
 
EDIA de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E 
INFRACÇÕES CONEXAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEZEMBRO 2009 



 
EDIA de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

 

 

 

2

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES 
CONEXAS 

(a presente redação respeita à revisão operada em fevereiro de 2013) 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de Setembro, 

é uma entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de Contas, e 

desenvolve uma actividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e 

infracções conexas. 

No âmbito da sua actividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de Julho de 2009, 

sobre “Planos de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas”, nos termos da qual «Os 

órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja 

qual for a sua natureza, devem, no prazo de 90 dias, elaborar planos de gestão de riscos e 

infracções conexas.» 

Tais planos devem conter, nomeadamente, os seguintes elementos: 

a) Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e 

infracções conexas; 

b) Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adoptadas que 

previnam a sua ocorrência (por exemplo, mecanismos de controlo interno, segregação de 

funções, definição prévia de critérios gerais e abstractos, designadamente na concessão 

de benefícios públicos e no recurso a especialistas externos, nomeação de júris 

diferenciados para cada concurso, programação de acções de formação adequada, etc.); 

c) Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob a 

direcção do órgão dirigente máximo; 

d) Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano. 

 

Assim, tendo em atenção as considerações antecedentes, o Conselho de Administração da 

EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. (EDIA), aprovou o  
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PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS 

 

 

 

RAZÃO DE ORDEM 

 

I. Âmbito de aplicação; 

II. Compromisso ético; 

III. Missão da EDIA; 

IV. Conflito de interesses 

V. Controlo e monitorização do Plano. 

ANEXO I - Organograma e identificação dos responsáveis; 

ANEXO II - Identificação das áreas e actividades, dos riscos de corrupção e infracções 

conexas, da qualificação e da frequência dos riscos, das medidas e dos responsáveis; 

ANEXO III – Modelo de Declaração de Interesses. 

 

I 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas (Plano) aplica-se aos 

membros dos órgãos sociais, ao pessoal com funções de chefia e a todos os trabalhadores e 

colaboradores da EDIA. 

 

A responsabilidade pela implementação, execução e avaliação do Plano cabe ao Conselho de 

Administração e a todo o pessoal com funções de chefia. 

 

II 

COMPROMISSO ÉTICO 

 

Para além das normas legais aplicáveis, as relações que se estabelecem entre os membros dos 

órgãos sociais, os trabalhadores e demais colaboradores da empresa, bem como no seu 
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contacto com os stakeholders, assentam, nomeadamente, num conjunto de princípios e 

valores, cujo conteúdo está, em parte, já vertido na Código de Ética da EDIA, a saber: 

 Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse público que se 

pretende atingir; 

 Comportamento profissional; 

 Consideração ética nas acções; 

 Responsabilidade social; 

 Não exercício de actividades externas que possam interferir com o desempenho 

das suas funções na empresa ou criar situações de conflitos de interesses; 

 Promoção, em tempo útil, do debate necessário à tomada de decisões; 

 Respeito absoluto pelo quadro legal vigente e cumprimento das orientações 

internas e das disposições regulamentares; 

 Manutenção da mais estrita isenção e objectividade; 

 Transparência na tomada de decisões e na difusão da informação; 

 Publicitação das decisões; 

 Igualdade no tratamento e não discriminação; 

 Declaração de qualquer presente ou benefício que possam influenciar a 

imparcialidade com que exercem as suas funções. 

 

III 

MISSÃO DA EDIA 

 

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) constitui um dos maiores projectos 

de investimento público em curso em Portugal e está, desde a sua origem, associado ao 

desenvolvimento integrado da região na qual se insere, numa perspectiva de utilização 

sustentável dos seus recursos naturais. O projecto “Alqueva” assume-se pois como uma 

referência a nível regional, com importantes impactes ao nível social, económico e ambiental. 

 

A EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. (EDIA), criada 

através do Decreto-Lei n.º 32/95, de 11 de Fevereiro, como sociedade anónima de capitais 

exclusivamente públicos, recebeu como missão a concepção, execução, construção e 

exploração do EFMA, bem como a promoção do desenvolvimento económico e social da sua 

área de intervenção. 
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Através do Decreto-Lei n.º 335/2001, de 24 de Dezembro, e no âmbito de intervenção da 

empresa ficou estabelecida a sua responsabilidade pela concepção, execução, construção e 

exploração das infra-estruturas que asseguram o desenvolvimento da actividade de captação, 

adução e distribuição de água “em alta”, definidas como infra-estruturas primárias do EFMA. 

 

No arranque da efectiva exploração de algumas infra-estruturas do Empreendimento, o 

Decreto – Lei n.º 42/2007, de 22 de Fevereiro, veio consolidar um novo ciclo na vida da EDIA, 

enquanto entidade à qual foi legalmente cometido o exercício da gestão, exploração, 

manutenção e conservação das infra-estruturas que integram o sistema primário do EFMA. 

Visando assegurar uma eficiente afectação dos recursos que garantam a sustentabilidade 

económica do projecto procedeu-se, por esta via, à clarificação de alguns aspectos da sua 

envolvente económica e financeira. Este diploma veio também adequar o enquadramento 

legal do EFMA ao novo quadro regulador da gestão de recursos hídricos plasmado na Lei da 

Água – Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e demais legislação complementar. 

  

O Decreto-Lei n.º 313/2007, de 17 de Setembro, veio aprovar, por outro lado, as bases do 

contrato de concessão entre a EDIA e o Estado, titulando a utilização do domínio público 

hídrico afecto ao EFMA para fins de rega e exploração hidroeléctrica. Foi assim atribuída à 

EDIA a concessão da gestão e exploração do Empreendimento e a titularidade, em regime de 

exclusividade, dos direitos de utilização privativa do domínio público hídrico afecto ao EFMA 

para fins de rega e exploração hidroeléctrica. 

 

Enquanto concessionária da gestão, exploração e utilização privativa do domínio público 

hídrico afecto ao EFMA e ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 313/2007, de 17 de 

Setembro, os poderes e competências da EDIA abrangem: 

 A administração do referido domínio público hídrico no âmbito da sua actividade; 

 A atribuição dos títulos respeitantes à captação de água para rega e para produção 

de energia eléctrica; e  

 Os poderes de fiscalização da sua utilização por terceiros, bem como a 

competência para a instauração, a instrução e o sancionamento dos processos de 

contra-ordenação nesse âmbito. 
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IV 

CONFLITO DE INTERESSES 

 

Conflito de interesses no setor público pode ser definido como qualquer situação em que um 

agente público, por força do exercício das suas funções, ou por causa delas, tenha de tomar 

decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos de qualquer natureza, que 

possam afetar, ou em que possam estar em causa, interesses particulares seus ou de terceiros 

e que por essa via prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões 

administrativas que tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a 

isenção e o rigor que são devidos ao exercício de funções públicas. 

  

Podem igualmente ser geradoras de conflito de interesses, situações que envolvam 

trabalhadores que deixaram o cargo público para assumirem funções privadas, como 

trabalhadores, consultores ou outras, porque participaram direta ou indiretamente, em 

decisões que envolveram a entidade privada na qual ingressaram, ou tiveram acesso a 

informação privilegiada com interesse para essa entidade privada ou, também, porque 

podem ainda ter influência na entidade pública onde exerceram funções, através de ex-

colaboradores. 

 

No âmbito da gestão de conflitos de interesses, importa dar cumprimento à Recomendação 

do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 7 de novembro de 2012, nos termos da qual a 

empresa deverá dispor de mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflito de 

interesses, devidamente publicitados, que incluam também o período que sucede ao exercício 

de funções públicas, com indicação das consequências legais. 

 

Assim: 

 

1. A declaração de interesses cujo modelo constitui o Anexo III deverá ser apresentada 

por todos os colaboradores no DGRH, anualmente, até final do mês de janeiro; 

2. A declaração deverá ser substituída a todo o tempo, sempre que ocorra alguma 

alteração que determine a necessidade de alterar o seu teor; 

3. A não apresentação da declaração constitui violação de obrigação por parte do 

trabalhador e será apreciada para efeitos disciplinares; 



 
EDIA de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

 

 

 

7

4. Qualquer colaborador deverá participar ao DGRH a existência de qualquer situação de 

que tenha conhecimento e que seja geradora de conflito de interesses; a referida 

obrigação de participação abrange as situações em que colaboradores deixaram de 

exercer funções na empresa para exercerem funções privadas como trabalhadores, 

consultores ou outras; 

5. Deverá ser dada especial atenção às relações dos colaboradores com fornecedores ou 

prestadores de serviços à empresa; 

6. Os colaboradores deverão participar ao DGRH quaisquer ofertas recebidas no contexto 

profissional cujo valor de mercado seja superior a € 250,00; 

7. O DGRH promoverá ações de formação para promoção da responsabilidade individual 

e de sensibilização sobre a matéria de conflito de interesses. 

 

 

V 

CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

 

A EDIA deve proceder a um rigoroso controlo de validação, no sentido de verificar a 

conformidade factual entre as normas do Plano e a aplicação das mesmas. Assim, devem ser 

criados métodos e definidos procedimentos pelos responsáveis, que contribuam para 

assegurar o desenvolvimento e controlo das actividades de forma adequada e eficiente, de 

modo a permitir a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de 

ilegalidade, fraude e erro, garantindo a exactidão dos registos contabilísticos e os 

procedimentos de controlo a utilizar para atingir os objectivos definidos. 

 

Sempre com a preocupação de avaliar, à data, a implementação do Plano, os serviços com 

responsabilidades de auditoria devem elaborar um relatório completo, objectivo, claro, 

conciso e oportuno. A conclusão sobre o resultado da auditoria/avaliação ao Plano deve 

conter uma opinião global. Para tanto, deverão estar, expressas no relatório, as não 

conformidades, deficiências e recomendações relativas às situações encontradas durante a 

auditoria. No relatório, equiparam-se em importância as não conformidades com o Plano e as 

recomendações necessárias às alterações das não conformidades diagnosticadas. 
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Os Diretores Coordenadores, enquanto responsáveis por determinados departamentos, 

devem naturalmente cuidar, nessa medida, da implementação do plano, designadamente 

assegurando o respetivo acompanhamento junto de cada um dos Diretores de departamento. 

 

 

 

ANEXOS 

 

Segue-se a estrutura orgânica da EDIA (Anexo I), bem como a identificação do risco associado 

a cada um dos conteúdos funcionais, enunciando-se igualmente as correspondentes medidas 

de prevenção e os responsáveis pela sua implementação e acompanhamento (Anexo II). No 

âmbito da matéria da gestão de conflito de interesses e como Anexo III junta-se o modelo de 

declaração a subscrever por todos os colaboradores. 
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ANEXO I 

ORGANOGRAMA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EDIA de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

 

 

 

10

ANEXO II 

 

Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e mecanismos de 

controlo interno   
Responsáveis 

 
 
 

 
Conselho de 

Administração 
(CA) 

 
 
 

--- 

Assegurar a gestão dos negócios da sociedade, 
sendo-lhe atribuídos os mais amplos poderes e 
cabendo-lhe, designadamente: 
a) Aprovar o plano de actividades, anual e 
plurianual; 
b) Aprovar o orçamento e acompanhar a sua 
execução; 
c) Gerir os negócios sociais e praticar todos os 
actos relativos ao objecto social que não caibam 
na competência de outro órgão da sociedade; 
d) Adquirir, alienar ou onerar participações no 
capital de outras sociedades, bem como 
obrigações e outros títulos semelhantes; 
e) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, 
activa e passivamente, propor e acompanhar 
acções, confessar, desistir, transigir e aceitar 
compromissos arbitrais; 
f) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis até 
ao limite de metade do valor do capital social, 
mas nunca superior a € 2 500 000; 
g) Deliberar sobre a emissão de empréstimos 
obrigacionistas e contrair empréstimos não 
obrigacionistas no mercado financeiro, 
ressalvados os limites legais e as autorizações 
necessárias; 
h) Estabelecer a organização técnico-
administrativa da sociedade; 
i) Decidir sobre a admissão de pessoal e sua 
remuneração; 
j) Constituir procuradores e mandatários da 
sociedade, nos termos que julgue conveniente; 

Risco elevado: 
Na medida em que é a sede do poder último de 
decisão, o Conselho de Administração, ao sancionar 
directa ou indirectamente todas as decisões, acaba por 
desempenhar funções e exercer competências, 
colectivamente ou a título individual por cada um dos 
seus membros, que envolvem risco elevado. 

Todas as enunciadas no Plano, na medida da 
responsabilidade máxima pela respectiva 
implementação. 

Conselho de 
Administração e 
cada um dos 
seus membros 
individualmente. 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e mecanismos de 

controlo interno 
Responsáveis 

Conselho de 
Administração 

(CA) 
(cont.) 

--- 

l) Exercer as demais competências que lhe 
caibam por lei, independentemente e sem 
prejuízo das que lhe sejam delegadas pela 
assembleia geral. 

   

Gabinete de 
Apoio Jurídico 

(GAJ) 
--- 

Elaborar propostas legislativas relativas ao 
EFMA e assegurar os procedimentos 
necessários ao contencioso em que a EDIA 
esteja envolvida bem como a legalidade 
dos actos praticados pelo Órgãos da 
Empresa. 

Contratação Pública (risco moderado): 
- Planeamento deficiente dos procedimentos, obstando a 
que sejam assegurados prazos razoáveis; 
- Indefinição das responsabilidades de cada um dos 
intervenientes no processo, nas diversas fases; 
 - Inexistência ou existência deficiente de um sistema de 
controlo interno, destinado a verificar e a certificar os 
procedimentos pré-contratuais; 
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de 
adjudicação e dos factores e eventuais subfactores de 
avaliação das propostas, quando exigíveis; 
- Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das propostas, 
com inserção de dados não quantificáveis nem comparáveis; 
- Admissão nos procedimentos de entidades com 
impedimentos; 
- Não audição dos concorrentes sobre o relatório 
preliminar/decisão de adjudicação; 
 - Participação dos mesmos intervenientes na negociação e 
redacção dos contratos; 
- Inexistência de correspondência entre as cláusulas 
contratuais e as estabelecidas nas peças do respectivo 
concurso; 
- Existência de ambiguidades, lacunas e omissões no 
clausulado; 

- Montagem de base de dados com 
informação relevante sobre aquisições 
anteriores; 
- Aprovação de instruções/procedimentos 
escritos que regulem os procedimentos de 
planeamento, com todas as fases do 
concurso e seus possíveis incidentes; 
- Definição prévia das responsabilidades de 
cada um dos intervenientes, nos processos 
de aquisição de bens e serviços e nas 
empreitadas; 
- Implementação da segregação de funções; 
- Obtenção de declarações de interesses 
privados dos trabalhadores ou 
colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de 
análise da informação recolhida para 
identificar eventuais lacunas ou 
vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas 
tecnologias de informação, de toda a 
informação de carácter administrativo, nos 
termos do estabelecido na Lei de Acesso aos 
Documentos Administrativos. 

Pedro Aires 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e mecanismos de 

controlo interno 
Responsáveis 

Gabinete de 
Apoio Jurídico 

(GAJ) 
(cont.) 

--- 

 Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a 
transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado; 
- Não existência de procedimentos de análise da informação 
recolhida para identificar eventuais lacunas ou 
vulnerabilidades. 
- Ausência de informação procedimental sistematizada de 
forma clara e disponível. 

  

Gabinete de 
Relações 
Públicas e 

Comunicação 
(GRPC) 

--- 

Coordenar e promover a divulgação 
externa e interna das actividades, 
iniciativas e projectos do EFMA, assegurar 
as relações da Empresa com os Órgãos de 
Comunicação Social, a produção de 
materiais de informação e de divulgação e 
organização de eventos de iniciativa da 
EDIA. 
 

Risco fraco essencialmente associado à margem de 
discricionariedade inerente aos procedimentos e conteúdo 
funcional do gabinete. 
Ainda assim refira-se: 
- Preparação das decisões referentes a patrocínios e apoios 
sem obediência a um instrumento geral e abstracto que 
estabeleça as regras para a respectiva atribuição e sem 
mecanismos de publicitação; 
- Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a 
transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 
 

- Segregação de funções; 
- Aprovação de regulamento que estabeleça 
os procedimentos e os critérios de 
atribuição de patrocínios e apoios e 
respectiva publicitação, nomeadamente no 
sítio da EDIA na internet; 
- Exigência de declarações de interesses; 
- Uniformização e consolidação da 
informação relativa a todas as pessoas e a 
todas as entidades beneficiárias; 
- Publicitação da atribuição dos benefícios, 
nomeadamente no sítio da EDIA na 
internet, bem como de toda a informação 
dobre as entidades beneficiárias; 
- Disponibilização, através das novas 
tecnologias de informação, de toda a 
informação de carácter administrativo, nos 
termos do estabelecido na Lei de Acesso 
aos Documentos Administrativos. 

Carlos Silva 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de 

controlo interno 
Responsáveis 

Direcção de 
Engenharia, 
Ambiente e 

Planeamento 
(DEAP) 

Jorge Vazquez 

Director 

Coordenador 

Departamento 
de 

Planeamento, 
Estudos e 
Projectos 

(DPEP) 

Realizar o planeamento geral das infra-estruturas 
e equipamentos e elaborar os respectivos 
projectos. 
 

Risco moderado essencialmente associado à 
margem de discricionariedade inerente aos 
procedimentos e conteúdo funcional do 
departamento. 
Ainda assim, ao nível da contratação pública, refira-
se: 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objecto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não 
quantificáveis nem comparáveis;  
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios 
de adjudicação e dos factores e eventuais 
subfactores de avaliação das propostas, quando 
exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 
 

- Montagem de base de dados com 
informação relevante sobre aquisições 
anteriores; 
- Aprovação de instruções/procedimentos 
escritos que regulem os procedimentos de 
planeamento, com todas as fases do 
concurso e seus possíveis incidentes; 
- Definição prévia das responsabilidades de 
cada um dos intervenientes, nos processos 
de aquisição de bens e serviços e nas 
empreitadas; 
- Implementação da segregação de funções; 
Obtenção de declarações de interesses 
privados dos trabalhadores ou 
colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de 
análise da informação recolhida para 
identificar eventuais lacunas ou 
vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas 
tecnologias de informação, de toda a 
informação de carácter administrativo, nos 
termos do estabelecido na Lei de Acesso aos 
Documentos Administrativos. 

Alexandra 
Carvalho 
Diretora 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de 

controlo interno 
Responsáveis 

Direção de 
Engenharia, 
Ambiente e 

Planeamento 
(DEAP) 

 

Departamento 
de Ambiente e 
Ordenamento 
do Território 

(DAOT) 

Conceber, implementar e manter os sistemas de 
gestão ambiental e de qualidade da Empresa e do 
EFMA e o programa de monitorização ambiental 
no âmbito das actividades e infra-estruturas sob 
responsabilidade da EDIA. 

Risco moderado essencialmente associado à 
margem de discricionariedade inerente aos 
procedimentos e conteúdo funcional do 
departamento. 
Ainda assim, ao nível da contratação pública, refira-
se: 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objecto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não 
quantificáveis nem comparáveis;  
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios 
de adjudicação e dos factores e eventuais 
subfactores de avaliação das propostas, quando 
exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 

- Montagem de base de dados com 
informação relevante sobre aquisições 
anteriores; 
- Aprovação de instruções/procedimentos 
escritos que regulem os procedimentos de 
planeamento, com todas as fases do 
concurso e seus possíveis incidentes; 
- Definição prévia das responsabilidades de 
cada um dos intervenientes, nos processos 
de aquisição de bens e serviços e nas 
empreitadas; 
- Implementação da segregação de funções; 
Obtenção de declarações de interesses 
privados dos trabalhadores ou 
colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de 
análise da informação recolhida para 
identificar eventuais lacunas ou 
vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas 
tecnologias de informação, de toda a 
informação de carácter administrativo, nos 
termos do estabelecido na Lei de Acesso aos 
Documentos Administrativos. 

Ana Ilhéu 
Directora 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de 

controlo interno 
Responsáveis 

Direção de 
Engenharia, 
Ambiente e 

Planeamento 
(DEAP) 

 

Departamento 
de Impactes 
Ambientais e 
Patrimoniais 

(DIAP) 

Promover a elaboração e execução dos estudos, 
projectos, programas e medidas de minimização 
e compensação de impactes no ambiente e no 
património cultural decorrentes da execução dos 
projectos de infra-estruturas e equipamentos 
executados no âmbito do EFMA. 

Risco moderado essencialmente associado à 
margem de discricionariedade inerente aos 
procedimentos e conteúdo funcional do 
departamento. 
Ainda assim, ao nível da contratação pública, refira-
se: 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objecto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não 
quantificáveis nem comparáveis;  
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios 
de adjudicação e dos factores e eventuais 
subfactores de avaliação das propostas, quando 
exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 

- Montagem de base de dados com 
informação relevante sobre aquisições 
anteriores; 
- Aprovação de instruções/procedimentos 
escritos que regulem os procedimentos de 
planeamento, com todas as fases do 
concurso e seus possíveis incidentes; 
- Definição prévia das responsabilidades de 
cada um dos intervenientes, nos processos 
de aquisição de bens e serviços e nas 
empreitadas; 
- Implementação da segregação de funções; 
Obtenção de declarações de interesses 
privados dos trabalhadores ou 
colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de 
análise da informação recolhida para 
identificar eventuais lacunas ou 
vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas 
tecnologias de informação, de toda a 
informação de carácter administrativo, nos 
termos do estabelecido na Lei de Acesso aos 
Documentos Administrativos. 

Luísa Pinto 
Directora 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de 

controlo interno 
Responsáveis 

Direção de 
Engenharia, 
Ambiente e 

Planeamento 
(DEAP) 

 

Departamento 
de Informação 
Geográfica e 
Cartografia 

(DIGC) 

Gerir e desenvolver o Sistema e a Informação 
Geográfica da EDIA, garantindo a sua adequação 
às necessidades da empresa e assegurando as 
actividades que necessitem de uma vertente de 
Sistemas de Informação Geográfica. 

Risco moderado essencialmente associado à 
margem de discricionariedade inerente aos 
procedimentos e conteúdo funcional do 
departamento. 
Ainda assim, ao nível da contratação pública, refira-
se: 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objecto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não 
quantificáveis nem comparáveis;  
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios 
de adjudicação e dos factores e eventuais 
subfactores de avaliação das propostas, quando 
exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 

- Montagem de base de dados com 
informação relevante sobre aquisições 
anteriores; 
- Aprovação de instruções/procedimentos 
escritos que regulem os procedimentos de 
planeamento, com todas as fases do 
concurso e seus possíveis incidentes; 
- Definição prévia das responsabilidades de 
cada um dos intervenientes, nos processos 
de aquisição de bens e serviços e nas 
empreitadas; 
- Implementação da segregação de funções; 
Obtenção de declarações de interesses 
privados dos trabalhadores ou 
colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de 
análise da informação recolhida para 
identificar eventuais lacunas ou 
vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas 
tecnologias de informação, de toda a 
informação de carácter administrativo, nos 
termos do estabelecido na Lei de Acesso aos 
Documentos Administrativos. 

Duarte Carreira 
Director 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adotadas e Mecanismos de 

controlo interno 
Responsáveis 

Direção de 
Engenharia, 
Ambiente e 

Planeamento 
(DEAP) 

 

Centro de 
Cartografia 

(CC) 

Assegurar as competências necessárias à 
autossuficiência da EDIA no domínio da produção 
de Informação Geográfica, nomeadamente nas 
áreas da cartografia, topografia e cadastro, 
estando igualmente vocacionado para a 
prestação de serviços ao exterior. 
 

Risco fraco essencialmente associado à margem de 
discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do centro. 
Ainda assim refira-se: 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 
 

- Segregação de funções; 
- Publicitação dos documentos com os 
resultados das análises levadas a efeito; 
- Disponibilização, através das novas 
tecnologias de informação, de toda a 
informação de carácter administrativo, nos 
termos do estabelecido na Lei de Acesso aos 
Documentos Administrativos. 

Jacinto Franco 
Diretor 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de 

controlo interno 
Responsáveis 

Direcção de Infra-
estruturas 

Primárias e de 
Energia 
(DIPE) 

Morim de Oliveira 

Director 

Coordenador 

Departamento 
de Construção 

de Infra-
estruturas 
Primárias 

(DCIP) 

 

Contratação Pública (risco elevado): 
- Inexistência, ou existência deficiente, de um 
sistema estruturado de avaliação das necessidades; 
- Tratamento deficiente das estimativas de custos; 
- Planeamento deficiente dos procedimentos, 
obstando a que sejam assegurados prazos razoáveis; 
- Indefinição das responsabilidades de cada um dos 
intervenientes no processo, nas diversas fases; 
- Inexistência ou existência deficiente de estudos 
adequados para efeitos de elaboração dos projectos; 
- Selecção e contratação dos especialistas externos 
por ajuste directo; 
- Inexistência ou existência deficiente de um sistema 
de controlo interno, destinado a verificar e a 
certificar os procedimentos pré-contratuais; 
- Fundamentação insuficiente do recurso ao ajuste 
directo, quando baseado em critérios materiais; 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objecto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não quantificáveis 
nem comparáveis; 
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de 
adjudicação e dos factores e eventuais subfactores 
de avaliação das propostas, quando exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 

- Implementação de um sistema estruturado de 
avaliação das necessidades; 
- Montagem de base de dados com informação 
relevante sobre aquisições anteriores; 
- Definição prévia das responsabilidades de cada 
um dos intervenientes, nos processos de aquisição 
de bens e serviços e nas empreitadas; 
- Consagração de critérios internos que 
determinem e delimitem a realização e dimensão 
dos estudos necessários; 
- Assunção do procedimento do concurso público 
como procedimento regra para a contratação de 
especialistas externos; 
- Não designação dos mesmos elementos, de 
forma reiterada, para os júris; 
- Implementação de um sistema de controlo 
interno que garanta: 
• Que a entidade que autorizou a abertura do 

procedimento dispõe de competência para o 
efeito; 

• Que o procedimento escolhido se encontra 
em conformidade com os preceitos legais; 

• Que no caso em que se adopte o ajuste 
directo com base em critérios materiais os 
mesmos são rigorosamente justificados 
baseando-se em dados objectivos e 
devidamente documentados; 

• Que as especificações técnicas fixadas no 
caderno de encargos se adequam à natureza 
das prestações objecto do contrato a celebrar; 

João Matias 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direcção de Infra-
estruturas 

Primárias e de 
Energia 
(DIPE) 

Departamento 
de Construção 

de Infra-
estruturas 
Primárias 

(DCIP) 
(cont.) 

 

- Admissão nos procedimentos de entidades com 
impedimentos; 
- Participação dos mesmos intervenientes na 
negociação e redacção dos contratos; 
- Inexistência de correspondência entre as cláusulas 
contratuais e as estabelecidas nas peças do 
respectivo concurso; 
- Não verificação ou verificação deficiente das 
cláusulas contratuais que prevejam ou regulem os 
suprimentos dos erros e omissões; 
- Fundamentação insuficiente ou incorrecta para a 
“natureza imprevista” dos trabalhos; 
- Fundamentação insuficiente ou incorrecta para a 
circunstância desses trabalhos não poderem ser 
técnica ou economicamente separáveis do objecto 
do contrato sem inconveniente grave para o dono da 
obra ou, embora separáveis, sejam estritamente 
necessários à conclusão da obra; 
- Fundamentação insuficiente ou incorrecta, no caso 
das aquisições de serviços, de que os “serviços a 
mais” resultam de uma “circunstância imprevista”; 
- Fundamentação insuficiente ou incorrecta, no caso 
das aquisições de serviços, de que os “serviços a 
mais” não podem ser técnica ou economicamente 
separáveis do objecto do contrato sem 
inconvenientes graves para a entidade adjudicante, 
ou ainda que sejam separáveis são necessários à 
conclusão do objecto contratual;  
- Inexistência de controlo relativamente à execução 
do contrato de aquisições de bens, tendo-se em 
conta que o prazo de vigência acrescido de eventuais 
prorrogações não ultrapassa o limite legal 
estabelecido; 

• Que os requisitos fixados não determinam o 
afastamento de grande parte dos potenciais 
concorrentes, mediante a imposição de condições 
inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas;17 

• Que as cláusulas técnicas fixadas no caderno de 
encargos são claras, completas e não discriminatórias; 

• Que é garantida a prestação atempada dos 
esclarecimentos, tidos por pertinentes, aos potenciais 
concorrentes que os solicitem, assegurando-se que 
tais respostas são amplamente divulgadas e 
partilhadas por todos os interessados; 

• Que o modelo de avaliação das propostas tem um 
carácter objectivo e baseiam-se em dados 
quantificáveis e comparáveis; 

• Que os critérios de adjudicação, factores e subfactores 
de avaliação das propostas vêm enunciados de uma 
forma clara e suficientemente pormenorizada no 
respectivo programa do procedimento ou do convite; 

• Que a escolha dos critérios, factores e subfactores de 
avaliação das propostas, assim como a sua ponderação 
relativa, adequam-se à natureza e aos objectivos 
específicos de cada aquisição em concreto; 

• Que os referidos critérios e o modelo de avaliação são 
definidos no caderno de encargos e portanto 
delimitados antes de conhecidos os concorrentes; 

• Que não se verificam situações de impedimento na 
composição dos “júris de procedimento”; 

• Que o preço das propostas é avaliado por referência a 
parâmetros objectivos, os quais permitem aferir da 
respectiva razoabilidade; 

- Implementação da segregação de funções; 
 

João Matias 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direcção de Infra-
estruturas 

Primárias e de 
Energia 
(DIPE) 

 

Departamento 
de Construção 

de Infra-
estruturas 
Primárias 

(DCIP) 
(cont.) 

 

- Não verificação da boa e atempada 
execução dos contratos por parte dos 
fornecedores/prestadores; 
- Não acompanhamento e avaliação regulares 
do desempenho do contratante, de acordo 
com os níveis de quantidade ou qualidade 
estabelecidos no contrato; 
- Inexistência de um controlo rigoroso dos 
custos do contrato tendo por pressuposto os 
valores orçamentados; 
- Inexistência ou programação deficiente da 
calendarização dos trabalhos; 
- Inexistência de advertências logo que são 
detectadas situações irregulares ou 
derrapagens nos custos e nos prazos; 
- Inexistência de inspecção ou de acto que 
certifique as quantidades e a qualidade dos 
bens e serviços, antes da emissão da ordem 
de pagamento; 
- Inexistência de medição dos trabalhos e de 
vistoria da obra; 
- Inspecção e/ou avaliação da quantidade e da 
qualidade dos bens e serviços adquiridos 
efectuada somente por um funcionário. 
 

- Implementação de um sistema de controlo interno que 
garanta: 

• Que existe uma correspondência entre as cláusulas 
contratuais e o estabelecido nas peças do respectivo 
concurso; 

• Que o seu clausulado é claro e rigoroso, não existindo 
erros, ambiguidades, lacunas ou omissões que possam 
implicar, designadamente, o agravamento dos custos 
contratuais ou o adiamento dos prazos de execução; 

• Que prevejam e regulem com rigor as situações de 
eventual falta de licenças ou autorizações 
fundamentais para a execução do contrato; 

• Que prevejam e regulem com o devido rigor o 
eventual suprimento de erros e omissões; 

- Nas empreitadas, no caso da existência de “trabalhos a 
mais”: 
• Verificação da circunstância de que tais trabalhos 

respeitam a “obras novas” e foram observados os 
pressupostos legalmente previstos para a sua 
existência, designadamente a “natureza imprevista”; 

• Que esses trabalhos não podem ser técnica ou 
economicamente separáveis do objecto do contrato 
sem inconveniente grave para o dono da obra ou, 
embora separáveis, sejam estritamente necessários à 
conclusão da obra; 

• Exigência de comprovação da circunstância, juntando a 
respectiva documentação; 

João Matias 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direcção de Infra-
estruturas 

Primárias e de 
Energia 
(DIPE) 

 

Departamento 
de Construção 

de Infra-
estruturas 
Primárias 

(DCIP) 
(cont.) 

 

Outros riscos (risco elevado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de situações de conluio entre os 
concorrentes e de eventual corrupção dos 
funcionários; 
- Existência de favoritismo injustificado; 
- Não existência de uma avaliação a posteriori do 
nível de qualidade e do preço dos bens e serviços 
adquiridos e das empreitadas realizadas aos diversos 
fornecedores/prestadores de serviços/empreiteiros; 
- Não existência de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades. 

- No caso das aquisições de serviços, e caso existam 
“serviços a mais”: 
• Verificação da condição dos serviços a mais ser 

justificada pela ocorrência de uma “circunstância 
imprevista”; 

• Que esses “serviços a mais” não podem ser 
técnica ou economicamente separáveis do 
objecto do contrato sem inconvenientes graves 
para a entidade adjudicante, ou ainda que sejam 
separáveis são necessários à conclusão do objecto 
contratual; 

• Exigência de comprovação da circunstância, 
juntando a respectiva documentação. 

• Verificação da garantia, no caso das empreitadas, 
de que a execução de trabalhos de suprimento de 
erros e omissões não excede os limites 
quantitativos estabelecidos na lei; 

- Implementação de normas internas que garantam a 
boa e atempada execução dos contratos por parte 
dos fornecedores/prestadores de 
serviços/empreiteiros, mediante: 

• Fiscalização regular do desempenho do 
contratante, de acordo com os níveis de 
quantidade e/ou qualidade estabelecidos nos 
contratos e documentos anexos. 

• Controlo rigoroso dos custos do contrato, 
garantindo a sua concordância com os valores 
orçamentados; 

• Calendarização sistemática; 
• Envio de advertências, em devido tempo, ao 

fornecedor/prestador de serviços/empreiteiro, 
logo que se detectem situações irregulares e/ou 
derrapagem de custos e de prazos contratuais. 

- Actos prévios de inspecção e certificação da 
quantidade e da qualidade dos bens e serviços 
adquiridos, assim como a medição dos trabalhos e a 
vistoria da obra, relativamente à emissão da ordem 
de pagamento; 

João Matias 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direcção de Infra-
estruturas 

Primárias e de 
Energia 
(DIPE) 

 

Departamento 
de Construção 

de Infra-
estruturas 
Primárias 

(DCIP) 
(cont.) 

 

 
 

- Exigência da presença de dois trabalhadores na 
inspecção e/ou avaliação da quantidade e da 
qualidade dos bens e serviços adquiridos; 
- Obtenção de declarações de interesses privados 
dos funcionários; 
- Identificação das necessidades de formação e 
implementação das respectivas acções; 
- Avaliação a posteriori do nível de qualidade e do 
preço dos bens e serviços adquiridos e das 
empreitadas realizadas aos diversos 
fornecedores/prestadores de serviços/empreiteiros; 
- Publicitação dos documentos com os resultados 
das análises levadas a efeito; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei 
de Acesso aos Documentos Administrativo. 

João Matias 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direcção de Infra-
estruturas 

Primárias e de 
Energia 
(DIPE) 

 

Departamento 
de 

Manutenção, 
Exploração e 

Segurança 
(DMES) 

 

Assegurar as actividades de 
manutenção, exploração e segurança 
das infra-estruturas e equipamentos da 
EDIA, no âmbito do EFMA. 
 

 
Risco moderado essencialmente associado à margem 
de discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do departamento. 
Ainda assim, ao nível da contratação pública, refira-
se: 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objecto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não quantificáveis 
nem comparáveis;  
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de 
adjudicação e dos factores e eventuais subfactores 
de avaliação das propostas, quando exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 
 

- Montagem de base de dados com informação 
relevante sobre aquisições anteriores; 
- Aprovação de instruções/procedimentos escritos 
que regulem os procedimentos de planeamento, com 
todas as fases do concurso e seus possíveis 
incidentes; 
- Definição prévia das responsabilidades de cada um 
dos intervenientes, nos processos de aquisição de 
bens e serviços e nas empreitadas; 
- Implementação da segregação de funções; 
Obtenção de declarações de interesses privados dos 
trabalhadores ou colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos. 

João Figueira 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de 

controlo interno 
Responsáveis 

Direção de 
Infraestruturas de 

Rega 
(DIR) 

Isabel Grazina 

Directora 

Coordenadora 

Departamento 
de Construção 

de Infra-
estruturas de 

Rega 
(DCIR) 

Promover e assegurar a componente 
construtiva das áreas a equipar para rega, 
participar na elaboração dos projectos 
respectivos, coordenar o lançamento de 
concursos e adjudicações e controlar a 
execução física e financeira das infra-
estruturas de rega e actividades 
associadas. 
 

Contratação Pública (risco elevado): 
- Inexistência, ou existência deficiente, de um 
sistema estruturado de avaliação das necessidades; 
- Tratamento deficiente das estimativas de custos; 
- Planeamento deficiente dos procedimentos, 
obstando a que sejam assegurados prazos razoáveis; 
- Indefinição das responsabilidades de cada um dos 
intervenientes no processo, nas diversas fases; 
- Inexistência ou existência deficiente de estudos 
adequados para efeitos de elaboração dos projectos; 
- Selecção e contratação dos especialistas externos 
por ajuste directo; 
- Inexistência ou existência deficiente de um sistema 
de controlo interno, destinado a verificar e a 
certificar os procedimentos pré-contratuais; 
- Fundamentação insuficiente do recurso ao ajuste 
directo, quando baseado em critérios materiais; 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objecto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não quantificáveis 
nem comparáveis; 
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de 
adjudicação e dos factores e eventuais subfactores 
de avaliação das propostas, quando exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 

- Implementação de um sistema estruturado de 
avaliação das necessidades; 
- Montagem de base de dados com informação 
relevante sobre aquisições anteriores; 
- Definição prévia das responsabilidades de cada 
um dos intervenientes, nos processos de aquisição 
de bens e serviços e nas empreitadas; 
- Consagração de critérios internos que 
determinem e delimitem a realização e dimensão 
dos estudos necessários; 
- Assunção do procedimento do concurso público 
como procedimento regra para a contratação de 
especialistas externos; 
- Não designação dos mesmos elementos, de 
forma reiterada, para os júris; 
- Implementação de um sistema de controlo 
interno que garanta: 

• Que a entidade que autorizou a abertura do 
procedimento dispõe de competência para o 
efeito; 

• Que o procedimento escolhido se encontra 
em conformidade com os preceitos legais; 

• Que no caso em que se adopte o ajuste 
directo com base em critérios materiais os 
mesmos são rigorosamente justificados 
baseando-se em dados objectivos e 
devidamente documentados; 

• Que as especificações técnicas fixadas no 
caderno de encargos se adequam à natureza 
das prestações objecto do contrato a celebrar; 

Dora Amador 
Director 



 
EDIA de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

 

 

 

25

 

Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direção de 
Infraestruturas de 

Rega 
(DIR) 

 

Departamento 
de Construção 

de Infra-
estruturas de 

Rega 
(DCIR) 
(cont.) 

 

- Admissão nos procedimentos de entidades com 
impedimentos; 
- Participação dos mesmos intervenientes na 
negociação e redacção dos contratos; 
- Inexistência de correspondência entre as cláusulas 
contratuais e as estabelecidas nas peças do 
respectivo concurso; 
- Não verificação ou verificação deficiente das 
cláusulas contratuais que prevejam ou regulem os 
suprimentos dos erros e omissões; 
- Fundamentação insuficiente ou incorrecta para a 
“natureza imprevista” dos trabalhos; 
- Fundamentação insuficiente ou incorrecta para a 
circunstância desses trabalhos não poderem ser 
técnica ou economicamente separáveis do objecto 
do contrato sem inconveniente grave para o dono da 
obra ou, embora separáveis, sejam estritamente 
necessários à conclusão da obra; 
- Fundamentação insuficiente ou incorrecta, no caso 
das aquisições de serviços, de que os “serviços a 
mais” resultam de uma “circunstância imprevista”; 
- Fundamentação insuficiente ou incorrecta, no caso 
das aquisições de serviços, de que os “serviços a 
mais” não podem ser técnica ou economicamente 
separáveis do objecto do contrato sem 
inconvenientes graves para a entidade adjudicante, 
ou ainda que sejam separáveis são necessários à 
conclusão do objecto contratual;  
- Inexistência de controlo relativamente à execução 
do contrato de aquisições de bens, tendo-se em 
conta que o prazo de vigência acrescido de eventuais 
prorrogações não ultrapassa o limite legal 
estabelecido; 

• Que os requisitos fixados não determinam o 
afastamento de grande parte dos potenciais 
concorrentes, mediante a imposição de condições 
inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas;17 

• Que as cláusulas técnicas fixadas no caderno de 
encargos são claras, completas e não discriminatórias; 

• Que é garantida a prestação atempada dos 
esclarecimentos, tidos por pertinentes, aos potenciais 
concorrentes que os solicitem, assegurando-se que 
tais respostas são amplamente divulgadas e 
partilhadas por todos os interessados; 

• Que o modelo de avaliação das propostas tem um 
carácter objectivo e baseiam-se em dados 
quantificáveis e comparáveis; 

• Que os critérios de adjudicação, factores e subfactores 
de avaliação das propostas vêm enunciados de uma 
forma clara e suficientemente pormenorizada no 
respectivo programa do procedimento ou do convite; 

• Que a escolha dos critérios, factores e subfactores de 
avaliação das propostas, assim como a sua ponderação 
relativa, adequam-se à natureza e aos objectivos 
específicos de cada aquisição em concreto; 

• Que os referidos critérios e o modelo de avaliação são 
definidos no caderno de encargos e portanto 
delimitados antes de conhecidos os concorrentes; 

• Que não se verificam situações de impedimento na 
composição dos “júris de procedimento”; 

• Que o preço das propostas é avaliado por referência a 
parâmetros objectivos, os quais permitem aferir da 
respectiva razoabilidade; 

- Implementação da segregação de funções; 
 

Dora Amador 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direção de 
Infraestruturas de 

Rega 
(DIR) 

 

Departamento 
de Construção 

de Infra-
estruturas de 

Rega 
(DCIR) 
(cont.) 

 

- Não verificação da boa e atempada 
execução dos contratos por parte dos 
fornecedores/prestadores; 
- Não acompanhamento e avaliação regulares 
do desempenho do contratante, de acordo 
com os níveis de quantidade ou qualidade 
estabelecidos no contrato; 
- Inexistência de um controlo rigoroso dos 
custos do contrato tendo por pressuposto os 
valores orçamentados; 
- Inexistência ou programação deficiente da 
calendarização dos trabalhos; 
- Inexistência de advertências logo que são 
detectadas situações irregulares ou 
derrapagens nos custos e nos prazos; 
- Inexistência de inspecção ou de acto que 
certifique as quantidades e a qualidade dos 
bens e serviços, antes da emissão da ordem 
de pagamento; 
- Inexistência de medição dos trabalhos e de 
vistoria da obra; 
- Inspecção e/ou avaliação da quantidade e da 
qualidade dos bens e serviços adquiridos 
efectuada somente por um funcionário. 
 

- Implementação de um sistema de controlo interno que 
garanta: 

• Que existe uma correspondência entre as cláusulas 
contratuais e o estabelecido nas peças do respectivo 
concurso; 

• Que o seu clausulado é claro e rigoroso, não existindo 
erros, ambiguidades, lacunas ou omissões que possam 
implicar, designadamente, o agravamento dos custos 
contratuais ou o adiamento dos prazos de execução; 

• Que prevejam e regulem com rigor as situações de 
eventual falta de licenças ou autorizações 
fundamentais para a execução do contrato; 

• Que prevejam e regulem com o devido rigor o 
eventual suprimento de erros e omissões; 

- Nas empreitadas, no caso da existência de “trabalhos a 
mais”: 
• Verificação da circunstância de que tais trabalhos 

respeitam a “obras novas” e foram observados os 
pressupostos legalmente previstos para a sua 
existência, designadamente a “natureza imprevista”; 

• Que esses trabalhos não podem ser técnica ou 
economicamente separáveis do objecto do contrato 
sem inconveniente grave para o dono da obra ou, 
embora separáveis, sejam estritamente necessários à 
conclusão da obra; 

• Exigência de comprovação da circunstância, juntando a 
respectiva documentação; 

Dora Amador 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direção de 
Infraestruturas de 

Rega 
(DIR) 

 

Departamento 
de Construção 

de Infra-
estruturas de 

Rega 
(DCIR) 
(cont.) 

 

Outros riscos (risco elevado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de situações de conluio entre os 
concorrentes e de eventual corrupção dos 
funcionários; 
- Existência de favoritismo injustificado; 
- Não existência de uma avaliação a posteriori do 
nível de qualidade e do preço dos bens e serviços 
adquiridos e das empreitadas realizadas aos diversos 
fornecedores/prestadores de serviços/empreiteiros; 
- Não existência de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades. 

- No caso das aquisições de serviços, e caso existam 
“serviços a mais”: 
• Verificação da condição dos serviços a mais ser 

justificada pela ocorrência de uma “circunstância 
imprevista”; 

• Que esses “serviços a mais” não podem ser 
técnica ou economicamente separáveis do 
objecto do contrato sem inconvenientes graves 
para a entidade adjudicante, ou ainda que sejam 
separáveis são necessários à conclusão do objecto 
contratual; 

• Exigência de comprovação da circunstância, 
juntando a respectiva documentação. 

• Verificação da garantia, no caso das empreitadas, 
de que a execução de trabalhos de suprimento de 
erros e omissões não excede os limites 
quantitativos estabelecidos na lei; 

- Implementação de normas internas que garantam a 
boa e atempada execução dos contratos por parte 
dos fornecedores/prestadores de 
serviços/empreiteiros, mediante: 

• Fiscalização regular do desempenho do 
contratante, de acordo com os níveis de 
quantidade e/ou qualidade estabelecidos nos 
contratos e documentos anexos. 

• Controlo rigoroso dos custos do contrato, 
garantindo a sua concordância com os valores 
orçamentados; 

• Calendarização sistemática; 
• Envio de advertências, em devido tempo, ao 

fornecedor/prestador de serviços/empreiteiro, 
logo que se detectem situações irregulares e/ou 
derrapagem de custos e de prazos contratuais. 

- Actos prévios de inspecção e certificação da 
quantidade e da qualidade dos bens e serviços 
adquiridos, assim como a medição dos trabalhos e a 
vistoria da obra, relativamente à emissão da ordem 
de pagamento; 

Dora Amador 
Diretora 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direção de 
Infraestruturas de 

Rega 
(DIR) 

 
 

Departamento 
de Construção 

de Infra-
estruturas de 

Rega 
(DCIR) 
(cont.) 

 

 
 

- Exigência da presença de dois trabalhadores na 
inspecção e/ou avaliação da quantidade e da 
qualidade dos bens e serviços adquiridos; 
- Obtenção de declarações de interesses privados 
dos funcionários; 
- Identificação das necessidades de formação e 
implementação das respectivas acções; 
- Avaliação a posteriori do nível de qualidade e do 
preço dos bens e serviços adquiridos e das 
empreitadas realizadas aos diversos 
fornecedores/prestadores de serviços/empreiteiros; 
- Publicitação dos documentos com os resultados 
das análises levadas a efeito; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei 
de Acesso aos Documentos Administrativos. 

José Carlos 
Saião 

Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direção de 
Infraestruturas de 

Rega 
(DIR) 

 
 

Departamento 
de Exploração 

de Infra-
estruturas de 

Rega 
(DEIR) 

 

Assegurar a gestão, exploração e 
conservação de infra-estruturas de 
rega que integram a rede secundária 
do EFMA, fazendo ainda a ligação com 
as associações de regantes ou 
beneficiários com que a EDIA se 
relaciona. 
 

 
Risco moderado essencialmente associado à margem 
de discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do departamento. 
Ainda assim, ao nível da contratação pública, refira-
se: 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objecto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não quantificáveis 
nem comparáveis;  
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de 
adjudicação e dos factores e eventuais subfactores 
de avaliação das propostas, quando exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 
 

- Montagem de base de dados com informação 
relevante sobre aquisições anteriores; 
- Aprovação de instruções/procedimentos escritos 
que regulem os procedimentos de planeamento, com 
todas as fases do concurso e seus possíveis 
incidentes; 
- Definição prévia das responsabilidades de cada um 
dos intervenientes, nos processos de aquisição de 
bens e serviços e nas empreitadas; 
- Implementação da segregação de funções; 
Obtenção de declarações de interesses privados dos 
trabalhadores ou colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos. 

José Carlos 
Saião 

Diretor 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adotadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direção de 
Economia da Água 

e Promoção do 
Regadio 
(DEAPR) 

José Filipe Santos 

Diretor 

Coordenador 

Departamento 
de 

Planeamento 
e de 

Economia da 
Água 

(DPEA) 

Assegurar a captação e o apoio a 
investimentos agrícolas e agroindustriais; 
desenvolver soluções que potenciem a 
promoção do regadio e a maximização do 
serviço de distribuição de água aos 
agricultores e atividades beneficiadas, 
tais como soluções e infraestruturas de 
produção, soluções de financiamento e 
aconselhamento agrícola ao nível de 
sistemas de apoio à decisão (SISAP); 
contribuir para o desenho de políticas 
públicas e respetiva análise ex-ante e ex-
post, de ajuda à dinamização do sector 
agrícola e agroindustrial, como 
complemento da estratégia comercial, 
em colaboração com todas as Entidades e 
Organismos responsáveis por esta 
matéria; desenvolver Sistemas de Apoio à 
Decisão (SAD) para agricultores, grupos 
empresariais e entidades gestoras; 
analisar a exploração de infraestruturas 
hidráulicas e perímetros de rega, com 
destaque para a estrutura de custos, 
tarificação da água no final da rede 
primária e secundária, bem como a 
definição e aconselhamento de regras de 
exploração sustentáveis; implementar 
indicadores de gestão das redes de rega, 
na componente agro-económica, 
hidráulica e agroambiental; apostar no 
desenvolvimento rural e promoção do 
regadio em parceria com associações de 
agricultores, regantes e COTR, bem como 
no desenvolvimento de projetos de 
emparcelamento rural e reestruturação 
fundiária; participar em reflexões 
estratégicas no que diz respeito ao futuro 
do Empreendimento de Alqueva e da 
EDIA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risco moderado essencialmente associado à margem 
de discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do departamento. 
Ainda assim, ao nível da contratação pública, refira-
se: 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objeto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não quantificáveis 
nem comparáveis;  
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de 
adjudicação e dos fatores e eventuais subfactores de 
avaliação das propostas, quando exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Montagem de base de dados com informação 
relevante sobre aquisições anteriores; 
- Aprovação de instruções/procedimentos escritos 
que regulem os procedimentos de planeamento, 
com todas as fases do concurso e seus possíveis 
incidentes; 
- Definição prévia das responsabilidades de cada 
um dos intervenientes, nos processos de aquisição 
de bens e serviços; 
- Implementação da segregação de funções; 
Obtenção de declarações de interesses privados 
dos trabalhadores ou colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias 
de informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei 
de Acesso aos Documentos Administrativos. 

José Costa 
Gomes 
Diretor 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adotadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direção de 
Economia da Água 

e Promoção do 
Regadio 
(DEAPR) 

Departamento 
de Apoio ao 

Investimento e 
Comercialização 

(DAIC) 

- Acompanhar todas as atividades de 
apoio ao investimento e de 
implementação das soluções 
comerciais, dando apoio aos dois outros 
departamentos que compõem a 
Direção; atuar na área da redução dos 
custos de contexto nas áreas associadas 
ao investimento externo; efetuar o 
levantamento e sistematização dos 
fundos e mecanismos de apoio ao 
investimento; identificar os fatores de 
risco que podem comprometer a 
maximização das atividades de 
promoção e comercialização da Direção 
e contribuir na procura de soluções 
simples e inovadoras; articular com 
outros Organismos e Entidades com 
vista à definição de soluções que 
permitam a maximização do agro-
negócio; acompanha os estudos 
associados ao planeamento estratégico 
e desenvolvimento integrado no âmbito 
do EFMA; promover parcerias, 
protocolos e ações estratégicas 
conducentes à fixação de investimento 
e potenciação dos negócios e fileiras 
decorrentes do fator “Água”; manter 
gerir a plataforma Investinlaqueva em 
alinhamento com a missão da Direção, 
da empresa e com a política de 
comunicação global aprovada; 
coordenar com os diferentes 
departamentos da empresa a Agenda 
para a Sustentabilidade da empresa; 
gerir o fundo bibliográfico e 
documental da empresa. 

 

 

 

 

 

Risco moderado essencialmente associado à margem 
de discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do departamento. 
Ainda assim, ao nível da contratação pública, refira-
se: 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objeto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não quantificáveis 
nem comparáveis;  
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de 
adjudicação e dos fatores e eventuais subfactores de 
avaliação das propostas, quando exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Montagem de base de dados com informação 
relevante sobre aquisições anteriores; 
- Aprovação de instruções/procedimentos escritos 
que regulem os procedimentos de planeamento, 
com todas as fases do concurso e seus possíveis 
incidentes; 
- Definição prévia das responsabilidades de cada 
um dos intervenientes, nos processos de aquisição 
de bens e serviços; 
- Implementação da segregação de funções; 
Obtenção de declarações de interesses privados 
dos trabalhadores ou colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias 
de informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei 
de Acesso aos Documentos Administrativos. 

João Martins 
Diretor 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adotadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direção de 
Economia da Água 

e Promoção do 
Regadio 
(DEAPR) 

Departamento 
Comercial 
(DCOM) 

Articular com os dois departamentos 
anteriores as soluções promocionais do 
regadio e de potenciação do 
agronegócio; promover, numa ótica de 
gestão de projetos e de clientes, a 
venda e a divulgação dos pacotes 
comerciais desenhados e articulados 
com a área de produção, bem como o 
posterior acompanhamento do projeto 
em todas as suas valências; contribui 
para a preconização de soluções 
comerciais e de promoção, em 
articulação com os restantes 
departamentos, de novos pacotes e 
medidas a implementar; identifica 
potenciais clientes e áreas de expansão 
de regadio para venda do serviço de 
distribuição de água, em articulação 
com outras áreas da EDIA com 
responsabilidade nesta matéria; 
promover o EFMA de forma proactiva 
junto de potenciais utilizadores, 
nomeadamente ao nível das 
explorações agrícolas, agro-indústria e 
empresas de fatores de produção. 

 

 

 

 

Risco moderado essencialmente associado à margem 
de discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do departamento. 
Ainda assim, ao nível da contratação pública, refira-
se: 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objeto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não quantificáveis 
nem comparáveis;  
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de 
adjudicação e dos fatores e eventuais subfactores de 
avaliação das propostas, quando exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 

 
 
 
 
 
 
- Montagem de base de dados com informação 
relevante sobre aquisições anteriores; 
- Aprovação de instruções/procedimentos escritos 
que regulem os procedimentos de planeamento, 
com todas as fases do concurso e seus possíveis 
incidentes; 
- Definição prévia das responsabilidades de cada 
um dos intervenientes, nos processos de aquisição 
de bens e serviços; 
- Implementação da segregação de funções; 
Obtenção de declarações de interesses privados 
dos trabalhadores ou colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias 
de informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei 
de Acesso aos Documentos Administrativos. 

José Filipe 
Santos 
Diretor 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direcção de Gestão 
do Património 

(DGP) 
Diogo Nascimento 

Director 

Coordenador 

Departamento 
de Gestão do 
Património 

(DGP) 
 

Assegurar a gestão administrativa e 
empresarial do património, em 
especial do património imobiliário, 
propriedade da EDIA ou sob sua 
administração, segundo parâmetros de 
optimização de rentabilidade, dentro 
dos limites decorrentes dos princípios 
que norteiam toda a actividade da 
EDIA, designadamente o da 
sustentabilidade. 
 

 
Risco moderado essencialmente associado à margem 
de discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do departamento. 
Ainda assim, ao nível da contratação pública, refira-
se: 
- Não fixação, no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objecto do contrato a celebrar; 
- Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerciais; 
- Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das 
propostas, com inserção de dados não quantificáveis 
nem comparáveis;  
- Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de 
adjudicação e dos factores e eventuais subfactores 
de avaliação das propostas, quando exigíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 
 

- Montagem de base de dados com informação 
relevante sobre aquisições anteriores; 
- Aprovação de instruções/procedimentos escritos 
que regulem os procedimentos de planeamento, com 
todas as fases do concurso e seus possíveis 
incidentes; 
- Definição prévia das responsabilidades de cada um 
dos intervenientes, nos processos de aquisição de 
bens e serviços e nas empreitadas; 
- Implementação da segregação de funções; 
Obtenção de declarações de interesses privados dos 
trabalhadores ou colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos. 

Gonçalo 
Sebastião 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direcção de Gestão 
do Património e de 

Expropriações 
(DGPE) 

Departamento 
de 

Expropriações 
(DE) 

 

Planear e executar as actividades de 
avaliação, negociação e aquisição de 
imóveis e as indemnizações 
correspondentes necessárias à 
execução das infra-estruturas e 
equipamentos programados no âmbito 
do EFMA. 
 

Risco elevado essencialmente associado à margem 
de discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do departamento, havendo a 
destacar: 
- Ausência de bases de avaliação previamente 
definidas; 
- Caracterização do objecto da expropriação ou 
indemnização por apenas um técnico; 
- Inexistência de diferentes patamares de validação e 
autorização; 
Inexistência de bases de dados; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 

- Definição prévia de bases de avaliação 
preferencialmente validadas por perito 
independente; 
- Tarefas de caracterização e avaliação realizadas 
pelo menos por dois técnicos; 
- Estabelecimento de patamares de validação e 
autorização em função dos valores em causa; 
- Implementação da segregação de funções; 
- Montagem de base de dados com informação 
relevante; 
- Definição prévia das responsabilidades de cada um 
dos intervenientes, nos processos de expropriação ou 
indemnização; 
Obtenção de declarações de interesses privados dos 
trabalhadores ou colaboradores; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos. 

Maria da Cola 
Matos 

Directora 



 
EDIA de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

 

 

 

36

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adotadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direção de Gestão 
do Património e de 

Expropriações 
(DGPE) 

Parque de 
Natureza de 

Noudar 
(PNN) 

Promover a conceção e implementação 
integrada de diferentes metodologias e 
procedimentos de gestão ambiental, 
agro-silvo-pastoril e turística, numa 
área de elevado valor ecológico, com o 
objetivo de compensar a afetação de 
ecossistemas de montado, galerias 
ripícolas e matagais mediterrânicos 
induzida pela construção do sistema 
Alqueva – Pedrógão. 

Risco fraco essencialmente associado à margem de 
discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do parque. 
Ainda assim refira-se: 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 
 

- Segregação de funções; 
- Publicitação dos documentos com os resultados das 
análises levadas a efeito; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos. 
 

Bárbara Pinto 
Diretora 

Museu da Luz 
(ML) 

Promover a interpretação e a 
divulgação dos processos da Aldeia da 
Luz e de Alqueva, através do estudo, 
investigação e documentação, 
conservação do acervo, promoção de 
exposições e de programas educativos. 
 

Risco fraco essencialmente associado à margem de 
discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do museu. 
Ainda assim refira-se: 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 
 

- Segregação de funções; 
- Publicitação dos documentos com os resultados das 
análises levadas a efeito; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos. 

Maria João 
Lança 

Diretora 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direcção de 
Administração e 

Finanças 
(DAF) 

Augusta Cachoupo 

Directora 

Coordenadora 

Departamento 
de Gestão 

Administrativa 
e Financeira 

(DAF) 

Assegurar a gestão administrativa e 
financeira da empresa e respectivas 
acções de planeamento e controlo 
financeiro. 

Risco elevado essencialmente associado à margem 
de discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do departamento, havendo a 
destacar: 
- Pagamento de despesas não autorizadas 
previamente pelo órgão ou unidade orgânica 
competente; 
- Impossibilidade de controlo sobre a execução 
orçamental por deficiência das aplicações 
informáticas; 
- Erros de soma e de transposição de saldos nos 
mapas de prestação de contas; 
- Omissões na prestação de contas do movimento de 
operações de tesouraria; 
- Deficiente controlo dos compromissos assumidos e 
das dotações orçamentais disponíveis; 
- Não inscrição de receitas provenientes de juros das 
instituições de crédito; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 

- Informatização integrada dos procedimentos de 
controlo interno e contabilidade; 
- Contabilidade Interna com imputação por centros 
de custos correspondentes à unidade orgânica de 
menor grau, se possível; 
- Maior responsabilização pelo cumprimento das 
normas financeiras; 
- Arquitectar procedimentos com normas e 
regulamentos bem definidos; 
- Procedimentos efectivos e documentados; 
- Limites de responsabilidade bem definidos; 
- Segregação de funções; 
- Registo metódico dos factos, sendo que todas as 
operações devem ser relevadas de uma forma 
sistémica e sequencial e todas as passagens dos 
documentos pelos diversos sectores devem ficar 
documentadas; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos. 

Carlos Freitas 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direcção de 
Administração e 

Finanças 
(DAF) 

Departamento 
de 

Planeamento 
e Controlo de 
investimentos 

(DPCI) 

Assegurar o planeamento e controlo 
financeiro do Empreendimento, 
acompanhar a sua execução, estudar e 
propor medidas relativas aos fundos de 
financiamento e preparar as 
candidaturas nos diferentes 
instrumentos de financiamento 
comunitário assegurando o seu 
acompanhamento em articulação com 
as Direcções operacionais da EDIA. 
 

Risco elevado essencialmente associado à margem 
de discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do departamento, havendo a 
destacar: 
- Impossibilidade de controlo sobre a execução 
orçamental por deficiência das aplicações 
informáticas; 
- Erros de soma e de transposição de saldos nos 
mapas de prestação de contas; 
- Deficiente controlo dos compromissos assumidos e 
das dotações orçamentais disponíveis; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 

- Informatização integrada dos procedimentos de 
controlo interno e contabilidade; 
- Contabilidade Interna com imputação por centros 
de custos correspondentes à unidade orgânica de 
menor grau, se possível; 
- Maior responsabilização pelo cumprimento das 
normas financeiras; 
- Arquitectar procedimentos com normas e 
regulamentos bem definidos; 
- Procedimentos efectivos e documentados; 
- Limites de responsabilidade bem definidos; 
- Segregação de funções; 
- Registo metódico dos factos, sendo que todas as 
operações devem ser relevadas de uma forma 
sistémica e sequencial e todas as passagens dos 
documentos pelos diversos sectores devem ficar 
documentadas; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos. 

Pedro Machado 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direcção de 
Administração e 

Finanças 
(DAF) 

Departamento 
de 

Contabilidade 
(DC) 

Implementar, coordenar e garantir o 
funcionamento do sistema 
contabilístico e financeiro no quadro 
das normas legais em vigor. 
 

Risco elevado essencialmente associado à margem 
de discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do departamento, havendo a 
destacar: 
- Regularizações de existências que conduzem a 
perdas extraordinárias por divergências verificadas 
entre os registos contabilísticos e as contagens 
físicas; 
- Deficiente controlo interno na área do 
aprovisionamento quanto à execução dos concursos, 
gestão de stocks, recepção e armazenagem de bens e 
produtos; 
- Erros de soma e de transposição de saldos nos 
mapas de prestação de contas; 
- Omissões na prestação de contas do movimento de 
operações de tesouraria; 
- Não inscrição de receitas provenientes de juros das 
instituições de crédito; 
- Deficiências ao nível da inventariação dos bens; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 

- Informatização integrada dos procedimentos de 
controlo interno e contabilidade; 
- Contabilidade Interna com imputação por centros 
de custos correspondentes à unidade orgânica de 
menor grau, se possível; 
- Maior responsabilização pelo cumprimento das 
normas financeiras; 
- Arquitectar procedimentos com normas e 
regulamentos bem definidos; 
- Procedimentos efectivos e documentados; 
- Limites de responsabilidade bem definidos; 
- Segregação de funções; 
- Registo metódico dos factos, sendo que todas as 
operações devem ser relevadas de uma forma 
sistémica e sequencial e todas as passagens dos 
documentos pelos diversos sectores devem ficar 
documentadas; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos. 

Hélia Fonseca 
Directora 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direcção de 
Administração e 

Finanças 
(DAF) 

Departamento 
de Sistemas 

de Informação 
(DSI) 

Definir a arquitectura do sistema de 
informação da empresa e assegurar o 
normal funcionamento do serviço de 
informática bem como a integração 
dos diferentes subsistemas de 
informação da EDIA. 

Risco moderado essencialmente associado à margem 
de discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do departamento, havendo a 
destacar: 
- Manipulação do tempo de entrega de informação; 
- Acesso a infra-estrutura física e lógica, 
possibilitando a manipulação da rede estruturada e 
de comunicações; 
- Adulteração de dados; 
- Roubo de identidade, designadamente através da 
utilização abusiva de passwords; 
- Fugas de informação ou acesso indevido a 
informação; 
- Perda de dados; 
- Controlo deficiente dos prazos; 
Outros riscos (risco moderado): 
- Existência de conflitos de interesses que ponham 
em causa a transparência dos procedimentos; 
- Existência de favoritismo injustificado. 

- Informatização integrada dos procedimentos; 
- Arquitectura de procedimentos com normas e 
regulamentos bem definidos; 
- Inventariação de equipamentos actualizada; 
- Segregação de funções, em especial ao nível de 
administração de Sistemas e base de dados e 
programação; 
- Divulgação e formação a todos os trabalhadores e 
colaboradores no âmbito da política de segurança; 
- Utilização de sistemas transaccionais que permitem 
o registo de quem, quê e quando; 
- Utilização do cartão do cidadão para assinatura de 
documentos electrónicos, garantido que a 
informação não é adulterada; 
- Configuração nos equipamentos activos para 
garantir Virtual Private Networks; 
- Auditoria periódica a todas as máquinas; 
- Definição de políticas de retenção backups e logs; 
- Utilização de antivírus, firewall e outros softwares 
de detecção de intrusões. 
- Procedimentos efectivos e documentados; 
- Limites de responsabilidade bem definidos; 
- Registo metódico dos factos, sendo que todas as 
operações devem ser relevadas de uma forma 
sistémica e sequencial e todas as passagens dos 
documentos pelos diversos sectores devem ficar 
documentadas; 
- Implementação de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades; 

Luis Estevens 
Director 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adotadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Direção de 
Administração e 

Finanças 
(DAF) 

Departamento 
de Gestão de 

Recursos 
Humanos 
(DGRH) 

Planeia, propõe e executa as tarefas 
inerentes à gestão dos recursos 
humanos da empresa visando 
assegurar a sua motivação e 
produtividade. 

 

 

 

 

 

Risco moderado: 
- Utilização de critérios de recrutamento com uma 
excessiva margem de discricionariedade ou que, 
reportando-se ao uso de conceitos indeterminados, 
não permitam que o recrutamento do pessoal seja 
levado a cabo dentro de princípios de equidade; 
utilização de critérios preferenciais pouco objetivos; 
- O recrutamento ou a decisão de recrutamento é 
objeto de decisão de órgão não colegial; 
- Utilização de critérios de avaliação dos 
trabalhadores pouco objetivos, que comportem uma 
excessiva margem de discricionariedade ou que, 
reportando-se ao uso de conceitos indeterminados, 
possam permitir que a avaliação dos trabalhadores 
não seja levada a cabo dentro de princípios de 
equidade; 
- Utilização de elenco subjetivo de critérios de 
avaliação, não permitindo que a fundamentação das 
decisões finais de avaliação sejam facilmente 
percetíveis e sindicáveis; 
- Não intervenção no processo de avaliação de órgão 
colegial; 
- Intervenção no procedimento de seleção ou no 
procedimento de avaliação do pessoal de elementos 
com relações de proximidade, relações familiares ou 
de parentesco com os candidatos ou com os 
avaliados; 
- Ausência ou deficiente fundamentação dos actos de 
seleção de pessoal; 
- Ausência ou deficiente fundamentação dos 
resultados das decisões de avaliação; 
- Utilização excessiva de mecanismos excecionais de 
promoção na carreira. 

- Elenco objetivo de critérios de seleção de 
candidatos que permita que a fundamentação das 
decisões de contratar seja facilmente percetível e 
sindicável; 
- As decisões tomadas sem intervenção de órgão 
colegial devem ser devidamente fundamentadas; 
- Elaboração de um relatório anual das reclamações 
apresentadas por tipo, frequência e resultado da 
decisão; 
- Exigência de entrega de uma declaração de 
impedimento, que deverá ser expressa, sob a forma 
escrita, e apensa ao procedimento em causa; 
- Sensibilização dos intervenientes decisores no 
âmbito dos procedimentos de recrutamento e 
seleção, de avaliação, ou outros actos de gestão de 
pessoal, para a necessidade de fundamentação das 
suas decisões; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos. 
 

João Cruz 
Diretor 
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Unidade 
orgânica 

Subunidade 
orgânica 

Conteúdo funcional Riscos identificados 
Medidas adoptadas e Mecanismos de controlo 

interno 
Responsáveis 

Conselho de 
Administração 

(CA) 

Secretariado 
(SE) 

Prestar apoio funcional e 
administrativo ao Conselho de 
Administração.  

Risco fraco essencialmente associado à margem de 
discricionariedade inerente aos procedimentos e 
conteúdo funcional do secretariado. 

- Segregação de funções; 
- Obtenção de declarações de interesses privados dos 
trabalhadores ou colaboradores; 
- Publicitação dos documentos com os resultados das 
análises levadas a efeito; 
- Disponibilização, através das novas tecnologias de 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos Administrativos. 

Cipriana Pereira 
Coordenadora 
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DECLARAÇÃO de INTERESSES 

 

 

………………………….., titular do cartão de cidadão n.º ……………….., válido até 

………………………., a exercer as funções na categoria de ………………………., no/na 

…………………………………. da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-

estruturas do Alqueva, S.A. (EDIA), declara, para os efeitos tidos por 

convenientes, e com referência a …/…/…, ter perfeito conhecimento dos 

regimes de incompatibilidades e impedimentos previstos na lei portuguesa para 

o exercício de funções públicas, assumindo desempenhar as suas funções 

profissionais em respeito por tal legislação e em conformidade com os princípios 

de Transparência, Ética e Deontologia profissional que lhes estão associados. 

Mais declara não ter conhecimento de qualquer circunstância de facto ou de 

direito, designadamente qualquer conflito de interesses, que o impeçam de 

exercer as referidas funções no cumprimento escrupuloso dos enunciados 

princípios da Transparência, Ética e Deontologia profissional. 

Mais declara ainda que informará de imediato o Conselho de Administração da 

EDIA, da ocorrência superveniente de qualquer circunstância suscetível de 

configurar violação do que aqui declara. 

 

Por ser verdade, assino a presente declaração. 

 

Beja, …. de ……………………… de 20… 

 

                                                                      …………………………….. 
 


