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Introdução

O presente Relatório sobre o Governo da Sociedade é elabo-
rado nos termos do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 
133/2013, de 3 de outubro e de harmonia e para cumprimento 
das orientações emanadas para o efeito pela Direção-Geral do 
Tesouro e Finanças.

A informação aqui contida refere-se ao período abrangido entre 
1 de janeiro e 31 de dezembro de 2014.

I. Missão, Objetivos e Políticas

1.   Missão, Visão, Valores e sua concretização

Em 23 de novembro de 2007, o Estado celebrou com a EP – 
Estradas de Portugal, S.A. (EP) um contrato de concessão por 
um período de 75 anos, cujas bases foram aprovadas em ane-
xo ao Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, alterado 
pela Lei n.º 13/2008, de 29 de fevereiro, pelo Decreto-Lei n.º 
110/2009, de 18 de maio e pelo Decreto-Lei n.º 44-A/2010, 
de 5 de maio.

A EP tem por objeto o financiamento, a conservação, a explo-
ração, a requalificação e o alargamento das vias que integram a 
Rede Rodoviária Nacional, e ainda a conceção, projeto, cons-
trução, financiamento, conservação, exploração, requalificação 
e alargamento das vias que integram a Rede Rodoviária Nacio-
nal Futura.

A EP tem como missão global a prestação de um serviço pú-
blico de qualidade, que contribua para o desenvolvimento na-
cional e para a coesão territorial. Esta prestação, em moldes 
empresariais, visa proporcionar uma melhor qualidade de vida 
às populações, ao mesmo tempo que promove a acessibilidade 
e a proximidade dos clientes.

2.   Políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da 
estratégia definida

A EP definiu um Plano Estratégico 2013-2016, designado de 
K16, que baseia a sua linha de orientação em três pilares fun-
damentais:
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1) Gestão do ativo;
2) Planeamento do 
investimento; 
3) Eficiência de exe-
cução;
4) Sistema de monito-
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“DA CONSTRUÇÃO À 
CONSERVAÇÃO”

“DA INFRAESTRUTURA 
AO SERVIÇO”
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Promover a orientação 
ao cliente e restantes 
stakeholders da rede 
rodoviária nacional.

Figura 1 – Pilares Fundamentais K16
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O ano de 2014 constituiu o ano de consolidação do novo con-
ceito estratégico e de cultura empresarial, que visa potenciar a 
criação de valor e o posicionamento da EP no setor. 

Tudo isto enquadrado numa política de responsabilidade so-
cial, sustentada em exigentes comportamentos éticos e deon-
tológicos, em que a empresa, assim como cada um dos seus 
colaboradores, tem noção do impacto que as suas decisões, 
formas de atuação e comportamentos têm sobre a própria or-
ganização, clientes e restantes partes interessadas.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido em anos ante-
riores, os objetivos prioritários da empresa para 2015 passam 
pela concretização dos acordos de renegociação dos contratos 
de concessão e subconcessão, com a inerente redução dos com-
promissos plurianuais assumidos pela empresa no âmbito das 
parcerias público-privadas rodoviárias, assim como pela imple-
mentação do novo modelo de cobrança de portagens, funda-
mental para uma maior eficiência de todo o modelo, quer na 
ótica da receita, quer na ótica dos custos operacionais. 

2015 é também o ano de implementação do novo Estatuto 
das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, que permitirá, para 
além de uma melhoria e simplificação administrativa, uma 
clarificação das competências de licenciamento, bem como a 
aplicação de taxas adequadas à garantia de mobilidade e acessi-
bilidade que a infraestrutura rodoviária proporciona.

Na gestão da rede própria procurar-se-á em 2015 prosseguir 
o caminho de eficiência alcançado nos últimos anos na con-
servação da rede existente, em que a redução significativa dos 
custos operacionais foi acompanhada pela manutenção, ou 
mesmo melhoria, do estado de conservação da rede sob gestão 
direta da EP.

Referência por último para a construção do Túnel do Marão, 
empreendimento de elevada importância para o desenvolvi-
mento económico e coesão territorial, cujas obras foram rei-
niciadas em 2014 sob a gestão direta da EP e que decorrerão 
durante todo o ano de 2015.    

O ano de 2015 será também o de outro grande e exigente 

desafio, que é a fusão da EP com a REFER. Um desafio que 
permitirá otimizar a gestão intermodal na área dos transportes, 
através da prestação de serviços de mobilidade e acessibilidade 
mais eficientes e atrativos para os utilizadores das redes rodo-
viária e ferroviária, assegurando em simultâneo uma melhor 
utilização dos recursos públicos, através de uma gestão inte-
grada dos investimentos nas redes rodoviária e ferroviária, mas 
também no aproveitamento de sinergias resultantes da fusão 
em áreas como o procurement, a rentabilização dos ativos exis-
tentes ou a eficiência dos serviços partilhados. 

3.   Objetivos e grau de cumprimento 

Os objetivos de gestão definidos para o ano de 2014 foram es-
tabelecidos em consonância com os objetivos estratégicos da 
empresa, que se sintetizam no quadro seguinte:

UNID. Meta 2014 Valor Real Desvio 
(%)

Custos Operacionais 
(Cash) M€ 227 165 -27

Free Cash Flow M€ -890 -729 -18

Receita total (Cash) M€ 805 799 -1

Receitas com serviços 
complementares M€ 8,9 7,9 -11

Índice de Segurança 
Rodoviária N.º 118 n.d. n.d.

n.d.: não disponível – dependente da divulgação pela ANSR dos indicadores oficiais de segurança 
rodoviária.

Figura 2 – Objetivos de Gestão 2014

Custos Operacionais (Cash)

Houve em 2014 uma redução de 27% nos custos operacionais 
face à meta estabelecida, destacando-se a redução de gastos com 
as atividades de construção e requalificação (-62%), de estudos 
e projetos (-66%) e de conservação periódica (-38%). 

A redução dos custos operacionais, conjugado com a melhoria 
global do nível de qualidade da rede, consubstanciado na esta-
bilização do índice de Qualidade de Pavimentos e na melhoria 
do Estado de Conservação de Obras de Arte, é demonstrativo 
do modelo de eficiência que norteia a atividade da EP, designa-
damente no que respeita à conservação dos seus ativos.
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Free Cash Flow

O resultado deste indicador superou em 18% a meta estabe-
lecida, o que representa um balanço positivo de 161M€. Tal 
deve-se à forte redução dos gastos operacionais (-27%), dos gas-
tos com juros e encargos financeiros (-18%) e dos gastos com 
outras atividades de investimento - expropriações, equipamen-
tos e instalações (-55%), mas também ao desempenho muito 
positivo das receitas core da empresa, designadamente da CSR 
com +4% e das receitas de portagens com +12%.

Contribuiu ainda para este resultado a redução em 1% do valor 
previsto em orçamento para o pagamento das Parcerias Público
-Privadas, e que por si só já constituía um objetivo ambicioso, 
visto representar uma forte redução face ao previsto nos respe-
tivos Casos Base.

Em síntese, o resultado deste indicador demonstra claramente 
o exercício positivo da EP em 2014, que permitiu diminuir o 
esforço financeiro do Estado, num ano particularmente difícil 
em que se iniciaram os pagamentos das subconcessões rodovi-
árias (AE Transmontana, Douro Interior, Litoral Oeste e Baixo 
Tejo), no valor de 293M€, e ao pagamento da A21 no valor de 
245M€. 

Receita Total (Cash)

Não foi atingida a receita total de 805M€ (IVA não incluído) 
face à não concretização da receita prevista com a concessão da 
A23, no valor de 65M€.

Ainda assim, verificou-se um desvio de apenas 0,8%, o que se 
deveu, conforme já referido, ao comportamento positivo das 
receitas core - portagens e CSR, que no seu conjunto alcança-
ram uma receita de 62M€ superior ao previsto em orçamento.

Receita com Serviços Complementares (Cash)

A receita com serviços complementares em 2014 foi de 7,9M€, 
não se tendo atingido o objetivo anual de 8,9M€.

O não cumprimento deste objetivo deveu-se fundamentalmen-

te ao facto de a publicidade à margem das estradas ter deixado 
de constituir uma fonte de receita significativa, na sequência de 
recomendação do Provedor de Justiça para que a EP não se po-
sicionasse como entidade licenciadora e dos reflexos da entrada 
em vigor do denominado “licenciamento zero”.

Índice de Segurança Rodoviária

O cálculo deste indicador está dependente dos resultados ofi-
ciais publicados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodo-
viária (ANSR), relativos a 2014.

4.   Fatores chave de que dependem os resultados da empresa

Em linha com os objetivos prioritários para o ano de 2015 
apresentam-se de seguida os fatores chave de que dependem os 
resultados da empresa a curto, médio e longo prazo. 

Redução dos pagamentos no âmbito das concessões e sub-
concesssões rodoviárias 

A redução dos pagamentos no âmbito das concessões e subcon-
cessões rodo¬viárias continua a ser um dos fatores chave para se 
alcançar a sustentabilidade financeira da EP. Para o efeito é fun-
damental concluir-se o processo negocial desenvol¬vido com as 
concessionárias e subconcessionárias, através da celebração dos 
respetivos contratos, o que está dependente do aval dos bancos 
financiado¬res, e do visto prévio do Tribunal de Contas. 

Otimização do atual modelo de cobrança de portagens 

A receita proveniente da atividade de cobrança de portagens é 
um dos principais pilares que contribui para a sustentabilida-
de financeira da empresa. Nesse sentido, torna-se fundamen-
tal a contínua procura de soluções que permitam alcançar um 
modelo de cobrança de portagens mais orientado ao cliente e 
sustentado num modelo de negócio que garanta o máximo de 
eficiência em toda a cadeia de valor.

No ano de 2015, e em linha com algumas das estratégias defi-
nidas pelos estudos técnicos que têm vindo a ser realizados nes-
ta matéria, apostar-se-á na introdução de algumas medidas de 
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melhoria que conduzam a um modelo mais eficiente do ponto 
de vista dos custos e que permitam maior eficácia de cobrança, 
sustentadas num aprofundar das relações existentes com as di-
ferentes concessionárias e prestadoras de serviço.

As medidas de melhoria a introduzir em 2015 passam por po-
tenciar a utilização do dispositivo eletrónico em detrimento 
de outros meios de cobrança, flexibilizar o pricing, otimizar o 
processo de cobrança na fase coerciva e promover, ao nível da 
comunicação, a divulgação das soluções de pagamento junto 
dos clientes nacionais e estrangeiros.

A concretização do novo modelo de cobrança de portagens está 
dependente de um conjunto de alterações legislativas que se 
espera sejam concretizadas durante o ano de 2015. 

Novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional

A implementação célere e eficaz do novo Estatuto das Estradas 
da Rede Rodoviária Nacional, já aprovada a proposta de lei, em 
Conselho de Ministros, no dia 4 de dezembro de 2014, é tam-
bém um fator chave no rumo da sustentabilidade da empresa, 
que permitirá, conforme anteriormente referido, uma maior 
eficiência de processos, uma clarificação das competências de 
licenciamento, bem como a aplicação de taxas adequadas à ga-
rantia de mobilidade e acessibilidade que a infraestrutura rodo-
viária proporciona.

Imposto sobre o Valor Acrescentado 

O direito ao reembolso do IVA deduzido pela EP no âmbito da 
sua atividade, tendo por base o entendimento de que a Con-
tribuição do Serviço Rodoviário (CSR) é uma receita sujeita 
a IVA, é outro dos fatores chave para os resultados futuros da 
empresa, numa perspe¬tiva de médio e longo prazo.

No curto prazo, não sendo possível desenvolver com a Autori-
dade Tributária um conjunto de fluxos de pagamento e recebi-
mento de reembolsos, a EP continuará a pagar o IVA nas suas 
despesas que não são objeto de inversão de sujeito passivo. A EP 
continuará ainda a constituir uma provisão que corresponde à 
totalidade do IVA deduzido pela EP em atividades financiadas 
pela CSR, que equivale ao que se estima que seja o impacto de 
uma decisão judicial não favorável à EP.
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II. Estrutura de Capital

1.   Estrutura de capital

A EP é uma sociedade anónima de capitais públicos, criada a 7 
de novembro, através do Decreto-Lei n.º 374/2007, o capital 
social é de 1.994.585.000,00€, integralmente subscrito e reali-
zado pelo Estado, representado por 398.917 ações com o valor 
nominal de 5.000,00€ cada.

O capital social sofreu cinco aumentos, por decisão do acionis-
ta, a saber: 

•  27 de fevereiro de 2014 - 318.060.000,00€;
•  24 de junho de 2014 - 370.585.000,00€;
•   27 de junho de 2014 - 267.600.000,00€;
•   26 de novembro de 2014 - 357.800.000,00€;
•   19 de dezembro de 2014 - 207.550.000,00€.

2.  Restrições à titularidade e/ou transmissibilidade das 
ações

As ações da EP só podem ser detidas por entes públicos.

3.   Acordos parassociais

A EP não dispõe de acordos parassociais.

8Relatório de Governo Societário 2014 
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III. Participações Sociais e Obrigações Detidas

1.  Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/
ou coletivas (empresa) que, direta ou indiretamente, são ti-
tulares de participações noutras entidades, com indicação 
detalhada da percentagem de capital e de votos

Os órgãos sociais e a empresa não são titulares de participações 
qualificadas, nos termos das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 
245.º-A do Código dos Valores Mobiliários (CVM).

2.   Informação sobre a aquisição e alienação de participa-
ções sociais, bem como a participação em quaisquer entida-
des de natureza associativa ou fundacional

Não existem.

3.   Indicação sobre a prestação de garantias financeiras ou 
assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo 
nos casos em que assumam organização de grupo

Não existem.

4.   Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas 
por membros dos órgãos de administração e de fiscalização

Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização da 
EP não detêm ações ou obrigações da empresa.

5.   Informação sobre a existência de relações significativas 
de natureza comercial entre os titulares de participações e a 
sociedade 

Não existem.

6.   Mecanismos adotados com vista à prevenção de conflitos 
de interesse

Para prevenir a existência de conflitos de interesse, nos termos 
dos artigos 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 
outubro, os membros dos órgãos de administração da EP:

i.  Abstêm-se de intervir nas decisões que envolvam os seus 
próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas 
por si realizadas, conforme Declarações de Independência em 

anexo;

ii.  Declaram todas as participações e interesses patrimoniais 
que detenham, direta ou indiretamente, na empresa ou em 
qualquer outra, bem como relações relevantes que mantenham 
com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou 
quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar con-
flitos de interesse, decorrentes do n.º 9 do artigo 22.º do De-
creto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e do n.º 1 do 
artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro;

iii.  Declaram a inexistência de incompatibilidades ou impe-
dimentos, nos termos do n.º 8 do artigo 22.º do Decreto-Lei 
n.º 71/2007, de 27 de março e n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 
64/93, de 26 de agosto e sucessivas alterações;

iv.  Declaram, no início de funções, sobre o valor de património 
e rendimentos, nos termos do artigo 1.º da Lei n.º 4/83, de 2 de 
abril, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 38/83, de 25 
de outubro, Lei n.º 25/95, de 18 de agosto, Lei n.º 19/2008, de 
21 de abril, Lei n.º 30/2008, de 10 de julho e Lei n.º 38/2010, 
de 2 de setembro;

v.  Atualizam a declaração referida no ponto anterior, nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 4/83, de 2 de abril, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 38/83, de 25 de outubro, 
Lei n.º 25/95, de 18 de agosto, Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, 
Lei n.º 30/2008, de 10 de julho e Lei n.º 38/2010, de 2 de 
setembro;

vi.  Declaram, na cessação das funções, sobre o valor de patri-
mónio e rendimentos, refletindo a evolução patrimonial duran-
te o mandato a que respeita, nos termos dos n.ºs 1 e 4 do artigo 
2.º da Lei n.º 4/83, de 2 de abril, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 38/83, de 25 de outubro, Lei n.º 25/95, de 18 de 
agosto, Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, Lei n.º 30/2008, de 10 
de julho e Lei n.º 38/2010, de 2 de setembro;

vii.  Divulgam publicamente, de imediato, todas as informa-
ções de que tenham conhecimento, suscetíveis de afetar de 
modo relevante a situação económica, financeira e patrimonial 
da empresa.
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Compete à Assembleia Geral eleger os membros do Conselho 
de Administração, nos termos da alínea i) do n.º 5 do artigo 7.º 
dos Estatutos da EP, em anexo ao Decreto-Lei n.º 374/2007, 
de 7 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto
-Lei n.º 110/2009, de 18 de maio.
O Vice-Presidente substitui o Presidente do Conselho de Ad-
ministração, com voto de qualidade, nas suas faltas e impedi-
mentos. 

3.  Conselho de Administração

O Conselho de Administração é composto por um Presidente, 
um Vice-Presidente e dois a quatro vogais, eleitos pela Assem-
bleia Geral, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º dos Estatutos 
da EP.

O mandato dos membros do Conselho de Administração tem 
a duração de três anos, sendo renovável por deliberação da As-
sembleia Geral, e dentro dos limites previstos no Estatuto do 
Gestor Público e demais legislação aplicável, por iguais perío-
dos.

O Conselho de Administração designado para o mandato 
2012-2014, em Assembleia Geral realizada a 17 de julho de 
2012, é constituído por um Presidente, um Vice-Presidente e 
dois vogais.

Man-
dato Cargo Nome

Designa-
ção Legal 
da Atual 
Nomea-

ção

N.º 
Mandatos 
Exercidos 
na Socie-

dade

Observações

2012-
2014

Presi-
dente

António 
Manuel Palma 
Ramalho

DUE 2

2012-
2014

Vice
-Presi-
dente

José Serrano 
Gordo

DUE 1

2012-
2014

Vogal Vanda Cristina 
Loureiro Soa-
res Nogueira 

DUE 1

2012-
2014

Vogal João Albino 
Correia Grade

DUE 1 Cessação de 
funções de membro 
do CA, por motivo 
de renúncia, com 
efeito a 1 de março 
de 2014

Figura 4 – Conselho de Administração

IV. Órgãos Sociais e Comissões
     
 A.  Assembleia Geral

1. Mesa da Assembleia Geral

A composição da mesa da Assembleia Geral, ao longo do ano 
de 2014, respetivos membros, mandato (início e fim), e remu-
nerações encontra-se representada no quadro seguinte:

Man-
dato Cargo Nome

Remuneração anual (€)
Ob-
ser-
va-

ções

Estatuto 
Remuneratório 
Fixado (Valor de 

senha fixado) 

Bruto 
pago

2012-
2014

Presidente Paulo Manuel 
Marques Fernan-
des

575,00 1.150,00

2012-
2014

Vice - Pre-
sidente

Paulo Miguel Gar-
cês Ventura (*)

470,00 -

2012-
2014

Secretário Maria Fernanda 
Joanaz da Silva 
Martins (*)

299,50 -

(*) Não houve pagamentos durante o ano de 2014.

Figura 3 – Mesa da Assembleia Geral

2.  Deliberações dos acionistas que, por imposição estatu-
tária, só podem ser tomadas com maioria qualificada, para 
além das legalmente previstas, e indicação dessas maiorias

O Estado é o único acionista.

B.   Administração e Supervisão

1.  Modelo de governo adotado 

A EP adota, desde 2007, um modelo de governo societário 
designado por “latino reforçado”, previsto no n.º 1 do artigo 
278.º do CSC, pelo que os órgãos sociais são a Assembleia 
Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e um 
Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais 
de Contas.

2.  Regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à no-
meação e substituição dos membros do Conselho de Admi-
nistração
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5.  Curricula dos membros do Conselho de Administração

Presidente – António Manuel Palma Ramalho
Data de Nascimento - 20 de agosto de 1960

Habilitações académicas – Licenciatura em Direito e parte 
letiva do Mestrado em Ciências Jurídicas Internacionais, pela 
Universidade Católica Portuguesa; Pós-graduação em Interna-
tional Markets pelo Finance Institute – St Catherine’s College, 
Oxford.

Atividade profissional - Presidente da EP - Estradas de Por-
tugal, S.A., desde 2012; Vice-Presidente do Conselho de Ad-
ministração Executivo e CFO do Banco Comercial Português 
(2010-2012); Presidente do Conselho de Administração da 
UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A. (2006-
2010); Presidente do Conselho de Gerência da CP – Com-
panhia de Caminhos de Ferro Portugueses, E.P. (2004-2006); 
administrador Financeiro da RAVE, S.A. (2004); Membro da 
Comissão Executiva do Grupo Santander&Totta em Portu-
gal (2000-2003); Administrador dos Bancos do Grupo Mun-
dial-Confiança, Banco Pinto & Sotto Mayor, Banco Totta & 
Açores, Crédito Predial Português e Banco Chemical Finance 
(1997-2000).

Vice-Presidente – José Serrano Gordo

Data de Nascimento – 18 de junho de 1956

Habilitações académicas - Licenciado em Organização e Ges-
tão de Empresas pelo ISCTE em 1978. Frequentou durante 
a sua carreira bastantes programas de formação de executivos, 
onde destaca a London Business School, o Insead, a Kellogs Ma-
nagement School da Northwestern University e o 36º PADE na 
AESE/IESE em Lisboa, entre novembro de 2010 e abril de 
2011. 

Atividade profissional - Vice-Presidente da EP - Estradas de 
Portugal, S.A. desde 2012. Desempenhou durante 25 anos, 
de 1985 a 2010, funções na BP, em Portugal, França, Espa-
nha e Inglaterra. Entre os diversos cargos que desempenhou, 
realça: Diretor de Lubrificantes na BP Portugal (BP P) e na 
Joint Venture BP/ Mobil, entre 1995 e 1998; Diretor Geral 
Adjunto na Mobil Oil Française (Joint Venture BP/ Mobil); e 
Diretor Geral de Lubrificantes na BP Oil España, entre 1998 
e 2000. Após a aquisição pela BP da Castrol, passa a Diretor 
do Negócio Internacional da Marinha (combustíveis e lubrifi-
cantes) responsável pela região do Mediterrâneo, África, Médio 
Oriente e Índia, onde está entre 2001 e 2004. Tem então uma 
experiência funcional, na sede do Grupo, no cargo de Diretor 
na Área dos Grandes Clientes Estratégicos (construtoras auto-
móveis, empresas mineiras, grande distribuição, retalho, etc.), 
entre 2004 e 2008. Em 2008 assume o cargo de Diretor Geral 
de Combustíveis e Presidente do CA da BP P, onde fica até ao 

FUSÃO REFER/EP

Eleição de Novo Conselho de Administração

O Conselho de Ministros aprovou em 3 de abril de 2014 o Pla-
no Estratégico dos Transportes e Infraestruturas do qual resulta 
o interesse em implementar a fusão entre as empresas REFER e 
a EP numa única empresa denominada Infraestruturas de Por-
tugal.
Para assegurar que o processo de fusão se desenvolvesse com a 
maior eficácia e a máxima celeridade, foi nomeada uma Comis-
são de Planeamento para a preparação dos trâmites necessários 
ao processo de fusão pelo Despacho n.º 10145-A/2014, de 5 de 
agosto de 2014, da Senhora Secretária de Estado do Tesouro e 
do Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes 
e Comunicações.
O Governo aprovou o regime constante do Decreto-Lei n.º 
160/2014, de 29 de outubro, que estabelece que os Conselhos 
de Administração da REFER e EP são integrados pelos mes-
mos administradores que exercerão as suas funções em regime 
de acumulação, por entender que esta identidade de adminis-
tradores permite que se encontrem as melhores soluções no 
âmbito do processo de fusão, conferindo-lhe uma orientação 
centralizada e gerando os consensos necessários à boa consecu-
ção do mesmo.
O referido Decreto-Lei nº. 160/2014, de 29 de Outubro, de-
finiu, ainda, os termos do mandato e o regime remuneratório 
associados à acumulação de funções, deixando expressa a tem-
poralidade da medida, e estabelecendo que os administradores 
auferem apenas uma remuneração e não beneficiam de qual-
quer remuneração adicional, sendo remunerados como se de 
um único conselho de administração se tratasse.
Por deliberação social unânime por escrito, de 31 de dezembro 
de 2014, com produção de efeitos a 1 de janeiro de 2015, pro-
cedeu-se à eleição dos membros do Conselho de Administração 
da EP, nos termos do disposto nos artigos 3.º e 4.º do Decreto
-Lei 160/2014, de 29 de outubro, a seguir identificados:
António Manuel Palma Ramalho, Presidente
José Serrano Gordo, Vice-Presidente
José Luis Ribeiro dos Santos, Vogal
Alberto Manuel de Almeida Diogo, Vogal
Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira, Vogal
José Carlos de Abreu e Couto Osório, Vogal
Adriano Rafael de Sousa Moreira, Vogal

4.  Distinção dos membros executivos e não executivos do 
Conselho de Administração

Todos os membros do Conselho de Administração da EP são 
executivos e independentes.
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to da direção de obras na JAE – Junta Autónoma de Estradas, 
na JAE Construção S.A. e na entidade sucessora ICOR – Insti-
tuto para a Construção Rodoviária. De março de 1994 a março 
de 1997, desenvolveu a sua atividade na Transgás, até julho de 
1995 como responsável pela subárea da construção e, a partir 
dessa data, como responsável pela área de engenharia e servi-
ços. Em março de 1987 ingressou na JAE – Junta Autónoma 
de Estradas, com funções de engenheiro chefe do serviço de 
conservação na Direção de Estradas de Santarém até fevereiro 
de 1994. Em novembro de 1971, iniciou a sua atividade profis-
sional como técnico do INE – Instituto Nacional de Estatística, 
onde permaneceu até março de 1987.

   6.  Relações familiares, profissionais ou comerciais, ha-
bituais e significativas, dos membros, consoante apli-
cável, do Conselho de Administração, do Conselho Ge-
ral e de Supervisão e do Conselho de Administração 
Executivo com acionistas a quem seja imputável parti-
cipação qualificada superior a 2% dos direitos de voto                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                              
Não se verificam.

   7.  Organogramas ou mapas funcionais relativos à repar-
tição de competências entre os vários órgãos sociais, comis-
sões e/ou departamentos da sociedade, incluindo informa-
ção sobre delegações de competências, em particular no 
que se refere à delegação da administração quotidiana da 
sociedade

As competências dos órgãos sociais da EP são as seguintes:

•  Assembleia Geral – estabelecidas no n.º 5 do artigo 7.º dos 
Estatutos da EP e, subsidiariamente, no Código das Sociedades 
Comerciais;

•  Conselho de Administração - estabelecidas no n.º 3 do ar-
tigo 10.º dos Estatutos da EP e, subsidiariamente, no Código 
das Sociedades Comerciais;

•  Presidente do Conselho de Administração – estabelecidas 
no n.º 1 do artigo 15.º dos Estatutos da EP;

•  Conselho Fiscal – estabelecidas no n.º 6 do artigo 17.º dos 
Estatutos da EP e, subsidiariamente, no Código das Sociedades 
Comerciais.

Quanto à estrutura organizacional da EP, pretendeu-se alcançar 
uma maior coerência e capacidade de resposta no desempenho 
das funções asseguradas pela empresa, o que se traduziu no se-
guinte organograma:

final de 2010. Após a saída da BP P desenvolveu diversos pro-
jetos de consultadoria. 

Vogal – Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira

Data de Nascimento - 14 de março de 1971

Habilitações académicas - Licenciada em Engenharia Quími-
ca pelo Instituto Superior Técnico e possui um MBA da Uni-
versidade Nova de Lisboa.

Atividade profissional - Vogal do CA da EP - Estradas de Por-
tugal, S.A. desde 2012. Exerceu funções de Principal no escri-
tório de Lisboa da A.T. Kearney, tendo ingressado na firma em 
1998. Responsável pelo desenvolvimento de Negócio, Gestão 
Global de Projeto e Coordenação de Recrutamento Interno. A 
sua experiência profissional tem sido focada nas áreas de estra-
tégia, organização e reestruturação, nos setores dos Transportes 
e Infraestruturas, Governo e Bens de Consumo & Retalho. An-
tes de ingressar na A.T. Kearney, foi consultora na Arthur D. 
Little e integrou a equipa de Process Technology Department da 
Zeneca Fine Chemicals, na Escócia.

Vogal – João Albino Correia Grade

(Cessação de funções de membro do CA, por motivo de renún-
cia, com efeito a 1 de março de 2014)

Data de Nascimento - 4 de abril de 1953

Habilitações académicas - Licenciado em engenharia civil 
pelo Instituto Superior Técnico e Curso de Alta Direção em 
Administração Pública, pelo INA.

Atividade profissional - Vogal do CA da EP - Estradas de 
Portugal, S.A. desde 2012. Desde junho de 2011, consultor 
da empresa Exergia – Projetos de Engenharia, S.A., para o de-
senvolvimento de projetos rodoviários. Entre junho de 2008 
e maio de 2011, administrador de empresas do setor rodoviá-
rio, na empresa Lena Concessões e Serviços, S.A., até junho de 
2010 e, a partir dessa data, na empresa Construtora Abrantina, 
S.A., sendo responsável pelo desenvolvimento dos processos 
relacionados com as parcerias público-privadas, rodoviárias e 
ferroviárias. De dezembro de 2007 a maio de 2008, diretor 
coordenador da área de projetos e empreendimentos da EP – 
Estradas de Portugal, S.A. De janeiro de 2005 a novembro de 
2007, vogal do Conselho de Administração da EP – Estradas 
de Portugal, E.P.E., com responsabilidade nas áreas de projetos 
e empreendimentos, obras de arte e estruturas especiais. De de-
zembro de 2002 a dezembro de 2004, exerceu cargos de direção 
no IEP – Instituto das Estradas de Portugal, diretor assessor da 
administração até maio de 2003 e, a partir dessa data, diretor 
coordenador da área de projetos e empreendimentos. De março 
de 1997 a novembro de 2002, desempenhou funções no âmbi-
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Figura 5 - Organograma da estrutura orgânica em vigor a 31 de dezembro de 2014
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Resumidamente, a macroestrutura da EP conta com quinze 
Direções e quatro Comités de acompanhamento, para os quais 
foram definidas as respetivas missões e atribuições, em alinha-
mento com o Plano Estratégico K 16.

A cessação de funções do Eng.º João Albino Correia Grade 
como membro do Conselho de Administração, levou a uma 
reafectação dos pelouros pelos restantes membros:

Esta alteração levou a uma reafectação das áreas aos membros 
do Conselho de Administração:

Conselho de Admi-
nistração (até 28 de fevereiro) (a partir de 1 de março) 

António Manuel 
Palma Ramalho

(Presidente)

Planeamento Rodoviário Planeamento Rodoviário

Auditoria Interna Auditoria Interna

Stakeholders e Comu-
nicação

Stakeholders e Comuni-
cação

Financeira e Mercados Financeira e Mercados

Gestão de Ativos

José Serrano Gordo
(Vice-Presidente)

Rede de Alta Prestação Rede de Alta Prestação

Secretaria-Geral e Com-
pliance

Secretária-Geral e Com-
pliance

Capital Humano Capital Humano

Contratação, Compras e 
Logística

Contratação Compras e 
Logística

Rede Nacional

Vanda Cristina 
Loureiro Soares 

Nogueira
(Vogal)

Comercial e Gestão de 
Cliente

Comercial e Gestão de 
Cliente

Planeamento e Controlo 
de Gestão

Planeamento e Controlo 
de Gestão

Desenvolvimento Orga-
nizacional, Gestão de 
Projetos e Qualidade

Desenvolvimento Orga-
nizacional, Gestão de 
Projetos e Qualidade

Sistemas de Informação Sistemas de Informação

Desenvolvimento, Ambien-
te e Segurança Rodoviária

João Albino Correia 
Grade
(Vogal)

Desenvolvimento, 
Ambiente e Segurança 
Rodoviária

Rede Nacional

Gestão de Ativos

Figura 6 – Pelouros

Em relação à delegação de competências em cada um dos 
membros do Conselho de Administração, estas resultam da 
atribuição dos pelouros, e podem ser subdelegadas por estes, 
com possibilidade de subdelegação, nos dirigentes das unidades 
orgânicas competentes em função da matéria.

A delegação e subdelegação de competências é, relativamente à 
prática de atos administrativos, efetuada ao abrigo do disposto 
nos artigos 35.º a 37.º do CPA, artigo 109.º, n.ºs 1 e 3 do CCP 
e artigo 11.º, n.º 1 dos Estatutos da EP.

8. Funcionamento do Conselho de Administração

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

Nos termos estatutários, o Conselho de Administração reúne 
ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente 
sempre que o seu Presidente o convocar, por sua iniciativa ou 
a requerimento de qualquer dos seus membros, sem prejuízo 
de fixação, pelo próprio Conselho, de calendário de reuniões 
com maior frequência. As deliberações só são válidas quando se 
encontrar presente na reunião a maioria dos membros do Con-
selho em exercício, tendo o Presidente, ou o Vice-Presidente, 
quando o substitua, voto de qualidade e sendo proibido o voto 
por correspondência ou por procuração.

Em 2014 realizaram-se 53 reuniões ordinárias e 2 extraordiná-
rias, distribuídas conforme o gráfico, das quais foram lavradas 
as respetivas atas, enviadas a todos os órgãos de fiscalização e 
auditores externos. 
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Figura 7 – N.º de Reuniões CA

A assiduidade dos membros do Conselho de Administração às 
reuniões realizadas encontra-se representada no seguinte gráfi-
co:

Figura 8 - Assiduidade às Reuniões do CA

  b)  Indicação dos cargos exercidos em simultâneo em ou-
tras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades 
relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no de-
curso do exercício

Os membros do Conselho de Administração não exercem car-
gos em simultâneo em outras empresas, nem quaisquer outras 
atividades.

  c)  Indicação dos órgãos da sociedade competentes para 
realizar a avaliação de desempenho dos administradores 
executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de 
desempenho dos mesmos

O n.º 1 do artigo 6.º do Estatuto do Gestor Público define que 
“O desempenho das funções de gestão deve ser objeto de avalia-
ção sistemática, tendo por parâmetros os objetivos fixados nas 
orientações previstas no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 558/99, 
de 17 de dezembro, ou decorrentes do contrato de gestão, bem 
como os critérios definidos em assembleia geral”. Nas empresas 
públicas, o n.º 3 do mesmo artigo, estipula que “(…) a ava-
liação de desempenho implica proposta do acionista único ou 
maioritário a formular em assembleia geral”.

   9. Identificação das comissões, composição de cada uma 
delas assim como as suas competências e síntese das ativida-
des no exercício dessas competências

O Plano Estratégico K16 estabeleceu os princípios orientadores 
do novo modelo organizacional que deram lugar à aprovação 
da macroestrutura da EP em outubro de 2013 e ao seu desen-
volvimento, com a criação das novas estruturas organizativas de 
cada Direção.

O alinhamento da organização da empresa com a estratégia 
definida no âmbito do Plano K16, não se esgota, no entanto, 
nestes desenvolvimentos orgânicos, antes se concretizando de 
forma coerente e integrada com outras vertentes da mudança 
organizacional, nomeadamente pela constituição de fóruns de 
reflexão e consulta que propiciem uma discussão alargada, a 
recolha de opiniões, facilitem a implementação das políticas e 
as medidas a empreender e aprofundem o envolvimento dos di-
rigentes e de toda a empresa no processo de tomada de decisões 
e de partilha de responsabilidades.

Neste contexto, em fevereiro de 2014 foi criado o Comité de 
Contratação, para adicionar aos já existentes Comités de Inves-
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timento, Capital Humano e Informática:

Comité de Capital Humano

Missão

Contribuir para o alinhamento das políticas de recursos hu-
manos com a estratégia da empresa, os requisitos dos negócios 
e o desenvolvimento do potencial humano.

Âmbito

Emitir parecer sobre as matérias submetidas e fornecer contri-
buições sobre os seguintes temas, tidos por relevantes:

Gestão de Desempenho
- Definir critérios de calibração da avaliação do desempenho 
e validar o processo, com exceção das funções de direção de 
1.º nível;

Política de Meritocracia

- Validar os nomeados para incentivo de motivação;

Formação e Desenvolvimento

- Apoiar o desenvolvimento do potencial humano participan-
do na alocação do catálogo de competências;
- Submeter a aprovação o plano de formação;

Mobilidade Interna e Carreiras

- Apoiar a política de mobilidade;
- Validar os critérios e contribuir para a criação de um plano 
de gestão de carreiras;
- Submeter a aprovação a identificação de colaboradores de 
alto potencial;
- Submeter a aprovação o plano de sucessão até ao nível de 
Direção de 1.ª linha.

Composição

Coordenado pelo Administrador do pelouro e pelo Conselho 
de Administração e pleno do Conselho de Administração, sem-
pre que necessário, secretariado pela diretora da DCH e inte-
grado pelos diretores da SGC, DOP, DSC, DGA, DAP, DRN 
e DCC.

Funcionamento

Reúne regularmente quatro vezes por ano e sempre que convo-
cado pelo respetivo coordenador.

No ano 2014 o Comité de Capital Humano reuniu em seis 
ocasiões para decisão partilhada sobre os seguintes temas de 
gestão das pessoas:

•  Ao nível da gestão do desempenho, por aplicação do K Per-
formance, a harmonização de objetivos em linha com o sistema 
de indicadores de gestão, a calibração das avaliações de desem-
penho e a validação dos processos desenvolvidos semestralmen-
te;
•  Definição de critérios para diferenciação do mérito eviden-
ciado pelos resultados da avaliação de desempenho e aprovação 
do programa de reconhecimento K Mérito;
•  No âmbito da gestão de competências, identificação das com-
petências críticas da empresa;
•  Definição dos eixos prioritários de estruturação do plano de 
formação;
•  Programa de desenvolvimento do talento;
•  Metodologia de construção do plano de sucessão e de seg-
mentação de pools de sucessores por nível de estrutura.

Comité de Investimentos

Missão

Acompanhamento e gestão de processos de investimento de 
obra da EP, anual e plurianual, estabilizado no âmbito de um 
Plano de Proximidade da empresa e dinamização e apreciação 
de processos de investimento de obra que surjam como contra-
partida em processos negociais da EP.
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Âmbito

Emitir parecer sobre as matérias submetidas e fornecer contri-
buições sobre os seguintes temas, tidos por relevantes:

Política de Investimentos

- Validar os critérios e metodologias de priorização – conceito 
do Plano de Proximidade;
- Apoiar o Conselho de Administração e a DPR na criação da 
política de investimentos;

Validação do Plano de Proximidade

- Analisar e discutir a avaliação de investimentos no âmbito do 
Plano de Proximidade;
- Submeter a aprovação do conselho de Administração o Plano 
de Proximidade;

Avaliação de investimentos no âmbito de processos nego-
ciais

- Analisar e discutir a avaliação de investimentos de acordo com 
os critérios da política de investimentos;
- Aconselhar e submeter a aprovação do Administrador do pe-
louro propostas de investimentos que surjam como contrapar-
tida em processos negociais da EP.

Composição

Coordenado pelo Administrador do pelouro e pelo Conselho 
de Administração e pleno do Conselho de Administração, sem-
pre que necessário, secretariado pelo diretor da DPR e integra-
do pelos diretores da SGC, DSC, DGA, DFM, DAS, DAP, 
DRN e sempre que se justifique pelo responsável do centro 
Operacional, Coordenador Regional ou Gestor Regional.

Funcionamento

Reúne regularmente onze vezes por ano e sempre que convoca-
do pelo respetivo coordenador.
Este Comité iniciou as suas funções em 12.03.2014, tendo de-

senvolvido 9 reuniões durante 2014.

As mais relevantes atividades desenvolvidas no âmbito do 
COIN, prenderam-se com:

•  Controlo da execução orçamental;
•  Definição de medidas tendentes à redução da despesa em 
atividades próprias, incluindo a identificação de investimentos 
críticos para a estratégia de negócio da empresa;
•  Validação das necessidades operacionais supervenientes ao 
orçamento aprovado;
•  Avaliação de solicitações de stakeholders que impliquem a 
assunção de novos compromissos financeiros no orçamento de 
investimento;
•  Monitorização da implementação da programação definida 
pelo COIN;
•  Análise prospetiva de cenários de evolução do investimento 
nas atividades próprias e nos contratos de concessão e subcon-
cessão, incluindo a identificação de desvios ou riscos de desvio, 
com a devida fundamentação;
•  Contribuição e verificação da estratégia de desenvolvimento 
do plano de proximidade/médio prazo;

Comité de Informática

Missão

Acompanhamento e gestão de prioridades de desenvolvimento 
e investimento em sistemas de informação da EP, estabilizadas 
no âmbito de um Plano de Sistemas de Informação da empresa 
e avaliação e priorização de projetos de investimento de siste-
mas de informação, bem como o acompanhamento da execu-
ção de projetos prioritários.

Âmbito

Emitir parecer sobre as matérias submetidas e fornecer contri-
buições sobre os seguintes temas, tidos por relevantes:

Política de Investimentos

- Validar os critérios e metodologias de priorização de investi-
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classificaram-se os vários serviços prestados pela DSI em termos 
de criticidade e estabeleceram-se os respetivos níveis de serviço. 
Foram também definidos os critérios de priorização dos vários 
projetos e tarefas, sendo apresentada uma primeira lista cor-
respondente aos pedidos que tinham sido endereçados à DSI. 
Nas três reuniões subsequentes, trabalhou-se essencialmente 
na revisão da lista de projetos/tarefas, sendo assim validadas de 
forma colegial as prioridades atribuídas a cada projeto/tarefa 
e respetiva calendarização. Na última reunião do ano foi tam-
bém revisto o orçamento da DSI para 2015 (considerando já os 
eventuais impactos decorrentes da fusão com a REFER), tendo 
sido decidido suspender vários investimentos até serem conhe-
cidos os resultados do Assessment de SI (em fase de conclusão).

Comité de Contratação 

Missão
Análise e priorização dos processos de decisão de contratação de 
empreitadas e aquisições de bens e serviços relevantes para a EP, 
incluindo a avaliação das decisões de contratar tendo em conta 
os fundos disponíveis, as receitas próprias e os compromissos 
assumidos pela Empresa, e ainda a otimização da aplicação das 
políticas de contratação definidas pela EP.

Âmbito

O Comité de Contratação emite parecer sobre as matérias sub-
metidas e fornece contribuições e decisões sobre os seguintes 
temas, tidos por relevantes:

Política e Plano de Contratação

- Validar a Política de Contratação apresentada pela DCL;
- Articular o Orçamento Anual e os respetivos Planos de Fun-
cionamento, Investimento e de Proximidade num Plano de 
Contratação, e propor o faseamento da sua execução;
- Rever e priorizar necessidades futuras de contratação de em-
preitadas e de bens e serviços (com exceção de bens e serviços 
informáticas);
- Apoiar a DCL e o CA no estabelecimento de prioridades e na 
aplicação, aos processos analisados, da Política de Contratação 
da EP a ser executada pela DCL.

mentos de sistemas de informação;
- Apoiar o Conselho de Administração e a DSI na criação da 
política de investimento de sistemas de informação;

Validação do Plano de Sistemas de Informação (anual)

- Identificar as necessidades ou mudanças no negócio que exi-
jam a criação, alteração ou melhoria contínua de sistemas de 
informação;
- Analisar e discutir a avaliação de investimentos no âmbito do 
plano de Sistemas de Informação;
- Priorizar os investimentos a integrar no Plano de Sistemas de 
Informação, de acordo com os critérios e metodologias defini-
dos;
- Submeter a aprovação do Conselho de Administração o Plano 
de Sistemas de Informação;

Acompanhamento da execução de projetos de investimento 
de sistemas de informação considerados prioritários

- Garantir o acompanhamento – de prazo, custo e resultados 
– de projetos de investimento de sistemas de informação con-
siderados prioritários;
- Aconselhar e submeter a aprovação do Administrador do pe-
louro propostas de mitigação de eventuais riscos detetados no 
acompanhamento dos projetos.

Composição

Coordenado pelo Administrador do pelouro e pelo Conselho 
de Administração e pleno do Conselho de Administração, sem-
pre que necessário, secretariado pelo diretor da DSI e integra-
do pelos diretores da SGC, DCG, DOP, DSC, DCH, DCL, 
DGA, DFM, DPR, DAS, DAP, DRN e DCC.

Funcionamento

Reúne regularmente quatro vezes por ano e sempre que convo-
cado pelo respetivo coordenador.

O Comité de Informática reuniu quatro vezes em 2014. Na 
primeira reunião procedeu-se ao enquadramento do Comité, 



20Relatório de Governo Societário 2014 

cisões de contratar de acordo com a criticidade definida pelo 
Comité de Investimento e decisões de adjudicação tendo em 
conta a informação de fundos disponíveis e a capacidade da EP 
na assunção de compromissos plurianuais.

C.  Fiscalização

1.  Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e por 
um suplente, nomeados pela Assembleia Geral, por períodos de 
três anos sendo estes renováveis por uma única vez, nos termos 
dos n.ºs 3 e 5 do artigo 17.º dos Estatutos da EP.

Man-
dato Cargo Nome

Designação 
Legal da 

Atual Nome-
ação

N.º Man-
datos 
Exerci-
dos na 

Socieda-
de

Observações

2012-
2014

Presi-
dente

Graça Maria 
Valente Nunes 
Montalvão 
Fernandes

DUE 2 Cessação 
de funções 
de membro 
do CF, por 
motivo de 
renúncia, 
com efeito a 
1 de maio de 
2014.

2014 Presi-
dente

Elsa Maria Ron-
con Santos

AG 1 Nomeada em 
Assembleia 
Geral de 25 
de julho de 
2014.

2012-
2014

Vogal William Hall 
Woolston

DUE 2

2013-
2014

Vogal Bernardo Xa-
vier Alabaça

DUE 1

2012-
2014

Suplen-
te

Teresa Isabel 
Carvalho Costa

DUE 2

Figura 9 – Conselho Fiscal

Processo de Decisão de Contratar – empreitadas, bens e ser-
viços (exceto bens e serviços informáticos)

- Avaliar a disponibilidade de fundos, de receitas próprias e os 
compromissos assumidos pela empresa face às necessidades de 
contratação previstas e em discussão;
- Validar propostas de contratação referentes a empreitadas e 
aquisição de bens e serviços de valor superior a 5.000,00€;
- Tomar conhecimento trimestralmente de todas as adjudica-
ções feitas pelas UO por ajuste direto no regime simplificado 
(não superior a 5.000€), mediante comunicação obrigatória 
destes;
- Validar propostas de alteração ao Plano de Investimentos ou 
Orçamento de Funcionamento entre unidades orgânicas.

Acompanhamento da evolução de contratos relevantes
- Acompanhar regularmente a evolução dos contratos de em-
preitadas, reportando ao CA numa base quinzenal, todos os 
desvios ocorridos, alterações aos cronogramas financeiros, e 
reportes efetuados a entidades externas, nomeadamente o en-
vio para o Tribunal de Contas dos adicionais dos contratos de 
empreitada;
- Aconselhar e submeter a aprovação do Administrador do Pe-
louro propostas de mitigação de eventuais riscos detetados no 
acompanhamento da evolução dos contratos.

Composição

O Comité de Contratação é coordenado pelo Administrador 
do pelouro e pleno do CA, sempre que necessário, secretariado 
pelo diretor da DCL e integrado pelos diretores da SGC, DCG, 
DFM, DPR, DAS, DAP e DRN e sempre que se justifique pelo 
responsável da Direção envolvida na Contratação a analisar.

Funcionamento

O Comité de Contratação reúne regularmente vinte e quatro 
vezes por ano, com periodicidade quinzenal, com ata a apre-
sentar na reunião seguinte e extraordinariamente sempre que 
convocado pelo respetivo coordenador.

Em 2014 realizaram-se 11 reuniões tendo sido validadas de-
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ma Administrativa e dos Serviços de Planeamento e Integração 
Económica de Moçambique.

Presidente – Elsa Maria Roncon Santos

(Nomeada em Assembleia Geral de 25 de julho de 2014)

Data de nascimento - 10 de março de 1951

Habilitações académicas - Licenciatura em Economia pelo 
Instituto Superior de Economia de Lisboa, da Universidade 
Técnica de Lisboa.

Atividade profissional:

Cargos que exerce - Desde 16 de agosto de 2011 - Diretora-
Geral do Tesouro e das Finanças; por inerência; Presidente da 
Comissão Diretiva do Fundo de Reabilitação e Conservação Pa-
trimonial; por nomeação: Presidente da Comissão Conjunta do 
Fundo Português de Apoio ao Investimento em Moçambique; 
Representante do Estado na Comissão Permanente de Acom-
panhamento de A. Q. relativo à Reprivatização do B.P.N., S.A. 
celebrado entre o Estado Português e o Banco Bic Português; 
Presidente da Mesa da A.G. da Parpública - S.A.; Membro da 
Comissão Diretiva do Fundo de Resolução designada pelo Se-
nhor Ministro de Estado e das Finanças.

Principais cargos que exerceu de 2011 a 1988 - Presidente 
dos Conselhos Fiscais da EMEF, S.A. e da CP Carga –, S.A., de 
julho de 2010 a 16 de agosto de 2011; Presidente da Comissão 
Ética da CP – Comboios de Portugal, EPE, de novembro de 
2009 a agosto de 2011; Presidente da Comissão Executiva da 
Fernave, S.A.; (2005 a abril de 2008); Presidente do Conselho 
de Administração e Presidente da Comissão Executiva da, Fer-
nave S.A., de janeiro 2003 a fevereiro de 2005; Administradora 
Financeira do Conselho de Administração da REFER –, EP; 
Presidente do C.A. da GIL –, SA, de julho de 2001 a outu-
bro de 2002; Administradora Financeira da CP – Caminhos 
de Ferro Portugueses, EP; dezembro de 1996 a março de 2000; 
Administradora Financeira do Metropolitano de Lisboa, EP; 
agosto de 1994 a fevereiro de 1996;

Remuneração Anual (€)

Nome Bruto (1) Redução remu-
neratórias (2)

Valor após redu-
ções (3)=(1)-(2)

Graça Maria Valente 
Nunes Montalvão 
Fernandes (*) 7.264,05 708,24 6.555,81

Elsa Maria Roncon 
Santos 7.672,65 531,18 7.141,47

William Hall Woolston 13.573,00 1.008,28 12.564,72

Bernardo Xavier Alaba-
ça (**) 15.722,70 1.278,67 14.444,03
(*) Cessação de funções de membro do CF, por motivo de renúncia, com efeito a 1 de maio 
de 2014.

(**) Em 2014 foram processadas as remunerações correspondentes ao período compre-
endido entre 31 de outubro e 31 de dezembro de 2013.

Figura 10 – Conselho Fiscal – Remunerações

  2.  Identificação dos membros do Conselho Fiscal que se 
considerem independentes, nos termos do artigo 414.º, n.º 
5 Código das Sociedades Comerciais (CSC)

Todos os membros do Conselho Fiscal são independentes, nos 
termos do n.º 5 do artigo 414.º do Código das Sociedades Co-
merciais (CSC).

   3.  Curricula dos membros do Conselho Fiscal, a exercer 
funções à data de 31 de dezembro de 2013

Presidente – Graça Maria Valente Nunes Montalvão Fernan-
des 

(Cessação de funções de membro do CF, por motivo de renún-
cia, com efeito a 1 de maio de 2014)

Data de Nascimento - 12 de março de 1948

Habilitações académicas - Licenciada em Economia pela Fa-
culdade de Economia do Porto.

Atividade profissional - Desde 1989 é Quadro dirigente 
da Direção-Geral do Tesouro, sendo atualmente Diretora de 
Apoios Financeiros. Anteriormente, exerceu funções de Técnica 
Superior do quadro da Direção-Geral do Tesouro e do Gabi-
nete para a Cooperação Económica Externa, do Ministério das 
Finanças, do Serviço Central de Pessoal do Ministério da Refor-
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Sociedade Gestora de Participações Sociais Imobiliárias, S.A. 
desde maio de 2012. Vice-presidente da Mesa da Assembleia 
Geral da Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. des-
de setembro de 2011. Sub-Diretor Geral da Direção-Geral do 
Tesouro e Finanças desde agosto de 2011. Assessor do Con-
selho de Administração da Pelicano Investimento Imobiliária 
S.A. desde Dezembro de 2009 até agosto de 2011. Diretor Co-
mercial e de Desenvolvimento Internacional da Edifer Imobili-
ária SA desde Janeiro de 2008 até Novembro de 2009. Diretor 
do Departamento de Promoção Imobiliária da CB Richard Ellis 
desde maio de 2006 a dezembro de 2007. Responsável do De-
partamento de Investimento da DTZ Portugal, International 
Property Advisers, S.A. desde dezembro de 2005 a abril de 2006. 
Diretor-Geral de Infraestruturas do Ministério da Defesa Na-
cional desde outubro de 2002 a dezembro de 2005. Diretor 
do Departamento de Avaliação da DTZ Portugal, Internatio-
nal Property Advisers, S.A. desde agosto de 2002 a setembro 
de 2002. Consultor na Imométrica, Lda. desde junho de 2001 
a julho de 2002. Sócio-Gerente da Imorating – Consultores 
Imobiliários, Lda. desde agosto de 1999 a agosto de 2002. Ava-
liador na Luso-Roux, Lda. desde outubro de 1997 a julho de 
1999. Técnico Superior na Edifer Construções S.A. desde se-
tembro de 1996 a setembro de 1997.

4.  Funcionamento do Conselho Fiscal

   a)  Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assi-
duidade por parte de cada membro

O Conselho Fiscal reúne pelo menos uma vez em todos os tri-
mestres e ainda todas as vezes que o seu Presidente ou o Conse-
lho de Administração o solicitarem.

As reuniões do Conselho Fiscal são convocadas com, pelo me-
nos, cinco dias de antecedência relativamente à data da sua re-
alização, exceto nos casos de urgência em que o mesmo prazo 
pode ser reduzido para três.

O Conselho Fiscal delibera por maioria dos votos, tendo o Pre-
sidente voto de qualidade.
Os membros que discordarem das deliberações devem incluir 
na própria ata os respetivos motivos.

Cargos governamentais - Chefe do Gabinete do Secretário 
de Estado Adjunto e do Orçamento do XIV Governo Cons-
titucional, de abril de 2000 a julho de 2001, Prof. Fernando 
Pacheco; Chefe do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e das Finanças do XII Governo Constitucional, de dezembro 
de 1993 a junho de 1994 e Chefe do Gabinete do Secretário 
de Estado Adjunto e do Comércio do XII Governo Consti-
tucional, de 1991 a 1993, Prof. António de Sousa; Chefe do 
Gabinete do Secretário de Estado da Indústria do XI Governo 
Constitucional, de 1988 a 1989, Prof. António de Sousa.

Vogal – William Hall Woolston

Data de Nascimento - 26 de abril de 1935

Habilitações académicas - Licenciado em Direito pela Univer-
sidade de Cambridge.

Atividade profissional - Consultor em Auditoria e Contabi-
lidade. Exerceu funções, até 1995 na Coopers & Lybrand, em 
Londres e Madrid e foi fundador desta empresa em Lisboa, 
onde desempenhou as funções de Administrador entre 1970 e 
1992, tendo aberto as delegações do Porto, Maputo e Luanda. 
Até 1995, foi Membro de contacto em Portugal do “Institute of 
Chartered Accountants for England & Wales”.

Vogal – Bernardo Xavier Alabaça

Data de Nascimento – 8 de junho de 1973

Habilitações académicas - Mestre em Finanças pelo Instituto 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, grau conferido 
em 2013 e licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial pelo 
Instituto Superior de Técnico da Universidade Técnica de Lis-
boa concluída em 1996.

Atividade profissional - Vogal do Conselho Fiscal da EP – Es-
tradas de Portugal, S.A. desde novembro 2013. Vogal do Con-
selho Fiscal da ANA Aeroportos de Portugal, S.A. desde agosto 
2012 até setembro 2013. Vogal não executivo do Conselho de 
Administração da Parups, S.A. desde agosto de 2012. Vogal 
não executivo do Conselho de Administração da Sagestamo – 



23Relatório de Governo Societário 2014 

No decorrer do ano de 2014 o Conselho Fiscal reuniu 13 vezes.
A assiduidade dos membros do Conselho Fiscal às reuniões rea-
lizadas encontra-se representada no seguinte gráfico:

Figura 11 - Assiduidade às Reuniões do Conselho Fiscal

  b)  Indicação dos cargos exercidos em simultâneo em ou-
tras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades 
relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no de-
curso do exercício

Graça Maria Valente Nunes Montalvão Fernandes - Vogal 
não executivo do Conselho de Administração da LUSA.

Elsa Maria Roncon Santos - Diretora Geral do Tesouro e 
Finanças e por inerência Presidente da Comissão Diretiva do 
Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Serviço Nacio-
nal de Saúde e Presidente da Comissão Diretiva do Fundo de 
Reabilitação e Conservação Patrimonial; Presidente da Comis-
são Conjunta do Fundo Português de Apoio ao Investimento 
em Moçambique; Representante do Estado na Comissão Per-
manente de Acompanhamento do Acordo Quadro relativo à 
Reprivatização do Banco Português de Negócios, S.A.; Vogal 
do Conselho Fiscal dos CTT até 24 de março de 2014; Presi-
dente da Mesa da Assembleia Geral da Parpública – Participa-
ções Públicas (SGPS), S.A.; Membro da Comissão Diretiva do 
Fundo de Resolução; Representante do Setor Empresarial do 
Estado no Conselho Económico e Social e Membro do Conse-

lho Consultivo das Fundações.

William Hall Woolston – Vogal do Conselho Fiscal da ANA 
– Aeroportos de Portugal, e Vogal do Conselho Fiscal da Taba-
queira.

Bernardo Xavier Alabaça - Vogal não executivo do Conse-
lho de Administração da Parups, S.A.; Vogal não executivo do 
Conselho de Administração da Sagestamo – Sociedade Gestora 
de Participações Sociais Imobiliárias, S.A.; e Vice-Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral da Parpública – Participações Públi-
cas (SGPS), S.A.

  c)  Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à 
intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de contra-
tação de serviços adicionais ao auditor externo

Nunca foram contratados serviços adicionais ao auditor exter-
no.

  d)  Outras funções dos órgãos de fiscalização 

Nos termos do n.º 6 do artigo 17.º dos Estatutos da EP com-
pete ao Conselho Fiscal:
  a)  Dar parecer sobre o orçamento e suas revisões e alterações, 
bem como sobre o plano anual e plurianual de atividades na 
perspetiva da sua cobertura orçamental;
  b)  Dar parecer sobre o relatório de gestão e as contas do 
exercício;
  c)  Acompanhar com regularidade a gestão através dos balan-
cetes e mapas demonstrativos da execução orçamental;
  d)  Manter o Conselho de Administração informado sobre os 
resultados das verificações e dos exames a que se proceda;
  e)  Propor a realização de auditorias externas, quando tal se 
mostre necessário ou conveniente;
  f )  Dar parecer sobre a subscrição de participações sociais em 
sociedades ou sobre as alterações do capital social nas partici-
padas da EP;
  g)  Pronunciar-se sobre qualquer outro assunto, em matéria de 
gestão económica e financeira, que seja submetido à sua consi-
deração pelo Conselho de Administração;
  h)  Dar parecer sobre a aquisição e a oneração de bens imóveis;
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  i)  Dar parecer sobre a contração de empréstimos;   j)  Elabo-
rar relatórios da sua ação fiscalizadora, incluindo um relatório 
anual global;
  k)  Pronunciar -se sobre os assuntos que lhe sejam submetidos 
pelo conselho de administração, pelo Tribunal de Contas e pe-
las entidades que integram o controlo estratégico do sistema de 
controlo interno da administração financeira do Estado.

D.  Revisor Oficial de Contas (ROC)

  1.  Identificação do ROC, SROC respetivos números de 
inscrição na OROC e CMVM, caso aplicável, e do sócio 
ROC, efetivo e suplente, que o representa e indicação do 
número de anos em que o revisor oficial de contas exerce 
funções consecutivamente junto da sociedade e/ou grupo e 
remunerações

Mandato
Cargo Identificação SROC/ROC Designação N.º de mandatos exerci-

dos na sociedadeNome Número Forma Data

Triénio 2012-2014 ROC Esteves, Pinho & Associados, SROC, Lda. 192 DUE 27-01-2013 3

Triénio 2012-2014 ROC Suplente Luís Manuel Moura Esteves 944 DUE 27-01-2013 3
Nota: Em 2014 foram processadas as remunerações correspondentes ao período compreendido entre 31 de outubro e 31 de dezembro de 2013.

Figura 12 – ROC

Nome
Remuneração anual (€)

Bruto (1) Redução remuneratórias (2) Valor após reduções (3)=(1)-(2)

Esteves, Pinho & Associados, SROC, Lda. 21.451,80 1.716,13 19.735,67

Figura 13 – ROC - Remunerações

   2.  Indicação das limitações, legais e outras, relativamente 
ao número de anos em que o ROC presta contas à sociedade

Não existem limitações legais.

   3.  Indicação do número de anos em que a SROC e/ou 
ROC exerce funções consecutivamente junto da sociedade/
grupo, bem como indicação do número de anos em que o 
ROC presta serviços nesta sociedade, incluindo o ano a que 
se refere o presente relatório

Remete-se para o ponto 1.
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   4.  Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à 
sociedade e/ou prestados pelo ROC que representa a SROC, 
caso aplicável

Não aplicável.

  E.  Auditor Externo

   1.  Identificação do auditor externo designado e do sócio 
ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem 
como o respetivo número de registo na CMVM, assim como 
a indicação do número de anos em que o auditor externo e 
o respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento 
dessas funções exercem funções consecutivamente junto da 
sociedade e/ou do grupo

Identificação do Auditor Externo SROC/ROC Data da contratação Remuneração anual (€)

Nome N.º Inscrição 
OROC

N.º registo 
CMVM Data Período Valor da prestação de 

serviços contratada

Reduções 
remunera-

tórias
Valor após reduções

PriceWaterHouseCoopers & Associados 
SOC de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 183 9077 23-09-2013 2013 e 2014

99.600,00 
(49.800,00€/ ano) i)

99.600,00 
(49.800,00€/ano)

i) O contrato anterior tinha o valor de 192.500€ para o triénio 2010-2012, o que representa um custo anual de 64.166,67€. O atual valor anual apresenta assim uma redução do custo anual superior 
a 20% face ao contrato anterior.

Figura 14 – Auditor Externo

   2.  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

Nos termos da alínea e) do n.º 6 do artigo 17.º dos Estatutos 
da EP compete ao Conselho Fiscal propor a realização de audi-
torias externas, quando tal se mostre necessário ou conveniente.

Não existe uma política formal de rotação e limitação de man-
datos do auditor externo. Existe sim uma orientação interna 
de promover a mudança do auditor externo, no final de dois 
mandatos completos, tendo em conta os princípios e as reco-
mendações nacionais e internacionais relativas a esta matéria.

   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 domí-
nio, bem como indicação dos procedimentos internos para 
efeitos de aprovação da contratação de tais serviços e indi-
cação das razões para a sua contratação

PricewaterhouseCoopers & Associados SOC de Revisores Ofi-
ciais de Contas, Lda. – NIF 506628752
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Contrato n.º / Data da 
Assinatura Objeto Preço Contratu-

al (€) Prazo Procedimento

208-2013 
2013-09-23 Aquisição de serviços de assessoria fiscal 11.000,01 730 dias EP/0136/2013

Ajuste direto alínea a) no n.º 1 do artigo 20.º do CCP

Contrato n.º / Data 
da Assinatura Objeto Preço Contratual 

(€) Prazo Procedimento

CTR 172/2014 
2014-10-03

Assessoria Económica e Financeira à EP (contratos de subconces-
são e de concessão) 750.000,00 365 CPLPQ 

EP/0036/2014

CTR 076/2014
2014-04-23

Aquisição de Serviços de Consultoria Especializada em Matéria de 
Gestão de Recursos Humanos, no Domínio da Análise de Funções 14.995,00 14 Ajuste Direto EP/0024/2014

CTR 100-2014 
2014-05-23

Consultoria para Elaboração de candidaturas no Âmbito do sistema 
de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento (SIFIDE) 74.999,00 25 Ajuste Direto Convite a 1 Fornecedor 

EP/0016/2014

   4.  Indicação do montante da remuneração anual paga 
pela sociedade e/ou por pessoas coletivas em relação de do-
mínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares 
ou coletivas pertencentes à mesma rede e discriminação da 
percentagem respeitante aos seguintes serviços

Remuneração Paga à PricewaterhouseCoopers & Associados SOC de Revisores Oficiais de Contas, Lda. em 2014 
(inclui contas individuais e consolidadas)

Serviços de revisão oficial de contas 57.150,00€ 97,44%

Serviços de consultoria fiscal 1.500,00€ 2,56%

Outros serviços que não revisão de contas 0,00€ 0,00%

Total Pago 58.650,00€ 100%

Remuneração Paga ao Grupo da PricewaterhouseCoopers em 2014 (inclui contas individuais e consolidadas)

Serviços de revisão oficial de contas 57.150,00€ 74,01%

Serviços de consultoria fiscal 1.500,00€ 1,94%

Outros serviços que não revisão de contas 18.570,00€ 24,05%

Total Pago 77.220,00€ 100%
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de Planos de Ação para prevenir fraudes internas (cometida 
por um Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e externas 
(cometida por Clientes ou Terceiros), assim como a iden-
tificação das ocorrências e as medidas tomadas para a sua 
mitigação. Indicar se a empresa cumpre com a legislação e 
a regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrup-
ção e se elabora anualmente um Relatório Identificativo das 
Ocorrências, ou Risco de Ocorrências, dos factos menciona-
dos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 
4 de setembro. Indicação do local no site da empresa onde 
se encontra publicitado o respetivo relatório (Artigo 46.º 
DL 133/2013)

A gestão do risco tem vindo a assumir um papel cada vez mais 
importante na estratégia das organizações, sendo um elemento 
fundamental de suporte à gestão especialmente num contexto 
instável e complexo como é o atual.

A EP criou, no ano de 2013, o Departamento de Gestão do 
Risco e Compliance (DGRC), integrado na Secretaria-Geral e 
Compliance, que tem como principal missão promover uma 
cultura de compliance e de gestão de riscos alinhada com os 
pilares estratégicos definidos pelo Conselho de Administração 
da empresa.

As principais atribuições deste Departamento são:

  i)  A promoção de uma cultura de compliance e de gestão do 
risco alinhada com os pilares estratégicos definidos;
  ii)  Cumprir e fazer com que a EP e seus colaboradores cum-
pram a legislação e o quadro normativo interno e externo apli-
cável, em articulação com a auditoria interna;
  iii)  Construir, avaliar e monitorizar a matriz de riscos da em-
presa;

  iv)  Garantir a adequação das normas de conduta e ética a 
observar pelos colaboradores da empresa e o cumprimento do 
estabelecido nos mesmos.

No âmbito da missão e atribuições da DGRC, implementou-se 
na EP, durante o ano de 2014, o processo de gestão do risco, in-
cluindo todos riscos de gestão da empresa, onde naturalmente 

V. Organização Interna

A.  Estatutos e Comunicações

  1.  Alteração dos estatutos da sociedade – Regras aplicáveis

A alteração dos Estatutos da EP é realizada nos termos do Códi-
go das Sociedades Comerciais, devendo os projetos de alteração 
ser devidamente fundamentados e aprovados, mediante deli-
beração da Assembleia Geral, nos termos conjugados do artigo 
36.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro e da alínea 
j) do n.º 5 do artigo 7.º dos Estatutos da EP.

  2.  Comunicação de irregularidades - meios e política de 
comunicação de irregularidades ocorridas na sociedade

Em 2014 foi definida e aprovada a Política de Comunicação de 
Irregularidades, com o objetivo de assegurar na organização as 
melhores práticas decorrentes das recomendações do Código de 
Governo das Sociedades do Instituto Português de Corporate 
Governance (Capítulo I, Recomendação 1.2.5), reforçando a 
política de transparência e de gestão do risco implementados 
na empresa.

O conceito de “Irregularidades” compreende todas as situações 
detetadas ou sobre as quais exista fundada suspeita de que vio-
lem ou prejudiquem:

•  O cumprimento de princípios legais, regulamentares, deon-
tológicos, ética profissional, normativos e orientações internas;

•  A integridade da informação financeira e as práticas contabi-
lísticas aplicadas na empresa;
•  O património da empresa, Estradas de Portugal, S.A.;

•  As boas práticas de gestão e a imagem da empresa, Estradas 
de Portugal, S.A., (regras de conflito de interesses, desperdício 
de fundos, má gestão, abuso de autoridade, entre outros).

   3.  Indicação das políticas antifraude adotadas e iden-
tificação de ferramentas existentes com vista à mitigação e 
prevenção da fraude organizacional. Referência à existência 
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dos mais relevantes e que englobam todos os restantes riscos da 
organização.

A Política da Gestão do Risco pretende garantir:  

•  O aumento da garantia do alcance dos objetivos estratégicos;
•  A melhoria da informação para apoio à decisão;
•  A redução de surpresas;
•  A implementação de boas práticas;
•  A melhoria da governação corporativa;
•  O aumento da confiança dos stakeholders;
•  A melhoria do planeamento e desempenho; 
•  O aumento da resiliência da organização;
•  A redução de perdas e aproveitamento de oportunidades;
•  O aumento da economia, eficácia e eficiência.

Relativamente ao compliance, foi efetuado um levantamento 
exaustivo da legislação mais relevante para a empresa e de onde 
se julga resultarem mais deveres de informação e obrigações. 
Este levantamento onde seleciona um conjunto de deveres de 
informação e obrigação que deveriam ter sido observados pela 
empresa durante o ano e avaliado o seu cumprimento, junto 
das respetivas unidades orgânicas.

B.  Controlo Interno e Gestão de Riscos

  1.  Informação sobre a existência de um Sistema de Con-
trolo Interno (SCI) compatível com a dimensão e comple-
xidade da empresa, de modo a proteger os investimentos e 
os seus ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes 
pela empresa)

O Sistema de Controlo Interno (SCI) da empresa está imple-
mentado acautelando a qualidade das componentes relevantes 
para o seu funcionamento, nomeadamente: um eficaz ambiente 
de controlo promovido por uma estrutura orgânica sólida, por 
limites de responsabilidade e autoridade claramente definidos, 
por avaliações de desempenho formais, entre outras medi-
das; um processo de avaliação de risco formal promovendo o 
contínuo aperfeiçoamento dos controlos internos; políticas e 
procedimentos de controlo devidamente estabelecidos. A mo-
nitorização do SCI é assegurada não só pelos procedimentos 

se incluem também os de corrupção e infrações conexas.

O processo de gestão do risco visa um equilíbrio eficiente en-
tre os ganhos de oportunidades e a minimização de vulnerabi-
lidades e perdas, constituindo um dos pilares da Governação 
Corporativa, criando um alinhamento com os objetivos estra-
tégicos definidos.

O principal objetivo da gestão do risco é criar e preservar valor, 
que no caso da EP está associado à sustentabilidade da sua ati-
vidade, à gestão dos seus stakeholders e à prestação de serviços, 
nomeadamente, no que concerne ao desenvolvimento dos atu-
ais e potenciais novos negócios, pelo que a implementação do 
processo de gestão do risco pode e deve servir para fortalecer a 
estrutura e minimizar a volatilidade da empresa perante situa-
ções adversas.

O processo de gestão do risco foi implementado tendo por base 
os princípios e linhas de orientação gerais definidos na NP ISO 
31000: 2012.

Foi igualmente definido um processo interno denominado 
PS.38 – Gestão do Risco e Compliance, que define a meto-
dologia de acordo com a metodologia escolhida. O processo 
de gestão do risco e compliance é aplicável a todas as unidades 
orgânicas da EP.

Com a implementação deste processo na organização, foi alte-
rada a estrutura e metodologia do anterior Plano de Gestão de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas passando a designar-
se por Plano de Gestão do Risco (que inclui os de corrupção 
e infrações conexas), cujo relatório é publicado no sítio da EP 
na internet, para consulta pública, bem como na intranet da 
empresa, com o objetivo de dotar todos os dirigentes e cola-
boradores do conhecimento dos riscos que afetam as diversas 
direções e respetivas atividades. 

Foi definida e publicada a política de gestão do risco, cujo obje-
tivo é o de estabelecer um conjunto de práticas de identificação, 
análise, avaliação, tratamento, revisão, monitorização e reporte 
dos principais riscos. Entre os riscos que podem afetar as ativi-
dades da EP foi identificado um conjunto de riscos considera-
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implementados pelos próprios serviços, mas também pelas in-
tervenções da auditoria interna e dos auditores externos.

  2.  Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela audito-
ria 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 modelo de governação corporativo implementado na empre-
sa contempla na sua estrutura organizativa as três “linhas” de 
defesa, ou seja, a existência de uma unidade orgânica respon-
sável pelo Controlo de Gestão, uma para a Gestão do Risco e 
Compliance e outra de Auditoria Interna, permitindo uma me-
lhoria e clareza dos riscos e controles, e um aumento da eficácia 
dos sistemas de gestão dos riscos.

Cada uma destas três “linhas” desempenha um papel distinto 
dentro da estrutura mais ampla de governança da organização.

Figura 15 – Três “Linhas” de Defesa da EP

De referir que o papel da gestão do topo nestas três “linhas” 
de defesa, é fundamental sendo a principal parte interessada 
atendida por este modelo e é a que está em melhor posição para 
ajudar a garantir que o mesmo seja aplicado aos processos de 
gestão de riscos e controle da organização.

   3.  Em caso de existência de plano estratégico e de política 
de risco da sociedade, deve incluir a definição de níveis de 
risco considerados aceitáveis e identificar as principais me-
didas adotadas

De acordo com a estratégia definida pela gestão de topo da EP, 
foi estabelecido que apenas seriam objeto de medidas de tra-
tamento o risco identificado com nível moderado, elevado e 
muito elevado, sendo considerados aceitáveis os riscos de nível 
baixo.

As medidas (opções) de tratamento do risco foram definidas em 
função do apetite ao risco, e incluem as seguintes hipóteses de 
resposta ao risco:

•  Aceitar o risco pressupõe assumir as consequências do risco, 
caso este ocorra, mediante decisão informada; 

•  Reduzir o risco pressupõe a adoção de medidas com vista a 
minimizar a probabilidade de ocorrência e/ou o respetivo im-
pacto;

•  Partilhar o risco com outra entidade (a transferência do risco 
para outra parte é uma forma de partilha, como por exemplo: 
seguros, contratos, financiamento,…);

•  Evitar o risco implica a decisão de não iniciar ou continuar a 
atividade portadora de risco.

(Probabilidade x Impacto) Nível de Risco Opções de Tratamento

[1 ; 4] Baixo Aceitação

[5 ; 9] Moderado
Mitigação

[10 ; 16] Elevado

[17 ; 25] Muito Elevado Partilha

Figura 16 – Níveis de Risco e Opções de Tratamento

Nível do Risco Total (%)

Baixo 81 29

Moderado 128 46

Elevado 66 24

Muito Elevado 2 1

Total Geral 277 100

Figura 17 – Total de Riscos por Nível
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Pela análise do quadro anterior, e de acordo com o anterior-
mente referido, foram definidos e aprovados 196 planos de tra-
tamento de riscos (moderados, elevados e muito elevados) que 
correspondem a 71% do universo total (277). 

  4.  Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, 
das relações de dependência hierárquica e/ou funcional face 
a outros órgãos ou comissões da sociedade

A relação hierárquica é a explicitada no organograma funcional 
da empresa apresentado na Figura 5. 

O Departamento de Gestão de Riscos e Compliance funciona 
dentro da Secretaria-Geral e Compliance.

  5.  Existência de outras áreas funcionais com competências 
no controlo de riscos

No processo de gestão do risco assume especial relevo a respon-
sabilidade de cada dirigente em cada uma das suas fases. Assim, 
foram internamente definidos os principais intervenientes, e as 
principais responsabilidades a atribuir a cada um que se apre-
sentam no quadro seguinte.

Direções Centrais

Identificam os principais riscos que afetam a sua 
atividade;

Analisam os riscos identificados;

Avaliam os riscos identificados;

Propõem o tratamento dos riscos identificados e 
avaliados;

Implementam os planos de ação necessários para 
garantir o correto tratamento dos riscos identifica-
dos.

SGC-DGRC

Define as categorias de riscos relevantes da 
empresa;

Apoia na identificação, análise e avaliação dos 
riscos;

Apoia na priorização e decisão sobre o tratamento 
dos riscos identificados e avaliados;

Monitoriza o modelo de gestão de riscos, assegu-
rando a integração da informação proveniente das 
diferentes UO;

Define, Implementa e Revê o modelo de gestão de 
riscos alinhado com as melhores práticas;

Apoia a Administração na decisão a tomar quanto 
a riscos materialmente relevantes;

Acompanha os planos de ação necessários para 
garantir o correto tratamento dos riscos identifi-
cados;

Controla internamente todo o processo de gestão 
de riscos e Compliance.

Propõem o tratamento dos riscos identificados e 
avaliados;

Implementam os planos de ação necessários 
para garantir o correto tratamento dos riscos 
identificados.

Auditoria Interna

Avalia a eficácia do processo de gestão de riscos 
implementado na empresa;

Avalia a eficaz gestão dos principais riscos;

Recomenda melhorias na gestão de riscos, sempre 
que se revele oportuno, no âmbito das suas inter-
venções

Propõem o tratamento dos riscos identificados e 
avaliados;

Implementam os planos de ação necessários para 
garantir o correto tratamento dos riscos identifi-
cados.
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   6.  Identificação e descrição dos principais tipos de riscos 
(económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a que a 
sociedade se expõe no exercício da atividade

Na EP identificaram-se os seguintes riscos mais relevantes, 
agrupados em seis categorias:

Categorias de Riscos 
Relevantes Definições Identificação de Riscos (palavras-chave)

Risco Financeiro Risco inerente à ocorrência de impactos nos objetivos estratégicos da empre-
sa, resultantes de falta de liquidez, taxas de juro e falta de crédito.

Mercados financeiros
Capitais próprios 

Risco de Negócio

Risco inerente à ocorrência de impactos nos objetivos estratégicos da 
empresa, resultantes da inadequação de planeamento, conceção, execução, 
monitorização e controlo, nas áreas core que contribuem para o negócio da 
empresa.

I&DT
Desenvolvimento de novos negócios
Estudo de viabilidade económico e financeiro
Modelo de negócio
Portagens
CSR

Risco Operacional
Risco inerente à ocorrência de impactos nos objetivos estratégicos da 
empresa, resultantes da inadequação ou deficiência de processos internos, 
infraestruturas, capital humano, e recurso a regime de "outsourcing".

Disponibilidade das vias
Nível de Serviço
sinistralidade
Informação de Tráfego Incorreta
Segurança e saúde no Trabalho
Estratégia Preventiva (O&M)
Planeamento

Risco de Regulação e 
Compliance

Risco inerente à ocorrência de impactos nos objetivos estratégicos da 
empresa, resultantes de violações ou desconformidades relativamente às 
leis, regulamentos, contratos, códigos de conduta, práticas instituídas ou 
princípios éticos.

Risco de proliferação regulamentar e legislativa
Risco de incumprimento contratual e/ou legal
Risco de compliance
Risco de litigância
Risco de reposição do equilíbrio financeiro (dos contratos)

Risco Reputacional

Risco inerente à ocorrência de impactos nos objetivos estratégicos da empre-
sa, resultantes de uma perceção negativa da imagem pública da instituição, 
fundamentada ou não, por parte de acionistas, clientes, fornecedores, colabo-
radores, órgãos de imprensa, opinião pública em geral e outros stakeholders.

Gestão de stakeholders 
Comunicação e Marketing
Plano de comunicação interno

Risco Tecnológico

Risco inerente à ocorrência de impactos nos objetivos estratégicos da empre-
sa, resultantes de falhas de infraestruturas críticas, segurança de informação 
(acessos não autorizados ou inapropriados), integridade do sistema (informa-
ção incompleta, inconsistente, incorreta) e flexibilidade (sistemas complexos 
e inflexíveis).

Segurança informática
Integridade da informação
Infraestruturas tecnológicas (software e hardware)

   
  7.  Descrição do processo de identificação, avaliação, acom-
panhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos

O processo de gestão do risco compreende várias atividades que 
se encontram ilustradas na Figura 18, de acordo com o definido 
na norma NP ISO 31000: 2012.
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Figura 18 – Processo de Gestão do Risco
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vembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
110/2009, de 18 de maio, pelos seus Estatutos, pelo regime 
jurídico do setor público empresarial, consagrado no Decre-
to-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, pelo contrato de con-
cessão celebrado com o Estado, e pelo Código das Sociedades 
Comerciais.

A empresa está igualmente sujeita a todas as normas jurídicas 
internacionais, comunitárias e nacionais subjacentes à sua ati-
vidade, salientando-se de seguida as mais relevantes, tendo em 
consideração que a sua área de atuação e responsabilidade é 
muito alargada e complexa, o que afasta a possibilidade de uma 
enumeração exaustiva e completa.

8.  Principais elementos do SCI e de gestão de risco imple-
mentados na sociedade relativamente ao processo de divul-
gação de informação financeira

 Durante o ano de 2014, efetuou-se o levantamento dos deve-
res de informação financeira que decorre da atual legislação em 
vigor, tendo-se procedido à verificação do cumprimento da sua 
divulgação.

C.  Regulamentos e Códigos

     1.  Referência sumária aos regulamentos internos aplicá-
veis e regulamentos externos a que a entidade está legalmen-
te obrigada, com apresentação dos aspetos mais relevantes 
e de maior importância. Indicação onde este se encontra 
disponível para consulta.

Regulamentos internos

Internamente, a EP está sujeita aos seguintes regulamentos:

•  Regulamento de Registo e Controlo dos Tempos de Trabalho;
•  Regulamento das Deslocações em Serviço;
•  Regulamento de Carreiras;
•  Regulamento Retributivo;
•  Regulamento das Funções Dirigentes e de Apoio aos Órgãos 
Sociais;
•  Regulamento das Condições de Prestação e Disciplina do 
trabalho;
•  Regulamento de Estágios;
•  Regime de Alienação de Património Mobiliário da EP;
•  Regime de Arrendamento de Imóveis;
•  Regime de Organização da Biblioteca;
•  Regime de Funcionamento do Núcleo Museológico;
•  Regulamento de Alienação de Património Imobiliário;
•  Regime de Atribuição de Telefones Móveis;
•  Regime de Atribuição e Utilização de Veículos;
•  Estatuto da Auditoria Interna da EP.

Regulamentos externos

A EP rege-se pelo Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de no-
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Enquadramento Geral da Atividade

Decreto-Lei n.º 374/2007, de 07 de novembro Transforma a E.P. - Estradas de Portugal, E.P.E., em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, 
passando a designar-se por EP.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2007, de 
11 de julho

Aprova os princípios gerais a que deverá obedecer a definição do modelo de gestão e financiamento do sector 
rodoviário nacional e as ações a adotar para a sua implementação

Lei n.º 55/2007, de 31 de agosto Regula o financiamento da rede rodoviária nacional a cargo da EP - Estradas de Portugal, E.P.E.

Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro Atribui à EP, a concessão do financiamento, conceção, projeto, construção, conservação, exploração, requalifi-
cação e alargamento da rede rodoviária nacional e aprova as bases da concessão

Resolução do Conselho de Ministros n.º 174-A/2007, 
de 23 de novembro

Aprova a minuta do contrato de concessão do financiamento, conceção, projeto, construção, conservação, 
exploração, requalificação e alargamento da rede rodoviária nacional a celebrar entre o Estado Português e 
a EP

Resolução do Conselho de Ministros n.º 177/2007, de 
10 de dezembro

Identifica empreendimentos prioritários de natureza rodoviária a desenvolver pela EP em regime de parceria 
público privada

Resolução do Conselho de Ministros n.º 181/2007, de 
11 de dezembro

Identifica novos empreendimentos prioritários de natureza rodoviária a desenvolver pela EP, em regime de 
parceria público-privada

Portaria n.º 16-C/2008, de 09 de janeiro Altera as taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP)

Decreto-Lei n.º 110/2009, de 18 de maio

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de novembro, que transforma a E.P. - Estra-
das de Portugal, E.P.E., em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, e à segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, que atribui à EP, S.A., a concessão do financiamento, conce-
ção, projeto, construção, conservação, exploração, requalificação e alargamento da rede rodoviária nacional e 
aprova as bases da concessão

Despacho n.º 19868-A/2009, de 31 de agosto Determinação da preparação e promoção pela EP, dos concursos públicos internacionais para várias conces-
sões rodoviárias

Decreto-Lei n.º 44-A/2010, de 05 de maio
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, que atribui à EP, a concessão 
do financiamento, conceção, projeto, construção, conservação, exploração, requalificação e alargamento da 
rede rodoviária nacional

Resolução do Conselho de Ministros n.º 39-A/2010, 
04 de junho

Aprova as alterações ao contrato de concessão do financiamento, conceção, projeto, construção, conser-
vação, exploração, requalificação e alargamento da rede rodoviária nacional, celebrado entre o Estado 
Português e a EP, cuja minuta foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174-A/2007, de 23 
de Novembro

Decreto-Lei n.º 67-A/2010, de 14 de junho Procede à identificação dos lanços e dos sublanços de autoestrada isentos e dos que ficam sujeitos ao 
regime de cobrança de taxas de portagem aos utilizadores e fixa a data a partir da qual se inicia a cobrança 
das referidas taxas

Legislação Rodoviária
Lei n.º 2037, de 1949-08-19 Aprova o Estatuto das Estradas Nacionais

Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro Insere disposições relativas à simplificação dos serviços da Junta Autónoma de Estradas - Revoga 
várias disposições legislativas

Decreto-Lei n.º 219/72, de 27 de junho
Estabelece normas relativas à proteção das estradas nacionais - Revoga os artigos 154.º a 156.º 
do Estatuto das Estradas Nacionais - Adita um n.º 3 ao artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 
de janeiro

Decreto-Lei n.º 235/82, de 19 de junho Atualiza as taxas e as multas previstas, respetivamente, no Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro, 
e no Decreto-Lei n.º 219/72, de 27 de junho, a cobrar pela Junta Autónoma de Estradas

Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de janeiro Atualiza as taxas constantes do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro

Decreto-Lei n.º 175/2006, de 28 de agosto Altera o Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro, que insere disposições relativas à simplificação 
dos serviços da Junta Autónoma de Estradas

Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de janeiro Estabelece faixas com sentido non aedificandi junto das estradas nacionais, constantes do Plano 
Rodoviário Nacional

Portaria n.º 114/71, de 01 de março Aprova o Regulamento do Licenciamento de Obras pela Junta Autónoma de Estradas

Decreto-Lei n.º 83/2008, de 20 de maio

Estabelece os mecanismos de proteção e segurança da zona da estrada da estrada nacional 
n.º 125 (EN 125), definindo a respetiva zona non aedificandi e zonas de servidão acústica e de 
visibilidade, bem como fixando regras próprias de licenciamento dos acessos à via e de afixação de 
publicidade, aprovando o respetivo regime jurídico
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Plano Rodoviário Nacional
Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho Redefine o plano rodoviário nacional (PRN) e cria estradas regionais

Lei n.º 98/99, de 26 de julho Primeira alteração, por apreciação parlamentar, do Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, que 
redefine o plano rodoviário nacional (PRN) e cria estradas regionais

Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto Altera o plano rodoviário nacional, definido pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho

Licenciamento Zero

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 01 de abril
Simplifica o regime de acesso e de exercício de diversas atividades económicas no âmbito da 
iniciativa «Licenciamento Zero», no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 49/2010, 
de 12 de novembro, e pelo artigo 147.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro

Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho Altera o Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, no respeitante à implementação do «Balcão do 
empreendedor»

Portaria n.º 131/2011, de 04 de abril Cria um balcão único eletrónico, designado «Balcão do empreendedor»

Portaria n.º 284/2012, de 20 de setembro Primeira alteração à Portaria n.º 131/2011, de 4 de abril, que cria um balcão único eletrónico, 
designado «Balcão do empreendedor»

Portaria n.º 239/2011, de 21 de junho Identifica os elementos que as meras comunicações prévias e as comunicações prévias com prazo 
previstas no Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, devem conter

Áreas de Serviço

Decreto-Lei n.º 261/2002, de 23 de novembro
Confere às câmaras municipais competência para emitir parecer sobre a localização de áreas de 
serviço nas redes viárias regional e nacional e prevê a audição dos municípios na definição da rede 
rodoviária nacional e regional e utilização da via pública.

Decreto-Lei n.º 87/2014, de 29 de maio Estabelece o regime jurídico aplicável à exploração de áreas de serviço e ao licenciamento para 
implantação de postos de abastecimento de combustíveis.

Os regulamentos encontram-se disponíveis para consulta no 
sítio na internet da EP, em www.estradasdeportugal.pt.

   2.  Referência à existência ou aderência de códigos de con-
duta e de um Código de Ética com a data da última atuali-
zação, em que contemple exigentes comportamentos éticos 
e deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível 
para consulta, assim como a sua divulgação junto dos seus 
colaboradores, clientes, fornecedores e a forma como é efe-
tuada. Informação sobre as medidas vigentes tendo em vista 
garantir um tratamento equitativo junto dos seus clientes e 
fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, de-
signadamente colaboradores da empresa, ou outros credo-
res que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer 
entidade que estabeleça alguma relação jurídica com a em-
presa (artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 133/2013)

Em 31 de dezembro de 2007 a empresa adotou formalmente 

um Código de Ética, instituindo os princípios e normas de con-
duta a observar pela administração, pelos quadros dirigentes e 
pelos trabalhadores em geral, no exercício das suas funções e em 
todas as atividades na empresa. Este Código de Ética foi divul-
gado internamente entre os seus colaboradores através da intra-
net e externamente através da internet, de acordo com as Boas 
Práticas de Governo Societário do Setor Público Empresarial.

Garantindo o total conhecimento do Código de Ética, é pre-
enchida periodicamente uma declaração pelos colaboradores, 
onde estes asseguram que, no seu desempenho, cumprem o Có-
digo de Ética da empresa, pautando as suas relações na empresa, 
bem como as estabelecidas com entidades terceiras em nome da 
EP, pelos princípios, normas de conduta e valores constantes do 
mesmo e a cujo respeito se vinculam, através de comportamen-
tos eticamente sustentados, não devendo negligenciar o impac-
to que as suas decisões, ações ou omissões, possam ter sobre to-
dos os intervenientes da atividade da empresa, nomeadamente, 
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restantes colaboradores da organização, outras empresas e seus 
mercados, administração pública e, sobretudo, sobre os clientes 
e cidadãos em geral. 

Existem ainda um conjunto de normas legais que consagram 
os princípios de boa gestão e o papel do gestor público, no-
meadamente as que constam do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 
3 de outubro, e do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março, 
alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e pelo 
Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e que a empresa se 
obriga a cumprir.

A empresa dispõe de uma “Plataforma de Gestão de Fornecedo-
res” que centraliza a informação respeitante a cada fornecedor, 
possibilitando o registo e qualificação do fornecedor, as altera-
ções de dados de contato, a consulta de faturas e pagamentos e 
a partilha de documentos, na tentativa de tornar cada vez mais 
transparente o percurso do fornecedor na EP.

A contratação dos fornecedores é realizada de acordo com o 
previsto na legislação em vigor, e essencialmente através de con-
curso público.

A Direção de Auditoria Interna da EP tem como uma das suas 
atribuições atuar na deteção de eventuais atos de incumprimen-
to doloso de procedimentos e de normas profissionais, ou de 
comportamentos inadequados em termos legais ou éticos, rea-
lizando processos de inquérito para o apuramento e efetivação 
de responsabilidades.

As ações comprovadamente praticadas estão sujeitas ao sancio-
namento disciplinar de acordo com os Regulamentos em vigor, 
sendo igualmente participadas ao Ministério Público, para as 
ações judiciais de investigação e de procedimento criminal que 
aos casos forem adequadas. 

O Código de Ética pode ser consultado no sítio na internet da 
EP, em www.estradasdeportugal.pt.

    D.  Sítio de Internet

Indicação do(s) endereço(s) e divulgação da informação dispo-

nibilizada, designadamente:

   a)  Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º 
do CSC;
   b)  Estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos 
e/ou comissões;
   c)  Identificação dos titulares dos órgãos sociais e outros ór-
gãos estatutários;
   d)  Documentos de prestação de contas anuais e caso aplicá-
vel, as semestrais.

No sítio na internet da EP: http://www.estradasdeportugal.pt/
index.php/pt/governo-da-sociedade.

No sítio na internet do SEE: http://www.dgtf.pt/setor-em-
presarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas/entity/
ep-estradas-de-portugal-sa.
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aplicada a redução nos termos descritos para as remunerações 
do Conselho de Administração.

   2.  Informação sobre o modo como a remuneração é es-
truturada de forma a permitir o alinhamento dos interesses 
dos membros do órgão de administração com os interesses 
de longo prazo da sociedade

O estatuto remuneratório dos órgãos sociais obedece ao Estatu-
to do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, 
de 27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
8/2012, de 18 de janeiro, bem como ao disposto nas Resolu-
ções do Conselho de Ministros n.º 18/2012, de 9 de janeiro e 
n.º 30/2012, de 15 de março.

As condições remuneratórias dos membros dos órgãos sociais 
foram aprovadas em reunião da Assembleia Geral da EP de 
acordo com a vontade expressa pelo acionista Estado em Des-
pacho da Secretaria de Estado do Tesouro e das Finanças e do 
Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comu-
nicações, de 17 de julho de 2012.

   3.  Referência, se aplicável, à existência de uma componen-
te variável da remuneração, critérios de atribuição e infor-
mação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho 
nesta componente

Em matéria de instrumentos de valorizações remuneratórias 
para os trabalhadores do SEE, mantêm-se as medidas introdu-
zidas pelos Orçamentos de Estado de 2011, 2012 e 2013, que 
como regra geral preveem: 

•  A proibição de quaisquer valorizações remuneratórias decor-
rentes de promoções ou progressões; e 
•  A proibição de atribuição de prémios de gestão aos gestores 
de empresas públicas, entidades reguladoras e institutos públi-
cos.
 
Não foram atribuídos prémios de desempenho, apesar da pos-
sibilidade de atribuição nos termos estabelecidos no artigo 39.º 
da LOE 2014.

   4.  Diferimento do pagamento da componente variável da 
remuneração, com menção do período de diferimento

Não aplicável.

   5.  Parâmetros e fundamentos definidos no contrato de 
gestão para efeitos de atribuição de prémio

Não aplicável.

    6.  Regimes complementares de pensões ou de reforma 
antecipada para os administradores e data em que foram 

VI. Remunerações

  A.  Competência para a Determinação

  Indicação quanto à competência para a determinação da 
remuneração dos órgãos sociais, dos membros da comissão 
executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da so-
ciedade

Remuneração dos membros dos 
órgãos sociais Assembleia Geral

Remuneração dos dirigentes

Regulamento Retributivo (última revisão 
do Conselho de Administração de 
07.01.2009).
Regulamento das Funções Dirigentes e 
de Apoio aos Órgão Sociais (Revisto em 
Reunião do Conselho de Administração 
de 27.11.2013).

Figura 16 – Competência para a determinação de remunerações

  B.  Comissão de Fixação de Remunerações

Composição da comissão de fixação de remunerações, in-
cluindo identificação das pessoas singulares ou coletivas 
contratadas para lhe prestar apoio

Não existe atualmente comissão de fixação de remunerações.

  C.  Estrutura das Remunerações

  1.  Descrição da política de remuneração dos órgãos de 
administração e de fiscalização
Em 2014, no período compreendido entre janeiro e maio, as 
remunerações membros do Conselho de Administração, já su-
jeitas a redução de 5% por determinação do artigo 12.º da Lei 
n.º 12-A/2010, de 30 de junho, foram sujeitas à redução remu-
neratória prevista no artigo 33.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 
de dezembro:

•  Para valores de remunerações superiores a 675,00€ e inferio-
res a 2000,00€: taxa progressiva que varia entre os 2,5% e os 
12%, sobre o valor total das remunerações;
•  Para remunerações superiores a 2000,00€: 12% sobre o valor 
total das remunerações.

Na sequência da declaração de inconstitucionalidade da norma 
referente à redução remuneratória, não foram objeto de redu-
ção remuneratória entre junho e 12 de setembro, data em que 
foi publicada a Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, que esta-
belece mecanismos das reduções remuneratórias temporárias. 
Com efeitos a 13 de setembro, a empresa fez incidir sobre as 
remunerações totais ilíquidas auferidas pelos membros do Con-
selho de Administração a redução de 10% prevista na alínea c) 
do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro.

Às remunerações auferidas pelo Conselho Fiscal foi também 



40Relatório de Governo Societário 2014 

aprovados em assembleia geral, em termos individuais

Não aplicável.

D.  Divulgação das Remunerações

  1.  Indicação do montante anual da remuneração auferida, 
de forma agregada e individual, pelos membros do órgão de 
administração da sociedade, proveniente da sociedade, in-
cluindo 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 cons-
te esta informação

Nome

EGP

Fixado Classificação
Valores mensais brutos (€)

Remuneração base Despesas de representação

António Manuel Palma Ramalho S B 4.864,34 1.945,74

José Serrano Gordo S B 4.377,90 1.751,16

Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira S B 3.891,47 1.556,59

João Albino Correia Grade S B 3.891,47 1.556,59
Nota: EGP – Estatuto do Gestor Público; OPRLO – Opção pela remuneração do lugar de origem; O/D: Origem/Destino.

Figura 19 – Conselho de Administração - Remunerações

Nome
Remuneração anual (€)

Variável Fixa (**) Outra (***) Bruto (1) Reduções remunerató-
rias (*)  (2)

Valor após reduções 
(3)=(1)-(2)

António Manuel Palma Ramalho - 91.449,59  - 91.449,59 11.152,96 80.296,63  

José Serrano Gordo - 82.304,52  - 82.304,52 10.037,52 72.267,00  

Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira - 73.159,64  - 73.159,64 8.913,93 64.245,70  

João Albino Correia Grade - 16.052,31  3.450,44  19.502,75 2.501,96 17.000,80  
Nota: Redução de anos anteriores: refere a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores.

(*) Indicar os motivos subjacentes a este procedimento.

(**) Incluir a remuneração + despesas de representação (sem reduções).

(***) Férias não gozadas do ano e do ano seguinte.

Figura 20 – Conselho de Administração - Remunerações

  2.  Montantes pagos, por outras sociedades em relação de 
domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeita a um do-
mínio comum

Não aplicável.

  3.  Remuneração paga sob a forma de participação nos 
lucros e/ou de pagamento de prémios e os motivos por que 
tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos

Não aplicável.

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

Não foram pagas indemnizações durante o exercício.

  5.  Indicação do montante anual da remuneração auferida, 
de forma agregada e individual, pelos membros do órgão de 
fiscalização da sociedade

Conselho Fiscal
Remuneração Anual (€)

Nome Bruto (1) Redução remu-
neratórias (2)

Valor após redu-
ções (3)=(1)-(2)

Graça Maria Valente 
Nunes Montalvão Fernan-
des (*) 7.264,05 708,24 6.555,81

Elsa Maria Roncon 
Santos 7.672,65 531,18 7.141,47

William Hall Woolston 13.573,00 1.008,28 12.564,72

Bernardo Xavier Alabaça 
(**) 15.722,70 1.278,67 14.444,03
(*) Cessação de funções de membro do CF, por motivo de renúncia, com efeito a 1 de 
maio de 2014.

(**) Em 2014 foram processadas as remunerações correspondentes ao período compre-
endido entre 31 de outubro e 31 de dezembro de 2013.

Figura 21 – Conselho Fiscal - Remunerações
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ROC

Nome
Remuneração anual (€)

Bruto (1) Redução remu-
neratórias (2)

Valor após reduções 
(3)=(1)-(2)

Esteves, Pinho & Asso-
ciados, SROC, Lda. 21.451,80 1.716,13 19.735,67

Figura 22 – ROC - Remunerações

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

Mesa da Assembleia Geral

Man-
dato Cargo Nome

Valor 
de 

senha 
fixado 

(€)

Remuneração anual (€)

Bruto 

Reduções 
remune-
ratórias 

(2)

Valor após 
reduções 
(3)=(1)-(2)

2012-
2014

Presi-
dente 

Paulo Manuel 
Marques 
Fernandes

575,00 1.150,00 115,00 1.035,00

2012-
2014

Vice 
- Presi-
dente

Paulo Miguel 
Garcês Ventu-
ra (*)

470,00 - - -

2012-
2014

Secre-
tário

Maria Fernan-
da Joanaz da 
Silva Martins 
(*)

299,50 - - -

(*) Não houve pagamentos durante o ano de 2014.

(1) Valor de senha de presença fixada.

(2) Antes de reduções remuneratórias.

Figura 23 – Mesa da Assembleia Geral - Remunerações
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(M€)

Descrição Pagamentos 2014

PPP 1.171,00

Investimento obra própria 101,00

Aquisição de bens e serviços 11,00

Total 1.196,00

Os quadros seguintes evidenciam os principais números da 
contratação pública em 2014:

Tipo de Procedi-
mento

Concursos 
lançados

Concursos Lan-
çados

Concursos 
Lançados

2012 2013 2014

(N.º) (M€) (N.º) (M€) (N.º) (M€)

Concursos Públicos 90 51,8 156 211,9 82 235,3

Ajuste Direto (convi-
te a 1 empresa)

88 6,2 111 6,5 90      5,1

Ajuste Direto 
(convite a várias 
empresa)

19 1,3 27 1,6 24   1,1

Concursos Limi-
tados

1 0,2 3 0,7 6   3,4

Acordos Quadro 4      4,7

Total 198 59,5 297 220,7 206 249,6

(*) Valor total dos eventos independentemente da sua plurianualidade.

(N.º) (M€)

Concursos Públicos

Empreitada 45 227,5

Aquisição de Bens e Serviços 25 6,6

Projetos 12 1,2

Ajuste Direto (convite a 1 empresa)

Empreitada 14 1,4

Aquisição de Bens e Serviços 63 3,1

Projetos 13 0,5

Ajuste Direto (convite a várias empresas) 

Empreitada 8 0,5

Aquisição de Bens e Serviços 13 0,5

Projetos 3 0,1

Concursos Limitados 6 3,4

Acordos Quadro 4 4,7

Total 206 249,5

VII. Transações com partes Relacionadas e Outras

   1.  Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos 
de controlo de transações com partes relacionadas e indica-
ção das transações que foram sujeitas a controlo no ano de 
referência

Em termos de contratação pública a EP tem mecanismos infor-
máticos (aplicação – Gestão de fornecedores) para controlar os 
limites de contratação previstos no artigo 113.º do CCP, rela-
tivamente aos ajustes diretos escolhidos pelo critério do valor.

   2.  Informação sobre outras transações

   a)  Identificação dos procedimentos adotados em matéria 
de aquisição de bens e serviços

A EP, em cumprimento do Código dos Contratos Públicos, 
tem adotado como procedimentos pré-contratuais, o Concur-
so Publico, Concurso Público com Prévia Qualificação, Ajuste 
Direto, Regime Geral (Critério Valor e Material), Ajuste Direto 
Regime Simplificado.

A política de contratação da EP tem por base os seguintes prin-
cípios: 

  i.  O recurso ao concurso público (nacional e internacional) 
como procedimento de contratação preferencial, limitando-se 
os ajustes diretos para procedimentos de contratação específi-
cos, quer em termos do objeto a contratar, quer em termos do 
enquadramento em que os mesmos se verificam;
  ii.  O recurso, por regra, à contratação eletrónica;
  iii.  A existência de normas e procedimentos comuns, aplicá-
veis a qualquer processo de contratação.

Pretende-se, desta forma, garantir o rigor e transparência dos 
procedimentos de contratação, assim como garantir as melho-
res condições de aquisição.

PRINCIPAIS NÚMEROS

Apresentam-se de seguida os principais números relativos à des-
pesa da EP no ano de 2013:
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   b)  Universo das transações que não tenham ocorrido em 
condições de mercado

O recurso ao ajuste direto com consulta a uma única entidade 
representou, em 2014, 2,1% do valor total dos procedimentos 
de contratação lançados pela empresa.

Se a este valor forem adicionados os encargos suportados pela 
empresa com concessões e subconcessões anteriormente con-
tratados por concurso público (que em 2014 representou uma 
despesa de 1.171,00M€ o valor dos ajustes diretos a uma única 
entidade que constam da listagem que se segue, é ainda, percen-
tualmente mais reduzido, representando apenas 0.4%.

Contrato Objeto
Tipo de 
Procedi-
mento

CCP
Valor base 

estimado s/
IVA (€)

Fornecedor 
(nome 

abreviado)
NIF Data de ad-

judicação
Data celebração 

do contrato
Preço contra-

tual (€)

002/2014 Aquisição de Serviços Manutenção 
de Plataforma Móvel para UMIAS e 
Brigadas de Intervenção

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
9.950,00 TECMIC 502080850 20-11-2013 06-01-2014 9.948,00

005/2014 Nó de Ligação ao IP4/Campeã/
Parada de Cunhos. Adaptação dos 
projetos das Obras de Arte Correntes 
PS4, PS5, PS11, PP1, PS9 e PS11A 
e dos Viadutos V4, V5, V6, V7, V8, 
V9 e V10

Projeto
Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
44.000,00 BETAR 501945733 20-11-2013 15-01-2014 44.000,00

006/2014 Nó de Ligação ao IP4/Campeã/
Parada de Cunhos. Adaptação dos 
projetos das Obras de Contenção 
M15, M19, M23, M27, M29, M31, 
M33, M35, M39, M43, M43B, M44A, 
M44B, M44C e M44D

Projeto
Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
26.500,00 JETSJ 507051823 20-11-2013 09-01-2014 26.400,00

009/2014 Aquisição de Serviços para Manu-
tenção do Sistema Easytoll Operado 
pela EP

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
28.000,00 BRISA 505216035 20-11-2013 27-01-2014 17.280,00

010/2014 Nó de Ligação ao IP4/Campeã/
Parada de Cunhos. Adaptação aos 
Projetos das Obras de Arte Correntes 
PA6, PI10 e PI8 e dos Viadutos V2, 
V11 e V12A

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
15.800,00 PROFICO 502668490 20-11-2013 22-01-2014 15.800,00

015/2014 EN205, KM 6+290, Pontão sobre 
a Ribeira de S. Tomé. Projeto de 
Desvio Provisório e Reposição de 
Conduta

Projeto
Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
6.000,00 FERREIRA 

LEMOS 503805858 18-12-2013 30-01-2014 6.000,00

017/2014 Serviços de Cobrança de Taxas de 
Portagem através de dispositivos 
Eletrónicos Válidos no Sistema Via 
Verde e Prestação de Serviços de 
Recuperação de Recuperação de 
Receita na A21 – Ericeira/Mafra/
Malveira

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
283.000,00 VIA VERDE 504656767 30-12-2013 04-02-2014 283.000,00

020/2014 Upgrade de Plataforma SILEGO e 
Desenvolvimento de Novos Módulos 
e Funcionalidade Específicas da EP

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do 2 artigo 4.º 

do CCP
90.000,00 INNOWAVE 508453488 26-12-2013 06-02-2014 90.000,00

022/2014 IP4 (A4) – Nó de Ligação ao IP4/
Campeã/Parada de Cunhos. Adap-
tação dos Projetos das Obras dos 
Projetos das Obras de Contenção 
M14, M24, M40, M41 e M41A

Projeto
Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
6.500,00 ELSAMEX 503970450 18-12-2013 13-02-2014 6.499,99

024/2014 ER110, KM 11+600, Estabilização 
do Talude de Escavação (LD) Emprei-

tada

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
250.000,00 EXTRACO 980427568 07-02-2014 18-02-2014 197.080,39

025/2014 Assessoria Técnica referente Análise 
da Dedutibilidade Fiscal dos Encar-
gos Financeiros face à Redação do 
Artigo 67.º do Código do IRC

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
10.000,00 DELOITTE 501776311 08-01-2014 20-02-2014 10.000,00
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026/2014 Intervenções no Âmbito da Suspen-
são dos Trabalhos da Subconcessão 
do Baixo Alentejo. Restituição Car-
tográfica

Projeto
Alínea b) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
45.500,00 ESTEREO-

FOTO 500100756 18-12-2013 20-02-2014 45.157,80

028/2014 Assessoria Financeira ao Túnel do 
Marão

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
37.500,00 KPMG II 506944670 21-02-2014 28-02-2014 32.600,00

030/2014 Aquisição de Serviços de Trabalho 
Temporário

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
49.500,00 TUTELA 502166860 26-12-2013 07-03-2014 48.324,24

039/2014 Manutenção de Licenciamento do 
Software EMME

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
9.055,00 INRO 666666661 27-11-2013 13-03-2014 9.055,00

055/2014 Renovação do Licenciamento do 
Produto Outsystems Plataform à EP 
Biénio 2014-2015

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
297.000,00 OUTSYS-

TEMS 504995634 05-03-2014 07-04-2014 297.000,00

063/2014 Manutenção de Licenciamento ESRI 
com Assistência Técnica Remota e 
Suporte de Serviços SIG

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
174.000,00 ESRI 501941231 19-02-2014 08-04-2014 174.000,00

074/2014 Aquisição de Serviços “Outsourcing” 
do Parque de Impressão Instalado 
na EP, pelo período de 2 Meses

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
35.598,00 CANON 507477740 01-04-2014 16-04-2014 35.598,00

079/2014 Aquisição de Serviços “Outsourcing” 
do parque de Impressão Instalado 
na EP, pelo período de 4 Meses 

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea b) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
71.200,00 CANON 502584866 27-11-2013 28-04-2014 71.196,00

082/2014 Transformação e Preparação de Via-
turas com a Função de UMIA

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
54.000,00 SETDI 503549177 08-01-2014 29-04-2014 53.555,84

085/2014 EN 234 – Ponte sobre o Rio Criz II ao 
KM60+500, EN234-6      
Ponte de São João das Areias – Pro-
posta do LNEC para a realização 
de Nivelamentos Geométricos de 
Precisão

Projeto
Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
45.400,00 LNEC 501389660 08-05-2013 08-05-2014 45.400,00

088/2014 Aquisição de Serviços de Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
22.500,00 WORKVIEW 507159683 19-03-2014 08-05-2014 19.225,35

090/2014 Assistência Técnica e Manutenção 
do Perfilómetro a Lazer de inspeção 
aos pavimentos

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
61.100,00 RAMBOLL SE 

556133050601 26-02-2014 09-05-2014 60.700,00

093/2014 Assessoria Jurídica no Âmbito das 
Empreitadas do túnel do Marão

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
20.000,00 MORAIS 

LEITÃO 503095303 15-04-2014 19-05-2014 20.000,00

094/2014 Assessoria Financeira à Autoestrada 
Transmontana e Túnel do Marão

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
69.100,00 KPMG II 506944670 02-05-2014 16-05-2014 58.800,00

095/2014 ER17-1, KM 17+000, Estabilização 
da Plataforma Rodoviária e talude 
de Aterro (LD)

Emprei-
tada

Alínea a) do arti-
go 19.º do CCP 62.500,00 INTEVIAL 503970352 30-04-2014 19-05-2014 61.531,81

097/2014 Licenciamento e Assistência Técnica 
dos Equipamentos e Software das 
Praças das portagens da A21

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
192.000,00

BRISA 
INOVAÇÃO E 
TECNOLO-
GIA

505216035 15-01-2014 20-05-2014 191.662,00
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100/2014 Consultoria para Elaboração de Can-
didaturas no Âmbito do Sistema de 
Incentivos Fiscais à Investigação e 
Desenvolvimento (SIFIDE)

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
75.000,00 PWC 504193279 19-02-2014 23-05-2014 74.999,00

102/2014 Assessoria Técnica para Apoio à Esti-
mativa dos Impactes de Tráfego

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
18.000,00 TISPT 504527380 09-04-2014 23-05-2014 15.810,00

103/2014 Certificação dos 16 Equipamentos 
CINEMÓMETRO – RADAR MULTANO-
VA MUVR-6FD, Instalados no IC17 
CRIL – Túnel de Benfica e Túnel da 
Venda Nova

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
30.500,00 MICOTEC 501344608 02-04-2014 23-05-2014 30.442,88

104/2014 Aquisição da Renovação de Licencia-
mento de Software ORACLE – 2014

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
122.000,00 ORACLE 

PORTUGAL 502186771 15-04-2014 26-05-2014 121.718,98

108/2014 Assistência Técnica à EP-Estradas 
de Portugal, S.A., para a Conclusão 
do EMO. Do Túnel do Marão no Âm-
bito dos EQ. Sistemas de Segurança 

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
120.000,00 LNEC 501389660 09-04-2014 06-06-2014 120.000,00

112/2014 ER110, KM 11+600, Estabilização 
do Talude de Escavação (LD). Traba-
lhos Complementares

Emprei-
tada

Urgente     Alínea 
c) do artigo 24.º 

do CCP
110.000,00 EXTRACO 980427568 30-05-2014 18-06-2014 109.993,05

114/2014 Desenvolvimento da Plataforma SI-
COP – Sistema Integrado de Cobran-
ça de Portagens Utilizada pela EP

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
110.000,00 INNOWAVE 508453488 22-05-2014 24-06-2014 109.610,00

115/2014 Aquisição do pacote de Software 
Rightswatch, Licenciamento, Ins-
talação e Serviços de Assistência 
Técnica, para Classificação de Do-
cumentos em formato Digital, pro-
teção e Restrição do Acesso a Infor-
mação Considerada Confidencial na 
Empresa

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
62.000,00 GFI PORTU-

GAL 502726890 09-04-2014 20-06-2014 61.330,00

119/2014 Aquisição de Serviços de Restaura-
ção

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
18.800,00 ICA 501426230 19-06-2014 11-07-2014 15.240,00

120/2014 Aquisição de Serviços de Trabalho 
Temporário

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
48.000,00 ISS HUMAN 502526254 10-07-2014 22-07-2014 47.862,36

122/2014 Ponte 25 de Abril – Equipamentos 
para o Sistema de Monitorização Es-
trutural - Módulos GANTNER

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
18.240,00 M R A 503257842 09-06-2014 21-07-2014 18.235,00

128/2014 Ponte 25 de Abril – Análise da Docu-
mentação Produzida pela PARSONS 
no âmbito dos Procedimentos de 
reparação de Fissuras e Defeitos de 
Laminagem Detetados na Viga de 
Rigidez

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
20.000,00 TAL PRO-

JETO 501648399 25-06-2014 22-07-2014 20.000,00

132/2014 Acompanhamento Geotécnico do 
túnel do Marão na fase de Paragem 
da Obra

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
60.000,00 CEGE 501155651 11-03-2014 31-07-2014 58.000,00

134/2014 Outsourcing da Tecnologia PENTAHO Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
9.750,00 XPAND 503068861 22-05-2014 04-08-2014 9.750,00
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136/2014 EN115-3, Muro ao Km 11+450 – 
Estabilização de Taludes Emprei-

tada

Urgente     Alínea 
c) do artigo 24.º 

do CCP
120.000,00 STAP 500987076 22-07-2014 01-08-2014 119.645,60

137/2014 EN229, Km 51+400, Passagem 
Hidráulica 

Emprei-
tada

Alínea a) do arti-
go 19.º do CCP 90.000,00 HTECNIC 506155218 15-07-2014 01-08-2014 82.437,69

138/2014 Ponte 25 de Abril – Equipamentos 
para o Sistema de Monitorização 
Estrutural - ACELERÓMETROS 
UNIXIAIAS KINEMETRICS

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
21.600,00 QUANTIFIC 504185179 17-07-2014 05-08-2014 21.000,00

141/2014 Reparação e Substituição de 
Guardas de Segurança – Distrito de 
Aveiro - 2014

Emprei-
tada

Alínea a) do arti-
go 19.º do CCP 70.000,00 CANANA & 

FILHOS 501312463 22-07-2014 11-08-2014 69.994,00

142/2014 Execução de Ceifas de Ervas e Corte 
Seletivo de Vegetação

Emprei-
tada

Alínea a) do arti-
go 19.º do CCP 130.000,00 FRAMEGAS 

E SANTOS 505601800 22-07-2014 11-08-2014 129.995,00

145/2014 Relatório Técnico – Escorregamento 
de Terras na Variante à EN101, 
KM 115+800, em Mesão Frio - 2 
Abril 2013

Projeto
Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
20.000,00 LNEC 501389660 22-07-2014 21-08-2014 20.000,00

159/2014 Aquisição de Serviços “Cooperação 
Técnico- Científica para Conceção 
e Desenvolvimento de um Plano 
de Gestão do Risco no Âmbito da 
Implementação do Processo de 
Gestão do Risco na EP”

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
20.000,00 AD-IST 501804625 14-08-2014 09-09-2014 18.000,00

163/2014 Aquisição de Serviços de Formação 
para Quadros de Elevado Potencial 
– Desenvolvimento de Competên-
cias de Gestão e Liderança

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
20.000,00 IDEFE 503227382 25-06-2014 22-09-2014 19.600,00

167/2014 Aquisição de Serviços de Advocacia 
– Providência Cautelar I- IP4 Túnel 
do Marão – Parada de Cunhos

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
45.000,00

JOÃO CAR-
LOS SILVA & 
ASSOCIA-
DOS

504902385 05-08-2014 26-09-2014 45.000,00

168/2014 EN234-6 Ponte sobre a ribeira de S. 
João das Areias. Acompanhamento 
e Tratamento de Dados da monitori-
zação Estrutural

Projeto
Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
23.500,00 A2P 502299800 14-08-2014 26-09-2014 23.000,00

173/2014 Aquisição de 2 Licenças Adicionais 
de SAP2000 e Renovação do Con-
trato de Manutenção Existente

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
9.075,00 GENMAI 509670610 12-09-2014 06-10-2014 8.885,00

175/2014 Ponte 25 de Abril. P50 BRIDGE 
EXPERIENCE. Análise Estratégica, 
Incluindo Estudo de Mercado, 
Análise e Definição de Conceito, 
Definição do Modelo de Negócio e 
Principais ECONOMICS

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
35.000,00 TURINV  

NEOTURIS 505185121 24-09-2014 10-10-2014 35.000,00

179/2014 Aquisição de Serviços de Formação 
para Executivos – Gestão Geral

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
46.000,00 IDEFE 503227382 27-08-2014 16-10-2014 46.000,00

180/2014 IP3, Km 47+588, Passagem 
Hidráulica do Botão – Escoramento 
Provisório da Obra de Arte

Emprei-
tada

Alínea a) do arti-
go 19.º do CCP 19.000,00 FARCIMAR 502171090 28-08-2014 17-10-2014 18.964,00

186/2014 Aquisição de Serviços de Assis-
tência à Plataforma SMARTROAD 
fornecida pela EFACEC

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
36.500,00 EFACEC 502533447 17-09-2014 21-10-2014 36.495,00
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189/2014 EN104, Km 23+600, Passagem 
Hidráulica, Reabilitação e Reforço 
Estrutural

Emprei-
tada

Alínea a) do arti-
go 19.º do CCP 60.000,00 AROUCONS-

TROI 503693618 24-09-2014 27-10-2014 59.998,26

190/2014 EN234 Ponte sobre o Rio Criz I, 
Ponte sobre o Rio Criz II e IP3 Ponte 
Foz do Dão. Acompanhamento e 
Tratamento de dados da Monitoriza-
ção Estrutural

Projeto
Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
42.500,00 TRIEDE 500709246 27-08-2014 28-10-2014 42.260,00

195/2014 Aquisição de serviços de Auditoria 
Técnica ao Modelo Nacional de 
Tráfego da EP e Formação em SOF-
TWARE EMME4 e DYNAMEQ

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
24.150,00 INRO 666666661 09-10-2014 06-11-2014 24.150,00

196/2014 Reparação Estrutural nas Cobertu-
ras das instalações EP em Aveiro

Emprei-
tada

Alínea a) do arti-
go 19.º do CCP 30.000,00 CIVILCASA II 507458583 09-10-2014 05-11-2014 27.112,90

200/2014 Aquisição de Parecer Jurídico Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
30.000,00

PAZ 
FERREIRA & 
ASSOCIA-
DOS

510780962 29-10-2014 10-11-2014 30.000,00

201/2014 Ponte Internacional sobre o rio 
Minho entre Vila Nova de Cerveira 
e GOYAN. Sistema de Proteção 
Catódica – Instalação de Deteção 
e Sinalização de Falha de Energia e 
Monitorização 2014/2016

Projeto
Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
7.694,00 ZETACORR 505367408 15-10-2014 10-11-2014 7.694,00

213/2014 Aquisição de Peças para FREZIAS 
LN001 e LN002 Afetas ao CLN

Forneci-
mento de 

Bens

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
41.415,05 VECOFABRIL 501150595 05-11-2014 28-11-2014 41.415,00

214/2014 Aquisição de serviços de manuten-
ção, reparação e Fornecimento de 
Peças para as Viaturas MAN 47-CV-
30 e 47-CV-31

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
15.805,00 AC MAN, SA 506394751 05-11-2014 28-11-2014 15.804,47

215/2014 Aplicação Informática para Gestão 
de Contencioso e Assessoria 
Jurídica

Forneci-
mento de 

Bens

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
9.999,00 INFOTOTAL 506036391 30-10-2014 28-11-2014 9.999,00 

220/2014 Aquisição de Serviços de Manuten-
ção, Reparação e Fornecimento 
de Peças para a Viatura UNIMOG 
89-BN-19

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
5.802,00 ANTONIO 

GARCIA 500525650 10-11-2014 04-12-2014 5.801,98 

221/2014 A28 - KM 001+500 – Passagem 
Superior à A28 pela Av. da Boavista Projeto

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
10.000,00 OZ 502027258 05-11-2014 05-12-2014 9.975,00 

222/2014 Contratos de Locação Operacional 
de Veículos Automóveis – Prorroga-
ção dos Contratos 125/2010/AQS/
GCL E 126/2010/AQS/GCL

Locação 
de Bens

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
19.299,63 LEASEPLAN 502167610 29-10-2014 05-12-2014 19.299,63 

223/2014 Contratos de Locação Operacional 
de Veículos Automóveis – Prorroga-
ção dos contratos 125/2010/AQS/
GCL e 126/2010/AQS/GCL

Locação 
de Bens

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
48.395,69 LEASEPLAN 502167610 29-10-2014 05-12-2014 48.395,69 

225/2014 Aquisição de Serviços de Manuten-
ção e Reparação de BULDOZERS 
acoplados às viaturas Afetas ao CLN

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
9.424,00 FERES-

TRELA 503545694 05-11-2014 09-12-2014 9.423,90 

226/2014 Manutenção do sistema Easytoll 
Operado pela EP - 2015

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
17.280,00 BRISA 505216035 17-11-2014 11-12-2014 17.280,00 
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229/2014 Aquisição de Serviços para Patro-
cínio Jurídico à EP – Estradas de 
Portugal, S.A.

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
30.000,00 JSMS 502052791 18-11-2014 12-12-2014 30.000,00

231/2014 Prorrogação da Contratação de 
Frota Locação 

de Bens

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
91.885,96 BANIF RENT 504015460 19-11-2014 09-12-2014 84.300,35 

233/2014 Nó de Ligação ao IP4 / Campeã / 
Parada de Cunhos – Assistência T 
dos projetos das Obras de Arte Cor-
rentes PS4, PS5, PP1, PS9, PS11 
e PS11A e dos Viadutos V4, V5, V6, 
V7, V8, V9 e V10 

Projeto
Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
25 500,00 BETAR 501945733 21-11-2014 12-12-2014 25.500,00 

236/2014 Reparação do Equipamento de 
Auscultação de Pavimentos – Perfi-
lómetro Laser

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
9.800,00 RAMBOLL SE 

556133050601 22-10-2014 12-12-2014 9.800,00 

239/2014 Aquisição de Serviços para Trans-
porte Diário dos Colaboradores da 
Sede da EP

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea b) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
18.900,00 TST 503344451 26-11-2014 15-12-2014 17.710,00 

240/2014 K Inovação – Aquisição de Serviços 
de Apoio ao Desenvolvimento do 
Plano Estratégico de Inovação da 
Estradas de Portugal

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
30.000,00 SPI 503821012 14-11-2014 18-12-2014 30.000,00 

241/2014 EN108, KM 38+700 (LE). Estabiliza-
ção do talude Escavação Emprei-

tada

Urgente     Alínea 
c) do artigo 24.º 

do CCP
350.000,00

JOSÉ 
PEREIRA 
REMELHE

503460915 14-11-2014 22-12-2014 309.243,00 

242/2014 Ponte 25 de Abril – Monitorização 
Estrutural - Triénio 2014 – 2016

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
330.000,00 LNEC 501389660 27-11-2014 19-12-2014 325.000,00 

243/2014 EN8, Km 66+950 (LD). Estabilização 
de Aterro e Plataforma Rodoviária

Emprei-
tada

Alínea a) do arti-
go 19.º do CCP 80.000,00 PLENAVIA 505886154 01-12-2014 22-12-2014 79.918,01 

244/2014 Aquisição de Serviços de Mudança 
de Instalações

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
73.000,00 PARTILHA 

CONSTANTE 509924654 04-12-2014 19-12-2014 73.000,00 

245/2014 EN234-6 – Ponte de São João das 
Areias. Adaptação do projeto de 
Reforço Estrutural dos Pilares e 
Fundações, Incluindo Assistência 
Técnica

Projeto
Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
26.000,00 TRIEDE 500709246 27-11-2014 26-12-2014 26.000,00 

246/2014 Nó de Ligação ao IP4/Campeã/Pa-
rada de Cunhos. Assistência Técnica 
aos Projetos das Obras de Conten-
ção M15, M19, M23, M27, M29, 
M31, M33, M35, M39, M43, M43B, 
M44A, M44B, M44C e M44D

Projeto
Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
12.000,00 JETSJ 507051823 27-11-2014 26-12-2014 12.000,00 

248/2014 Locação Operacional de Veículos – 
Prorrogação do contrato 175/2009/
LOC/GPA

Locação 
de Bens

Alínea e) do nº 
1 do artigo 24.º 

do CCP
54.495,32 FINLOG 502584866 22-12-2014 23-12-2014 54.495,32 

249/2014 Aquisição de Serviços de Correta-
gem de Seguros para Aquisição de 
Seguro e Serviços Associados para 
a Frota da EP para o Ano 2015

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
14.250,00 JOAO MATA 500150141 22-12-2014 31-12-2014 13.890,64 

Minuta 
303/2014

Desmontagem, Remontagem e 
Aquisição de Material Necessário 
à Reinstalação do Sistema de Ge-
orreferenciação da TECMIC, em 41 
viaturas com a Função de UMIA

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea b) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP
9.200,00 TECMIC 502080850 31-01-2014 18-03-2014 9.194,50 



50Relatório de Governo Societário 2014 

Contrato Objeto
Tipo de 
Procedi-
mento

CCP
Valor base 

estimado s/
IVA (€)

Fornece-
dor (nome 
abreviado)

NIF Data de ad-
judicação

Data celebração 
do contrato

Preço 
contratual 

(€)
Minuta 
2431/2014

Aquisição de Programa de Cálculo 
Automático de Análise de Estruturas 
em Arco de Alvenaria - RING. 3.0

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP 5.560,00 LIMITSTATE UK5930939 21-04-2014 21-04-2014 5.560,00

Minuta 
1657/2014

Parecer Jurídico, Urgente, sobre os 
Possíveis Efeitos da Adjudicação 
pela EP à OPWAY

Aquisição 
de Servi-

ços

Alínea a) do nº 
1 do artigo 20.º 

do CCP 45.000,00
PAULO 
OTERO 181416360 08-08-2014 08-08-2014 45.000,00 

   c)  Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos 
fornecimentos e serviços externos

Nome do Fornecedor NIPC

Teixeira Duarte Engenharia e Construções, S.A. 500097488

EPOS – Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, S.A. 501697926

INTEVIAL – Gestão Integral Rodoviária, S.A. 503970352

OPWAY – Engenharia, S.A. 500207577

FERROVIAL AGROMAN, S.A. – Sucursal em Portugal 980064937
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VIII. Análise de Sustentabilidade da Empresa nos Domínios 
Económicos, Social e Ambiental

  1.  Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas 
fixadas

No quadro seguinte podemos observar os principais indicado-
res da empresa, do ponto de vista das metas estabelecidas e dos 
desvios verificados.

UNID. Meta 2014 Valor Real Desvio (%)

Custos Operacionais (Cash) - Custos FSE’s M€ 155 117 -25

Custos Operacionais (Cash) - Custos RH M€ 35,8 34,8 -3

Total de investimento (Cash) M€ 1.186 1.129 -5

Total de encargos financeiros (Cash) M€ 82,2 67 -19

Receita CSR (Cash) M€ 507 527 +4

Receitas de portagens totais, sem IVA (Cash) M€ 230 257 +12

Receitas de serviços assentes na infraestrutura (Cash) M€ 9 8,1 -10

Receitas com serviços a terceiros (Cash) k€ 100 133 +33

EBITDA cash ajustado M€ 578 634 +10

Margem EBITDA cash ajustado % 72 79 +10

Dívida líquida M€ 2.489 2.459 -1

Rácio dívida líquida/EBITDA ajustado 4,3x 3,9x -9

Indicador agregado de execução do plano de proximidade % 90 81 -10

Desconformidades ambientais k€ 100 44,6 -55

Figura 24 - Indicadores de Empresa

Não se atingiram as metas em dois indicadores:  

Receitas de Serviços Assentes na Infraestrutura

O objetivo anual não foi cumprido devido à significativa perda 
de receitas com o licenciamento de publicidade, conforme já 
referido em ponto anterior. 

Indicador Agregado da Execução do Plano de Proximidade

A meta estabelecida não foi atingida devido ao lançamento, em 
2014, de menos obras do que aquelas que se encontravam pre-
vistas no Plano de Proximidade, por um lado, devido à necessi-
dade de contenção financeira verificada em 2014, mas também 
pelo maior prazo de execução das obras, face ao previsto con-

tratualmente.

Em contrapartida, este indicador teve um comportamento po-
sitivo no parâmetro associado ao custo de execução das obras, 
que no seu conjunto diminuíram 1% face ao valor pela qual 
foram contratadas.

   2.  Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência 
económica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar 
normas de qualidade

2014 foi o ano de consolidação do novo conceito estratégico da 
EP, alicerçado na prestação de serviços de acessibilidade e mo-
bilidade e numa cultura empresarial que promova a eficiência, 
a criação de valor e o mérito. 
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2014 foi também o ano de reconhecimento inequívoco da ma-
turidade e qualidade da Rede Nacional de Estradas, reconheci-
da pelo World Economic Forúm, através do The Global Com-
petitiveness Report 2014 – 2015,  como a segunda melhor do 
mundo e a melhor da europa, o que veio comprovar uma das 
principais linhas estratégicas da EP – é tempo de conservar bem 
e de forma eficiente a rede existente.

As exceções são e serão sempre projetos cuja análise custo be-
nefício se mostre claramente positiva. É o caso do Túnel do 
Marão, empreendimento cofinanciado pela União Europeia, de 
elevada importância para o desenvolvimento económico e coe-
são territorial, cujas obras foram reiniciadas em 2014 sob a ges-
tão direta da EP e que decorrerão durante todo o ano de 2015.
    
Em 2015 a EP dará assim continuidade ao desafio da sustenta-
bilidade, um caminho exigente que obriga diariamente à pro-
cura de novas fontes de receita e de novos caminhos na procura 
da eficiência. 

É neste enquadramento que a redução dos pagamentos por dis-
ponibilidade no âmbito das parcerias público-privadas rodovi-
árias (PPP´s), cujos processos negociais deverão ser concluídos 
em 2015, a otimização do modelo de cobrança de portagens, 
a adequação dos níveis de serviço da rede rodoviária nacional 
em linha com critérios de segurança rodoviária e racionalidade 
económico-financeira, a procura de novos negócios, produtos e 
serviços com ganho de receitas complementares e a captura dos 
proveitos decorrentes de uma maior eficiência operacional, são 
objetivos prioritários da empresa a prosseguir em 2015.

Tudo isto enquadrado numa política de responsabilidade social 
e ambiental. 

Importa referir neste ponto que, não obstante os resultados po-
sitivos verificados nos últimos anos no que respeita à sinistrali-
dade rodoviária, designadamente no n.º de vítimas mortais, a 
EP irá reforçar em 2015 o investimento ao nível das ações pre-
ventivas de segurança rodoviária, nomeadamente na renovação, 
melhoria e reforço da sinalização vertical, marcação rodoviária 
existente e equipamentos semafóricos, que têm como objetivo 
principal a manutenção constante dos ativos da via, oferecendo 
condições de segurança e circulação uniformes e adequadas.

Paralelamente a esse reforço continuarão a decorrer atividades 
visando a eliminação de pontos negros, reformulação geomé-
trica de interseções, sistemas de retenção rodoviários e imple-
mentação de equipamentos dirigidos aos utilizadores mais vul-

neráveis.

Por outro lado, e no que respeita à sustentabilidade ambiental, 
a EP dará seguimento aos processos desenvolvidos e consoli-
dados nos últimos anos, num quadro de maturidade da Rede 
Rodoviária, em que as questões ambientais são um pilar impor-
tante para a sustentabilidade do negócio.

A gestão eficiente de um conjunto de indicadores ambientais 
de desempenho da rede é um dos objetivos da empresa para 
2015 e que se pretende prosseguir, com uma política ativa de 
inovação.

   3.  Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma 
adequada gestão empresarial:

  a)  Responsabilidade social – Política de responsabilidade 
social e de desenvolvimento sustentável e os termos do serviço 
público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos 
consumidores. Adoção de planos de igualdade de tratamento 
e oportunidades, de forma a eliminar as descriminações e a 
permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. 
Medidas adotadas pela empresa no que respeita ao Princípio 
da Igualdade do Género, conforme estabelecido no n.º 1 da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, 23 de fe-
vereiro. Indicação das medidas implementadas no âmbito do 
investimento na valorização profissional.

  b)  Responsabilidade ambiental - Políticas adotadas para 
promoção da proteção ambiental e o respeito por princípios de 
legalidade e ética empresarial, assim como as regras implemen-
tadas tendo em vista o desenvolvimento sustentável.

  c)  Responsabilidade económica - Moldes em que foi salva-
guardada a competitividade da empresa, designadamente, pela 
via de investigação, inovação, desenvolvimento e da integração 
de novas tecnologias no processo produtivo. Planos de ação 
para o futuro. Criação de valor para o acionista (aumento da 
produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição 
a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e so-
ciais das atividades, etc.).

A análise da sustentabilidade da empresa, nos domínios social, 
ambiental e económico, está vertida, de forma pormenorizada, 
no Relatório de Sustentabilidade de 2014, para o qual remete-
mos e que pode ser consultado, no sítio na internet, em www.
estradasdeportugal.pt.
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IX. Avaliação do Governo Societário

Cumprimento das Recomendações

Relatório de Governo Societário
Identificação Divulgação

Página Observações
Sim Não Sim Não

I  Missão, Objetivos e Politicas

1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como a 
visão e os valores que orientam a empresa.

x x 4

2. Políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia de-
finida.

x x 4

3. Indicação dos objetivos e do grau de cumprimento dos mesmos, assim 
como a justificação dos desvios verificados e as medidas de correção apli-
cadas ou a aplicar.

x x 5 Relatório & Contas de 2014.

4. Indicação dos fatores chave de que dependem os resultados da em-
presa.

x x 6 Relatório & Contas de 2014.

II  Estrutura de Capital

1. Estrutura de capital. x x 8

2. Eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações. x x 8 As ações da EP só podem ser detidas por 
entes públicos.

3. Acordos parassociais. x x 8 A EP não dispõe de acordos parassociais.

III 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 entidades, com indicação detalhada da percentagem de capital 
e de votos.

x x 9

2. A aquisição e alienação de participações sociais, bem como a partici-
pação em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional.

x x 9 Não existem.

3. A prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passi-
vos de outras entidades.

x x 9 Não existem.

4. Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros 
dos órgãos de administração e de fiscalização.

x x 9 Os membros dos órgãos sociais de ad-
ministração e de fiscalização da EP não 
detêm ações ou obrigações da empresa.

5. Informação sobre a existência de relações significativas de natureza 
comercial entre os titulares de participações e a sociedade.

x x 9 Não existem.

6. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de 
conflitos de interesses.

x x 9

IV Órgãos Sociais e Comissões

A.  Mesa da Assembleia Geral

1. Composição da mesa AG, mandato e remuneração. x x 11

2. Identificação das deliberações acionistas. x x 11 O Estado é o único acionista.
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Relatório de Governo Societário
Identificação Divulgação

Página Observações
Sim Não Sim Não

B.  Administração e Supervisão

1. Modelo de governo adotado. x x 11

2. Regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e 
substituição dos membros.

x x 11

3. Composição, duração do mandato, número de membros efetivos. x x 11

4. Identificação dos membros executivos e não executivos do CA e identifi-
cação dos membros independentes do CGS.

x x 12

5. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros. x x 12

6. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significa-
tivas, dos membros, com acionistas a quem seja imputável participação 
qualificada superior a 2% dos direitos de voto.

x x 13 Não se verificam.

7. Organogramas relativos à repartição de competências entre os vários 
órgãos sociais.

x x 13

8. Funcionamento do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 
Supervisão e do Conselho de Administração Executivo.

x x 15

9. Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão. x x 16

C.  Fiscalização

1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo ado-
tado e composição, indicação do número estatutário mínimo e máximo 
de membros, duração do mandato, número de membros efetivos e su-
plentes.

x x 20

2. Identificação dos membros da fiscalização. x x 21

3. Elementos curriculares relevantes de cada um dos membros. x x 21

4. Funcionamento da fiscalização. x x 22

D.   Revisor Oficial de Contas

1. Identificação do ROC, SROC. x x 24

2. Indicação das limitações legais. x x 24 Não existem limitações legais.

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou ROC exerce funções 
consecutivamente junto da sociedade/grupo.

x x 24

4. Descrição de outros serviços prestados pelo SROC à sociedade. x x 24 Não aplicável.

E.   Auditor Externo

1. Identificação. x x 25

2. Política e periodicidade da rotação. x x 25

3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados. x x 25

4. Indicação do montante da remuneração anual paga. x x 26

V.   Organização Interna

A.  Estatutos e Comunicações 

1. Alteração dos estatutos da sociedade - regras aplicáveis. x x 28

2. Comunicação de irregularidades. x x 28

3. Indicação das políticas antifraude. x x 28
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Relatório de Governo Societário
Identificação Divulgação

Página Observações
Sim Não Sim Não

B.  Controlo interno e gestão de riscos

1. Informação sobre a existência de um sistema de controlo interno (SCI). x x 29

2. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/
ou SCI. x x 30

3. Principais medidas adotadas na política de risco. x x 30

4. Relações de dependência hierárquica e/ou funcional. x x 31

5. Outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. x x 31

6. Identificação principais tipos de riscos. x x 32

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, 
controlo, gestão e mitigação de riscos. x x 32

8. Elementos do SCI e de gestão de risco implementados na sociedade. x x 34

C.  Regulamentos e Códigos

1. Regulamentos internos aplicáveis e regulamentos externos. x x 34

2. Códigos de Conduta e de Ética. x x 36

D. Sítio de Internet

Indicação do(s) endereço(s) e divulgação da informação disponibilizada. x x 37

VI  Remunerações

A. Competência para a Determinação

Indicação do órgão competente para fixar remuneração. x x 39

B. Comissão de Fixação de Remunerações

Composição. x x 39 Não existe atualmente comissão de fixa-
ção de remunerações.

C. Estrutura das Remunerações

1. Política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscaliza-
ção. x x 39

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada. x x 39

3. Componente variável da remuneração e critérios de atribuição.

x x

39 Durante o ano de 2014 não podem retri-
buir, os gestores de empresas públicas, 
com remunerações variáveis de desempe-
nho, de acordo com o disposto no artigo 
41.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de de-
zembro.

4. Diferimento do pagamento da componente variável. x x 39 Não aplicável.

5. Parâmetros e fundamentos para atribuição de prémio. x x 39 Não aplicável.

6. Regimes complementares de pensões. x x 39 Não aplicável.

D. Divulgação das Remunerações

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida. x x 40

2. Montantes pagos, por outras sociedades em relação de domínio ou de 
grupo. x x 40 Não aplicável.

3. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou pré-
mios. x x 40 Não aplicável.

4. Indemnizações pagas a ex-administradores executivos. x x 40 Não aplicável.
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Relatório de Governo Societário
Identificação Divulgação

Página Observações
Sim Não Sim Não

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida do órgão de 
fiscalização da sociedade. x x 40

6. Indicação da remuneração anual da mesa da assembleia geral. x x 41

VII  Transações com partes Relacionadas e Outras

1. Mecanismos implementados para controlo de transações com partes 
relacionadas. x x 43

2. Informação sobre outras transações. x x 43

VIII Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económicos, social e ambiental

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. x x 52 Relatório & Contas de 2014.

2. Políticas prosseguidas. x x 52 Relatório de Sustentabilidade de 2014.

3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada ges-
tão empresarial: 
a) Responsabilidade social;
b) Responsabilidade ambiental;
c)Responsabilidade económica.

x x

53

Relatório de Sustentabilidade de 2014.

IX  Avaliação do Governo Societário

1. Cumprimento das Recomendações. x x 55

2. Outras informações.

x x

Não existem informações adicionais 
que, além das vertidas nos pontos an-
teriores, sejam consideradas relevantes 
para a compreensão do modelo e das 
práticas de governo adotadas.
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de 5.000€ cada, parcialmente subscrito e realizado pelo Estado, 
a 30 de janeiro de 2015 no montante de 54.470.000€. O res-
tante montante foi realizado durante fevereiro de 2015.

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional

Publicação no Diário da Assembleia da República, II série A, 
n.º 57/XII/4 2015.01.09, da Proposta de Lei n.º 275/XII, que 
aprova o Novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Na-
cional.

Governo aprova fusão das empresas EP e REFER, criando a 
nova empresa “Infraestruturas de Portugal” 

De acordo com o Comunicado do Conselho de Ministros de 9 
de abril de 2015, foi aprovado o “diploma que procede à fusão, 
por incorporação, da EP - Estradas de Portugal, S.A., na RE-
FER - Rede Ferroviária Nacional, E.P.E., denominando a nova 
empresa Infraestruturas de Portugal, SA (IP, S.A.).”

Almada, 9 de abril de 2015

O Conselho de Administração,

António Manuel Palma Ramalho, Presidente

José Serrano Gordo, Vice-Presidente

José Luís Ribeiro dos Santos, Vogal

Alberto Manuel de Almeida Diogo, Vogal

Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira, Vogal

José Carlos de Abreu e Couto Osório, Vogal

Adriano Rafael de Sousa Moreira, Vogal

X. Eventos Subsequentes

Após 31 de dezembro de 2014 existiram os seguintes eventos 
subsequentes:

Conselho de Administração

Por Resolução de Conselho de Ministros foi nomeado novo 
Conselho de Administração da REFER e através de deliberação 
social unânime por escrito aprovado o Conselho de Adminis-
tração da EP, estando assim designado um Conselho de Admi-
nistração conjunto da Estradas de Portugal e da REFER.

Ambas as deliberações produzem efeito a partir do dia 1 de 
janeiro de 2015 e pelo exercício da administração das duas em-
presas não haverá lugar à acumulação de vencimentos. 

Na sequência da aprovação a 3 de abril deste ano, do Plano 
Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+), que 
consagra, entre outras matérias, a criação de uma única em-
presa de gestão de infraestruturas de transportes em Portugal, 
a composição do Conselho de Administração conjunto agora 
designado é a seguinte:

Para Presidente do C.A. conjunto das duas empresas, é nomea-
do o Dr. António Ramalho. 

Para o cargo de Vice-presidente da REFER é nomeado o Eng. 
José Ribeiro dos Santos e como Vice-Presidente da Estradas de 
Portugal o Dr. José Serrano Gordo. 

Como Vogais do Conselho de Administração são designados a 
Engª Vanda Nogueira, o Dr. Alberto Diogo, o Dr. José Carlos 
Osório e o Dr. Adriano Rafael Moreira.

Alteração dos Estatutos da EP

Por deliberação social unânime por escrito, de 31 de dezembro 
de 2014, e com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2015, proce-
deu-se à alteração do n.º 1 do artigo 10.º dos Estatutos da EP, 
publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de 
novembro, que passa a ter a seguinte redação: “O Conselho de 
Administração é composto por um Presidente, um Vice-Presi-
dente e por três a cinco Vogais, conforme for deliberado pela 
Assembleia Geral, e os seus membros são por esta eleitos.”
Aumento de Capital

Deliberação social unânime por escrito, de 23 de janeiro de 
2015, de aumento do capital social da EP em 306.275.000€, 
através da emissão de 61.255 novas ações nominativas, no valor 
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ANEXOS

A EP adota a maioria das recomendações do Código de Go-
verno das Sociedades divulgadas pela Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM), não estando contudo sujeita 
ao Regulamento n.º 4/2013 desta Comissão, dado que as suas 
ações são detidas na totalidade pelo acionista único – Estado. 

No entanto, e como complemento, a EP decidiu listar em ane-
xo o nível de cumprimento das Recomendações da CMVM, 
com indicação dos capítulos do Relatório de Governo Societá-
rio a que correspondem.

COMISSÃO DE MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Recomendação

Indicação sobre a adoção 
da recomendação Página Observações

Sim Não n.a. 

I. VOTAÇÃO E CONTROLO DA SOCIEDADE

I.1. As sociedades devem incentivar os seus acionistas a participar e a votar nas 
assembleias gerais, designadamente não fixando um número excessivamente ele-
vado de ações necessárias para ter direito a um voto e implementando os meios 
indispensáveis ao exercício do direito de voto por correspondência e por via ele-
trónica.

  X  

 

I.2. As sociedades não devem adotar mecanismos que dificultem a tomada de de-
liberações pelos seus acionistas, designadamente fixando um quórum deliberativo 
superior ao previsto por lei.

  X  
 

I.3. As sociedades não devem estabelecer mecanismos que tenham por efeito 
provocar o desfasamento entre o direito ao recebimento de dividendos ou à subs-
crição de novos valores mobiliários e o direito de voto de cada ação ordinária, 
salvo se devidamente fundamentados em função dos interesses de longo prazo 
dos acionistas.

  X  

 

I.4. Os estatutos das sociedades que prevejam a limitação do número de votos que 
podem ser detidos ou exercidos por um único acionista, de forma individual ou em 
concertação com outros acionistas, devem prever igualmente que, pelo menos de 
cinco em cinco anos, será sujeita a deliberação pela assembleia geral a alteração 
ou a manutenção dessa disposição estatutária – sem requisitos de quórum agra-
vado relativamente ao legal – e que, nessa deliberação, se contam todos os votos 
emitidos sem que aquela limitação funcione.

  X  A EP é uma sociedade anónima de capi-
tais exclusivamente públicos.

I.5. Não devem ser adotadas medidas que tenham por efeito exigir pagamentos ou 
a assunção de encargos pela sociedade em caso de transição de controlo ou de 
mudança da composição do órgão de administração e que se afigurem suscetíveis 
de prejudicar a livre transmissibilidade das ações e a livre apreciação pelos acio-
nistas do desempenho dos titulares do órgão de administração.

  X  A EP é uma sociedade anónima de capi-
tais exclusivamente públicos.

II. SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

II.1. SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO

II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força da reduzida di-
mensão da sociedade, o conselho de administração deve delegar a administração 
quotidiana da sociedade, devendo as competências delegadas ser identificadas no 
relatório anual sobre o Governo da Sociedade.

X

  

15 

 

II.1.2. O Conselho de Administração deve assegurar que a sociedade atua de for-
ma consentânea com os seus objetivos, não devendo delegar a sua competência, 
designadamente, no que respeita a:

X 15i) definir a estratégia e as políticas gerais da sociedade;

ii) definir a estrutura empresarial do grupo;

iii) decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, 
risco ou às suas características especiais.

II.1.3. O Conselho Geral e de Supervisão, além do exercício das competências de 
fiscalização que lhes estão cometidas, deve assumir plenas  responsabilidades 
ao nível do governo da sociedade, pelo que, através de previsão estatutária ou 
mediante via equivalente, deve ser consagrada a obrigatoriedade de este órgão se 
pronunciar sobre a estratégia e as principais políticas da sociedade, a definição da 
estrutura empresarial do grupo e as decisões que devam ser consideradas estra-
tégicas devido ao seu montante ou risco. Este órgão deverá ainda avaliar o cum-
primento do plano estratégico e a execução das principais políticas da sociedade.

  X

 

O modelo de sociedade aprovado pelo 
acionista é o “latino reforçado”, inte-
grando um Conselho de Administração, 
um Conselho Fiscal e um Revisor Oficial 
de Contas ou Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas.



62Relatório de Governo Societário 2014 

Recomendação

Indicação sobre a adoção 
da recomendação Página Observações

Sim Não n.a. 

II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de Adminis-
tração e o Conselho Geral e de Supervisão, consoante o modelo adotado, devem 
criar as comissões que se mostrem necessárias para:

X

Cabe à UT, entre outros, a execução 
das operações necessárias à avaliação 
anual do grau de cumprimento das 
orientações, objetivos, obrigações e 
responsabilidades, bem como o grau 
de cumprimento dos princípios de res-
ponsabilidade social e ambiental e de-
senvolvimento económico sustentável a 
observar pela EP

a) Assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho dos ad-
ministradores executivos e do seu próprio desempenho global, bem assim como 
das diversas comissões existentes;

b) Refletir sobre sistema estrutura e as práticas de governo adotado, verificar a 
sua eficácia e propor aos órgãos competentes as medidas a executar tendo em 
vista a sua melhoria.

II.1.5. O Conselho de Administração ou o Conselho Geral e de Supervisão, conso-
ante o modelo aplicável, devem fixar objetivos em matéria de assunção de riscos e 
criar sistemas para o seu controlo, com vista a garantir que os riscos efetivamente 
incorridos são consistentes com aqueles objetivos. X

 

 29 

A EP deu início em 2013, com a criação 
do Departamento de Gestão do Risco e 
Compliance, à elaboração de um plano 
de implementação do Processo de Ges-
tão do Risco e Compliance no seio da 
empresa.

II.1.6. O Conselho de Administração deve incluir um número de membros não exe-
cutivos que garanta efetiva capacidade de acompanhamento, supervisão e avalia-
ção da atividade dos restantes membros do órgão de administração.   

X
 

Os Estatutos da EP não preveem mem-
bros não executivos.

II.1.7. Entre os administradores não executivos deve contar-se uma proporção 
adequada de independentes, tendo em conta o modelo de governação adotado, 
a dimensão da sociedade e a sua estrutura acionista e o respetivo free float. A 
independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros 
da Comissão de Auditoria afere-se nos termos da legislação vigente, e quanto aos 
demais membros do Conselho de Administração considera-se independente a 
pessoa que não esteja associada a qualquer grupo de interesses específicos na 
sociedade nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua 
isenção de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:

X Não existem administradores não exe-
cutivos

a. Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em 
relação de domínio ou de grupo nos últimos três anos;

b. Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comercial 
significativa com a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em 
relação de domínio ou de grupo, seja de forma direta ou enquanto sócio, adminis-
trador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva;

c. Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por sociedade que 
com ela se encontre em relação de domínio ou de grupo além da remuneração 
decorrente do exercício das funções de administrador;

d. Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha reta e até ao 
3.º grau, inclusive, na linha colateral, de administradores ou de pessoas singulares 
titulares direta ou indiretamente de participação qualificada;

e. Ser titular de participação qualificada ou representante de um acionista titular 
de participações qualificadas.

II.1.8. Os administradores que exerçam funções executivas, quando solicitados por 
outros membros dos órgãos sociais, devem prestar, em tempo útil e de forma 
adequada ao pedido, as informações por aqueles requeridas.

X

II.1.9. O presidente do órgão de administração executivo ou da comissão executiva 
deve remeter, conforme aplicável, ao Presidente do Conselho de Administração, 
ao Presidente do Conselho Fiscal, ao Presidente da Comissão de Auditoria, ao Pre-
sidente do Conselho Geral e de Supervisão e ao Presidente da Comissão para as 
Matérias Financeiras, as convocatórias e as atas das respetivas reuniões.

X
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Recomendação

Indicação sobre a adoção 
da recomendação Página Observações

Sim Não n.a. 

II.1.10. Caso o presidente do órgão de administração exerça funções executivas, 
este órgão deverá indicar, de entre os seus membros, um administrador inde-
pendente que assegure a coordenação dos trabalhos dos demais membros não 
executivos e as condições para que estes possam decidir de forma independente 
e informada ou encontrar outro mecanismo equivalente que assegure aquela co-
ordenação.

  X  

 

II. 2. FISCALIZAÇÃO

II.2.1. Consoante o modelo aplicável, o presidente do Conselho Fiscal, da Comissão 
de Auditoria ou da Comissão para as Matérias Financeiras deve ser independente, 
de acordo com o critério legal aplicável, e possuir as competências adequadas ao 
exercício das respetivas funções.

X    21

 

II.2.2. O órgão de fiscalização deve ser o interlocutor principal do auditor externo e 
o primeiro destinatário dos respetivos relatórios, competindo-lhe, designadamen-
te, propor a respetiva remuneração e zelar para que sejam asseguradas, dentro da 
empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços.

X    

 
II.2.3. O órgão de fiscalização deve avaliar anualmente o auditor externo e propor 
ao órgão competente a sua destituição ou a resolução do contrato de prestação 
dos seus serviços sempre que se verifique justa causa para o efeito.

X    
 

II.2.4. O órgão de fiscalização deve avaliar o funcionamento dos sistemas de con-
trolo interno e de gestão de riscos e propor os ajustamentos que se mostrem ne-
cessários.

X   23 
 

II.2.5. A Comissão de Auditoria, o Conselho Geral e de Supervisão e o Conselho 
Fiscal devem pronunciar-se sobre os planos de trabalho e os recursos afetos aos 
serviços de auditoria interna e aos serviços que velem pelo cumprimento das nor-
mas aplicadas à sociedade (serviços de compliance), e devem ser destinatários 
dos relatórios realizados por estes serviços pelo menos quando estejam em causa 
matérias relacionadas com a prestação de contas a identificação ou a resolução 
de conflitos de interesses e a deteção de potenciais ilegalidades.

X   

 

II.3. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES

II.3.1. Todos os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem 
ser independentes relativamente aos membros executivos do órgão de adminis-
tração e incluir pelo menos um membro com conhecimentos e experiência em 
matérias de política de remuneração.   X  

Não existe comissão de remunerações, 
embora os Estatutos da EP, designada-
mente a alínea l) do artigo 7.º, preveja 
a possibilidade de a Assembleia Geral 
poder designar uma comissão de fixa-
ção de remunerações.

II.3.2. Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de Remunerações no de-
sempenho das suas funções qualquer pessoa singular ou coletiva que preste ou 
tenha prestado, nos últimos três anos, serviços a qualquer estrutura na dependên-
cia do órgão de administração, ao próprio órgão de administração da sociedade 
ou que tenha relação atual com a sociedade ou com consultora da sociedade. 
Esta recomendação é aplicável igualmente a qualquer pessoa singular ou coletiva 
que com aquelas se encontre relacionada por contrato de trabalho ou prestação 
de serviços.

  X  
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Recomendação

Indicação sobre a adoção 
da recomendação Página Observações

Sim Não n.a. 

II.3.3. A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administra-
ção e fiscalização a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, 
deverá conter, adicionalmente:

X

A remuneração dos gestores públicos 
é regulada pelo EGP. As remunerações 
dos restantes órgãos sociais é da res-
ponsabilidade da AG.

a) Identificação e explicitação dos critérios para a determinação da remuneração 
a atribuir aos membros dos órgãos sociais;

b) Informação quanto ao montante máximo potencial, em termos individuais, e 
ao montante máximo potencial, em termos agregados, a pagar aos membros dos 
órgãos sociais, e identificação das circunstâncias em que esses montantes máxi-
mos podem ser devidos;

c) Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos à 
destituição ou cessação de funções de administradores.

II.3.4. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação 
de planos de atribuição de ações, e/ou de opções de aquisição de ações ou com 
base nas variações do preço das ações, a membros dos órgãos sociais. A proposta 
deve conter todos os elementos necessários para uma avaliação correta do plano.

  X  A EP é uma sociedade anónima de capi-
tais exclusivamente públicos.

II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de 
qualquer sistema de benefícios de reforma estabelecidos a favor dos membros 
dos órgãos sociais. A proposta deve conter todos os elementos necessários para 
uma avaliação correta do sistema.

  X  

 

III. REMUNERAÇÕES

III.1. A remuneração dos membros executivos do órgão de administração deve 
basear-se no desempenho efetivo e desincentivar a assunção excessiva de riscos.   X  A remuneração dos gestores públicos é 

regulada pelo EGP.

III.2. A remuneração dos membros não executivos do órgão de administração e 
a remuneração dos membros do órgão de fiscalização não deve incluir nenhuma 
componente cujo valor dependa do desempenho da sociedade ou do seu valor.

  X  
Não existem membros não executivos.

III.3. A componente variável da remuneração deve ser globalmente razoável em 
relação à componente fixa da remuneração, e devem ser fixados limites máximos 
para todas as componentes.

  X  
 

III.4. Uma parte significativa da remuneração variável deve ser diferida por um pe-
ríodo não inferior a três anos, e o direito ao seu recebimento deve ficar dependente 
da continuação do desempenho positivo da sociedade ao longo desse período.   X  

Durante o ano de 2014 não podem 
retribuir, os gestores de empresas pú-
blicas, com remunerações variáveis de 
desempenho, de acordo com o disposto 
no artigo 41.º da Lei n.º 83-C/2013, de 
31 de dezembro.

III.5. Os membros do órgão de administração não devem celebrar contratos, quer 
com a sociedade, quer com terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco ineren-
te à variabilidade da remuneração que lhes for fixada pela sociedade.

  X  
 

III.6. Até ao termo do seu mandato devem os administradores executivos manter 
as ações da sociedade a que tenham acedido por força de esquemas de remu-
neração variável, até ao limite de duas vezes o valor da remuneração total anual, 
com exceção daquelas que necessitem ser alienadas com vista ao pagamento de 
impostos resultantes do benefício dessas mesmas ações.

  X  

 

III.7. Quando a remuneração variável compreender a atribuição de opções, o início 
do período de exercício deve ser diferido por um prazo não inferior a três anos.

X
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Recomendação

Indicação sobre a adoção 
da recomendação Página Observações

Sim Não n.a. 

III.8. Quando a destituição de administrador não decorra de violação grave dos 
seus deveres nem da sua inaptidão para o exercício normal das respetivas funções 
mas, ainda assim, seja reconduzível a um inadequado desempenho, deverá a so-
ciedade encontrar-se dotada dos instrumentos jurídicos adequados e necessários 
para que qualquer indemnização ou compensação, além da legalmente devida, 
não seja exigível.

  X  

 

IV. AUDITORIA

IV.1. O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, verificar a aplica-
ção das políticas e sistemas de remunerações dos órgãos sociais, a eficácia e o 
funcionamento dos mecanismos de controlo interno e reportar quaisquer deficiên-
cias ao órgão de fiscalização da sociedade.

X

O auditor externo não verifica a aplica-
ção das políticas de remunerações dos 
órgãos sociais. 
O artigo 27.º do EGP regula as remune-
rações dos gestores públicos. A Assem-
bleia Geral, cujo acionista único é o Es-
tado, delibera sobre as remunerações 
dos corpos sociais. Quanto ao controlo 
interno, o auditor externo reporta as de-
ficiências ao Conselho Fiscal.

IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades que com ela mantenham uma relação 
de domínio não devem contratar ao auditor externo, nem a quaisquer entidades 
que com ele se encontrem em relação de grupo ou que integrem a mesma rede, 
serviços diversos dos serviços de auditoria. Havendo razões para a contratação de 
tais serviços – que devem ser aprovados pelo órgão de fiscalização e explicitadas 
no seu Relatório Anual sobre o Governo da Sociedade – eles não devem assumir 
um relevo superior a 30% do valor total dos serviços prestados à sociedade.

 X   

IV.3. As sociedades devem promover a rotação do auditor ao fim de dois ou três 
mandatos, conforme sejam respetivamente de quatro ou três anos. A sua manu-
tenção além deste período deverá ser fundamentada num parecer específico do 
órgão de fiscalização que pondere expressamente as condições de independência 
do auditor e as vantagens e os custos da sua substituição.

X    25

 

V. CONFLITOS DE INTERESSES E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

V.1. Os negócios da sociedade com acionistas titulares de participação qualifica-
da, ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do 
artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições 
normais de mercado.

  X  A EP é uma sociedade anónima de capi-
tais exclusivamente públicos.

V.2. O órgão de supervisão ou de fiscalização deve estabelecer os procedimentos e 
critérios necessários para a definição do nível relevante de significância dos negó-
cios com acionistas titulares de participação qualificada – ou com entidades que 
com eles estejam em qualquer uma das relações previstas no n.º 1 do artigo 20.º 
do Código dos Valores Mobiliários –, ficando a realização de negócios de relevância 
significativa dependente de parecer prévio daquele órgão.

  X  

A EP é uma sociedade anónima de capi-
tais exclusivamente públicos.

VI. INFORMAÇÃO

VI.1. As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na Internet, em por-
tuguês e inglês, acesso a informações que permitam o conhecimento sobre a sua 
evolução e a sua realidade atual em termos económicos, financeiros e de governo.

X
Informação divulgada em português.

VI.2. As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete de apoio ao 
investidor e de contacto permanente com o mercado, que responda às solicitações 
dos investidores em tempo útil, devendo ser mantido um registo dos pedidos apre-
sentados e do tratamento que lhe foi dado.

X
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                                                                      DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA

                                                         (artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro)

Eu, António Manuel Palma Ramalho, declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os meus próprios interesses, designada-
mente na aprovação de despesas por mim realizadas, conforme determina o artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, 
ou em outra legislação aplicável.

Almada, 9 de abril de 2015     
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                                                                DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA
                                                    (artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro)

Eu, José Serrano Gordo, declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os meus próprios interesses, designadamente na apro-
vação de despesas por mim realizadas, conforme determina o artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, ou em outra 
legislação aplicável.

Almada, 9 de abril de 2015     
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                                                                     DECLARAÇÃO DE INDEPÊNDÊNCIA
                                                     (artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro)

Eu, José Luís Ribeiro dos Santos, 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, de 3 de outubro, ou 
em outra legislação aplicável.

Almada, 9 de abril de 2015        
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DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA
(artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro)

Eu, Alberto Manuel de Almeida Diogo, declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os meus próprios interesses, designada-
mente na aprovação de despesas por mim realizadas, conforme determina o artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, 
ou em outra legislação aplicável.

Almada,  9 de abril de 2015     
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DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA
(artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro)

Eu, Vanda Cristina Loureiro Soares Nogueira, 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, de 3 
de outubro, ou em outra legislação aplicável.

Almada,  9 de abril de 2015     
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DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA
(artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro)

Eu, José Carlos de Abreu e Couto Osório, declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os meus próprios interesses, desig-
nadamente na aprovação de despesas por mim realizadas, conforme determina o artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 
outubro, ou em outra legislação aplicável.

Almada,  9 de abril de 2015     
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DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA
(artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro)

Eu, Adriano Rafael de Sousa Moreira, declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os meus próprios interesses, designada-
mente na aprovação de despesas por mim realizadas, conforme determina o artigo 51.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, 
ou em outra legislação aplicável.

Almada,  9 de abril de 2015     


