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TRANSAÇÕES RELEVANTES COM ENTIDADES RELACIONADAS / OUTRAS TRANSAÇÕES 

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS 
 

1. Mecanismos implementados pela entidade para efeitos de controlo de 

transações com partes relacionadas e indicação das transações que foram 

sujeitas a controlo em 2018 
 
Com o intuito de assegurar os princípios da boa gestão financeira e a sustentabilidade 
económico-financeira da Empresa, o sistema de controlo interno de informação que norteia as 
políticas levadas a cado pela Administração na condução dos negócios da EDIA, bem como o 
acompanhamento regular da sua atividade, é realizado com recurso a software de gestão 
financeira de qualidade, que se consubstancia num dos melhores programas de gestão integrada 
existentes no mercado: SAP. 
 
Por outro lado, refira-se que, com as alterações verificadas no âmbito do Setor Empresarial do 
Estado, a EDIA foi reclassificada como “Entidade Pública Reclassificada”, ficando obrigada a 
um novo conjunto de normas e procedimentos. Na sequência destes ajustamentos, e face às 
novas necessidades de reporte de informação, procedeu-se a um desenvolvimento do sistema 
informático SAP, no sentido de responder, na íntegra, às novas necessidades sentidas pela 
Empresa. 
 
A operacionalização e funcionamento da gestão da Empresa implicam assim, de forma 
recorrente, a regular e atempada produção de informação financeira fidedigna, bem como a 
precisão e plenitude dos seus registos contabilísticos. 
 
A EDIA encontra-se sujeita à aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP), veiculado 
pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, por força do disposto no respetivo artigo 2.º, n.º 
2, alínea a), alvo de revisão através do Decreto-lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e que entrou 
em vigor em 1 de janeiro de 2018, norteando-se ainda pelos princípios emanados pela Diretiva 
n.º 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março. 
 
Com o objetivo de e estabelecer regras claras e eficazes para a gestão dos recursos financeiros 
da Empresa, foi também formalizada a Ordem de Serviços n.º 1/2013, a qual define a hierarquia 
escalonada de delegação de competências por níveis de responsabilidades e a forma de 
aprovação, conferência e validação da despesa realizada. 
 
Na observância das orientações vertidas pelo CCP, a realização de despesas é suportada em 
informações, onde se justifica a necessidade interna de contratar, sendo ainda efetuado o 
controlo das adjudicações levadas a cabo ao nível da entidade adjudicante. 
 
A avaliação da eficácia das medidas adotadas ou dos mecanismos de controlo interno aplicados 
quanto aos riscos apresentados encontra-se, de igual forma, sistematizada nos Relatórios Anuais 
sobre a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 2015 e 
2016/2017, onde é feita uma identificação e avaliação da eficácia da mitigação de riscos face ao 
previsto, e a eficácia das medidas adotadas ou dos mecanismos de controlo interno aplicados 
quanto aos riscos apresentados. 
 
Por último, referencie-se que em 2018 não existiram saldos de contas a receber correntes 
(clientes) e de outros devedores com partes relacionadas por parte da EDIA. 
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Face ao exposto, indica-se que todas as medidas implementadas têm como um dos objetivos 
controlar as transações efetuadas pela Empresa, seja com partes relacionadas, ou não, sendo que 
todas as transações são objeto do controlo referido nos pontos anteriores. 
 
   

2. Informação sobre Outras Transações 
  

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

 A EDIA procede às suas contratações em conformidade com o disposto no  
CCP e está sujeita à sua aplicação, nos termos aprovados pelo Decreto-lei  
n.º 18/2008, de 29 de janeiro - que foi alvo de revisão através do Decreto-lei  
n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, por força do disposto no respetivo artigo 2.º,  
n.º 2, alínea a). Na aplicação das normas da contratação pública, a EDIA norteia-se pelos 
princípios da igualdade, da não discriminação e da transparência decorrentes do direito da 
contratação pública da União Europeia, sem perder de vista outros valores igualmente 
relevantes como sejam a economicidade ou boa gestão financeira dos recursos públicos e a 
seleção da proposta mais conveniente para o interesse público. 
 
As decisões que autorizam a realização de despesa suportam-se ainda em informações onde é 
justificada a necessidade de contratar e proposto o procedimento mais adequado, seguindo a 
tramitação prevista no CCP e as regras de procedimento estabelecidas em regulamento interno, 
tendo presente a necessidade de desagregar funções e objetivar as peças de cada procedimento, 
em particular ao nível da definição do respetivo critério de adjudicação. Foram ainda 
incorporadas, nos procedimentos de contratação pública implementados na EDIA, as 
orientações constantes do Despacho n.º 438/10-SETF, de 10 de maio. 
 
Neste âmbito, a EDIA norteia ainda a sua atividade pelo seguinte conjunto de princípios de 
referência: 
 

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

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

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

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

� Para despesas cujo valor estimado seja superior a 5.000,00 EUR, o recurso ao 
procedimento de ajuste direto implicará sempre o convite a pelo menos cinco entidades, 
só se admitindo o convite a um universo inferior de interessados em casos excecionais e 
devidamente fundamentadas, sujeito a autorização pelo Conselho de Administração. 

 

b) Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado 

A EDIA não efetuou transações fora das condições de mercado. 
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c) Lista de fornecedores que representem mais de 5% dos Fornecimentos e Serviços 

Externos 

O total dos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) em 2018 foi 16.954.589 EUR. A Endesa 
Energia, S.A. foi o único fornecedor que representou mais de 5% dos FSE (847.729 EUR), 
tendo faturado cerca de 14.282.318 EUR. 
 

 


