comissão de Fixação de Remunerações da APL – Administração do
Porto de Lisboa, SA e da Parque Expo 98, SA, e vogal da Comissão de Fixação de
Remunerações da Transtejo – Transportes do Tejo, SA, da Empordef – Empresa
Portuguesa de Defesa (SGPS), SA e da Metro do Porto, SA (2008-2010)
Vogal da Comissão de Fixação de Remunerações da Docapesca – Portos e Lotas, SA
(2008-2010 e 2012-2014)
Presidente da Comissão de Fixação de Remunerações da CARRIS – Companhia Carris
de Ferro de Lisboa, SA e da STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA
e Vogal da Comissão de Fixação de Remunerações da SPE – Sociedade Portuguesa
de Empreendimentos, SA (2009-2011).

Nelson Manuel Costa dos Santos
Vogal
Data de Nascimento: 19 de maio de 1973
Habilitações Académicas
Técnico Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas da Direção-Geral
do Tesouro e Finanças, desde maio de 2000
Curso de Estudos Especializados em Auditoria Contabilística, ISCAA - Universidade
de Aveiro
Licenciatura em Contabilidade e Auditoria, ISCAA – Universidade de Aveiro
Bacharelato em Contabilidade e Administração, ISCAA – Universidade de Aveiro
Atividade Profissional
Representante da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) na Estrutura de
Acompanhamento e Avaliação de Desempenho (EAAD) das Entidades Públicas
Empresariais do sector da Saúde, desde julho de 2019
Vogal do Conselho Fiscal da Comboios de Portugal, E.P.E. (CP) (2015 a 2019)
Membro do Grupo de Trabalho, em representação da DGTF, sobre o controlo dos
impactos financeiros do PPTH e do PREDE nos municípios
Chefe de Divisão de Bonificações e Apoios Internacionais da DGTF, (2014 a 2019)
Vogal do Conselho Fiscal da EDIA, S.A., desde março de 2013
Representante da DGTF no Conselho Geral da Comissão de Normalização
Contabilística (CNC), desde fevereiro de 2013
Técnico analista de risco de crédito e de controlo financeiro na Agência de Gestão da
Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E. (2007 a 2009)
Hugo Alberto Cordeiro Lobo
Vogal
Data de Nascimento: 29 de maio de 1975
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Habilitações Académicas
Licenciatura em Economia pela faculdade de Economia da Universidade Nova.
Atividade Profissional
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, desde
janeiro de 2019.
Outras Atividades Profissionais
Adjunto do Gabinete do Ministro da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento
Rural- (janeiro de 2016 a janeiro 2019)
Técnico Superior na Direção de Serviços de Competitividade - Divisão de Mercados
Agrícolas no Ministério da Agricultura e do Mar, no Gabinete de Planeamento e
Políticas- (dezembro 2012 a dezembro 2015)
Técnico Superior no Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, I.P – (julho
2011 a novembro 2012)
Técnico Superior no Instituto de Desporto de Portugal, I.P – (novembro 2009 a
julho2011);
Técnico Superior no Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola, I.P –
(fevereiro 2000 a outubro 2009)
Gestor de Serviços na Hortoguia, Lda (janeiro1999 a janeiro 2000)
Companhia de Seguros Abeille Vie (junho a outubro de 1998)
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 Direção-Geral do Tesouro (DGT)
entre junho de 1999 e junho de 2007
Chefe de divisão de Cooperação Bilateral da Direção de Serviços de Cooperação
Internacional da DGT entre fevereiro de 1994 a junho de 1999
Técnica superior da DGT de janeiro de 1985 a fevereiro de 1994.
Outras Atividades Profissionais
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Sociedade de Transportes Coletivos do
Porto, SA desde junho de 2019
Presidente do Conselho Fiscal da Lusa, Agência de Notícias de Portugal, S.A., desde
março de 2018
Presidente do Conselho Fiscal da Administração do Porto de Lisboa, S.A. (02/2015 12/2020)
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membro efetivo do Conselho Fiscal do Centro Hospitalar Universitário de São João,
EPE (09/2018 – 11/2018)
Presidente do Conselho Fiscal da Parque Expo 98, S.A., (03/2008 – 11/2017)
Secretária da mesa da Assembleia-Geral da APA, Administração do Porto de Aveiro,
S.A., (2008-2018)
Segunda Secretária da mesa da Assembleia Geral da Hidroelétrica de Cahora-Bassa,
S.A.R.L. (2004-2007)
Presidente da mesa da Assembleia Geral do Hospital Distrital da Figueira da Foz, S.A.
(2004-2005)
Secretária da mesa da Assembleia Geral do Hospital Nossa Senhora do Rosário, S.A.
(2004-2005)
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 de empresa da Oliva (2000-2004).
Revisor Oficial de Contas
Paulo Fernando da Silva Pereira
Efetivo
Data de Nascimento: 26 de abril de 1964
Habilitações Académicas
Licenciatura em Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração
de Lisboa
Bacharel em Contabilidade e Administração (Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa)
Habilitações Profissionais
Revisor Oficial de Contas (Cédula Profissional n.º 931 da Ordem dos Revisores
Oficias de Contas, Registado na CMVM com o nº 20160548)
Contabilista Certificado (Cédula Profissional n.º 17970 da Ordem dos Contabilistas
Certificados)
Atividade Profissional
Enquanto Sócio da RCA tem assumido a responsabilidade por trabalhos de revisão
legal das contas/auditoria de diversas empresas e entidades, públicas e privadas,
pertencentes a diversos setores de atividade, exercendo, sempre que aplicável,
funções de Fiscal Único ou membro do Conselho Fiscal, destacando-se atualmente:
A Padaria Portuguesa CQ – Atividades Hoteleiras, Lda., CNS – Saúde, Lda, Edições
Valentim de Carvalho, S.A., Fundo Florestal Permanente; Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas, I.P., Instituto Politécnico de Leiria, Olegário Fernandes
– Artes Gráficas, S.A, Universidade Aberta
No passado recente foi Fiscal Único de diversas entidades públicas, destacando-se a
Docapesca – Portos e Lotas, S.A., o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. e a
Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal, E.P.E..
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Assessor e consultor da Inspeção Geral de Finanças e do Instituto de Financiamento
e Desenvolvimento Regional em auditorias a projetos cofinanciados por fundos
comunitários
Em Angola, participou em auditorias contratuais aos custos recuperáveis de
concessão dos blocos operados pela BP Exploration (Angola), Ltd., BP Angola (Block
18), B.V., ENI Angola S.p.A. e Pluspetrol Angola Corporation
Foi também responsável por trabalho de campo de auditoria a projetos
cofinanciados pelo Fundo Social Europeu e pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional
Iniciou a atividade de auditoria em setembro de 1985
Luís Francisco Pereira Rosa
Suplente
Data de Nascimento: 5 de dezembro de 1957
Habilitações Académicas
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa
Habilitações Profissionais
Revisor Oficial de Contas (Cédula Profissional n.º 713 da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, Registado na CMVM com o nº 20160349)
Contabilista Certificado (Cédula Profissional n.º 72152 da Ordem dos Contabilistas
Certificados)
Perito Contabilista (Cédula Profissional n.º 20130165 da Ordem dos Contabilistas
e dos Peritos Contabilistas de Angola)
Atividade Profissional
Enquanto Sócio da RCA tem assumido a responsabilidade por trabalhos de revisão
legal das contas/auditoria de diversas empresas e entidades, públicas e privadas,
pertencentes a diversos setores de atividade, exercendo, sempre que aplicável,
funções de Fiscal Único ou membro do Conselho Fiscal, destacando-se atualmente:
Aspöck Portugal, S.A., Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E., Hotel
Project Lisboa, S.A., PETROTEC (Grupo), Tata Communications (Portugal), Lda,
URMI – Unidade de Reparações de Máquinas Industriais, S.A
No passado recente foi Fiscal Único de diversas empresas públicas, destacando-se a
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da
Madeira, S.A.
Foi também responsável pelos trabalhos de auditoria externa à Fundação INATEL.
Tem sido responsável, como Partner, de diversas auditorias contratuais aos custos
recuperáveis de concessão, nomeadamente a blocos petrolíferos operados pela
SONANGOL Pesquisa e Produção, TOTAL Exploration & Production (Angola) e BP
Angola
Iniciou a atividade de auditoria na Coopers & Lybrand em 1983, tendo assumido
funções de Partner de 1994 a 1997. De 1997 a 2007 foi Partner de Auren. Antes de
ingressar na RCA o portefólio de clientes que geriu compreendeu diversos sectores
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de atividade, nomeadamente o cerâmico, turismo e lazer, farmacêutico, agroquímico, produção alimentar e grande consumo e o sector cimenteiro.
4. 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 (CPC), conforme
referenciado no Ponto. A.3. ESTATUTOS E COMUNICAÇÕES do CAPÍTULO VI.
ORGANIZAÇÃO INTERNA.
5. Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as
Matérias Financeiras.
Não existem, no exercício, outras funções.
6. Identificação dos membros do Conselho Fiscal.
Conforme já foi referido, de acordo com o artigo 18º do Pacto Social datado de 9 de outubro
de 2020, “a fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal, composto por um
presidente, dois vogais efetivos e um suplente, e a um revisor oficial de contas ou a uma
sociedade de revisores oficiais de contas”.
A identificação dos membros do Conselho Fiscal está feita no ponto 1.
7. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal.
a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por
parte de cada membro:

N.º Reuniões

12
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b) Cargos exercidos em simultâneo em outras 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:
▪

Sara Alexandra Ribeiro Pereira Simões Duarte Ambrósio (Presidente do Conselho
Fiscal):
Técnica Superior Especialista em Orçamento e Finanças Públicas da Direção-Geral
do Tesouro e Finanças
Vogal Efetivo do Conselho Fiscal da APSS, S.A. (mandato 2016-2018, mantendo-se
em exercício de funções)
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Portugal Capital Ventures, S.A.
(mandato 2018-2020, cargo não remunerado)
Vogal Suplente do Conselho Fiscal da AdP, SGPS, S.A. (mandato 2018-2020, cargo
não remunerado).

▪

Nelson Manuel Costa dos Santos (Vogal do Conselho Fiscal):
Desde maio de 2000, técnico superior especialista em orçamento e finanças públicas
na Direção Geral do Tesouro e Finanças
Desde junho de 2019 - Representante da Direção-Geral do Tesouro e Finanças na
Estrutura de Acompanhamento e Avaliação de Desempenho (EAAD) das EPE
integradas no SNS
Desde março de 2013 - Vogal do Conselho Fiscal da EDIA, S.A.
Desde fevereiro de 2013 - Representante da DGTF no Conselho Geral da Comissão
de Normalização Contabilística (CNC)

▪

Hugo Alberto Cordeiro Lobo (Vogal do Conselho Fiscal):
Técnico Superior no Gabinete de Planeamento e Políticas, do Ministério da
Agricultura.

E. REVISOR OFICIAL DE CONTAS (ROC)
1. Revisor Oficial de Contas (ROC).
Revisor Oficial de Contas e Auditor Registado na CMVM
▪

RCA – Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A., representada pelo Dr. Paulo Fernando
da Silva Pereira, como Revisor Oficial de Contas efetivo e o Dr. Luís Francisco Pereira
Rosa, como Revisor Oficial de Contas Suplente.
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Através da Declaração social Unânime de 30 de maio de 2019 foi eleita a empresa
RCA – Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A., Revisor Oficial de Contas para completar o
mandato de 2018-2020.
A RCA – Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A. é representada pelo Dr. Paulo Fernando da
Silva Pereira, como Revisor Oficial de Contas efetivo, número de inscrição 20160548 na
CMVM; número 931 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e detentor da cédula
profissional n.º 17970 da Ordem dos Contabilistas Certificados. O representante suplente é
o Dr. Luis Francisco Pereira Rosa, com o número de inscrição 20160349 na CMVM, o número
713 na OROC e detentor da cédula profissional nº. 72152 da Ordem dos Contabilistas
Certificados. O número de inscrição na CMVM da Sociedade Rosa, Correia & Associados de
Revisores Oficiais de Contas, Lda é o 20161455, e na OROC o 143.

2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em
que o ROC presta serviços à empresa.
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 a SROC e/ou o ROC exerce funções
consecutivamente junto da empresa/grupo, bem como indicação do número
de anos em que o ROC presta serviços nesta empresa, incluindo o ano a que se
refere o presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano
em referência.
A RCA – Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A. começou a exercer funções a partir de
19 de dezembro de 2016, data em que a Assembleia Geral da EDIA elegeu pela primeira vez
o ROC para o triénio de (2015-2017), encontrando-se a desempenhar funções desde esse
momento até 31 de dezembro de 2020.

Identificação SROC/ROC

Designação

Mandato
Cargo
Nome

N.º de
Inscrição
na OROC

N.º de
Registo
na CMVM

Forma

RCA - Rosa, Correia & Associados,
SROC, S.A. Representado pelo Dr.
Paulo Fernando da Silva Pereira,
como Revisor Oficial de Contas
efetivo e pelo Dr. Luís Francisco
Pereira Rosa, como Revisor Oficial de
Contas Suplente

143

20161455

AG

(Início - Fim)

(2018 - 2020)

Revisor
Oficial
de
Contas

(1)

Data

Contratada

30/05/2019

23 911

N.º de Anos de N.º de Anos de
Funções
Funções
Exercidas no
Exercidas na
Grupo
Entidade

-

5

Legenda:
Nota: Deve ser identificado efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC e ROC)
(1) Indicar AG /DUE/Despacho (D)
Nomeação do ROC para o triénio 2018-2020, em AG de 04/10/2019.
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Remuneração Anual 2020 (€)

Nome

Bruta
RCA - Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A.
Representado pelo Dr. Paulo Fernando da Silva Pereira,
como Revisor Oficial de Contas Efetivo

(1)

23 911
23 911

4. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à empresa e/ou prestados
pelo ROC que representa a SROC, caso aplicável.
Os serviços da RCA – Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A. à EDIA consistem unicamente
na revisão legal de contas, com observância das disposições do Estatuto da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas (EOROC) e de outras leis e regulamentos aplicáveis, em
conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria (NIA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas devendo, para o
efeito, expressar 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).

F. CONSELHO CONSULTIVO
Não aplicável

G. AUDITOR EXTERNO
1. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa
no cumprimento dessas funções.
Auditor Externo
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.
A BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (inscrita na OROC sob o
número 29 e com o número 20161384 na CMVM) presta serviços para a EDIA, assegurando
a auditoria às contas semestrais e anuais da EDIA, sendo o objetivo desta prestação de
serviços auditar as contas da Empresa anual e semestralmente de acordo com as obrigações
legais em vigor. O ROC responsável pela auditoria contratual é o Dr. Gonçalo Raposo da Cruz,
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detentor do número 1189 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e do número
de inscrição 20160800 na CMVM.

Identificação do Auditor Externo (SROC/ROC)

Nome

N.º Inscrição
na OROC

(*)

BDO & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas

29

Contratação
N.º Registo
na CMVM

(*)

20161384

Remuneração
Anual 2020 (€)

Data

Período

Valor da
Prestação de
Serviços

27/01/2020

2020-2022

20 917
20 917

Legenda:
(*) O Auditor Externo da EDIA junto da CMVM é o ROC.

Registe-se, por fim, que no exercício da sua atividade no decurso de 2020, a EDIA teve em
conta as disposições legais emanadas pelo Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria,
aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 09 de setembro.

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 segurança e
credibilização das contas apresentadas, nomeadamente, junto de instâncias internacionais,
já que a EDIA tem obrigações admitidas à cotação em mercados de valores mobiliários
estrangeiros. 3
O auditor externo 4 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

3

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.
4

Reforce-se que a regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários instituiu a figura do auditor externo para
a realização de trabalhos de auditoria e outros relacionados com o mercado de capitais, à qual têm acesso
exclusivo as Sociedades de Revisores Oficiais de Contas (SROC) inscritas junto da entidade reguladora daquele
mercado, sendo que, nas normas técnicas de revisão/auditoria utiliza-se o termo revisor/auditor para designar
tanto os ROC como as SROC como ainda os auditores externos, e o termo revisão/auditoria para designar tanto
a revisão legal como a auditoria.
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demonstrações financeiras, sendo efetuada uma revisão muito detalhada dos mesmos, não
se atendendo apenas às questões materialmente relevantes.
O órgão da EDIA responsável pela avaliação do auditor externo é o Conselho de
Administração da EDIA. Essa avaliação é feita anualmente e é refletida em 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. Por sua vez, 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.
Para cumprimento da exigência de rotação ao nível de auditor externo, foi lançado em 2019
um Concurso Público para um período de um ano renovável no máximo por duas vezes, na
sequência do qual foi celebrado um contrato de prestação de serviços, nos termos e ao
abrigo do disposto no artigo 53.º do Anexo a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 140/2015,
de 27 de janeiro, com a BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, LDA.
Este contrato tem como objetivo a prestação de serviços de auditoria, ou seja, assegurar a
auditoria às contas semestrais e anuais da Empresa.

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.
Não aplicável

4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela empresa e/ou por
pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras
pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede e discriminação
da percentagem respeitante aos seguintes serviços.
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Remuneração paga à SROC (inclui contas individuais e consolidadas)
Valor dos serviços de revisão de contas *

20 917 €

100,00%

Valor dos serviços de consultoria fiscal

-

-

Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores

-

-

Total pago pela Entidade à SROC

20 917 €

100%

Por entidades que integram o grupo (inclui contas individuais 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 pelas Entidades do grupo à SROC
* BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda
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VI. - ORGANIZAÇÃO INTERNA
A. ESTATUTOS E COMUNICAÇÕES
1. Regras aplicáveis à alteração dos estatutos da empresa.
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.”

2. Caracterização dos meios e política de comunicação de irregularidades
ocorridas na empresa.
A EDIA dispõe de diversas ferramentas de prevenção, implementação e controlo que visam
assegurar a atuação de acordo com os seus princípios e valores, com destaque para o Código
de Ética e para o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC),
o qual possui os meios de comunicação para eventuais irregularidades ocorridas na
sociedade.
A EDIA assume o seu Código de Ética como um instrumento privilegiado na resolução de
questões do quotidiano do funcionamento da Empresa, garantindo a conformidade deste
com as práticas legais a que está sujeita. As normas gerais de conduta do Código de Ética
aplicam-se a todos os colaboradores da EDIA.
O Conselho de Administração da EDIA encontra-se evidentemente empenhado em criar os
alicerces necessários para que sejam assegurados fluxos de informação regulares e
relevantes para a atividade da Empresa, e que suportem a gestão de topo, na implementação
de medidas de controlo que coadjuvem a sua governação.
Referencie-se, neste sentido, e tendo em consideração os normativos legais aplicáveis ao
SEE, as ações previstas no PPRCIC, o compromisso ético e missão da EDIA, de modo a
promover e assegurar o adequado funcionamento da sua gestão interna no âmbito do
acompanhamento das políticas de gestão de risco e da política de comunicação da Empresa,
a realização da monitorização anual da execução do PPRCIC consubstanciada,
designadamente, através do Relatório sobre a execução do Plano de Prevenção de Risco e
Infrações Conexas (2020, que se encontra disponível no website institucional da EDIA
(www.edia.pt), no separador “Quem somos” » “EDIA” » “Princípios de Bom Governo).
https://www.edia.pt/wp-content/uploads/2021/02/Revisao_PPRCIC_EDIA_2020.pdf
Este relatório tem como objetivo formalizar a análise efetuada do grau de implementação e
de eficácia das medidas e mecanismos adotados na mitigação dos riscos de corrupção e
infrações conexas previstas e definidas anteriormente pelo PPRCIC para as unidades
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orgânicas da EDIA, bem como a avaliação do grau de implementação do controlo interno
realizado.
Refira-se que é possível informar que neste exercício não se verificaram irregularidades na
atividade desenvolvida pela EDIA.

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas
existentes com vista à mitigação e prevenção da fraude organizacional.
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.
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.
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),
referencie-se a ação formação específica na área de gestão do risco (realizada em 2015), e
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 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.
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), alvo de revisão através
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do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e que entrou em vigor em 1 de janeiro de
2018.[1]
Na aplicação das normas da contratação pública, a EDIA norteia-se pelos princípios da
igualdade, da não discriminação e da transparência enunciados no direito nacional e
europeu da contratação pública, 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 usualmente 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.
No presente relatório são ainda apresentadas (em ANEXO 4) as Declarações de Conflito de
Interesses (no âmbito do artigo 52.º do Decreto-lei n.º 133/2013). Todos os restantes
colaboradores da EDIA assinaram igualmente a Declaração de Conflito 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.
Segundo o International Standard on Auditing – ISA, o controlo interno é o “processo
concebido, implementado e mantido pela governação, gestão e outro pessoal para
proporcionar segurança razoável que permita atingir os objetivos da entidade relativamente
à credibilidade do relato financeiro, eficácia e eficiência das operações e cumprimento das leis
e regulamentos aplicáveis.”.

[1]

O novo regime só é aplicável aos procedimentos de formação de contrato públicos iniciados após a sua data de
entrada em vigor, bem como os contratos que resultem desses procedimentos.
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O sistema de controlo interno é pois 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.
O Conselho de Administração definiu e implementou um sistema de controlo interno que
tem embutido o modelo de gestão de risco, uma vez que os impactes no negócio se traduzem
no potencial de uma ameaça ou vulnerabilidade se materializar em danos, e de afetar os
ativos ou a continuidade da própria Empresa.
Na EDIA, o sistema de controlo interno reveste-se de uma importância crucial para a
prossecução dos objetivos estratégicos, operacionais, de relato e conformidade da atuação
da Empresa, pelo que as atividades de controlo ocorrem transversalmente, em processos
significativos e em níveis diversificados da organização, tais como:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Gestão de Empreitadas
Fundos Comunitários
Prestação de Serviços e Valores a Receber
Aquisição de Bens e Serviços e Dívidas a Pagar
Análise aos Sistemas de Informação
➢ Avaliação dos Processos de Recolha e Tratamento de Informação
➢ Gestão de Permissões
➢ Política de Backups
Recursos Humanos
➢ Processamento de Salários
Tesouraria
Reporte Financeiro

De forma a determinar o grau de confiança e integridade da informação, em 2014 foi
efetuada uma análise e avaliação aos sistemas de informação e de controlo interno,
identificando-se o nível de risco das transações subjacentes nas diferentes áreas de
intervenção e respetivo controlo.
Tal com tem vindo a ser referenciado ao longo do presente relatório, os resultados da
implementação das medidas e mecanismos adotados de controlo interno, com a
identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas, encontram-se enunciados no
relatório anual do PPRCIC, por unidade orgânica da EDIA, assim como as medidas previstas
e adotadas pela EDIA para prevenção dos riscos enunciados.
É neste sentido, e de forma a garantir uma maior eficiência dos recursos necessários aos
investimentos da Empresa, que se revelou essencial um controlo eficiente na execução
financeira traduzindo-se esta atuação numa maior transparência de procedimentos. Para o
efeito, a EDIA possui um dos melhores programas de gestão integrada do mercado (SAP
HANA), sendo o mesmo auditável. Este sistema informático procura contemplar a empresa
como um todo e encontra-se dividido em diversos módulos, cada um correspondendo a uma
área específica:
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FI – Contabilidade
CO – Controlling/Contabilidade Analítica
SD – Vendas
IM/PS – Controlo e Gestão Orçamental de Investimentos
LO – Controlo de Contratos de Empreitadas, Fornecimento de Equipamentos e Prestação de
Serviços
RH – Gestão de Recursos Humanos
PM – Gestão de ativos
PSM (Public Sector Management)
No caso particular do controlo orçamental, foram definidas 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.
Paralelamente à segregação e especialização de funções existente, e que vem refletido no
organograma da Empresa, e à observância do CCP no que respeita à definição e aplicação
dos critérios de adjudicação, saliente-se, por outro lado, 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.
Acresce que o organograma da EDIA e os fluxos de decisão inerentes criam redundâncias e
diversos níveis de aferição e validação de processos e procedimentos, podendo ainda
integrar cruzamento de pareceres de especialidade que permitem um escrutínio
superabundante e sustentado dos atos de decisão da Empresa, conforme pode ser
observado no esquema seguinte do fluxo de aprovação de informação.

No âmbito do controlo interno e gestão de riscos cabe ainda destacar a implementação de
um sistema de gestão e localização, via GPS, das viaturas pertencentes à frota da EDIA, com
a finalidade de regulamentar a atividade inerente à utilização das viaturas da Empresa. Este
sistema permite exercer um controlo efetivo sobre a frota da EDIA, de forma centralizada,
como objetivo de aumentar a eficiência e a adequabilidade da utilização das viaturas,
gerindo-as de forma integral.
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Por último, e conforme já referido anteriormente, a Empresa encontra-se legalmente sujeita
a vários regulamentos internos e externos, que norteiam e delimitam a sua atuação. Este
assunto encontra-se desenvolvido no Ponto C.1 REGULAMENTOS E CÓDIGOS do CAPÍTULO
VI. – ORGANIZAÇÃO INTERNA.

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 (Modelo Latino – Reforçado
ou Modelo Monista), a Empresa contempla ainda os Órgãos de Fiscalização - Conselho Fiscal
e 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
empresa, transcrição da definição de níveis de risco considerados aceitáveis e
identificação das 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.
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 definidas as seguintes tipologias de risco no âmbito das atividades
desenvolvidas pela Empresa:
▪
▪

baixo,
moderado; e
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▪

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:
▪
▪
▪
▪
▪

Reconhecer os riscos que foram alvo de medidas de mitigação
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 sobre a execução do Plano de Prevenção de Risco e Infrações Conexas
(2020) encontra-se disponível no website institucional da EDIA, conforme referido atrás.

4. Relações de dependência hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou
comissões da empresa.
O controlo interno e a gestão de riscos existentes através do sistema de controlo interno
compatível com a dimensão e complexidade da Empresa, são assegurado pelo Conselho de
Administração da EDIA que responde ao Acionista Estado através do Ministério da
Agricultura e do Ministério das Finanças.

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

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; a não definição
atempada/ausência de uma estratégia para a empresa; os custos de investimento; os riscos
financeiros; o preço da água; a quantidade e qualidade do recurso água; as receitas de
produção de energia hidroelétrica e de distribuição de água; os custos de exploração
(sobretudo de energia); a interrupção de fornecimento por avaria ou manutenção/operação
mal executada; a adesão dos agricultores ao regadio; o acréscimo no VABcf agrícola; a
capacidade financeira das empresas contratadas; os riscos ambientais; os riscos de
corrupção; a higiene e segurança no trabalho e os riscos sociais.
Apresenta-se, seguidamente, uma breve descrição dos mesmos, com indicação sucinta dos
seus impactos na atividade da EDIA.
RISCO DE 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.
RISCO ASSOCIADO AO 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 do financiamento necessário.
RISCO ASSOCIADO À NÃO DEFINIÇÃO ATEMPADA/AUSÊNCIA DE UMA ESTRATÉGIA PARA
A EMPRESA
Este risco encontra-se relacionado com a execução do Programa Nacional de Regadios. Após
a celebração, em 20 de setembro de 2018, dos contratos de empréstimo entre o Estado
Português, o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco de Desenvolvimento do
Conselho da Europa (BDCE) para financiamento deste Programa e a sua aprovação pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º 133/2018, de 12 de outubro, este risco foi
significativamente minimizado.

Relatório
136

de

Boas

Práticas

de

Governo

Societário

2 0 2 0 / P á g i n a 54 |

A publicação da Portaria que regulariza a sua operacionalização e concomitante
operacionalização da Unidade de Execução do Projeto teve lugar em 2019 5.
RISCO ASSOCIADO AOS 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.
RISCOS FINANCEIROS
Estes riscos relacionam-se quer com a atividade atual, quer com a incerteza quanto à
atividade futura da Empresa e à ausência de eventuais meios de financiamento. Por outro
lado, as atividades da Empresa acarretam exposição a riscos financeiros (como é o caso dos
riscos de mercado, de crédito ou liquidez).
As atividades da EDIA estão expostas ao risco da taxa de juro que advém essencialmente da
contratação de empréstimos de longo prazo com taxas de juro variáveis (sendo os
indexantes mais utilizados a Euribor a 3 e a 6 meses), não sendo utilizados quaisquer
instrumentos financeiros derivados na gestão desses riscos.
Esta situação prende-se com a necessidade de a Empresa ter financiado as atividades de
investimento do EFMA com o recurso a capitais alheios, através da contratação de
empréstimos bancários. A obtenção de recursos financeiros por esta via (empréstimos
obrigacionistas e empréstimos do BEI) resulta de uma política financeira definida pelo
único Acionista, assente na contratação de empréstimos com garantia do Estado, e da não
disponibilização de dotações de capital suficientes para acompanhar o ritmo dos
investimentos do EFMA.
RISCO ASSOCIADO AO PREÇO DA ÁGUA
Através do Despacho n.º 3025/2017, de 11 de abril, foram revistos os valores do tarifário
aplicável ao abastecimento de água, para uso agrícola, fornecido pela EDIA. Apresenta-se de
seguida o sistema tarifário para 2020:
▪
▪

▪

5

Rede Primária: 0,0301 EUR/m3
Rede Secundária para fornecimento de água em alta pressão às explorações
agrícolas:
➢ Taxa de conservação: 55.22 EUR/ha
➢ Taxa de exploração: 0,0592 EUR/m3
Rede Secundária para fornecimento de água em baixa pressão às explorações
agrícolas:
➢ Taxa de conservação: 20.08 EUR/ha
➢ Taxa de exploração: 0,0321 EUR/m3

Portaria n.º 38/2019 – Diário da República n.º 20/2019, Série I, de 29/01/2019.
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▪

Utentes a título precário:
➢ Fornecimento de água alta pressão: 0,0773 EUR/m3
➢ Fornecimento de água baixa pressão: 0,0382 EUR/m3

Os valores do tarifário atualizado pelo fornecimento da água para uso agrícola no 1.º ano de
exploração dos perímetros da 1.ª fase do EFMA são reduzidos em 60%, no 2.º ano em 40%
e no 3.ª ano em 20%, perfazendo a tarifa definitiva no 4.º ano, enquanto nos perímetros da
2.ª fase do EFMA no 1.º ano de exploração são reduzidos em 50%, perfazendo a tarifa
definitiva no 2.º ano.
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.
RISCO DE QUANTIDADE E DA QUALIDADE DO RECURSO ÁGUA
Apesar de não se preverem, à data, problemas de qualidade e de quantidade do recurso
água, face aos resultados dos programas de monitorização implementados e das atuais
políticas de exploração da Empresa, dever-se-á ter presente que as atividades da EDIA se
encontram totalmente dependentes deste recurso, devendo, desta forma, reger-se pelas
melhores políticas da sua utilização.
RISCO ASSOCIADO ÀS 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.
RISCO ASSOCIADO AO CUSTOS DE EXPLORAÇÃO (SOBRETUDO CUSTO 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. A EDIA nos últimos anos tem estudado
a possibilidade de redução dos custos energéticos, através da instalação de diversas centrais
fotovoltaicas junto às principais estações elevatórias do EFMA, quer da rede primária, quer
da rede secundária.
Em 2019, foram construídas as centrais fotovoltaicas da rede secundária (Cuba-Este e Lage)
e concluiu-se o processo de obtenção de empréstimo junto do CEB, para a construção de um
parque fotovoltaico no EFMA de cerca de 50 MW.
RISCO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO POR AVARIA OU MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO
MAL EXECUTADA
Neste tipo de riscos incluem-se vg. e genericamente, os riscos de ocorrência de
avarias/falhas no fornecimento de água por falta de meios (manutenção e exploração), ou
risco de não fornecimento de água por motivo de avaria nos equipamentos ou por quebra
de fornecimento de energia por parte do fornecedor.
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RISCO ASSOCIADO À 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.
Este é um risco que tem vindo a ser minimizado por via da adesão crescente dos agricultores
ao regadio, tendo ascendido a cerca de 96 % do total da área beneficiada, na Campanha de
Rega de 2020.
RISCO ASSOCIADO AO 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.
RISCO ASSOCIADO À CAPACIDADE FINANCEIRA DAS EMPRESAS CONTRATADAS
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.
RISCOS AMBIENTAIS
Este risco respeita à identificação dos riscos ambientais apresentada de forma transversal
pelas diversas áreas da Empresa (vg., preocupação com a qualidade da água fornecida).
RISCO DE CORRUPÇÃO
Este risco é também de carácter transversal às diversas áreas da Empresa (vg. ao nível dos
processos expropriativos, da gestão do património, da exploração e da área comercial).
RISCOS ASSOCIADOS À HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Com a introdução de novas atividades ligadas à exploração e manutenção de equipamentos,
bem como à fiscalização/vigilância ambiental, os riscos relacionados com a higiene e
segurança no trabalho assumem uma importância cada vez maior para os colaboradores da
Empresa, tendo em consideração, não só o acompanhamento das obras no terreno e a
extensão da área geográfica em que as atividades são desenvolvidas (construção), à
execução de novas tarefas com perigos potenciais (exploração e manutenção), bem como
com a necessidade de uma maior aposta na formação técnica específica de segurança para
a realização dos diversos tipos de trabalhos em causa. No ano de 2020 acresceram os riscos
associados à COVID-19, os quais obrigaram a empresa a elaborar um Plano de Contingência
específico bem como um novo levantamento de Riscos Profissionais com atualização em
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função do contexto de pandemia. Foi ainda feito um elevado investimento na aquisição e
instalação de um conjunto de produtos e pontos de higiene e desinfeção.
RISCOS SOCIAIS
Este tipo de risco é identificado e relacionado com a desmotivação dos colaboradores (vg. a
progressão na carreira, futuro da Empresa, entre outras causas).
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; e
Auditoria ao Sistema de Gestão de Riscos, de Informação e de Controlo Interno.

A EDIA procede 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 LCPA (Lei n.º
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8/2012,
de 21 de fevereiro), que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos
pagamentos em atraso das entidades públicas, e ao 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.
Referencie-se que a EDIA está ainda sujeita ao SNC-AP conforme refere o n.º 3 do Artigo 3º
do Decreto-lei n.º192/2015 (11 de setembro). Contudo o SNC-AP não é aplicável às
empresas públicas reclassificadas com valores admitidos a negociação em mercado
regulamentado, exceto quanto ao cumprimento dos requisitos legais relativos à
contabilidade orçamental.

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 pela Direção de Administração
e Finanças 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. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos
externos a que a empresa está legalmente obrigada, com apresentação dos
aspetos mais relevantes e de maior importância. Indicação da hiperligação do
sítio na internet da empresa onde estes elementos se encontram disponíveis
para consulta.
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” 6 e são os seguintes:
REGULAMENTOS EXTERNOS
DECRETO-LEI n.º 42/2007, de 22 de fevereiro

6

https://www.edia.pt/wp-content/uploads/2021/03/regulamentos_externos_internos_3103.pdf
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Define o regime jurídico aplicável à gestão, exploração, manutenção e conservação das
infraestruturas que integram o EFMA, altera os estatutos da EDIA, S.A. e revoga os Decretoslei 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 e Contrato de Concessão do Domínio
Publico, de 17 outubro 2017
Foram aprovadas as bases do contrato de concessão entre a EDIA e o Estado Português no
que concerne à utilização do domínio público hídrico afeto ao EFMA para fins de rega e
exploração hidroelétrica. No contrato de concessão, celebrado a 17 de outubro de 2017, foi
atribuído à EDIA, por um período de 75 anos, a concessão da gestão e exploração do
Empreendimento e a titularidade, em regime de exclusividade, dos direitos de utilização
privativa do domínio público hídrico afeto ao EFMA para fins de rega e exploração
hidroelétrica.
Administrar o domínio público hídrico afeto ao EFMA no âmbito da sua atividade; atribuir
títulos respeitantes à captação de água para rega e para produção de energia elétrica; e
fiscalizar a sua utilização por terceiros, instaurar, instruir e sancionar processos de
contraordenação nesse âmbito, passaram a constituir os poderes e competências da EDIA
no âmbito deste enquadramento legal.
A EDIA preparou um projeto de Adenda para integrar, neste contrato de concessão,
infraestruturas construídas ou a construir, associadas às utilizações do domínio público
hídrico, nos termos previsto no n.º 3 da Cláusula 6.ª: do contrato e que passam a integrar o
sistema primário do Empreendimento, atualizando-se a caracterização e descrição do
sistema de distribuição de água do EFMA, atualmente, em processo de análise pela Tutela.
DESPACHO n.º 3025/2017, de 11 de abril
Este despacho fixou, em 2017, um novo sistema tarifário para Alqueva, tendo por base o
Despacho n.º 9000/2010, de 26 de maio, através do qual, por decisão governamental, foi
fixado o preço de água para rega de Alqueva, ou seja, 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.
Para além da fixação de um novo sistema tarifário para Alqueva, além de outros aspetos,
este despacho define os valores específicos para as taxas de exploração e conservação, e
incorpora uma diminuição de preço no final da rede primária com as repercussões
decorrentes nas restantes tarifas, alterando o sistema de descontos definido em 2010 e
definindo o sistema tarifário para a situação dos regantes precários e para as captações
diretas. Neste documento foi igualmente estabelecido o valor das tarifas de água para outros
usos que não a rega para uso agrícola.
No que diz respeito ao sistema de descontos, a nova versão considera que estes vigorarão 3
anos, após a entrada em funcionamento dos perímetros, da seguinte forma (% da tarifa de
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água a pagar pelos consumidores): Ano 1 (40%); Ano 2 (60%); Ano 3 (80%); Ano 4 (100%),
enquanto nos perímetros da 2.ª fase do EFMA, no 1.º ano de exploração, são reduzidos em
50%, perfazendo a tarifa definitiva no 2.º ano.
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 n.º 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 EFMA. 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. Este decreto-lei foi alvo de revisão através do Decreto-lei n.º 111-B/2017, e 31 de
agosto, e que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018.
CÓDIGO DE EXPROPRIAÇÕES – LEI n.º 56/2008, de 04 de setembro
Aprova o código das expropriações que regula todo o procedimento expropriativo.
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA n.º 53/2011, D.R. n.º 57, Série I, de 22 de
março
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Alteração do regulamento de gestão e utilização das viaturas.
NORMA ISO 9001:2015 – 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
(UTAM).
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, de 21 de junho
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.
DECRETO-LEI n.º 192/2015, de 11 de setembro
Aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC AP), que revogou o Plano Oficial de Contabilidade Pública e os planos de contas setoriais.
Estabeleceu que o novo referencial contabilístico seria genericamente aplicável a partir do
dia 1 de janeiro de 2017, sem prejuízo da respetiva aplicação às entidades piloto ao longo
do ano de 2016.
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 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.
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REGULAMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA PARA A PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO
NO TRABALHO
Este código visa, por um lado, aumentar a consciência e a compreensão de todos/as os/as
colaboradores/as da EDIA e facultar um quadro orientador de ação que permita, por um
lado, identificar, prevenir e gerir problemas de assédio no trabalho, e por outro lado, dar
resposta à alínea k) do n.º 1 do artigo 127.º do Código do Trabalho.
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.
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.
MANUAL DA GESTÃO DOCUMENTAL
O manual de utilização da Gestão documental da empresa nas suas diversas vertentes.
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.
MANUAL DE FATURAÇÃO
O manual de faturação integra todas as normas e procedimentos associados à faturação e
correspondentes tarifários identificando-se todas as atividades que originam réditos para a
EDIA e que por norma passam pela emissão e uma fatura.
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.
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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.
MANUAL DE GESTÃO DOS PROCEDIMENTOS ERP SAP
O manual de Gestão dos Procedimentos ERP SAP tem como principal objetivo estabelecer
um conjunto de orientações ao nível da gestão e utilização dos diversos ambientes SAP
implementados na EDIA.
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
alterações em 2015, de forma a implementar as orientações resultantes da DSUE do estatuto
remuneratório dos membros dos Órgãos Sociais da EDIA, e em 2017, consubstanciando as
novas orientações resultantes da implementação do sistema de gestão e localização via GPS
das viaturas pertencentes à frota da EDIA).
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.
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 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.
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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.
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.
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2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última
atualização, que contemple exigentes comportamentos éticos e
deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para consulta,
assim como indicação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos
seus colaboradores, clientes e fornecedores. Informação sobre as medidas
vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus
clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos,
designadamente colaboradores da empresa, ou outros credores que não
fornecedores ou, de um modo geral, qualquer empresa que estabeleça alguma
relação jurídica com a empresa (vide artigo 47.º do RJSPE).
O Código de Ética pode ser considerado como a “Lei Maior da Empresa”, a sua “Constituição”,
através do 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. Datado de abril de 2007, o Código de Ética da EDIA contempla ainda exigentes
comportamentos éticos e deontológicos, pese embora não ter sido elaborado tendo em
consideração as normas suprarreferidas, acautela, no entanto, muitas das preocupações aí
subjacentes.
O Código de Ética da EDIA encontra-se 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.
https://www.edia.pt/wp-content/uploads/2019/05/pbg_codigo_etica.pdf

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), com a data da última atualização, 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 da hiperligação para acesso
direto ao sítio na internet da empresa onde se encontra publicitado o
respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE).
Esta questão já se encontra abordada neste relatório no Ponto VI.A. ESTATUTOS E
COMUNICAÇÕES do CAPÍTULO VI. ORGANIZAÇÃO INTERNA.
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D. DEVERES ESPECIAIS DE INFORMAÇÃO
A EDIA efetua o envio da informação relativa aos Princípios de Bom Governo das Empresas
do SEE 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 SIRIEF, de acordo com calendário definido pela DGT/IGF.
Com a publicação do Regulamento (UE) N.º 549/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 21 de maio de 2013, relativo ao sistema europeu de contas nacionais e
regionais na União Europeia (SEC2010), por um lado, foram reforçados significativamente
os critérios qualitativos de análise das unidades institucionais públicas, com destaque para
os aspetos relacionados com o controlo e com a natureza das receitas obtidas. Além disso, o
critério quantitativo (“rácio de mercantilidade”) foi também alterado, passando a incluir no
denominador, correspondente aos custos operacionais, os encargos líquidos com o
pagamento de juros. Em consequência destas alterações, no ano de 2015, a EDIA, tal como
outras unidades institucionais públicas, antes classificadas nos setores das sociedades, foi
reclassificada no setor das AP.
Com essa reclassificação a EDIA ficou sujeita às normas aplicáveis às Empresas Públicas
Reclassificadas (EPR), que não às demais empresas públicas, tais como as normas dos
orçamentos de estado e Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA).
Contemplando, entre outras, as seguintes obrigações:
▪ Sistema de Informação de Gestão Orçamental (SIGO)
➢ apresentação da proposta de orçamento da entidade;
➢ report das alterações orçamentais; e
➢ gestão de projetos.
▪

Sistema dos Serviços e Fundos Autónomos (SFA)
➢ report de execução orçamental.

▪

Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP)
➢ registar e manter atualizados os compromissos plurianuais.

▪

DGO, nos serviços Online
➢ registadas outras informações, tais como: fundos disponíveis (FD),
declarações previstas no art.º 15 da lei nº 8/2012 (DCLCPA), Previsão
Mensal da Execução (PME).

Referencie-se ainda, que a partir de 2016 a EDIA passou, a estar sujeita ao SNC–AP,
conforme refere o n.º3 do Artigo 3º do Decreto-lei n.º192/2015 (11 de setembro). Contudo
o SNC-AP não é aplicável às empresas públicas reclassificadas com valores admitidos a
negociação em mercado regulamentado, exceto quanto ao cumprimento dos requisitos
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legais relativos à contabilidade orçamental.
Mencionar, por outro lado, que no âmbito da elaboração dos diversos instrumentos
previsionais de gasto (IPG) e documentos de report das atividades da EDIA (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, que no âmbito do novo 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 (vide alíneas d) a i) do n.º 1
do artigo 44.º do RJSPE), a saber:
a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou
passivos de outras empresas, 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, Comissão de Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), Sistema de Recolha de
Informação Económica e Financeira (SIRIEF) e Tribunal de Contas).
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 SIRIEF.
Relatório
136

de

Boas

Práticas

de

Governo

Societário

2 0 2 0 / P á g i n a 68 |

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, 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 RJSPE).
Os documentos de prestação de contas anuais e semestrais da EDIA encontram-se
disponíveis no website oficial da Empresa (www. edia.pt) no separador “Quem Somos”»
“EDIA”»” Informação Financeira”. Os documentos de prestação de contas trimestrais
encontram-se disponíveis no website oficial da Empresa (www. edia.pt) no separador “Quem
Somos”» “EDIA”»” Relatórios de Atividades”.
https://www.edia.pt/pt/quem-somos/edia/relatorios-de-atividades/
Tal como referido anteriormente, no Ponto VI.D.1.e) DEVERES ESPECIAIS DE INFORMAÇÃO
do CAPÍTULO VI. ORGANIZAÇÃO INTERNA) as plataformas utilizadas para divulgação do
Relatório e Contas da Empresa são o site da Empresa, CMVM, SIRIEF e Tribunal de Contas.
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E. SÍTIO NA INTERNET
1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes
elementos sobre a empresa (vide artigo 53.º do RJSPE):
a) Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo
171.º do CSC.
A identificação da sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC encontrase disponível no website oficial da Empresa (www. edia.pt), no separador “Quem Somos”»
“EDIA” » ”Princípios de Bom Governo”.
https://www.edia.pt/pt/quem-somos/edia/principios-do-bom-governo/
b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou
comissões.
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 EFMA, e
encontram-se disponíveis no website oficial da Empresa (www.edia.pt), no separador “Quem
Somos”» “EDIA”»” Princípios de Bom Governo”.
https://www.edia.pt/wp-content/uploads/2021/03/PactoSocial17_03_2021_signed22960.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” » “Órgãos Sociais”, “Sínteses Curriculares dos Membros dos Órgãos Sociais” e
“Remuneração dos Órgãos Sociais”.
https://www.edia.pt/wp-content/uploads/2021/03/orgaos_sociais.pdf
https://www.edia.pt/wpcontent/uploads/2021/03/sinteses_curriculares_orgaos_sociais.pdf
https://www.edia.pt/wpcontent/uploads/2021/03/remuneracoes_orgaos_sociais_V322945.pdf
d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável,
semestrais.
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Os documentos de prestação de contas anuais e semestrais encontram-se disponíveis no
website oficial da Empresa (www. edia.pt) no separador “Quem Somos”» “EDIA” »
”Informação Financeira”.
https://www.edia.pt/pt/quem-somos/edia/informacao-financeira/
e) Obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita e os
termos contratuais da prestação de serviço público.
Não aplicável. O serviço de distribuição de água 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 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”.
https://www.edia.pt/wp-content/uploads/2020/07/RC_EDIA_2019.pdf
https://www.edia.pt/wp-content/uploads/2020/05/rc2018_pt.pdf
https://www.edia.pt/wp-content/uploads/2019/05/rc2017pt.pdf

F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO OU DE INTERESSE GERAL
1. Referência ao contrato celebrado com a empresa 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 RJSPE).
Não aplicável. O serviço de distribuição de água 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. Referência às 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 RJSPE), das quais deverão constar os seguintes elementos: associação de
metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis; Modelo de
financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento; Critérios
de avaliação e revisão contratuais; Parâmetros destinados a garantir níveis
adequados de satisfação dos utentes; Compatibilidade com o esforço
financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes do
Orçamento do Estado em cada exercício; Metodologias adotadas tendo em
vista a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e do grau de
satisfação dos clientes ou dos utentes. A empresa deve apresentar evidência
do seguinte:
a) Que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de
serviço público.
Não aplicável. O serviço de distribuição de água 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.
b) Que essa proposta foi apresentada ao titular da função Acionista e
ao membro do Governo responsável pelo respetivo setor de
atividade.
Não aplicável. O serviço de distribuição de água 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.
c) Que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no
n.º 1 do artigo 48.º do RJSPE.
Não aplicável. O serviço de distribuição de água 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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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 empresa.
A fixação da política remuneratória dos Órgãos Sociais é da competência do Acionista
Estado.

ESTATUTO REMUNERATÓRIO FIXADO
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Despacho Acionista de 23/05/2018: (a)
Presidente

Senha de Presença no valor de 575,00 EUR (por reunião de Assembleia Geral, normalmente uma por ano)
Despacho Acionista de 23/05/2018:

(a)

Secretário

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Administradores Executivos)
PRESIDENTE
Despacho Acionista de 23/05/2018:

(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 4.621,12 €, acrescida de 1,848,453 € a título de despesas de representação (inclui redução de 5% prevista no n.º 1 do artigo
12.º da Lei n.º 12/2010 de 30 de junho)
Viatura de Serviço (limite de aquisição de 40.000,00€); Motorista; Telemóvel (limite mensal de 80,00€);
Seguro de Saúde (360,83€ por ano)
VOGAIS
Despacho Acionista de 23/05/2018: (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 3.696,90 €, acrescida de 1.478,76 € a título de despesas de representação (inclui redução de 5% prevista no n.º 1 do artigo
12.º da Lei n.º 12/2010 de 30 de junho)
Viatura de Serviço (limite de aquisição de 40.000,00€); Telemóvel (limite mensal de 80,00€);
Seguro de Saúde (360,83€ por ano)
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ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO

Revisor Oficial
de Contas

Remuneração correspondente a 22,5% do valor de 12 meses da remuneração mensal global ilíquida atríbuida, nos termos
legais, ao Presidente do Conselho de Administração da EDIA, S.A. 6.469,57 € * 22,5 % = 1.455,65 * 12 = 17.467,80 €

Despesas de deslocação (transporte e alojamento), conforme Art.º 59 do Estatutos do ROC
PRESIDENTE
Despacho Acionista de 23/05/2018:

(a)

Vencimento mensal de 1.362,01 EUR (14 vezes por ano)
Conselho Fiscal

VOGAIS
Despacho Acionista de 23/05/2018:

(a)

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

(a)A

Deliberação Social Unânime por Escrito de 23 de maio de 2018 fixou o estatuto
remuneratório dos membros dos Órgãos Sociais da EDIA para o mandato 2018-2020. No
seguimento da publicação do Decreto-lei de Execução Orçamental para 2019
(Decreto-lei n.º 84/2019, de 28 de junho), e do previsto no n.º 1 do artigo 209.º deste
diploma, fez-se a alteração da remuneração dos membros do CA para o estatuto
remuneratório aprovado pelo Despacho do Acionista, de forma faseada, conforme
estabelecido nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 16.º da LOE.
(b)O

valor do montante total das remunerações auferidas foi alvo de alteração no início de
2018. 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),
mantém-se a redução em 5% dos vencimentos dos gestores públicos e equiparados,
prevista no n.º 1, do artigo 1.º, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho.
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 37º da Lei n.º 66-B, de 31 de dezembro (LOE 2013), no artigo 41º da Lei n.º
83-C, de 31 de dezembro (LOE 2014), no artigo 41º da Lei 82-B/2014 de 31 de dezembro
(LOE 2015), no artigo 18º da Lei 7-A/2016 de 30 de março (LOE 2016), no artigo 19º da Lei
n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017), no artigo 20º da Lei n.º 114/2017 de 29 de
dezembro (LOE 2018) e o artigo 27.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (LOE/2019).

2. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de
conflitos de interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou
comissões societárias e a empresa, designadamente na aprovação de despesas
por si realizadas (vide artigo 51.º do RJSPE).

Relatório
136

de

Boas

Práticas

de

Governo

Societário

2 0 2 0 / P á g i n a 74 |

No âmbito da identificação das medidas de contenção orçamental que visam o controlo dos
níveis de excesso de endividamento da economia nacional, e num quadro de contenção
orçamental por parte das empresas que integram o SEE (a EDIA foi reclassificada como
“Entidade Pública Reclassificada” em 2014), referencie-se a articulação com todas as
orientações emanadas pela Tutela Financeira relativamente ao controlo e limitação na
execução de despesa pública, designadamente, a Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE
2017), assim como as competências para a realização de despesas e matéria de aquisição de
bens e serviços da Empresa, que se encontram claramente 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 EDIA.
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.
Por último, e para efeitos da identificação dos mecanismos adotados para prevenir a
existência de conflitos de interesses, atuais ou potenciais, foi assinada pelos membros do
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 (vide artigo 51.º
do
Decreto-lei n.º 133/2013) (ANEXO 5).

3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte
dos membros do órgão de administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE,
isto é, de que se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os seus
próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si
realizadas.
As cópias das supramencionadas declarações constam no ANEXO 5, no final do presente
relatório.

B. COMISSÃO DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES
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Composição da Comissão de Fixação de Remunerações, incluindo
identificação das pessoas singulares ou coletivas contratadas para lhe prestar
apoio.
Na ata da Assembleia Geral de 23 de maio de 2018 foi decidida a não eleição da Comissão
de Fixação de Remunerações.

C. ESTRUTURA DAS 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.
A definição da política de remuneração dos gestores públicos deverá ainda ser consistente
com uma eficiente gestão dos riscos, de modo coerente com a natureza da atividade e
estratégia de negócio da empresa e de forma a que seja promovido 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.
No contexto da vigência do Programa e Assistência Económica e Financeira (PAEF) a
Portugal, foram, por outro lado, através do 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 16/2012, 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 Primeiroministro, bem como a RCM n.º 36/2012, de 26 de março, que atribui a classificação B à
empresa pública EDIA.
A Assembleia Geral n.º 30 de 23 de maio 2018 fixou o estatuto remuneratório dos membros
dos Órgãos Sociais da EDIA para o mandato 2018-2020, incorporando também a Declaração
Anual sobre Política de Remuneração dos membros dos Órgãos de Administração e
Fiscalização da EDIA.
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), mantém-se a
redução em 5% 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.
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De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 182º do DL n.º 33/2018, de 15 de maio, e do n.º
1 do artigo 209º do DL n.º 84/2019, de 28 de junho, em 2019 foram alterados os valores
efetivamente pagos aos Órgãos Sociais da EDIA, com efeitos a 1 de janeiro de 2018, com o
faseamento previsto no n.º 8 do artigo 18.º da Lei do Orçamento do Estado de 2018 e nos
n.ºs 1 e 2 do artigo 16.º da Lei do Orçamento do Estado de 2019.

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a
permitir o alinhamento dos objetivos dos membros do Órgão de
Administração com os objetivos de longo prazo da empresa.
Conforme disposto no artigo 4.º do Decreto-lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e no n.º 4 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), no
artigo 41.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), no artigo 18.º da Lei 7A/2016, de 30 de março, e no artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, não há
lugar à atribuição de prémios de gestão aos Órgãos de Administração da EDIA.
A remuneração dos Órgãos de Administração da EDIA consiste no vencimento base e nas
despesas de representação no valor de 40% daquele, sendo pagas 12 meses por ano, não
havendo lugar ao pagamento de prémios ou de quaisquer outras remunerações variáveis.

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. No modelo de governos societário adotado pela EDIA não se encontra
estabelecida, nos termos legalmente previstos, a atribuição de qualquer componente
variável ao nível das remunerações auferidas pelos membros dos Órgãos de Administração
e Fiscalização da EDIA. Ver pontos anteriores.

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da
remuneração, com menção do período de diferimento.
Não aplicável. Ver ponto anterior.

5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de
gestão para efeitos de atribuição de prémio.
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Não aplicável. No modelo de governos societário adotado pela EDIA não se encontra
estabelecida, nos termos legalmente previstos, a definição de parâmetros no contrato de
gestão para efeitos de atribuição de qualquer prémio ao nível das remunerações auferidas
pelos membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da EDIA. Ver pontos anteriores.

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. No modelo de governos societário adotado pela EDIA não se encontra
estabelecida, nos termos legalmente previstos, a atribuição de regimes complementares de
pensões ou de reforma antecipada para os membros do Órgão de Administração da EDIA.
Ver pontos anteriores.

D. DIVULGAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES
1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e
individual, pelos membros do órgão de administração da empresa,
proveniente da empresa, 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.

Estatuto do Gestor Público
Membro do Órgão de Administração
(Nome)

Fixado

Classificação

(S/N)

(A/B/C)

Vencimento

Despesas de Representação

José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema

S

B

4 864

1 946

Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo

S

B

3 891

1 557

Jorge Manuel Vazquez Gonzalez

S

B

3 891

1 557

Remuneração Mensal Bruta (€)

Nota: A remuneração tem uma redução de 5%, prevista no nº1 do artigo 12º da Lei
Nº12/2010, de 30 de junho.
Remuneração Anual 2020 (€)
Membro do CA
(Nome)
José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema
Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo
Jorge Manuel Vazquez Gonzalez

Fixa
(1)

Variável
(2)

Valor Bruto
(3)=(1)+(2)

91 450
73 160
73 160

-

91 450
73 160
73 160
237 770

Reduções
Remuneratórias
(4)
4 573
3 658
3 658
11 889

Valor Bruto Final
(5)=(3)+(4)
86 877
69 502
69 502
225 881

Nota:
(1) O valor da remuneração fixa corresponde ao vencimento + despesas de representação (sem reduções)
(4) Redução prevista no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho
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Benefícios Sociais (€)
Valor do Subsídio de
Refeição

Membro do Órgão de Administração
(Nome)

Regime de Proteção
Social

Seguro de
Vida

Seguro de
Sáude

Outros

Diário

Encargo
Anual da
Empresa

Identificar

Encargo
Anual da
Empresa

Encargo
Anual da
Empresa

Encargo
Anual da
Empresa

Identificar

Encargo
Anual da
Empresa

José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema

4,77

1 059

Seg. Social

20 641

-

360

-

-

Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo

6,91

1 444

Seg. Social

16 898

-

360

-

-

Jorge Manuel Vazquez Gonzalez

6,91

1 589
4 092

Seg. Social

16 898
54 437

-

360
1 080

-

-

2. Montantes pagos, por outras empresas em relação de domínio ou de grupo ou
que se encontrem sujeita a um domínio comum.
Não aplicável. Não existem montantes pagos (ou outros benefícios não pecuniários) por
outras entidades, em relação de domínio ou de grupo, ou que se encontrem sujeita a um
domínio comum.

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. Não existem remunerações pagas (ou outros benefícios não pecuniários), sob
forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios.

4. Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores
relativamente à cessação das suas funções durantes o exercício.

executivos

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 empresa.
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Remuneração Anual 2020 (€)
Membro do Órgão de Fiscalização
Bruta
Conselho Fiscal

36 827

RCA - Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A.
Representado pelo Dr. Paulo Fernando da Silva Pereira

23 911
60 738

Revisor Oficial de Contas

Remuneração Anual 2020 (€)
Nome
Bruta
RCA - Rosa, Correia & Associados, SROC, S.A.
Representado pelo Dr. Paulo Fernando da Silva Pereira

23 911
23 911

Conselho Fiscal

Remuneração Anual 2020 (€)

Membro do Órgão de Fiscalização
Bruta
Sara Alexandra Pereira Simões Duarte Ambrósio

19 068

Nelson Manuel Costa dos Santos

14 301

Hugo Alberto Cordeiro Lobo (*)

3 458

Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio

36 827

(*) início de funções em 21/10/2019 e cessou funções a 27/03/2020

Esta informação encontra-se igualmente referida no Capítulo 2 do Relatório e Contas da
EDIA – Exercício de 2020.

Relatório
136

de

Boas

Práticas

de

Governo

Societário

2 0 2 0 / P á g i n a 80 |

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

Mesa da Assembleia Geral

Mandato
Cargo

Nome

(Início - Fim)

Valor da
Senha Fixado
(€)

Remuneração Anual 2020 (€)
Bruta

(2018 - 2020)

Presidente

Henrique António de Oliveira Troncho

575

575

(2018 - 2020)

Secretária

Ana Luísa Soares

375

375

(2018 - 2020)

Secretário

José António Brito Ramos

375

375
1 325

Esta informação encontra-se igualmente referida no Capítulo 2 do Relatório e Contas da
EDIA – Exercício de 2020.
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VIII. - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS
1. Mecanismos implementados pela empresa para efeitos de controlo de
transações com partes relacionadas e indicação das transações que foram
sujeitas a controlo em 2020.
Com o intuito de assegurar os princípios da boa gestão financeira e a sustentabilidade
económico-financeira da Empresa, o sistema de controlo interno de informação que norteia
as políticas levadas a cabo pela Administração na condução dos negócios da EDIA, bem
como o acompanhamento regular da sua atividade, é realizado com recurso a software de
gestão financeira de qualidade, o programa de gestão integrada SAP.
Por outro lado, refira-se que, com as alterações verificadas no âmbito do Setor Empresarial
do Estado, a EDIA foi reclassificada como “Entidade Pública Reclassificada”, ficando obrigada
a um novo conjunto de normas e procedimentos. Na sequência destes ajustamentos, e face
às novas necessidades de reporte de informação, procedeu-se a um desenvolvimento do
sistema informático SAP, no sentido de responder, na íntegra, às novas necessidades
sentidas pela Empresa.
A operacionalização e funcionamento da gestão da Empresa implicam assim, de forma
recorrente, a regular e atempada produção de informação financeira fidedigna, bem como
a precisão e plenitude dos seus registos contabilísticos.
No que respeita à aplicação das Normas de Contratação Pública, a EDIA está 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).
Com o objetivo de e estabelecer regras claras e eficazes para a gestão dos recursos
financeiros da Empresa, foi também formalizada a Ordem de Serviços n.º 1/2013, a qual
define a hierarquia escalonada de delegação de competências por níveis de
responsabilidades e a forma de aprovação, conferência e validação da despesa realizada.
Na observância das orientações vertidas pelo CCP, a realização de despesas é suportada em
informações, onde se justifica a necessidade interna de contratar, sendo ainda efetuado o
controlo das adjudicações levadas a cabo ao nível da entidade adjudicante.
Mencionar a obrigatoriedade de adoção de fatura eletrónica. Foi uma medida imposta pela
Comissão Europeia, através da Diretiva 201/55/EU, de 16 abril de 2014. Esta diretiva, é
dirigida a todos os fornecedores das Administrações Públicas e tem como objetivo a
harmonização do processo de faturação entre estados membros, maior controlo e
rastreabilidade dos documentos financeiros, maior eficiência e respeito ambiental. A
transposição da medida atrás referida, foi efetuada para a legislação Portuguesa,
primeiramente para o código de contratos públicos (111-B/2017, artigo 299B), e
recentemente para o Decreto-lei n.º 123/2018, de 28 dezembro. No sentido de dar
cumprimento à legislação em vigor, a qual determina que as entidades públicas devem
assegurar um mecanismo que permita receber e processar faturas eletrónicas, de todos os
fornecedores que estejam obrigados ao envio das mesmas, conforme indicações definidas
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no Decreto-lei n.º 14-A/2020, a EDIA já tem implementado o processo de faturação
eletrónica.
A avaliação da eficácia das medidas adotadas ou dos mecanismos de controlo interno
aplicados quanto aos riscos apresentados encontra-se, de igual forma, sistematizada nos
Relatórios Anuais sobre a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas de 2020 e, onde é feita uma identificação e avaliação da eficácia da
mitigação de riscos face ao previsto, e a eficácia das medidas adotadas ou dos mecanismos
de controlo interno aplicados quanto aos riscos apresentados.
Por último, referencie-se que em 2020 não existem saldos de contas a receber correntes
(clientes) e de outros devedores com partes relacionadas por parte da EDIA.
Face ao exposto, indica-se que todas as medidas implementadas têm como um dos objetivos
controlar as transações efetuadas pela Empresa, seja com partes relacionadas, ou não,
sendo que todas as transações são objeto do controlo referido nos pontos anteriores.

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 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 (Ordem de Serviço n.º 1/2013), 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.
b) Identificação das transações que não tenham ocorrido em
condições de mercado.
A EDIA não efetuou transações fora das condições de mercado.
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c) Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos
Fornecimentos e Serviços Externos.
O total dos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) em 2020 foi 38.629.323 EUR. A Endesa
Energia, S.A. é o único fornecedor que representa mais de 5% dos FSE (1.931.466 EUR),
tendo faturado cerca de 19.479.464 EUR.
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IX. - ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS
ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas.
Concluída a 1ª fase da construção do EFMA e iniciada a 2.ª fase, Alqueva é o novo paradigma
da agricultura moderna em Portugal. O modelo de gestão encontrado, permite a salvaguarda
do investimento público realizado em Alqueva através da EDIA e da sua efetiva
concretização como instrumento incontornável de desenvolvimento regional.
Alqueva assenta no conceito de fins múltiplos e na gestão integrada da sua reserva
estratégica de água. O desenvolvimento integrado deste território baseia-se num novo
paradigma que estabelece a garantia do recurso água e a gestão equilibrada que permite
assegurar o abastecimento público, o fornecimento de água para a agricultura, indústria,
produção de energia limpa e a criação de uma nova paisagem em que o elemento água
desempenha um papel importante na dinamização do setor turístico.
O equilíbrio entre uma gestão ambiental adequada e proactiva dos recursos naturais, a
valorização de um território, aliadas a novas práticas agrícolas, contribuem para a proteção
dos recursos, para a segurança alimentar, para um reforço da coesão social, prolongando no
tempo e no espaço, a sustentabilidade que se quer na região.
A aplicação do modelo circular da economia, em que o valor dos produtos, materiais e
recursos se mantêm na economia o máximo de tempo possível, agregando na região um
conjunto de atores que prossigam o mesmo modelo e com eles interagindo no sentido de
uma melhoria continua nos diversos setores, permitirá desenvolver uma economia
sustentável, eficiente em termos de recursos e competitiva.
A garantia de água trouxe igualmente para esta região, novos recursos na prevenção e
combate a fogos, aumentando a disponibilidade de reservatórios de água em todo o
território e novas formas de planear, gerir e intervir de acordo com os cenários de mudança
climática.
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.
Assumindo como estratégico, o desenvolvimento sustentável do território onde está
implementado o EFMA, a EDIA consolida a sua atuação nas quatro áreas estratégicas:
▪ Gestão da Água;
▪ Gestão da Infraestrutura;
▪ Promoção do Regadio; e
▪ Desenvolvimento Regional.
Neste ponto remetemos ainda para a informação indicada no ponto II.2 relativamente aos
objetivos e grau de cumprimento dos mesmos.
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2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira,
social e ambiental e salvaguardar normas de qualidade.
As atividades da EDIA estendem-se por 20 concelhos do Alentejo, dos distritos de Beja,
Évora, Portalegre e Setúbal, no designado “Espaço Alqueva”, território de influência do
EFMA. A Empresa aposta na promoção deste território, de acordo com os compromissos
ambientais e sociais assumidos pelo Estado português quando da decisão de
implementação do EFMA, baseados numa gestão integrada de todas as valências do
Empreendimento. A gestão e exploração das infraestruturas, o estímulo à atividade
económica e a promoção do uso racional dos recursos naturais são três áreas fundamentais
da atividade da Empresa. O EFMA já introduziu alterações profundas na região, quer a nível
socioeconómico e cultural, quer biofísico, constituindo Alqueva um catalisador da
instalação de projetos de investimento estruturantes, assentes nas potencialidades geradas
pelo Empreendimento, e capazes de promover a diversificação económica e do tecido
empresarial, e qualificação do emprego local e regional.
O espaço e 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 um dos fatores-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, num quadro em que a
problemática da mudança climática é realidade, e urge aumentar a resiliência dos sistemas
hidráulicos à maior aleatoriedade dos regimes hidrológicos, e à ocorrência de situações
extremas.
A disponibilidade de mais água de superfície nos territórios mais sensíveis, de que o
Alentejo é paradigma, é uma das formas de atuação neste âmbito, designadamente
potenciando ligações entre albufeiras e circuitos hidráulicos e fazendo a sua extensão,
constituindo-se Alqueva como uma das principais medidas de adaptação do País à mudança
climática em curso.
A promoção dos fins múltiplos do projeto, rentabilizando-o na sua componente agrícola, na
promoção da região, no estabelecimento de pontes facilitadoras entre investidores e
empresários locais, gerando riqueza a nível regional e contribuindo para a diminuição das
assimetrias sociais e económicas, são eixos da gestão do Empreendimento que se baseiam
nos princípios e objetivos do modelo de economia mais circular: os recursos são utilizados
de forma inteligente, gera crescimento sustentável e criam-se novos postos de trabalho ao
incidir sobre um conjunto de diferentes setores económicos.
O equilíbrio entre uma gestão ambiental adequada e proactiva dos recursos naturais, a
valorização de um território, aliadas a novas práticas agrícolas e tecnologias de regadio,
contribuem para a proteção dos recursos, para a segurança alimentar, para um reforço da
coesão social, prolongando no tempo e no espaço, a sustentabilidade que se quer na região.
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Com o propósito de impulsionar um comportamento alinhado com os princípios da
economia circular, encorajando as boas práticas e ao mesmo tempo procurando
desenvolver e encontrar soluções diversas para diferentes problemas ambientais, a EDIA,
promoveu durante o ano de 2020, no âmbito de várias candidaturas, projetos como
FitoFarmgest, REUSE, ACECA, Zona J e Guadiana Zero.
Desta feita, os objetivos a prosseguir pela EDIA enquadram-se na iniciativa “uma Europa
eficiente em termos de recursos”, publicada em janeiro de 2011 e que, aplicados ao EFMA,
se podem elencar nos seguintes princípios:
▪ Promover o desempenho económico do EFMA e aumentar a eficiência no uso dos
recursos da água e solo;
▪ Identificar e criar, novas oportunidades de crescimento económico e de maior
inovação e impulsionar a competitividade, promovendo cadeias de valor de ciclo
curto;
▪ Garantir a segurança no abastecimento de recursos essenciais; e
▪ Promover a mitigação e a adaptação à mudança climática e limitar os impactos
ambientais decorrentes da gestão e exploração do Empreendimento.
O planeamento efetuado quando da proposta de implementação do EFMA já contemplou
esta abordagem integrada, consolidada no Plano de Gestão Ambiental do EFMA. Importa
agora promover a revisão da estratégia enquadrando-a com as atuais metas para uma
economia de baixo carbono, com os objetivos de minimização e adaptação à mudança
climática em que a agricultura de regadio é uma das principais medidas de adaptação.
Os resultados positivos até agora obtidos, o impacte socioeconómico do EFMA e os desafios
que atualmente se colocam em termos de segurança alimentar, mudança climática e
recuperação económica nacional, levaram à necessidade de planear de forma integrada o
alargamento da área a infraestruturar para a agricultura de regadio e assim valorizar a
gestão da água disponível em Alqueva e ter ganhos de eficiência nas diferentes componentes
do Empreendimento, desde a energética à garantia de água como suporte de diversas
atividades económicas, sem nunca desvirtuar o cumprimento dos fins múltiplos nem
comprometer a prossecução dos objetivos estratégicos definidos para o EFMA.
A simbiose territorial em Alqueva é um dos grandes desafios que a EDIA assume para o
futuro, entendendo-a como a cooperação entre empresas no âmbito da gestão de recursos
e com a concretização de sinergias entre entidades situadas neste território.
Através da publicação do Relatório de Sustentabilidade relativo a 2020, a EDIA comunica às
partes interessadas, o seu desempenho a nível ambiental, social e económico, efetuando o
reporte da atividade não financeira e que complementa o presente Relatório.

3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão
empresarial:
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a) Definição de uma política de responsabilidade social e de
desenvolvimento sustentável e dos termos do serviço público
prestado, designadamente no âmbito da proteção dos
consumidores (vide artigo 49.º do RJSPE).
É dever da EDIA (como responsável pela gestão integrada do EFMA) precaver o
cumprimento dos vários compromissos que lhe estão associados, designadamente, no que
respeita à eficácia da resposta que tem de ser dada nas suas várias frentes de atividade.
Com a finalização da 1.ª fase (cerca de 120.000 ha equipados) e a construção da 2.ª fase
(com cerca de 50.000 ha) de regadio, a EDIA encontra-se num momento de grande
compromisso com os múltiplos beneficiários do Empreendimento, ao nível da qualidade do
serviço prestado. A Empresa posiciona-se com uma orientação fortemente orientada para o
cliente, sendo esta área um dos pilares essenciais para a sustentabilidade económicofinanceira e social da sua operação, ao estar diretamente relacionada com o objetivo de
assegurar a satisfação dos seus múltiplos pedidos de água, através da gestão otimizadas dos
recursos hídricos que gere, e numa perspetiva de forte proximidade com os seus
beneficiários.
Para além do cumprimento das inerentes expetativas associadas ao papel da Empresa
enquanto agente direto ou catalisador do desenvolvimento da região e à componente mais
técnica que visa assegurar o fornecimento de água, acrescem, naturalmente, os diversos
serviços de reforço aos perímetros confinantes, o reforço das albufeiras origem de
abastecimento público, a compatibilização com a componente hidroelétrica, e outas tarefas
de cariz financeiro e administrativo de apoio ao cliente. A maioria dos contactos dos clientes
com a EDIA, passaram a ser registados na ferramenta de gestão de clientes, C4Hana Service
Cloud. Estes registos, designados por tickets tem o objetivo de obter uma visão total dos
clientes, bem como oferecer uma melhor qualidade na atenção do serviço prestado.
Apesar das contingências necessárias devido à situação pandémica vivida, a EDIA continuou
com o seu objetivo principal, dar a conhecer as potencialidades do EFMA nas suas diversas
áreas. Prosseguiu o contacto possível com representantes de agrupamentos de agricultores,
o acompanhamento e fornecimento de informação a potenciais investidores em diversas
áreas de investimento, assim como, quando possível, as visitas ao campo com particulares
e várias empresas nacionais e estrangeiras. Através do Portal do Regante, uma ferramenta
de apoio disponibilizada gratuitamente pela EDIA aos agricultores servidos pelas
infraestruturas de Alqueva, onde o agricultor pode aceder a toda a informação referente às
suas parcelas agrícolas, nomeadamente áreas beneficiadas, áreas inscritas, faturação e
perfil energético, atuando a Empresa como veículo facilitador da atividade económica e de
gestão dos seus clientes e promovendo a promoção do investimento em Alqueva.
b) Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção
ambiental e do respeito por princípios de legalidade e ética
empresarial, assim como as regras implementadas tendo em vista
o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do RJSPE).
Relatório
136

de

Boas

Práticas

de

Governo

Societário

2 0 2 0 / P á g i n a 88 |

Tendo como pano de fundo a crescente e incontornável importância que as questões éticas,
sociais e ambientais têm vindo a assumir no decurso das últimas décadas, o preconizado no
Estudo Integrado de Impacte Ambiental de 1995 e às orientações estratégicas da
Comunidade Europeia que determinaram o financiamento comunitário do EFMA e sua
implementação, a EDIA assumiu desde a sua génese a incorporação das práticas de gestão
sustentável, intrínsecas ao posicionamento e atuação da Empresa, assim como ao modo em
que operacionaliza o seu funcionamento.
Durante 2020, a EDIA aderiu ao act4nature Portugal, uma iniciativa do Conselho
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, BCSD Portugal, um movimento lançado
em França pela organização EpE – Entreprises pour L`Environnement, para mobilizar e
incentivar as empresas a proteger, promover e restaurar a biodiversidade e os serviços dos
ecossistemas, um dos mais importantes desafios que o mundo atualmente enfrenta a par
das alterações climáticas. A adesão da EDIA a esta iniciativa é o culminar da estratégia que
a Empresa tem vindo a executar no sentido de promover a sustentabilidade ambiental e
económica do Projeto de Alqueva, com enfase na biodiversidade, quer na sua atividade, quer
na atividade dos seus parceiros.
É de destacar ainda a adoção pela EDIA de 6 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU):
▪ Água Potável e Saneamento;
▪ Energias Renováveis e Acessíveis;
▪ Indústria, Inovação e Infraestruturas;
▪ Produção e Consumo Sustentáveis;
▪ Ação Climática; e
▪ Proteger a Vida Terrestre.
Desta forma a EDIA procura incorporar na sua atividade diária os compromissos assumidos
a nível mundial no âmbito da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU.
c) 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 RJSPE).
Atualmente a 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 empenho 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).
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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, e posteriormente revogada pelo DL n.º 133/2013 de 3 de outubro
e que visa alcançar uma efetiva igualdade 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 31 de dezembro de 2020 a EDIA possuía no
seu quadro de pessoal 179 colaboradores, 87 colaboradoras do sexo feminino, dos quais 8
ocupam cargos de chefia na estrutura organizacional da Empresa7 .
d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da
Igualdade de Género conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro e à
elaboração do relatório a que se refere o n.º 2 da resolução do
Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março.
Nos últimos anos tem-se assistido a um incremento de políticas europeias e nacionais
ligadas a questões de igualdade de género, levando a uma clara melhoria da inserção das
mulheres no mercado de trabalho e a um novo olhar para as condições que permitem e
facilitam a conjugação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal. A forte
presença feminina na EDIA constitui, nitidamente, um indicador do esforço pela promoção
da igualdade de género entre mulheres e homens levado a cabo no seio da Empresa. Tal
como referido no ponto anterior, no final de 2020 a EDIA possuía no seu quadro de pessoal
87 colaboradoras do sexo feminino, dos quais 8 ocupam cargos de chefia na estrutura
organizacional da Empresa.
Igualdade de género significa igualdade de direitos e de oportunidades, igual visibilidade,
valorização, poder e participação, de homens e mulheres, em todas as esferas da vida
pública e privada. Neste sentido a EDIA tem feito um esforço, no sentido de promover o
alcance de uma presença plural de mulheres e de homens para a ocupação de cargos de
chefia no seu seio, com a adoção de políticas de promoção da igualdade de género entre os
seus colaboradores, e no respeito dos princípios emanados pelas mesmas.
É neste contexto que importa assim realçar, que fruto das boas práticas seguidas e
implementadas pela Empresa neste domínio foi o resultado obtido na avaliação efetuada
quanto à Igualdade de Género nas Empresas que classificou a EDIA como uma empresa que
“além de cumprir a legislação no domínio da igualdade de género, evidencia princípios e
práticas significativas neste domínio”.

7

Se forem considerados os Órgãos Sociais da Empresa, a supramencionada frase passará a ter a seguinte redação:
“Tal como referido na alínea anterior, a 31 de dezembro de 2020 a EDIA possuía no seu quadro de pessoal 184
colaboradores, 89 colaboradoras do sexo feminino, dos quais 10 ocupam cargos de chefia na estrutura
organizacional da Empresa.”
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A este propósito, a EDIA deu cumprimento ao estabelecido no Despacho Normativo n.º
18/2019, de 21 de junho, tendo procedido ao envio da composição dos Órgãos Sociais e do
Plano para a Igualdade 2020 para as entidades competentes.
O relatório sobre remunerações pagas a mulheres e homens, conforme determinado no
n.º 2 da Resolução de Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março, foi divulgado
internamente e encontra-se disponível no site da EDIA.
https://www.edia.pt/wpcontent/uploads/2020/03/Relatorio_Dif_Salariais_EDIA_2019.pdf
e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela
empresa, 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 RJSPE).
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.
Para além da adequação da sua estrutura organizacional à resposta que se pretende
assegurar em termos de eficácia e eficiência do serviço prestado, ao longo dos seus 25 anos
de existência, a EDIA tem vindo igualmente a promover 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.
No decorrido ano, para além do sistema de gestão de avaliação do desempenho, enquanto
instrumento de desenvolvimento da estratégia da EDIA, que tem como objetivo a melhoria
dos resultados, ajudando os colaboradores a atingir níveis de desempenho elevados, assim
como dos instrumentos que visem melhorias ao nível da interação entre a vida profissional
e familiar dos colaboradores, com vista ao reforço da motivação dos mesmos,
nomeadamente, através da prática de horários de trabalho flexíveis. É de destacar,
igualmente, o processo de descrição e avaliação de funções de todos os trabalhadores, que
a EDIA levou a cabo com a colaboração de uma empresa externa e que permitiu descrever,
analisar e qualificar de uma forma mais precisa todas as funções existentes na empresa.
Ao nível da responsabilidade social interna e consciente de que os colaboradores são um
ativo chave para o sucesso de uma empresa, a EDIA, em 2020 continuou a investir de forma
permanente na formação dos seus recursos humanos, apesar das limitações inerentes à
pandemia de COVID-19. É 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
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para o cumprimento dos objetivos da Empresa e a transversalidade de competências,
fundamental no futuro da Empresa.
f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com
referência aos moldes em que foi salvaguardada a competitividade
da empresa, 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 RJSPE). 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 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 os recursos água e solo, são os nossos compromissos
na promoção do regadio associada à economia da água.
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X. - AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO
1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas relativamente à
estrutura e prática de governo societário (vide artigo 54.º do RJSPE), através
da identificação das medidas tomadas no âmbito dessas orientações.
Não se receberam recomendações relativas à estrutura e prática do governo societário no
relatório de análise da UTAM n.º 111/2020, de 7 de maio.

2. Outras informações: a empresa 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 31 de dezembro de 2020, o valor do capital próprio é positivo em 47.641.672 EUR (capital
próprio positivo de 39.972.226 EUR em 31 de dezembro de 2019), não obstante, a Empresa
continua na situação prevista no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, apesar
de todas as garantias que o Acionista tem vindo sempre a prestar aos financiamentos
obtidos e dos sucessivos aumentos de capital.
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XI. – ANEXOS DO RGS
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1. Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2020 que deverá conter
informação referente ao desempenho e evolução da sociedade quanto a
questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, igualdade de
género, não discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à
corrupção e tentativas de suborno (vide artigo 66-B do CSC) (aplicável às
grandes empresas que sejam empresas de interesse público, que à data do
encerramento do seu balanço excedam um número médio de 500
trabalhadores durante o exercício anual – cfr. n.º 1 do mesmo artigo).

Não aplicável. A 31 de dezembro de 2020 a EDIA possuía no seu quadro de pessoal
179 colaboradores (184 se forem considerados os Órgãos Sociais da Empresa).
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2. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido
deliberada a aprovação do RGS 2020.
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Deliberação DELIB_CA/2021/365
Reunião CA - 02-11-2021

Distribuição: EDOC_BASE/2021/1832
Assunto: EDOC_BASE/2021/1832 Relatório de Governo Societário – 2020 – Correções
indicadas pela UTAM
Deliberação: O Conselho de Administração aprovou o teor das correções a introduzir no
Relatório de Governo Societário na sequência do parecer da UTAM.

3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do
RJSPE.
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Conselho Fiscal

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
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
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:
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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
2
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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
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)
.
Os auditores assinalam
deduzido dos subsídios entretanto
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
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)
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
, 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

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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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 CubaEste 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
já aprovado pelo CEB desde 2019, e cuja
capacidade global de 50 MW, permitirá uma produção média anual de 85 GWh.

O que representa, em volume útil, cerca de 55% da capacidade total.
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.
4
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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);
6
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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
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
milhões, ou seja,
.
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
- 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
.
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
inferiores em cerca de 21,7% (milhões) face ao previsto (
desvio negativo da rubrica
Variação dos inventários de produção (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
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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do segmento água, compensado em parte pelo aumento das receitas de

essencialmente, do aumento das Vendas e Pres

2,6 milhões, ou seja mais 7,8%) e da
, 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
efetivos depois de descontado o efeito da
revisibilidade das rendas de 2008 a 2019, no valor de cerca de
, 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
e um desvio negativo de 2,2% (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 (+
Já no que se refere ao desvio face ao plano (, o mesmo é devido à variação dos Fornecimentos
e serviços externos
compensada pelo aumento das imparidades de
investimentos amortizáveis
2 milhões e das provisões em cerca
2 milhões.
Em detalhe, o referido aumento
milhões em gastos com Fornecimentos e serviços
externos face ao mesmo período de 2019, deve-se sobretudo, conforme consta do Relatório, ao acréscimo de
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
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
(, 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
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
, levaria ao apuramento de uma redução de gastos, na ordem
logo, respetivamente.
Relativamente aos Gastos com pessoal,
regista-se um acréscimo de cerca de
4,4% (
) em termos homólogos e, face ao Plano, inferior em cerca de 2,8% (,
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.
8
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Relativamente às Provisões, o saldo apresentado na Demonstração do Rendimento Integral
8 milhões,
não é comparável nem com o Plano, nem com o período anterior, devido, essencialmente, ao facto daquele
montante incluir o
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
com o Plano e com o período homólogo, decorre da necessidade de ajustar o investimento realizado no
, 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,
também comparável
tanto com o P
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
milhões e de 11,04
milhões negativos, o que representa, no caso do primeiro indicador, numa melhoria de 14,1%
face a igual período de 2019, e no segundo caso, um agravamento de 2 232% (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
781,04 milhões, observando-se uma ligeira
diminuição homóloga de 0,46 milhões, justificada, essencialmente, pelas seguintes variações:
4,5 milhões, devido às depreciações reconhecidas no
exercício;
Diminuição da rubric

(ativo não corrente e corrente) em

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 cerc
,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,
explicado pela alteração dos pressupostos no apuramento
dessa mesma imparidade;
Por último, a rubrica Caixa e depósitos bancários
final de 2019.

milhões face ao saldo no
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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,
milhões, correspondente aos investimentos, líquidos de subsídios recebidos
no âmbito dos mesmos, realizados pela Empresa na
na
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
milhões,
passando dos
no final de dezembro de 2020.
Esta melhoria tem justificação, essencialmente, no aumento de capital realizado pelo Estado, no montante total de
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,
es processo judicial intentado
pela Tecnasol-FGE à EDIA -, e ainda pela diminuição da rubrica dos Financiamentos obtidos
9,9
milhões, resultante da diminuição do seu passivo remunerado.
Destaca-se ainda, neste âmbito, que o serviço da dívida do empréstimo da DGTF
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;

(iii) Aumento no conjunto dos gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem como os associados à frota automóvel, em mais
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.
11
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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 externo 11,
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
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
milhões
milhões (sem capitalizações) foram realizados
em 2020 de um total
milhões, o que corresponderá a uma taxa de execução
na ordem dos 42,8%.

11
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 295/2020SET, de 22 de junho, exarado sobre o relatório da UTAM n.º 153/2020, de 19 de junho.
12
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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
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

Gastos com Pessoal = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f )+(g)

Execução

Execução

Execução

Var. 2019/2020

2020

2019

2018

Valor

%

6 601 620,00

6 319 342,00

6 016 909,00

282 278,00

4,47%

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%

1 450 753,00

1 393 591,00

1 286 970,00

57 162,00

4,10%

-

-

-

184 524,00

139 000,00

(a) Gastos com Órgãos Sociais

(ii) Outros Subsídios
(iii) Impacto da reposição dos direitos previstos em IRCT
(iv) Impacto com valorizações remuneratórias não abrangidas

137 209,00

-

47 315,00

-25,64%

13
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.
13
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(d) Benefícios pós-emprego
(e) Ajudas de Custo
(f) Restantes encargos

-

-

-

10 177,00

24 566,00

21 870,41

265 240,00

250 217,00

244 872,00

925,00

1 407,00

696,00

179

179

179

184 (*)

184

184

(g) Rescisões/indemnizações

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

-

-

14 389,00

-58,57%

15 023,00

6,00%

482,00

-34,26%

-

-

-

(*) 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.
.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
, 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), utilizandoo 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

Incluindo outros meios de pagamentos similares.
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.
15
16

14
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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, verificouse 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
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,

________________________________________
Sara Simões Duarte Ambrósio
(Presidente)

_____________________________________
Nelson Costa Santos
(Vogal)
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
(artigo 52º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro)

Eu, José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema, titular do documento de identificação
n.º10147997, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da EDIA –
Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., e em cumprimento do
disposto no artigo 52º do DL nº133/2013, de 3 de outubro, declaro sob compromisso de
honra, não ter sido, durante o ano de 2020, detentor de quaisquer participações
patrimoniais na EDIA, S.A., nem ter mantido quaisquer relações patrimoniais com os
seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de
negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse.

Beja, 4 de Janeiro de 2021

Assinado por : JOSÉ PEDRO MENDES BARBOSA
DA COSTA SALEMA
Num. de Identificação: BI101479972
Data: 2021.02.05 20:21:48+00'00'

______________________________

Cópia da Declaração remetida:
- Ao Conselho de Administração da EDIA
- Ao Presidente do Conselho Fiscal da EDIA
- À Inspeção Geral de Finanças (IGF)

5. Declarações a que se refere o artigo 51.º do RJSPE.
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DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA
(artigo 51º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro)

Eu, José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema, Presidente do Conselho de
Administração da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva,
S.A., declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os meus próprios
interesses, designadamente na aprovação de despesas por mim realizadas, conforme
determina o artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013 ou em outra legislação aplicável.

Beja, 4 de Janeiro de 2021

Assinado por : JOSÉ PEDRO MENDES BARBOSA
DA COSTA SALEMA
Num. de Identificação: BI101479972
Data: 2021.02.05 20:21:25+00'00'

_________________________________________

6. 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 20198.
A ata da reunião da Assembleia Geral de 5 de junho de 2020, relativa ao exercício de 2019,
encontra-se disponível no Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira
(SIRIEF).

8

Apenas no caso do documento em apreço não se encontrar disponível em SiRIEF. Na eventualidade de não se
ter ainda verificado a aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2019 por parte
do(s) titular(es) da função acionista tal deve ser objeto de menção específica.
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7. Estrutura orgânica e conteúdos funcionais da EDIA
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Estrutura Orgânica da EDIA
Conteúdos Funcionais

A. As Direções e Departamentos exercem as seguintes funções:
1. Direção de Engenharia, Ambiente e Planeamento - Planeia e elabora os projetos das infraestruturas e
equipamentos, promove a gestão ambiental e territorial do empreendimento e assegura a
disponibilização da informação geográfica e cartográfica da Empresa.
1.1 Departamento de Planeamento e Elaboração de Projetos - Realiza o planeamento geral
das infraestruturas e equipamentos e elabora os respetivos projetos.
1.2 Departamento de Ambiente e Ordenamento do Território - O Departamento de Ambiente e
Ordenamento do Território concebe, implementa e mantém os sistemas de monitorização
e gestão ambiental e de qualidade da empresa e do EFMA no âmbito das atividades e
infraestruturas sob responsabilidade da EDIA, promove e assegura as ações necessárias à
gestão e exploração dos recursos naturais na fase de exploração do EFMA, e acompanha a
elaboração/revisão dos instrumentos de gestão territorial referentes à respetiva área de
influência.
1.3 Departamento de Impactes Ambientais e Patrimoniais - Promove a elaboração e execução
dos estudos, projetos, programas e medidas de minimização e compensação de impactes
no ambiente e no património cultural decorrentes da execução dos projetos de infraestruturas e equipamentos executados no âmbito do EFMA.
1.4 Departamento de Informação Geográfica e Cartografia - Gere e desenvolve o Sistema e a
Informação Geográfica da EDIA, garantindo a sua adequação às necessidades da empresa
e assegurando as atividades que necessitem de uma vertente de Sistemas de Informação
Geográfica.
1.5 Centro de Cartografia - Assegura as competências necessárias à autossuficiência da EDIA
no domínio da produção de Informação Geográfica, nomeadamente nas áreas da
cartografia, topografia e cadastro, estando igualmente vocacionado para a prestação de
serviços ao exterior.

2. Direção de Infra-estruturas e Energia - Promove o planeamento físico e financeiro e a execução das
infraestruturas e equipamentos da rede primária e secundária e coordena as atividades de manutenção,
exploração e segurança das infraestruturas construídas no âmbito do EFMA.
2.1 Departamento de Construção de Infra-estruturas Primárias - Promove e assegura a
componente construtiva das infraestruturas que integram a rede primária, participa na
elaboração dos projetos respetivos, coordena o lançamento de concursos e adjudicações
e controla a execução física e financeira dessas infraestruturas e atividades a elas
associadas.
2.2 Departamento de Construção de Infra-estruturas de Rega - Promove e assegura a
componente construtiva das áreas a equipar para rega, participa na elaboração dos
projetos respetivos, coordena o lançamento de concursos e adjudicações e controla a
execução física e financeira das infraestruturas de rega e atividades associadas.
2.3 Departamento de Exploração de Infra-estruturas de Rega - Assegura a gestão, exploração
e conservação de infraestruturas de rega que integram a rede secundária do EFMA, fazendo
ainda a ligação com as associações de regantes ou beneficiários com que a EDIA se
relaciona.
2.4 Departamento de Manutenção, Exploração e Segurança - Assegura as atividades de
manutenção, exploração e segurança das infraestruturas e equipamentos da EDIA, no
âmbito do EFMA.
3. Direção de Economia da Água e de Apoio ao Cliente - Promove a venda de soluções associadas à
maximização do negócio de distribuição de água, à captação de investimentos nas áreas agrícola e
agroindustrial, e ao desenvolvimento de soluções, pacotes comerciais e novos modelos de agronegócio; é responsável pela política de apoio e atendimento ao cliente e sua interligação com os vários
departamentos da EDIA e ainda de realização de estudos de satisfação dos diversos serviços prestados
pela EDIA, visando a sua otimização; planeia, de uma forma global, o empreendimento numa ótica da
economia da água e implementação de indicadores de gestão da componente hidroagrícola (redes
primária e secundária de rega). Daqui fazem parte os cálculos dos custos de adução de água para rega,
tarifários e análise à exploração efetuada nas redes de distribuição de água; contribui ativamente no
desenho de políticas públicas de apoio à dinamização do sector agrícola e agroindustrial, como
complemento da estratégia comercial, em colaboração com todas as Entidades e Organismos
responsáveis por esta matéria. Identificação dos fatores de risco que podem comprometer a
maximização destas atividades, contribuindo na procura de soluções simples e inovadoras, tais como a

concertação de estratégias com os stakeholders externos à EDIA, a identificação de meios e mecanismos
de suporte e apoio à captação e fixação de investimento e o apoio e suporte aos agricultores
beneficiados pelo regadio de Alqueva. É também responsável pela realização de todo o reporte anual
da Política de Sustentabilidade da EDIA, pela promoção junto de beneficiários, de boas práticas agrícolas
e otimização dos fatores de produção.
3.1 Departamento de Economia da Água - Assegura a captação e o apoio a investimentos
agrícolas e agroindustriais; desenvolve soluções que potenciem a promoção do regadio e
a maximização do serviço de distribuição de água aos agricultores e atividades
beneficiadas, tais como soluções e infraestruturas de produção, soluções de financiamento
e aconselhamento agrícola ao nível de sistemas de apoio à decisão (SISAP); contribui para
o desenho de políticas públicas e respetiva análise ex-ante e ex-post, de ajuda à
dinamização do sector agrícola e agroindustrial, como complemento da estratégia
comercial, em colaboração com todas as Entidades e Organismos responsáveis por esta
matéria; desenvolve Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) para agricultores, grupos
empresariais e entidades gestoras; analisa a exploração de infraestruturas hidráulicas e
perímetros de rega, com destaque para a estrutura de custos, tarificação da água no final
da rede primária e secundária, bem como a definição e aconselhamento de regras de
exploração sustentáveis; implementa indicadores de gestão das redes de rega, na
componente agroeconómica, hidráulica e agroambiental; aposta no desenvolvimento rural
e promoção do regadio em parceria com associações de agricultores, regantes e COTR, bem
como no desenvolvimento de projetos de emparcelamento rural e reestruturação fundiária;
participa em reflexões estratégicas no que diz respeito ao futuro do Empreendimento de
Alqueva e da EDIA. Promove o diálogo sobre questões económicas, sociais e ambientais
entre os trabalhadores da Empresa, recolhendo contributos sobre os quais a empresa deve
agir e relatar; identifica forças e fraquezas da EDIA, promovendo o diagnóstico interno e
contribuindo para uma maior eficiência e eficácia dos processos; estimula a participação
de todos os trabalhadores na prossecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável;
concorre para a adequação dos objetivos estratégicos de médio e longo prazo da Empresa
à grande finalidade do EFMA, o desenvolvimento regional nas vertentes económica e
social, como um instrumento de intervenção nesta região e procura a valorização dos
recursos naturais e a revitalização e dinamização da atividade económica e de fixação das
respetivas populações; contribui para a melhoria contínua dos indicadores económicos,

sociais e ambientais da Empresa e para o fomento e apoio ao desenvolvimento de uma
Política de Envolvimento com a Comunidade que tenha como principal objetivo, promover
a relação da Empresa com a Comunidade; promove a participação das partes interessadas,
bem como a formação e a informação nas áreas que promovam a sustentabilidade, a nível
interno e externo; promove uma imagem positiva da empresa perante terceiros,
demonstrando as preocupações da EDIA com as pessoas e o território onde intervém;
envolver as partes interessadas nos processos de organização, gestão e reporte,
reforçando a confiança mútua entre a Empresa e estas; reporta anualmente o desempenho
da Empresa de acordo com a estratégia definida, enquadrando-a pelos princípios do
Desenvolvimento Sustentável.
3.2 Departamento de Apoio ao Cliente - É responsável por toda a área de apoio ao cliente e
respetiva articulação com as diferentes áreas e departamentos da EDIA, de forma a
otimizar a relação e qualidade de serviço com os clientes da EDIA. Articula com a direção
e com os restantes departamentos as soluções promocionais do regadio e de potenciação
do agronegócio; promove, numa ótica de gestão de projetos e de clientes, a venda e a
divulgação dos pacotes comerciais desenhados e articulados com a área de produção, bem
como o posterior acompanhamento do projeto em todas as suas valências; contribui para
a preconização de soluções comerciais e de promoção, em articulação com os restantes
Departamentos, de novos pacotes e medidas a implementar; identifica potenciais clientes
e áreas de expansão de regadio para venda do serviço de distribuição de água, em
articulação com outras áreas da EDIA com responsabilidade nesta matéria; promove o
EFMA de forma proactiva junto de potenciais utilizadores, nomeadamente ao nível das
explorações agrícolas, agroindústria e empresas de fatores de produção. É também
responsável pela realização de estudos de satisfação dos clientes nos diversos serviços
prestados pela EDIA e o seu reporte ao CA da EDIA, de forma a se articularem estratégias
de melhora continua dos serviços prestados.
4. Direção de Gestão do Património - Assegura as atividades de gestão administrativa e empresarial do
património da EDIA e de aquisição e disponibilização das áreas necessárias à implementação do EFMA.
Por solicitação do Conselho de Administração pode ainda ser incumbida do tratamento de dossiês
específicos que envolvam intervenção territorial com maior ou menor componente de gestão
imobiliária.

4.1 Departamento de Gestão do Património - Assegura a gestão administrativa e empresarial
do património, em especial do património imobiliário propriedade da EDIA ou sob sua
administração, segundo parâmetros de otimização de rentabilidade, dentro dos limites
decorrentes dos princípios que norteiam toda a atividade da EDIA, designadamente o da
sustentabilidade.
4.2 Departamento de Expropriações - Planeia e executa as atividades de avaliação,
negociação e aquisição de imóveis e as indemnizações correspondentes necessárias à
execução das infra- estruturas e equipamentos programados no âmbito do EFMA.
4.3 Parque de Natureza de Noudar (PNN) + Museu da Luz (ML) – O Parque de Natureza de
Noudar promove a conceção e implementação integrada de diferentes metodologias e
procedimentos de gestão ambiental, agro-silvo-pastoril e turística, numa área de elevado
valor ecológico, com o objetivo de compensar a afetação de ecossistemas de montado,
galerias ripícolas e matagais mediterrânicos induzida pela construção do sistema Alqueva
- Pedrógão. Por sua vez, o Museu da Luz promove a interpretação e a divulgação dos
processos da Aldeia da Luz e de Alqueva, através do estudo, investigação e documentação,
conservação do acervo, promoção de exposições e de programas educativos.
5. Direção de Administração e Finanças - Assegura as atividades de organização e gestão administrativas,
financeiras e patrimoniais da empresa bem como o planeamento e controlo dos investimentos, dos
custos e das receitas e, bem assim, a gestão dos recursos humanos.
5.1 Departamento de Gestão Administrativa e Financeira - Assegura a gestão administrativa e
financeira da empresa e respetivas ações de planeamento e controlo financeiro.
5.2 Departamento de Planeamento e Controlo de Investimentos - Assegura o planeamento e
controlo financeiro do Empreendimento, acompanha a sua execução, estuda e propõe
medidas relativas aos fundos de financiamento e prepara as candidaturas nos diferentes
instrumentos de financiamento comunitário assegurando o seu acompanhamento em
articulação com as Direções operacionais da EDIA.
5.3 Departamento de Contabilidade - Implementa coordena e garante o funcionamento do
sistema contabilístico e financeiro no quadro das normas legais em vigor.
5.4 Departamento de Sistemas de Informação - Define a arquitetura do sistema de informação
da empresa e assegura o normal funcionamento do serviço de informática bem como a
integração dos diferentes subsistemas de informação da EDIA.

5.5 Departamento de Gestão de Recursos Humanos - Planeia, propõe e executa as tarefas
inerentes à gestão dos recursos humanos da empresa visando assegurar a sua motivação
e produtividade.
B. Os Gabinetes de apoio ao Conselho de Administração exercem as seguintes funções:
a. Gabinete de Apoio Jurídico - Elabora propostas legislativas relativas ao EFMA e assegura os
procedimentos necessários ao contencioso em que a EDIA esteja envolvida bem como a legalidade
dos atos praticados pelo Órgãos da Empresa.
b. Gabinete de Relações Públicas e Comunicação - Coordena e promove a divulgação externa e interna
das atividades, iniciativas e projetos do EFMA, assegura as relações da Empresa com os Órgãos de
Comunicação Social e a produção de materiais de informação e de divulgação e organiza eventos
de iniciativa da EDIA. Dentro do Gabinete de Relações Públicas e Comunicação integra-se:
i. O Centro de Informação de Alqueva – Dar aos visitantes de Alqueva toda a informação
sobre o projeto; receber visitas organizadas.
c.

Gabinete de Desenvolvimento e Responsabilidade Social - Gere os projetos de responsabilidade
social e de desenvolvimento comunitário (representando a empresa no exterior) e o Centro de
Documentação da EDIA.

C. O Secretariado presta apoio funcional e administrativo ao Conselho de Administração.
D. Os Observatórios são estruturas dinâmicas, transversais a toda a empresa e que têm como principal
responsabilidade efetuar o acompanhamento do cumprimento dos compromissos da EDIA associados à
gestão integrada do EFMA, os quais se sistematizam em:
a. Qualidade do Serviço (Observatório de Exploração) - Compromisso de satisfação dos múltiplos e
diversos pedidos de água através de uma gestão otimizada dos recursos hídricos, com a necessária
qualidade e eficiência hidráulica e energética que a escala do problema permite, numa relação de
proximidade e de grande interação com o beneficiário e de modo sustentável e na salvaguarda e
preservação dos valores ambientais. O Observatório de Exploração, com base nas contribuições
específicas dos departamentos envolvidos na atividade a desenvolver, produzirá dois relatórios
anuais, um interessando o trabalho específico relativo exclusivamente à campanha de rega e outro,
mais geral e abrangente, fazendo a síntese do trabalho efetuado no âmbito de toda atividade de
exploração da EDIA e abrangendo todos os diversos pedidos de água e todas as ações inerente á
exploração do Empreendimento.
b. Segurança e funcionalidade (Observatório de Segurança) - Compromisso de garantia de
conservação, manutenção e reabilitação de equipamentos e infraestruturas de modo a que a sua

operação, regulação e controlo se faça com segurança e funcionalidade. O Observatório de
Segurança, com base nas contribuições específicas dos departamentos envolvidos na atividade a
desenvolver, produzirá dois relatórios anuais, um interessando o trabalho específico de preparação
e aferição das infraestruturas para cada campanha de rega e outro, mais geral e abrangente,
fazendo a síntese do trabalho efetuado neste âmbito ao longo de cada ano.
c.

Inovação (Observatório da Inovação) - Compromisso de habilitação/adequação permanente dos
recursos humanos, das infraestruturas e dos equipamentos à inovação e à resposta aos novos
desafios, com diferentes, mais exigentes e ambiciosos pedidos de água e com o cumprimento de
todos os objetivos complementares de desenvolvimento socioeconómico, com permanente
melhoria da qualidade. O Observatório da Inovação, com base nas contribuições específicas dos
departamentos mais diretamente envolvidos na atividade a desenvolver, produzirá um relatório
anual, fazendo a síntese do trabalho efetuado neste âmbito.
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EDIA
Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A.
Capital Social
Capital Próprio
Número de Pessoa Coletiva
Matrícula
Sede Social
Delegação de Lisboa
Delegação de Alqueva
Delegação de Pedrógão
Parque de Natureza de Noudar
Museu da Luz

860 334 960,00 EUR
47 641 672,00 EUR
503 450 189
01 084/950316 da Conservatória do Registo Comercial de Beja
Rua Zeca Afonso, N.º 2 - 7800 - 522 - BEJA
Espaço Amoreiras - Centro Empresarial. Rua D. João V, N.º 24, 1.03. - 1250-091 LISBOA
Apartado 126 - 7860 - MOURA
Apartado 126 - 7860 - MOURA
Apartado 5 - 7230 - BARRANCOS
Largo da Igreja Nossa Sr.ª da Luz - 7240 - 100 - LUZ - MOURÃO

site: www.edia.pt
Fotografias António Cunha/EDIA
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