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I. Síntese (Sumário Executivo) 
 

O presente Relatório visa dar cumprimento ao disposto no artigo 54º do Decreto-Lei n.º 133/2013, 
de 3 de outubro, que estabelece no seu n.º 1 que as empresas públicas apresentam anualmente 
relatórios de boas práticas de governo societário, do qual consta informação anual e completa 
sobre todas as matérias reguladas pelo capítulo do diploma. 

 

A elaboração do Relatório de Governo Societário da Baía do Tejo (adiante designada 
abreviadamente por RGS) segue a sistematização proposta pela Unidade Técnica de 
Acompanhamento e Monitorização (UTAM) no “Manual para a Elaboração do Relatório de 
Governo Societário 2020”. 

 

Os órgãos sociais da sociedade prosseguiram durante o ano de 2020, em consonância com as 
orientações definidas pelo acionista, os principais desígnios estratégicos de dar continuidade ao 
trabalho de gestão do território e dos seus parques empresariais, bem como da sua valorização 
e promoção. 

 

A empresa rege-se pelas normas do setor público empresarial, nos termos do Decreto-Lei n.º 
133/2013, de 3 de outubro, pelo Código das Sociedades Comerciais e pelos seus próprios 
estatutos, estando a sua atividade corrente regulamentada por diversos diplomas legais e por 
regulamentos internos. 

 

De assinalar o termo do mandato dos órgãos de gestão da sociedade ocorrido a 31 de dezembro 
de 2017, mantendo-se os atuais membros do Conselho de Administração em funções de gestão 
corrente. Em virtude da renúncia ao cargo de um dos vogais do Conselho de Administração, com 
produção de efeitos a abril de 2018, o Conselho de Administração funciona atualmente com dois 
membros executivos. 

 

A Baía do Tejo tem pautado o exercício da sua atividade empenhada em alcançar os objetivos 
de responsabilidade social e ambiental, com o investimento na valorização profissional, a 
promoção da igualdade e da não discriminação e o respeito pelos princípios da legalidade e da 
ética empresarial. 

 

O presente Relatório encontra-se estruturado em 9 capítulos, constando ainda um capítulo X 
onde são apresentados os anexos previstos no Manual para a elaboração do RGS 2020. Assim, 
e tendo em conta que a demonstração não financeira referente ao desempenho e evolução da 
sociedade, prevista para as empresas cuja estrutura se enquadre no artigo 66-B do Código das 
Sociedades Comerciais, não é aplicável à Baía do Tejo, são apresentados em anexo ao presente 
Relatório os seguintes anexos: 

• Extrato de ata da reunião do órgão de administração em que foi deliberada a aprovação 
do RGS 2020; 

• Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o nº 2 do artigo 54º do Decreto-Lei nº 
133/2013, de 3 de outubro; 
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• Declarações a que se referem os artigos 51º e 52º do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de 
outubro; 

• Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho que 
contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de 
prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) relativos ao exercício 
de 2019. 

O Relatório de Governo Societário da Baía do Tejo e os seus anexos serão facultados de forma 
desmaterializada através do SIRIEF e a sua divulgação pública é assegurada com a publicação 
no site institucional da empresa (http://www.baiadotejo.pt/pt). 

 

CAPÍTULO II do RJSPE – Práticas de bom governo sim não data 

Artigo 43.º 

apresentou plano de atividades e orçamento para 2020 adequado aos 
recursos e fontes de financiamento disponíveis X  07/08/20 

obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do plano de atividades 
e orçamento para 2020 X  23/09/20 

Artigo 44.º 

Divulgou informação sobre: 
 
- Estrutura acionista, participações sociais, operações com participações 
sociais, garantias financeiras e assunção de dívidas ou passivos, 
execução dos objetivos; 
 
 -Documentos de prestação de contas, 
 
 
 -Relatórios trimestrais de execução orçamental com relatório do órgão de 
fiscalização; 
 
 
-identidade e curriculum dos membros dos órgãos sociais, remunerações 
e outros benefícios 

 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 

 
 

21/04/20 
 
 

21/04/20 
 
 

1º T 30/04/20 
2º T 07/08/20 
3º T 28/10/20 

 
21/04/20 

 
 

Artigo 45.º submeteu a informação financeira anual ao Revisor Oficial de Contas, que 
é responsável pela Certificação Legal das Contas da empresa X  21/04/20 

Artigo 46.º elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de ocorrências, 
associado à prevenção da corrupção, de 2020 X  - 

Artigo 47.º adotou um código de ética e divulgou o documento X  - 

Artigo 48.º tem contratualizada a prestação de serviço público ou de interesse geral, 
caso lhe esteja confiada  X - 

Artigo 49.º prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental  X  - 

Artigo 50.º implementou políticas de recursos humanos e planos de igualdade X  - 

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

X  - 

Artigo 52.º 

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

X  03/06/20 

Artigo 53.º 
providenciou no sentido de que a UTAM tenha condições para que toda a 
informação a divulgar possa constar do sítio na internet da Unidade 
Técnica 

X  21/04/20 

Artigo 54.º 

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

X  03/06/20 

 

http://www.baiadotejo.pt/pt
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II. Missão, Objetivos e Políticas  
1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida, assim como da visão e 

dos valores que orientam a empresa (vide artigo 43.º do RJSPE). 

 

A Baía do Tejo, S.A., tem como missão valorizar e desenvolver os seus territórios, promovendo 
a sua requalificação urbana e ambiental, prosseguindo em simultâneo a atividade de gestão de 
Parques Empresariais localizados nos concelhos do Barreiro, Seixal e Estarreja. 

 

A empresa tem igualmente como missão a promoção do Projeto do Arco Ribeirinho Sul, aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2008, de 12 de setembro, no que concerne aos 
territórios localizados nos Concelhos do Barreiro e Seixal e Almada, conforme competências 
atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 57/2012 de 12 de março. 

 

A manutenção da atividade de gestão dos parques empresariais existentes nos vários territórios 
tem como objetivo assegurar a sustentabilidade financeira da empresa, que consubstancia a sua 
atividade em políticas de racionalidade e sustentabilidade económica, social e ambiental, 
procurando eliminar os passivos históricos existentes e em simultâneo criar condições para a 
instalação de atividades económicas, geradoras de emprego e de desenvolvimento local, 
requalificando os territórios e imóveis disponíveis, atribuindo-lhes as funções e os usos mais 
ajustados. 

 

A empresa prossegue a sua atividade tendo como referência os mais altos padrões éticos, 
respeitando os valores e princípios do rigor, da segurança e da transparência inerentes à 
natureza da sociedade enquanto empresa de capitais públicos, em estrita observância do regime 
jurídico do sector empresarial do Estado. 

 

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

 

No alinhamento da sua missão e visão encontram-se implementadas na empresa as seguintes 
políticas e linhas de ação: 

• Política da Qualidade, Ambiente e Segurança - concretizada através da implementação 
de um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança (SGIQAS), 
implementado com vista à obtenção do Certificado da Qualidade de acordo com os requisitos 
da Norma ISO 9001:2015. 
 

A Baía do Tejo obteve a Certificação da Qualidade em abril de 2015, emitido pela SGS Portugal 
de acordo com a Norma ISO 9001:2015, tendo a mesma sido renovada em 2020, após auditoria 
externa realizada no dia 4 de junho. 

 

• Política de Segurança dos Sistemas de Informação - aprovada em 1 de outubro de 
2019, pretende garantir a segurança, a integridade, a disponibilidade e a 
confidencialidade dos sistemas de informação existente na empresa. 
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• Gestão de riscos de fraude, corrupção e/ou infrações conexas - a Empresa continua 
a prosseguir o seu empenho em manter os mais altos padrões éticos, procedimentos e 
meios de controlo de forma a responder a eventuais riscos de fraude e corrupção e a 
cumprir com a legislação e os códigos de conduta apropriados. 
 

• Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - a empresa 
dispõe de um PPRCIC aprovado por deliberação do Conselho de Administração datada 
de 13/10/2015, onde se evidenciaram eventuais riscos para os quais a Baía do Tejo se 
propôs adotar medidas novas ou adicionais às já existentes com vista a diminuir ou 
eliminar a sua ocorrência. 

O PPRCIC é objeto de monitorização anual, nos termos da al. a) do nº 1 do artigo 2º da Lei n.º 
54/2008, de 4 de setembro, e o resultado consta do relatório síntese anualmente divulgado e 
inserido na plataforma SIRIEF. 

 

• Plano de Igualdade de Género - a empresa dispõe desde o ano de 2014, de um Plano 
de Igualdade o qual pretende alcançar uma efetiva igualdade de tratamento de género e 
de oportunidades e permitir conciliar a vida pessoal, familiar e profissional. 

O Plano que se encontra atualmente em vigor, aprovado em 2020, surge na sequência do 
primeiro e anterior Plano, acolhendo, em continuidade, as medidas cuja implementação 
consolidou, e adotando novas medidas face ao enquadramento legal atual. 

Para além do Plano de Igualdade, para cumprimento Resolução do Conselho de Ministros n.º 
18/2014, de 7 marco, a empresa procedeu à elaboração do Relatório trienal de Remunerações 
por Género, no sentido de avaliar e promover a igualdade do género, condição essencial para 
um desenvolvimento sustentável, e que se encontra também divulgado no website da Baía do 
Tejo. 

 

a) Objetivos e resultados definidos pelos acionistas relativos ao 
desenvolvimento da atividade empresarial a alcançar em cada ano e 
triénio, em especial os económicos e financeiros; 

 

O Conselho de Administração teve como principais desígnios estratégicos gerais dar 
continuidade ao trabalho da gestão do território, bem como da sua valorização. 

Foram definidos pelo acionista os seguintes objetivos específicos para o triénio 2015-2017: 

 

Objetivos qualitativos: 

• Execução de estratégias comerciais que permitam intensificar o arrendamento e a venda 
de ativos; 

• Renegociação dos espaços cedidos pela APL; 
• Alienar ou extinguir as participações na Ecodetra e Ambisider. 

 

Os dois últimos objetivos foram integralmente cumpridos, quanto ao primeiro “Execução de 
estratégias comerciais que permitam intensificar o arrendamento e a venda de ativos”, deve 
salientar-se que não obstante as dificuldades provocadas pela pandemia Covid 19, o saldo de 
clientes da Baía do Tejo é positivo, tendo entrado mais 2 clientes face ao ano de 2019. 
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Objetivos quantitativos: 

 

 

 

b) Grau de cumprimento dos mesmos, assim como a justificação dos desvios 
verificados e das medidas de correção aplicadas ou a aplicar. 

 

Os objetivos qualitativos e quantitativos definidos no contrato de gestão dos administradores são 
objeto de avaliação pelo acionista. O ROC elabora anualmente o relatório de avaliação do 
desempenho do Conselho de Administração, no qual deverá constar o grau de execução de cada 
um dos objetivos e se os indicadores atingem ou não atingem o objetivo definido, de acordo com 
a seguinte ponderação: objetivo não cumprido; objetivo cumprido; objetivo superado. 

 

Considerando o termo do mandato dos órgãos sociais da sociedade em 31 de dezembro de 
2017, sem que o acionista tenha nomeado novos titulares, o Conselho de Administração 
prosseguiu no exercício sob análise os objetivos definidos para o mandato 2015-2017. 

 

3. Indicação dos fatores críticos de sucesso de que dependem os resultados da 
empresa. 

 

Em termos financeiros os resultados da empresa dependem do equilíbrio entre a capacidade de 
geração de receitas e os custos fixos necessários à manutenção da atividade da empresa, sem 
colocar em risco a qualidade do serviço que é disponibilizado aos clientes. O equilíbrio é 
conseguido através do aumento de áreas cedidas a clientes/espaços alugados. A conjuntura 
económica assim como a atividade empresarial têm um peso evidente na atividade da empresa 
e, consequentemente, dos seus resultados. 

Os investimentos-âncora de cariz público ou privado assumem um fator potenciador de 
crescimento da atividade da empresa. 
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4. Evidenciação da atuação em conformidade com as orientações definidas pelos 
ministérios setoriais, designadamente as relativas à política setorial a 
prosseguir, às orientações específicas a cada empresa, aos objetivos a 
alcançar no exercício da atividade operacional e ao nível de serviço público a 
prestar pela empresa (vide n.º 4 do artigo 39.º do RJSPE). 

 

A empresa não prossegue fins de interesse geral, regendo-se exclusivamente pelas orientações 
definidas pelo acionista, o qual é tutelado diretamente pelo Ministério das Finanças.
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III. Estrutura de capital 
1. Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital estatutário ou 

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

 

Através da Deliberação Social Unânime por escrito do seu acionista, de 6 de junho de 2019,  o 
capital social da Baía do Tejo S.A., foi reduzido para  €144.453.505,00 (cento e quarenta e quatro 
milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e cinco euros) e encontra-se 
representado por 28.890.701 ações no valor nominal de cinco euros cada, sendo o mesmo 
integralmente detido pela Parpública, (SGPS), S.A., empresa mãe do Grupo e em cujo perímetro 
de consolidação são incluídas as suas demonstrações financeiras. 

 

2. Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das 
ações. 

 

Estatutariamente não existem limitações à titularidade e/ou transmissibilidade das ações da 
Empresa. 

 

3. Informação sobre a existência de acordos parassociais que sejam do 
conhecimento da empresa e possam conduzir a eventuais restrições. 

 

Não se aplica uma vez que o Capital Social da Baía do Tejo S.A., é detido a 100% pela 
Parpública, (SGPS), S.A..
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IV. Participações Sociais e Obrigações detidas 
1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou coletivas (empresa) 

que, direta ou indiretamente, são titulares de participações noutras empresas, 
com indicação detalhada da percentagem de capital e de votos imputáveis, 
bem como da fonte e da causa de imputação nos termos do que para o efeito 
estabelece o Código das Sociedades Comerciais (CSC) no seu artigo 447.º 
(vide alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

 

A Baía do Tejo S.A., detém Participações Sociais nas seguintes empresas: 

 

Designação Participação Capital Social (%) 
ADP Serviços, Baía do Tejo - Barreiro, ACE 99% 
ADP Serviços, Baía do Tejo - Seixal, ACE 99% 

Parque Vendas Novas 12,5% 
 

A percentagem de votos imputáveis corresponde à percentagem direta detida pelo capital social 
da Baía do Tejo, S.A. nessas participadas. 

 

Relativamente aos órgãos sociais, nos termos do que para o efeito se estabelece no artigo 447º 
do Código das Sociedades Comerciais, nenhum dos seus membros é titular nem detém 
quaisquer ações e/ou obrigações da sociedade nas entidades identificadas no quadro supra ou 
noutras entidades relativamente às quais a Baía do Tejo, S.A. esteja em relação de domínio ou 
de grupo. 

 

Para cumprimento do disposto nas alíneas a) e b) do artigo 44º do RJSPE, são apresentadas no 
anexo 3, do capítulo X do presente Relatório as declarações legalmente exigidas quanto a 
participações detidas individualmente pelos membros do Conselho de Administração, que de 
seguida se sumarizam: 

 

Identificação Percentagem de capital noutras sociedades 

Jacinto Guilherme Ramos Dias Pereira 

50% na Sociedade “LJ & Associados - Sociedade de 
Advogados, RL”; 

25% detidos pelo cônjuge na sociedade por quotas 
“Music Masters, Produções Musicais”  

Sérgio Paulo Barradas Saraiva ------------ 

 

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

 

A Baía do Tejo não adquiriu ou alienou, no exercício, participações sociais/participações em 
entidades de natureza associativa ou fundacional. 
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3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos 
de administração e de fiscalização, quando aplicável nos termos do n.º 5 do 
artigo 447.º do CSC. 

 

Nem os membros dos órgãos de Administração nem os membros dos órgãos de fiscalização são 
titulares de ações e/ou obrigações. 

 

4. Informação sobre a existência de relações de natureza comercial entre os 
titulares de participações e a empresa. 

 

Não existem relações de natureza comercial entre os titulares de participações e a sociedade. 
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V. Órgãos Sociais e Comissões 
A. Modelo de Governo 
A empresa deve apresentar um modelo de governo societário que assegure a 
efetiva separação entre as funções de administração executiva e as funções de 
fiscalização (vide n.º 1 do artigo 30.º do RJSPE). 

 

1. Identificação do modelo de governo adotado. 

 
O modelo de governo adotado pela Baía do Tejo, S.A. visa a transparência e a eficácia da sua 
gestão, tendo como um dos objetivos principais a segregação de funções entre os diversos 
órgãos sociais da empresa. Conforme disposto no artigo 7º dos seus Estatutos são órgãos da 
sociedade: 
 

• Assembleia-Geral; 
• Conselho de Administração; 
• Fiscal Único (Sociedade ROC). 

 
O modelo de governo adotado pela Baía do Tejo assegura a separação de funções, cumprindo 
o disposto do artigo 30º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 133/2013, 3 de outubro. 
O Conselho de Administração é composto por dois membros que exercem funções executivas e 
asseguram a representação geral da empresa e a sua gestão corrente. 
O Fiscal Único é constituído por uma sociedade ROC a quem incumbe não só a fiscalização 
assim como a certificação das contas anuais da empresa e a emissão de pareceres sobre os 
relatórios que são trimestralmente enviados ao acionista. 
 A Assembleia-Geral tem as atribuições derivadas da lei, e as competências para deliberar sobre 
a aquisição, alienação e oneração de imóveis e de participações sociais, aumentos de capital 
social, designar a comissão para a fixação das remunerações, entre outras, conforme disposto 
no artigo 9º dos Estatutos da empresa. 
 

B. Assembleia Geral 
1. Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, 

com identificação dos cargos e membros da mesa da assembleia geral e 
respetivo mandato (data de início e fim). Caso tenha ocorrido alteração de 
mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os mandatos 
respetivos (o que saiu e o que entrou). 

 

Mandato 
Cargo Nome 

Designação 

(Início-Fim) Forma (1) Data 
2012 - 2014 

2015 - 2017 
Presidente Miguel Teixeira Ferreira Roquette DUE 13/05/2015 

2012 – 2014 

2015 - 2017 
Secretária Catarina Amaral Marques Homem DUE 13/05/2015 

Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D) 
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2. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só 
podem ser tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente 
previstas, e indicação dessas maiorias. 

 

Não se aplica em virtude de haver um acionista único - a Parpública, (SGPS), S.A. 

 

C. Administração e Supervisão  
1. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação 

e substituição dos membros, consoante aplicável, do Conselho de 
Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral 
e de Supervisão. 

 

O Conselho de Administração é designado em Assembleia Geral pelo acionista único. Nos 
termos estatutários as vagas ou impedimentos que ocorram no Conselho de Administração 
poderão ser preenchidas por nomeação do próprio conselho (cooptação) até que em Assembleia 
Geral se proceda à competente eleição. 

 

2. Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de 
Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral 
e de Supervisão, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de 
membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos, data 
da primeira designação e data do termo de mandato de cada membro. Caso 
tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa 
deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

 

Nos termos do artigo 7º, n.º 1 dos Estatutos da empresa, o Conselho de Administração é 
composto pelo número mínimo de três membros, podendo ser composto pelo número máximo 
de cinco membros, conforme for deliberado pela Assembleia Geral e eleitos por esta. 

 

Em virtude da renúncia ao cargo de um dos vogais do Conselho de Administração, com produção 
de efeitos a abril de 2018, o Conselho de Administração funciona atualmente com dois membros 
executivos, cujo mandato (segundo) terminou em 31 dezembro de 2017. 

 

A identificação e termos são explicitados no quadro seguinte: 
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Mandato 

Cargo Nome 

Designação Remuneração 

(Início-Fim) Forma (1) Data [Entidade 
pagadora] 

 
(O/D) (2) 

 
2012 - 2014 

2015 - 2017 

Presidente 
Executivo 

Jacinto Guilherme 
Ramos Dias Pereira 

DUE 13/05/2015 Baía do Tejo, 
S.A. 

Baía do Tejo, 
S.A. 

2012 - 2014 

2015 - 2017 
Vogal 

Executivo 
Sérgio Paulo 

Barradas Saraiva DUE 13/05/2015 Baía do Tejo, 
S.A. 

Baía do Tejo, 
S.A. 

Número estatutário mínimo e máximo de membros - [número mínimo] / [número máximo] 
Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D) 
                (2) O/D – Origem / Destino 

 
3. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de 

Administração e, relativamente aos membros não executivos, identificação 
dos membros que podem ser considerados independentes, ou, se aplicável, 
identificação dos membros independentes do Conselho Geral e de Supervisão 
(vide artigo 32.º do RJSPE). 

 

Os dois membros que integram o Conselho de Administração exercem funções executivas, não 
existindo nenhum membro não executivo na sua composição. 

 

4. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, 
consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de 
Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. Deverão 
especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo 
menos, nos últimos 5 anos (vide alínea j) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

 

Curriculum vitae: 
Jacinto Guilherme Ramos Dias Pereira 

Formação Académica 
2007- Mestrando em Serviço Social; Acolhimento Temporário de Crianças e Jovens em Risco – 

Emergência Infantil: Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa – Universidade Lusíada – 
Lisboa – 

2006 - 2007 Pós-graduação “Intervenção Social nas Crianças e Jovens em Risco Social” – Instituto Superior 
de Serviço Social de Lisboa – Universidade Lusíada – Lisboa 
 

1993 - 1995 Estágio de Advocacia no escritório de João Castilho 
1988 - 1993 Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Experiência Profissional 
2012 - Presidente do Conselho de Administração da Baía do Tejo, S.A. 

2012 - 2018 Presidente do Conselho de Administração, não remunerado - ECODETRA – Sociedade 
Tratamento e Deposição de Resíduos, S.A. 

2005 - Presidente (Fundador) da Direção da Abrigo – Associação Portuguesa de Apoio à Criança - 
Emergência Infantil 

2003 - Sócio da Sociedade de Advogados “L J & Associados – Sociedade de 
Advogados, RL 

2012 - 2015 Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Montijo 

2009 - 2014 Presidente da Mesa da Assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia do 
Montijo 

2010 - 2012 Vogal do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados 
2005 - 2007 Presidente da Mesa da Assembleia-geral do Conselho da Fileira Florestal Portuguesa 
2002 - 2007 Secretário-geral da Associação dos Industriais e Exportadores de Cortiça 
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Curriculum vitae: 
Jacinto Guilherme Ramos Dias Pereira 

1997 - 1998 Vogal do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol 
1995 - 1997 Vereador da Câmara Municipal do Montijo 

Atividades Docentes e de Investigação 
Pereira, Jacinto Guilherme. Modelo social europeu e globalização: impactos e desafios. In Caeiro, Joaquim Croca 
(coordenação); Ivo Antunes Dias; Susana de Almeida Veiga Ferreira; Vanda Sofia Braz Ramalho; Jacinto Guilherme 
Pereira; Helena Mafalda Martins Teles. ECONOMIA E POLÍTICA SOCIAL: CONTRIBUTOS PARA A 
INTERVENÇÃO SOCIAL NO SÉCULO XXI. 1 ed. Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2009. Pág. 193-212. 

 

Curriculum vitae: 
Sérgio Paulo Barradas Saraiva 

Formação Académica 
2011 - 2012 M.B.A. em Reabilitação, Regeneração e Requalificação Urbana pela Escola Superior de 

Atividades Imobiliárias 
1990 - 1995 Licenciatura em Arquitetura pela Universidade Lusíada 

Experiência Profissional 
2012 - Vogal do Conselho de Administração, executivo, Baía do Tejo, S.A 

Vogal do Conselho de Administração, não remunerado, AdP Serviços, Baía do Tejo – Barreiro, 
A.C.E. 
Vogal do Conselho de Administração, não remunerado, AdP Serviços, Baía do Tejo – Seixal, 
A.C.E. 

2012 - 2018 Vogal do Conselho de Administração, não remunerado - ECODETRA – Sociedade Tratamento e 
Deposição de Resíduos, S.A. 

2012 - 2014 Vogal do Conselho de Administração, não remunerado - AMBISIDER – Recuperações 
Ambientais, S.A. 

2000 - 2012 Técnico de Avaliação de Ativos para a Luso-Roux, Avaliadores Empresariais, S.A. 
 

2001 - 2012 Arquiteto coordenador e Sócio-Gerente FESTO – Gabinete de Arquitetura, Planeamento e 
Consultoria Imobiliária, Lda. 

1996 - 2001 Arquiteto e Sócio-gerente - Progesto - Gabinete Técnico de Gestão, Arquitetura e Planeamento, 
Lda. 

1992 - 1995 Gabinete A.AS. Arquitetos Associados 
Atividades Docentes e de Investigação 

1997 - 1998 Docente da cadeira de História da Cidade – Escola Superior de Artes Decorativas 
 

 

5. Evidências da apresentação das declarações de cada um dos membros do 
órgão de administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, 
bem como à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de quaisquer participações 
patrimoniais que detenham na empresa, assim como quaisquer relações que 
mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou 
quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de 
interesse (vide artigo 52.º do RJSPE). 

 

Nos termos do artigo 52º do Decreto-Lei n.º 133/2013, no início de cada mandato os membros 
do órgão da administração das empresas públicas declaram ao órgão de administração e ao 
órgão de fiscalização, bem como à IGF, quaisquer participações patrimoniais que detenham na 
empresa, assim como quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, 
instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflito 
de interesses. 

As Declarações a que se refere o artigo 52º do Decreto-Lei n.º 133/2013, encontram-se em anexo 
ao presente Relatório. 
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6. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e 
significativas, dos membros, consoante aplicável, do Conselho de 
Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de 
Administração Executivo com acionistas. 

 

Não existem relações familiares, profissionais ou comerciais dos membros do Conselho de 
Administração com o acionista. 

 

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

 

As competências dos diversos órgãos são as seguintes: 

 

i. Assembleia-Geral 

Para além das atribuições fixadas por lei, compete-lhe: 

• Autorizar a aquisição, alienação e oneração de imóveis e de participações sociais; 
• Deliberar sobre o direito de preferência nos aumentos de capital nos termos do artigo 5º 

dos Estatutos; 
• Designar uma comissão para fixação das remunerações dos órgãos sociais; 
• Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido convocada; 
• Deliberar sobre o número de membros que deve compor o Conselho de Administração. 

 

ii. Conselho de Administração 

Ao Conselho de Administração compete: 

• Gerir os negócios sociais e praticar todos os atos e operações relativos ao objeto social 
que não cabem na competência atribuída aos outros órgãos; 

• Representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo desistir, 
transigir e confessar em quaisquer pleitos e, bem assim, comprometer-se em 
convenções de arbitragem; 

• Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou onerar direitos, nomeadamente 
os incidentes sobre participações sociais e bens móveis e imóveis, com respeito pelo 
disposto na alínea a) sobre as atribuições da Assembleia-Geral atrás indicadas; 

• Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e as normas de 
funcionamento interno, designadamente sobre pessoal e a sua remuneração; 

• Constituir mandatários com o poder que se julgue convenientes; 
• Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pela Assembleia-

Geral. 

Os membros do Conselho de Administração são todos executivos, encontrando-se as suas 
competências repartidas por pelouros, de acordo com as áreas funcionais que se apresentam 
seguidamente no organograma da empresa. 
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A representação geral da sociedade, bem como as áreas: Administrativa e Financeira, Recursos 
Humanos, Jurídica, Gestão de Aprovisionamentos, Relações Externas e Institucionais são da 
responsabilidade do Presidente executivo. 

As áreas: Comercial, Direção dos Parques e Património Museológico, Planeamento e 
Desenvolvimento, Sistemas de Informação e Qualidade Ambiente e Segurança, são da 
responsabilidade do Vogal executivo. 

 

Mediante deliberação do Conselho de Administração de 16/12/2012, foram adotadas as 
seguintes regras que se encontravam em vigor na empresa: 

• Adjudicação de propostas – assinatura de 1 (um) administrador; 
• Outorga de contratos: com a assinatura de 2 (dois) administradores, nos termos 

estatutários; 
• Pagamentos: Com a assinatura de 2 (dois) administradores ou de 1 (um) administrador 

e do diretor financeiro (nos termos de autorização expressa para o efeito); 
• Internamente os diretores/coordenadores de departamento apenas têm competências 

para autorizar despesas até cem euros. 

Os membros executivos do Conselho de Administração asseguram a administração quotidiana 
da empresa, não existindo competências delegadas a esse nível a qualquer um dos responsáveis 
pelas direções e departamentos. 

 

iii. Fiscal Único 

O terceiro componente dos órgãos Sociais é o Fiscal Único a quem compete a fiscalização da 
sociedade, a qual é exercida por uma sociedade revisora oficial de contas (Caiano Pereira, Ana 
Santos, Sousa Gois & Associados, SROC, Lda.). 
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As competências do órgão de fiscalização são as que se encontram previstas genericamente na 
lei comercial, nos termos do artigo 60º do Decreto-Lei n.º 133/2013 a ainda no artigo 33º do 
referido diploma. Incumbe ainda ao Fiscal Único, para além de certificar as contas anuais da 
empresa, emitir pareceres sobre os relatórios trimestrais enviados ao acionista. 

 

8. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, do 
Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo, 
indicando designadamente: 

 

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

 

O Conselho de Administração reúne formalmente uma vez por mês, ou sempre que for 
formalmente convocado pelo Presidente. Em 2020 foram realizadas 13 reuniões que contaram 
com a presença efetiva e simultânea dos dois membros do Conselho de Administração. 

 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do 
grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles 
órgãos no decurso do exercício, apresentados segundo o formato 
seguinte: 

 

Membro do Órgão 
de Administração 

Acumulação de Funções 

Entidade Função Regime 

Sérgio Paulo Barradas Saraiva 
ADP Serviços, 
Baía do TEJO - 
Barreiro, ACE 

Vogal 
Público 

(não remunerado) 

Sérgio Paulo Barradas Saraiva 
ADP Serviços, 
Baía do TEJO - 

Seixal, ACE 
Vogal 

Público 

(não remunerado) 

 

c) Órgãos da empresa competentes para realizar a avaliação de desempenho 
dos administradores executivos e critérios pré-determinados para a 
avaliação de desempenho dos mesmos; 

 

A avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração é realizada com base 
em critérios pré-determinados nos contratos de gestão individualizados por cada um dos 
membros do Conselho de Administração, visando-se a aferição do grau de cumprimento anual 
dos objetivos fixados nos respetivos contratos de gestão, os quais são identificados neste 
Relatório no Capítulo II, n.º 2, al) a).  

Nos termos dos referidos contratos de gestão, incumbe ao Fiscal Único elaborar o relatório de 
avaliação de desempenho do órgão do Conselho de Administração o qual será apresentado ao 
acionista na reunião anual de Assembleia Geral. 
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Em observância do disposto no artigo 455º do Código das Sociedades Comerciais, em reunião 
de Assembleia Geral anual, o acionista avalia o desempenho dos administradores executivos, 
deliberando sobre a apreciação geral da administração e da fiscalização. 

 

d) Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão, se 
aplicável. Identificação das comissões, composição de cada uma delas 
assim como as suas competências e síntese das atividades desenvolvidas 
no exercício dessas competências. 

 

O modelo de gestão e funcionamento da sociedade não prevê a existência ou constituição de 
quaisquer comissões do órgão de administração. 

 

D. Fiscalização 
1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado: 

Fiscal Único, Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de 
Supervisão ou Comissão para as Matérias Financeiras. 

  

Nos termos do artigo 7º dos Estatutos o órgão de fiscalização da sociedade é da 
responsabilidade do Fiscal Único, titulado pela sociedade ROC: Caiano Pereira, Ana Santos, 
Sousa Gois & Associados, SROC, Lda., inscrita na OROC sob o n.º 38 e registo na CMVM sob 
o nº 20161388, a qual é representada por Luís Pedro Pinto Caiano Pereira, inscrição na OROC 
sob o n.º 842 e registo na CMVM sob o nº 20160467, prestando serviço na Baía do Tejo, S.A. 
desde abril de 2012. 

 

2. Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de 
Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias 
Financeiras, ao longo do ano em referência, com indicação do número 
estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, 
número de membros efetivos e suplentes, data da primeira designação e data 
do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de 
mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os mandatos 
respetivos (o que saiu e o que entrou). Informação a apresentar segundo o 
formato seguinte: 

 

Mandato 

Cargo Nome 

Designação 

 
(Início-Fim) 

 
Forma (1) Data 

2012 - 2014 

2015 - 2017 
Fiscal 
Único 

Caiano Pereira, Ana Santos, Sousa Góis e 
Associados – SROC, Lda. DUE 13/05/2015 

Número estatutário mínimo e máximo de membros - [número mínimo] / [número máximo] 

Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D) 
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3. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros 
do órgão de fiscalização. Deverão especificamente ser indicadas as atividades 
profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos. 

Curriculum vitae: 
Luís Pedro Pinto Caiano Pereira 

Formação Académica 
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas, ISCTE, 1990 

Atividade Profissional 
Desde 1993 - Revisor Oficial de Contas; Sócio da Caiano Pereira, António e José reimão, desempenhando, 

em representação da sociedade, as funções de ROC em diversas empresas e instituições. 
Experiência Profissional 

Das entidades onde desempenha ou desempenhou funções de Revisor Oficial de Contas salientam-se: 
 
Empresas e outras entidades de natureza privada: 

- Abbott Laboratórios, Lda. 
- Amerlab, Lda. 
- Clover Portugal, Lda,(Clover Technologies Group) 
- Colégio Moderno de João Soares e Filhos, Lda.) 
- ECV – Electro Central Vulcanizadora, Lda. 
- Universidade Atlântica 
- Portugal Telecom – Associação de Cuidados de Saúde, subsistema de saúde do Grupo PT 
- Solubema – Sociedade Luso Belga de Mármores, S.A. 

 
Organismos públicos e empresas e entidades participadas, direta ou indiretamente, pelo Estado português: 

- Baía do Tejo, S.A. 
- Câmara Municipal de Coruche 
- Companhia das Lezírias, S.A. 
- EEA – Empresa de Engenharia Aeronáutica, S.A. 
- ENMC – Entidade Nacional do Mercado de Combustíveis, EPE 
- Fundação INATEL 
- FRRC – Fundo Remanescente de Reconstrução do Chiado 
- IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 
- Metropolitano de Lisboa, EP 
- Transtejo – Transportes Tejo, S.A. 

 
Sócio da CCA – Caiano Pereira, Consultores Associados, Lda (atualmente CCA – Consultores e Auditores 
Associados, Lda.) entre 1991 e 2000. 
 
Durante a sua permanência na CCA (e simultaneamente com o exercício da atividade de Revisão Legal de 
Empresas) desempenhou funções de coordenação do Departamento de Auditoria. 
 
Da atividade desenvolvida quer na CCA quer na CPAJR, SROC, destacam-se, para além da atividade de 
revisão legal de empresas: 

- Coordenação de auditorias externas e responsabilidade pela emissão do relatório de auditoria, em 
regime contratual, às demonstrações financeiras de diversas entidades de dimensão relevante, tais 
como: 

- FUP – Fundação das Universidades Portuguesas 
- Instituto Superior Técnico 
- LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
- Ordem dos Advogados 
- TAGB – Transportes Aéreos da Guiné Bissau, EP (Governo da Guiné Bissau /Banco Mundial) 
- Universidade Nova de Lisboa 
- Vicaima – Centro Comercial de Materiais, S.A. 

 
Auditoria de projetos de investimento cofinanciados por fundos nacionais e comunitários, onde foi e é 
responsável pela coordenação global das auditorias, contacto com os organismos gestores, conceção de 
programas de trabalho genéricos por Medida e específicos para cada projeto e entidade, coordenação e 
intervenção direta nos trabalhos de campo e emissão de relatórios (PEDIP, POE/PRIME, QREN, InterReg, VII 
e VII Programa Quadro da Comissão Europeia para a Ciência e Tecnologia, entre outros). 
 
O número de intervenções neste tipo de auditorias é muito elevado, incluindo grandes empresas nacionais e 
multinacionais, PME, entidades do sistema científico e tecnológico, etc. 
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Curriculum vitae: 
Luís Pedro Pinto Caiano Pereira 

Neste âmbito, é atualmente o auditor financeiro responsável pela certificação de projetos de I&D 
desenvolvidos pelo Instituto superior Técnico no âmbito do VII PC da Comissão Europeia. 
 
É o sócio responsável pela representação da sociedade junto da GMN International, associação internacional 
de empresas independentes de auditoria, tendo desempenhado idênticas funções na CCA junto da UHY – 
Urbach Hacker Young International, na qual a CCA se encontrava filiada. 
 
No desempenho de tais funções representou tais empresas em diversos congressos e seminários de 
formação na Alemanha, Dinamarca, Espanha, Inglaterra, Irlanda, França e México. 
Outras atividades de natureza profissional relevantes: 

- Membro, durante 2009, da Comissão de Normalização Contabilística 
- Membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas entre 1997 e 2002 
- Membro do Conselho Superior da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas entre 2003 e 2005 
- Membro da Comissão de Inscrição da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas entre dezembro de 

2005 e janeiro de 2009 
- Membro da Associação Portuguesa de Consultores Fiscais 
- Vice-Presidente do Conselho Fiscal da ANJE em 2004/2005 

 
 
 

4. Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização 
para efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor externo; 

 

A contratação dos serviços de auditoria externa são da responsabilidade do Conselho de 
Administração, não tendo o Fiscal Único qualquer intervenção no processo. 

 

5. Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para 
as Matérias Financeiras. 

 

Não existem outras funções aplicáveis ao Fiscal Único para além das definidas para os órgãos 
de fiscalização das sociedades anónimas definidas no Código das Sociedades Comerciais e para 
as empresas do Setor Público Empresarial definidas no Decreto-Lei 133/2013, incluindo nestas 
a revisão legal da empresa e a certificação legal das suas contas. 

 

6. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da 
Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão 
para as Matérias Financeiras que se considerem independentes, nos termos 
do n.º 5 do artigo 414.º do CSC. 

 

A identificação prevista neste ponto para o funcionamento de um Conselho Fiscal não é aplicável 
à Baía do Tejo, S.A., na medida em que o modelo de governo societário adotado, nos termos do 
artigo 7º dos seus Estatutos recai sobre a figura de um Fiscal Único, o qual é titulado por uma 
sociedade de revisores oficiais de contas, nos termos do artigo 413º, n.º 1 do CSC. 

O fiscal único assegura plenamente a sua independência e isenção, não se encontrando em 
nenhuma das circunstâncias previstas no n.º 5 do artigo 414º do CSC, que eventualmente 
pudessem condicionar a sua isenção de análise ou decisão, designadamente: 
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a) ser titular ou atuar em nome ou por conta de titulares de participação qualificada igual ou 
superior a 2% do capital social da sociedade; 

b) ter sido reeleito por mais de dois mandatos de forma contínua ou intercalada. 

 

7. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de 
Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as 
Matérias Financeiras, indicando designadamente, consoante aplicável: 

 

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte 
de cada membro, apresentados segundo o formato seguinte: 

 

O órgão de Fiscalização da Baía do Tejo, S.A. – Fiscal Único – é um órgão singular 
desempenhado pelo sócio representante da sociedade de revisores, nomeado para o cargo, o 
qual desempenha simultaneamente as funções de Revisor Oficial de Contas responsável pela 
revisão legal da empresa e certificação das suas contas, não sendo aplicável a informação 
solicitada e relativa a órgãos coletivos. 

 

No âmbito das suas funções, o Fiscal Único visita a empresa e reúne com o Conselho de 
Administração, com dirigentes e outros responsáveis com regularidade ao longo do ano, com 
vista ao acompanhamento da gestão e da atividade e revisão das contas, bem como sempre que 
solicitado pela empresa, não sendo possível quantificar com rigor as visitas e reuniões efetuadas. 

 

Do acompanhamento regular efetuado resulta: a emissão de relatórios trimestrais de análise dos 
relatórios de gestão de igual periodicidade; a emissão de parecer sobre os instrumentos 
previsionais de gestão; e a comparência nas Assembleias Gerais realizadas. 

 

Na revisão das contas, a atividade do Fiscal Único é suportada por intervenção de equipa de 
revisão/auditoria constituída por quadros da sociedade, verificando-se duas intervenções no 
exercício – trabalho preliminar e final de revisão – com a duração média de 1 a 1,5 semanas. 

 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do 
grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles 
órgãos no decurso do exercício; 

 

O Fiscal Único exerce em exclusivo a atividade de Revisor Oficial de Contas no âmbito da 
sociedade de revisores a que pertence, não desempenhando outras atividades profissionais. 

 

No decorrer de 2020, as empresas e entidades onde desempenhou funções de Revisor Oficial 
de Contas e membro do órgão de fiscalização (Fiscal Único ou membro do Conselho Fiscal) são 
as seguintes: 
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Lista de empresas e entidades: 
ABLGFFX – Associação dos Beneficiários da Lezíria Grande de V.F. Xira 
AIBILI – Associação para a Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem 
Associação de Futebol de Lisboa 
Autumn 68 – Venture Capital, S.A. 
Baía do Tejo, S.A. 
Blacksmith Hill, S.A. 
Caixa Mágica, S.A. 
Casa Romana, S.A. 
Coopetape  Cooperativa de Ensino, Crl 
Colégio Moderno, Lda. 
Edurumos ,Lda 
EEA – Empresa de Engenharia Aeronáutica, S.A. 
Ensiprof, Lda 
Escola Profissional de Braga, Lda. 
Etra Portugal, S.A. 
EMES – Emp.Municip.Estacionamento de Sintra, S.A. 
Ferreira da Silva – Importação Exportação S.A. 
Fersimpa –Soc. Com. E Imobiliária S.A. 
First Fundbox, SGOIC, S.A. 
Fundbox SAVI, S.A. 
Fundbox, SGOIC, S.A. 
Fundbox Holdings, S.A. 
Gerar, S.A. 
Glue In, SA 
Gum Chemical Solutions S.A. 
Gum Corp.Investimentos, S.A. 
Imobiliária do Porto Alto, S.A. 
IDIP II, SA 
Incormate, SGPS, S.A. 
Locae Technologies, S.A. 
Longo Prazo Consultores de Gestão, S.A. 
Lusifar Químico Industrial, Lda. 
Mobi.E, S.A. 
Multilem, S.A. 
Noteisol, SGPS, S.A. 
Orivárzea, S.A. 
Polismar, Lda 
Real Mouchão Lombo do Tejo, Soc. Agropecuária, S.A. 
Rumos Educação, SA 
Rumos Capital, S.A. 
Safeshare, SA 
Safeunit, SA 
S.P. Filmes – Sociedade Produtora de Filmes, S.A. 
Schmidt Stosberg, Lda. 
Sebasi - Sistemas de Informação p/ Banca e Seguros, S.A. 
Soliteight, SA 
Sotecnisol, S.A. 
Sociedade de Representações Gambrinus, Lda. 
Trafiurbe, Lda 
Triângulo Austral, S.A. 
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E. Revisor Oficial de Contas (ROC)  
1. Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas (SROC), do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a representam e 
indicação do número de anos em que o ROC exerce funções 
consecutivamente junto da empresa e/ou grupo. Caso tenha ocorrido 
alteração de mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os 
mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou). 

 

O órgão de fiscalização da sociedade é da responsabilidade do Fiscal Único, titulado pela 
Sociedade ROC: Caiano Pereira, Ana Santos, Sousa Góis e Associados – SROC, Lda., inscrita 
na OROC sob o nº 38 e registada na CMVM com o nº 20161388, a qual é representada pelo 
membro efetivo, Luís Pedro Pinto Caiano Pereira, inscrito na OROC sob o nº 842 e registo na 
CMVM nº 20160467, prestando serviço na Baía do Tejo desde abril de 2012, e pelo ROC 
suplente, Victor Manuel Chong Fook Varagilal, inscrito na OROC sob o nº 955 e registado na 
CMVM sob o nº 20160572, nomeado para os mandatos de 2012-2014 e 2015-2017. 

 

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

 

Foi completado no final do ano de 2017 o segundo mandato do ROC, não existindo limitações 
legais ou outras ao exercício de funções pela mesma sociedade e sócio representante, tendo em 
conta que a Baía do Tejo, S.A. não é uma Entidade de Interesse Público. 

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções 
consecutivamente junto da empresa/grupo, bem como indicação do número 
de anos em que o ROC presta serviços nesta empresa, incluindo o ano a que 
se refere o presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano 
em referência, apresentados segundo os formatos seguintes: 

 

Mandato 

 
 

Cargo 

Identificação SROC / ROC Designação  
N.º de 

anos de 
funções 
exercida

s no 
grupo 

N.º de 
anos de 
funções 

exercidas 
na 

entidade 

 
(Início-

Fim) 
 

Nome 

N.º 
inscrição 

na 
OROC 

N.º registo 
na CMVM 

Forma 
(1) Data Contrat

ada 

2012 - 
2014 

2015 -
2017 

Membro 
Efetivo 

Caiano 
Pereira, 

Ana 
Santos, 
Sousa 
Góis e 

Associa
dos – 

SROC, 
Lda. 

 

 

38 

 

 

 

 

 

20161388 

 

 

 

 

 

DUE 

 

 

 

 

13/05/2015 

 

 

--- 9 9 

2012 - 
2014 

Membro 
suplente 

Victor 
Manuel 
Chong 

955 20160572 DUE 
 

13/05/2015 
--- 9 9 
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Mandato 

 
 

Cargo 

Identificação SROC / ROC Designação  
N.º de 

anos de 
funções 
exercida

s no 
grupo 

N.º de 
anos de 
funções 

exercidas 
na 

entidade 

 
(Início-

Fim) 
 

Nome 

N.º 
inscrição 

na 
OROC 

N.º registo 
na CMVM 

Forma 
(1) Data Contrat

ada 

2015 -
2017 

Fook 
Varagilal 

 

 

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

Nota: Mencionar o efetivo (SROC e ROC) e o suplente (SROC e ROC) 

O elemento efetivo do Fiscal Único é a SROC Caiano Pereira, Ana Santos, Sousa Góis e 
Associados – SROC, Lda., representada por Luís Pedro Pinto Caiano Pereira – inscrito na OROC 
sob o nº 842 e registado na CMVM com o nº 20160467. 

O elemento suplente do Fiscal Único, previsto no artigo 17º, nº 2 dos Estatutos da Sociedade, é 
assegurado pelo ROC, Victor Manuel Chong Fook Varagilal, inscrito na OROC sob o nº 955 e na 
CMVM com o nº 20160572, designado para os mandatos de 2012-2014 e 2015-2017. 

 

Nome 

 
Remuneração Anual 2020 (€) 

 
Bruta 

Caiano Pereira, Ana Santos, Sousa Góis e Associados – 
SROC, Lda. 15.372,00€ 

 Total 
15.372,00€ 

 

4. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à empresa e/ou prestados 
pelo ROC que representa a SROC, caso aplicável. 

 

No exercício de 2020, não foram prestados pela SROC à Baía do Tejo, S.A. quaisquer serviços 
distintos dos de revisão legal da empresa e certificação das suas contas. 

 

F. Conselho Consultivo (caso aplicável) 
1. Composição, ao longo do ano em referência, com indicação do número 

estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, 
número de membros efetivos e suplentes, data da primeira designação e data 
do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de 
mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os mandatos 
respetivos (o que saiu e o que entrou) 

 

Este capítulo não se aplica à Baía do Tejo, S.A. 
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G. Auditor Externo (caso aplicável) 
1. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa 

no cumprimento dessas funções, bem como o respetivo número de registo na 
CMVM, assim como a indicação do número de anos em que o auditor externo 
e o respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções 
exercem funções consecutivamente junto da empresa e/ou do grupo, bem 
assim como a remuneração relativa ao ano em referência, apresentados 
segundo o formato seguinte: 

 

O auditor externo da Baía do Tejo é a SROC, RSM & Associados – SROC, Lda., inscrita na 
OROC sob o nº 21 e na CMVM sob o nº 20161380, a qual presta serviços de auditoria externa à 
sociedade, desde 2020, ao abrigo de um contrato de prestação de serviços, em regime de 
completa independência funcional e hierárquica, nos termos do artigo 45º, n.º 2 do Decreto-Lei 
n.º 133/2013. 

A SROC, RSM & Associados – SROC, Lda. é representada pelo ROC, Joaquim Patrício da Silva, 
inscrito na OROC sob o nº 320. 

 

Identificação do Auditor Externo 
(SROC/ROC): 

RSM & Associados – SROC, Lda. 
Contratação Remuneração Anual 2020 

(€) 

Nome 
Representante 

N.º 
inscrição 

na 
OROC 

N.º 
registo 

na 
CMVM 

Data Período 
Valor da Prestação de 

Serviços 
 

Joaquim Patrício 
da Silva 21 20161380 2020/12/02 2020 8.160,00€ 

     
Total 

8.160,00€ 

 

Sociedade ROC: RSM & Associados – SROC, Lda. – Nº OROC 21 e registo na CMVM 20161380 

Representada por: Joaquim Patrício da Silva – Nº OROC 320. 

 

2. Explicitação da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do 
respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem 
como indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e 
periodicidade com que essa avaliação é feita. 

 

Não estão formalmente estabelecidos na empresa os procedimentos relativos à periodicidade do 
auditor externo. No entanto, é de referir que, neste contexto, compete ao Conselho de 
Administração proceder à contratação de auditores externos independentes e qualificados. 

Em anos anteriores a Baía do Tejo procedeu a uma consulta a três Sociedades Revisoras de 
Contas. Dessa consulta resultou uma proposta vencedora, recaindo a mesma sobre a sociedade 
P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado e Associados. Para o ano em referência, seguindo os termos 
da Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, que aprovou o Novo Estatuto da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas, onde se impõe, a título de requisito de independência, a rotação do sócio 



 
Relatório de Governo Societário 2020 

 
 

Página 27 de 59 

 

responsável pela orientação ou execução da revisão legal de contas, após nova consulta, a 
escolha recaiu sobre outra sociedade ROC:  a RSM & Associados. 

Competirá, em última análise, ao acionista único o acompanhamento regular da atividade 
desenvolvida pela empresa, que expressa na reunião de Assembleia Geral anual a avaliação de 
desempenho dos órgãos da sociedade e delibera sobre a apreciação geral da administração e 
da fiscalização.  

Encontra-se publicada no website da empresa in “Quem somos ˃ Informação obrigatória” e na 
plataforma SIRIEF o Relatório de Auditoria relativo ao exercício de 2019.  

 

3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor 
externo para a empresa e/ou para empresas que com ela se encontrem em 
relação de domínio, bem como indicação dos procedimentos internos para 
efeitos de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das razões 
para a sua contratação. 

 

Não foram realizados pelo Auditor Externo quaisquer trabalhos distintos dos de auditoria, nem 
para a Baía do Tejo, SA, nem para qualquer entidade que com ela se encontre em relação de 
domínio.   

A contratação seguiu o regulamento interno de contratação da Baía do Tejo, e o procedimento 
escolhido foi o de ajuste direto fechado, em razão da natureza intelectual e especializada dos 
serviços a prestar. 

 

4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela empresa e/ou por 
pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras 
pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede e discriminação 
da percentagem respeitante aos seguintes serviços, apresentada segundo o 
formato seguinte: 

 

Valor dos serviços de revisão de contas 8.160€ 100%
Valor dos serviços de consultoria fiscal [€] [%]
Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores [€] [%]

Total pago pela entidade à SROC 8.160€ 100%

Valor dos serviços de revisão de contas 8.160€ 100%
Valor dos serviços de consultoria fiscal [€] [%]
Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores [€] [%]

Total pago pelas entidades do grupo à SROC 8.160€ 100%

Remuneração paga à SROC (inclui contas individuais e consolidadas)

Por entidades que integrem o grupo (inclui contas individuais e consolidadas)

 
Nota: deverá indicar-se o valor dos honorários envolvidos recebidos pelos trabalhos e a 
percentagem sobre os honorários totais faturados pela empresa à empresa/grupo. 
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VI. Organização Interna 
A. Estatutos e Comunicações 
1. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da empresa. 

 

As regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade encontram-se definidas no artigo 
36º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que determina que a alteração dos estatutos 
das empresas públicas é realizada através de decreto-lei ou nos termos do Código das 
Sociedades Comerciais, consoante se trate de entidade publica empresarial ou sociedade 
comercial, devendo os projetos de alteração ser devidamente fundamentados e aprovados pelo 
titular da função acionista.  

Assim, os Estatutos da Baía do Tejo só poderão ser alterados, nos termos do Código das 
Sociedades Comerciais, por deliberação da Assembleia Geral ou documento legal do Acionista. 

 

2. Caraterização dos meios e política de comunicação de irregularidades 
ocorridas na empresa. 

 

Toda a atividade da empresa é controlada pelo órgão de fiscalização da empresa (Fiscal Único) 
e por auditorias externas, realizadas através de contrato de prestação de serviços por auditores 
externos. 

O órgão de fiscalização produz relatórios de certificação que são publicados anualmente no 
Relatório e Contas, bem como nos reportes trimestrais que são enviados para o acionista 
(Parpública), devendo, nos termos das suas obrigações legais, comunicar ao Ministério Público 
os crimes públicos de que tenha conhecimento no exercício da sua atividade. 

 

Internamente, o Código de Ética da empresa prevê, para a ocorrência de eventuais 
irregularidades que sejam do conhecimento individual de cada colaborador/a, o dever de as 
reportar imediatamente ao superior hierárquico ou chefia direta, cabendo ao Conselho de 
Administração reportá-las ao acionista, em casos de maior gravidade. 

 

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas 
existentes com vista à mitigação e prevenção de fraude organizacional. 

 

Dando cumprimento às Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrução, 
nomeadamente a Recomendação de 1 de julho de 2015, foi implementado o Plano de Prevenção 
de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, que se encontra em vigor na empresa desde o dia 
13 de outubro de 2015, onde se procedeu: 

 

i. à identificação dos riscos relativamente às funções, ações e procedimentos realizados 
por todas as estruturas orgânicas da empresa, incluindo as funções e os cargos de topo;  

ii. à identificação de medidas novas ou de reforço das já existentes para prevenir a sua 
ocorrência; 

iii. à designação dos responsáveis por departamentos e um responsável geral pelo 
acompanhamento da implementação do Plano e sua monitorização. 
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A monitorização anual do ano anterior ao do exercício em referência, consta do respetivo 
Relatório síntese, que se encontra publicado no site institucional da empresa. 

Para além do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), a 
empresa rege-se por um conjunto de procedimentos que garantem o desempenho eficiente e 
rentável da atividade, a disponibilização da informação financeira e gestão fiável e o respeito por 
toda as leis e regulamentos aplicáveis à sua atividade: 

 

• A nível do controlo orçamental, estão definidas regras claras e eficazes para a gestão 
dos recursos financeiros, sem prejuízo das competências estatutárias atribuídas ao 
Conselho de Administração, que têm por objetivo definir a forma de aprovação, 
conferência e validação de despesas realizadas, as quais passam pelo estabelecimento 
de segregação hierárquica e fixação de níveis de responsabilidade e montantes; 

• Todo o investimento realizado pela empresa é baseado num orçamento anual, existindo 
um acompanhamento constante da execução do mesmo e uma identificação sistemática 
de eventuais desvios; 

• No âmbito da implementação e desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão da 
Qualidade, Ambiente e Segurança, conforme os requisitos da Norma NP EN ISO 
9001:2015, a atividade diária da empresa está regulada por um manual de 
procedimentos - o Manual do Sistema Integrado de Gestão de Qualidade, Ambiente e 
Segurança.  

Para além das auditorias a que a empresa é submetida para cumprimento legal das regras 
aplicáveis às empresas do setor empresarial do Estado, são realizadas, em concomitância e de 
forma independente, auditorias regulares por auditores externos especialmente contratados, no 
âmbito da implementação e desenvolvimento do sistema integrado de gestão da qualidade. 

 

B. Controlo interno e gestão de riscos 
1. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) 

compatível com a dimensão e complexidade da empresa, de modo a proteger 
os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar todos os riscos 
relevantes para a empresa). 

 

O Conselho de Administração considera que a empresa dispõe de um controlo apropriado à sua 
dimensão e complexidade, dispondo de normativos internos adequados à proteção dos seus 
investimentos e dos seus ativos, de que entre os quais se destacam o Regulamento de 
Contratação de Empreitadas de Obras, Aquisição ou Locação de Bens Móveis e Aquisição de 
Serviços, o qual tem por base os princípios extraídos do Código de Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, e a implementação e manutenção de processos inseridos no 
âmbito do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança (SGICAS), que 
culminou com a obtenção da Certificação de Qualidade Norma NP EN ISO 9001:2008. 

O levantamento de todos os riscos relevantes encontra-se reportado no Plano de Prevenção de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) aprovado em 13/10/2015. 

 

Para além do já referido, o sistema de controlo de riscos encontra-se dividido na empresa em 
vários níveis, da seguinte forma: 
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• Orgânico - através da distribuição de poderes nos termos estatutários entre os vários 
órgãos sociais; 

• Gestão - com a existência de um vasto conjunto de instrumentos, nomeadamente a 
fixação de objetivos estratégicos por parte do acionista, pela preparação e submissão de 
orçamentos anuais que os concretizam e pelos relatórios de contas trimestrais e anuais 
que avaliam o cumprimento dos objetivos previamente definidos, todos eles certificados 
pelo Revisor Oficial de Contas; 

• Transparência – pela divulgação dos elementos de conhecimento público obrigatório e 
de todos os factos significativos no website institucional da empresa. 

 

2. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria 
interna e/ou pela implementação de sistema de gestão e controlo de risco que 
permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida. 

 

Tendo em vista a minimização dos riscos inerentes à atividade desenvolvida pela empresa, são 
realizadas periodicamente as já referidas auditorias, no âmbito do Sistema Integrado de Gestão 
da Qualidade, Ambiente e Segurança, a cargo do Departamento de Qualidade, Ambiente e 
Segurança. 

São ainda efetuadas auditorias pela Comissão de Auditoria do acionista (Parpública), e por um 
Auditor externo em cumprimento do nº 2 do artigo 45º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 
outubro. A informação sobre o Auditor externo encontra-se disponibilizada no Cap. V, F., 1,2.3 e 
4. 

 

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da 
empresa, transcrição da definição de níveis de risco considerados aceitáveis 
e identificação das principais medidas adotadas. 

 

Na base do sistema de controlo de riscos estão as normas legais e regras de bom governo, bem 
como um vasto conjunto de regras internas e procedimentos de gestão elaborados no âmbito da 
definição de responsabilidades e da estruturação da própria empresa assente no princípio da 
segregação das funções de administração e de fiscalização. 

 

Subsidiariamente, no Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, são 
identificados e classificados os potenciais riscos associados aos processos internos e aos que a 
empresa se expõe no exercício da sua atividade, assim como a identificação das medidas de 
prevenção a implementar – ou a reforçar - com vista a evitar a sua ocorrência e/ou mitigação. 

Na classificação de riscos foi tida em conta a sugestão apresentada no Guião do Conselho de 
Prevenção da Corrupção, considerando-se o grau de probabilidade da ocorrência e o impacto 
previsível (gravidade da consequência) na empresa, mediante a elaboração de uma grelha de 
graduação (matriz de risco). Desta forma, o risco foi classificado mediante a conjugação dessas 
duas variáveis, de acordo com os seguintes critérios: 

 

i. Grau de probabilidade de ocorrência  
• Elevado (3): Forte possibilidade de ocorrer e poucas hipóteses de evitar o evento mesmo 

com as ações adicionais; 



 
Relatório de Governo Societário 2020 

 
 

Página 31 de 59 

 

• Moderado (2): Possibilidade de o evento ocorrer, mas com hipóteses de o evitar através 
de ações adicionais; 

• Fraco (1): Possibilidade de o evento ocorrer, mas com hipóteses de o evitar com o 
controlo e /ou as medidas já existentes. 

 

ii. Gravidade da Consequência 
• Elevada: Com impacto significativo sobre a atividade da Baía do Tejo, suscetível de 

provocar prejuízos financeiros significativos, e com violação grave dos princípios 
associados ao interesse público e prejuízo da imagem institucional 

• Moderada: Pode comportar prejuízos financeiros e perturbar o normal funcionamento da 
sociedade, não chegando a assumir relevância para provocar danos relevantes na 
imagem institucional da empresa. 

• Fraca: Impacto baixo sobre a atividade da empresa, não constituindo causa suscetível 
de criar danos relevantes na imagem e operacionalidade da empresa. 

 

Espelhando a informação acima descrita, foi construída a seguinte matriz de risco: 

 

 

 

O referido Plano está integralmente disponibilizado no site institucional da empresa e na 
plataforma SIRIEF. 

 

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

 

O Conselho de Administração é em última instância o órgão responsável perante as auditorias 
da empresa. Os auditores exercem a sua atividade com plena autonomia e isenção, não existindo 
relações de dependência hierárquica, quer quanto aos auditores externos quer quanto aos 
auditores da Comissão de Auditoria da Parpública. 

 

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

 

No Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, relativamente a cada 
eventual risco é identificada a unidade orgânica diretamente envolvida no processo associado. 
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Tal como já se referiu no ponto 2 do presente capítulo, são realizadas periodicamente auditorias 
que testam e avaliam a implementação do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente 
e Segurança, a cargo do Departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança. 

São ainda efetuadas auditorias pela Comissão de Auditoria do acionista (Parpública), e por um 
Auditor externo em cumprimento do nº 2 do artigo 45º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 
outubro. 

 

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, 
financeiros, operacionais e jurídicos) a que a empresa se expõe no exercício 
da atividade. 

 

Relativamente aos riscos económicos e operacionais, a que a empresa se encontra sujeita, 
destacam-se: a possibilidade de inviabilidade (insustentabilidade) económica por insuficiência de 
ocupação e/ou rentabilização dos seus parques empresariais a possibilidade de acidente 
ambiental, decorrente das atividades industriais de algumas empresas instaladas. 

 

Os riscos económicos encontram-se parcial e diretamente associados aos resultados 
operacionais da empresa. O Conselho de Administração monitoriza, através de reuniões 
mensais os objetivos definidos para cada uma das áreas funcionais da empresa, nomeadamente 
da área comercial, sendo analisados e monitorizados os resultados alcançados face às metas 
definidas e, em caso de desvios, são definidas as medidas a implementar para correção dos 
eventuais desvios verificados. 

 

Quanto a eventuais riscos ambientais, em 2015, mediante aprovação do acionista, o Conselho 
de Administração procedeu à constituição de um fundo de reserva no montante de 1,6 Milhões 
de euros, para garantia da responsabilidade Ambiental da empresa. 

Relativamente a riscos financeiros, por eventual incapacidade da empresa em fazer face aos 
seus compromissos a médio – longo prazo, encontram-se mitigados, pois a empresa até ao 
presente exercício não tem recorrido a capital alheio para financiar os seus investimentos.  

 

Em termos de riscos de fraude e corrupção, considerando os procedimentos já adotados no 
âmbito do sistema de implementação da qualidade, os regulamentos internos em vigor, e a 
própria dimensão e estrutura interna da empresa, não foram identificados riscos de corrupção 
com classificação 3 (elevado). 

 

Os processos onde foram identificadas fragilidades (grau 1 ou 2) foram objeto de implementação 
de medidas novas ou adicionais às já existentes. 

 

A identificação dos potenciais riscos detetados e as medidas preventivas associadas são 
apresentadas no quadro seguinte: 
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7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, 
controlo, gestão e mitigação de riscos. 

 

No processo de identificação dos riscos foram envolvidos todos os responsáveis das unidades 
funcionais da empresa (Conselho de Administração, Direções, Departamentos). 

 

A sistematização do processo foi a seguinte: 

 

• Foi feita a identificação exaustiva dos riscos relativamente às funções, ações e 
procedimentos, incluindo as funções e os cargos de topo da empresa; 

• Com base na identificação dos riscos, foi elaborada uma matriz de classificação, 
atendendo às duas variáveis possíveis: a probabilidade de ocorrência e a sua 
gravidade/impacto para a empresa; 

• Foram evidenciadas as medidas já existentes, as medidas adicionais a incorporar e as 
novas medidas com vista à prevenção de ocorrências; 

• Foi estabelecida a prioridade de implementação das medidas preventivas, a data 
prevista para a sua conclusão e o responsável da unidade funcional na empresa. 

Foram estabelecidos os critérios para a monitorização e acompanhamento do Plano. 

 

8. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco 
implementados na empresa relativamente ao processo de divulgação de 
informação financeira. 

 

Para além da fiscalização exercida pelo órgão competente na empresa, o Fiscal único, 
representada pela Sociedade ROC, a quem incumbe não só a fiscalização assim como a 
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certificação das contas anuais da empresa e a emissão de pareceres sobre os relatórios que são 
trimestralmente enviados ao acionista, e ainda pela Assembleia-Geral. 

As contas da empresa são ainda auditadas por Auditor Externo, em cumprimento do disposto no 
nº 2 do artigo 45º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro. 

A divulgação financeira é assegurada em completa transparência e regularidade, quer através 
do envio de toda a informação pela plataforma SIRIEF e ao acionista, quer pela divulgação 
pública no site da empresa. 

 

C. Regulamentos e Códigos 
1. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos 

externos a que a empresa está legalmente obrigada, com apresentação dos 
aspetos mais relevantes e de maior importância. Indicação da hiperligação do 
sítio na internet da empresa onde estes elementos se encontram disponíveis 
para consulta. 

 

A Baía do Tejo rege-se pelas normas do setor público empresarial para as empresas do setor 
empresarial do Estado, nos termos da versão atualizada do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 
outubro, que revogou o DL 558/99, 17 de dezembro, e a RCM nº 49/2007, de 28 de março; e 
obedece ainda ao Código das Sociedades Comerciais e aos seus próprios Estatutos. 

A gestão corrente encontra-se ainda suportada por regulamentos e manuais internos, a saber: 
Código de Ética; Regulamento de Contratação de Obras, Aquisição ou Locação de Bens Móveis 
e Aquisição de Serviços; Manual de Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança; Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC); 
Regulamento Interno de Utilização de Viaturas; Regulamento de Procedimentos Gerais de 
Segurança a observar nos Parques Empresariais da Baía do Tejo pelas empresas neles 
instalados; Manual de Normas Gráficas.  

No plano funcional, são aplicáveis os procedimentos internos definidos para os vários processos 
operacionais e de suporte das atividades da empresa, com base num rigoroso e exaustivo 
levantamento interno com vista ao desenvolvimento de um Sistema de Gestão Integrado da 
Qualidade, Ambiente e Segurança, numa ótica de melhoria contínua, através da racionalização 
e maximização dos recursos materiais e humanos, dos processos e dos resultados financeiros. 

Estes procedimentos constam do Manual de Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, 
Ambiente e Segurança. Este Manual é do conhecimento de individual de todos/as os/as 
colaboradores/as, encontrando-se acessível no ambiente de trabalho dos seus postos 
informáticos (pc) e disponível para consulta no website institucional da Baía do Tejo. 

As aquisições de bens e serviços regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas 
de Obras, Aquisição ou Locação de Bens Móveis e Aquisição de Serviços, o qual tem por base 
os princípios extraídos do Código de Contratos Públicos. Este Regulamento é do conhecimento 
individual de todos/as os/as colaboradores/as e está disponível para consulta no website 
institucional da Baía do Tejo. 

As empresas instaladas no interior dos parques Empresariais devem observar os procedimentos 
de funcionamento constantes do Regulamento de Procedimentos Gerais de Segurança. Este 
Regulamento faz parte integrante dos contratos celebrados com cada cliente. 

Foi aprovado, no âmbito das medidas a implementar com a entrada em vigor do PPRIC o 
Regulamento Interno de Utilização de Viaturas. 
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As regras relativas à política de Comunicação e Imagem da empresa encontram-se instituídas 
no Manual de Normas Gráficas. 

Os documentos acima referidos, encontram-se disponíveis no site institucional da empresa in 
“Quem Somos” > “Informação Obrigatória” e, “Quem Somos” > “Desenvolvimento sustentável”. 

(http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria e, 

http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=desenvolvimento_sustentave). 

 

2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última 
atualização, que contemple exigentes comportamentos éticos e 
deontológicos. Indicação onde este se encontra disponível para consulta, 
assim como indicação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos 
seus colaboradores, clientes e fornecedores. Menção relativa ao cumprimento 
da legislação e da regulamentação em vigor sobre medidas vigentes tendo em 
vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores 
e demais titulares de interesses legítimos, designadamente colaboradores da 
empresa, ou outros credores que não fornecedores ou, de um modo geral, 
qualquer empresa que estabeleça alguma relação jurídica com a empresa 
(vide artigo 47.º do RJSPE). 

 

O Código de Ética da Baía do Tejo foi revisto e atualizado em dezembro 2013 e encontra-se 
disponibilizado no site institucional da empresa. Contempla exigentes comportamentos éticos e 
deontológicos e prevê a adoção de posturas e condutas irrepreensíveis do ponto de vista 
individual e interpessoal, sendo o mesmo do conhecimento individual de cada colaborador/a e a 
sua consulta disponibilizada no site institucional da Baía do Tejo, de modo a assegurar a sua 
divulgação também junto dos seus clientes, fornecedores e público em geral, não tendo o mesmo 
sido elaborado de acordo com as normas portuguesas NP 4460-1:2007 nem a NP 4460-2:2010. 

 

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas (PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um 
Colaborador ou Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou 
Terceiros), com a data da última atualização, assim como a identificação das 
ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao 
cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor, relativas à 
prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório Identificativo das 
Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da 
Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação da hiperligação para acesso 
direto ao sítio na internet da empresa onde se encontra publicitado o respetivo 
Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE). 

 

Conforme referido nos pontos anteriores VI.A.3 e VI.B.3, no sentido de prevenir fraudes internas 
e em cumprimento da legislação em vigor relativa à prevenção da corrupção, nomeadamente, a 
prevista no artigo 46º do Decreto-Lei n.º 133/2013, a Baía do Tejo elaborou um Plano de 
Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC).  

O referido plano identifica as medidas implementadas na empresa com vista à mitigação de 
riscos de fraude.  

http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=desenvolvimento_sustentave
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Para além do PPRCIC, prevenindo a ocorrência de eventuais irregularidades, o Código de Ética 
em vigor na empresa determina a obrigatoriedade de as mesmas terem de ser imediatamente 
reportadas a superior hierárquico ou chefia, cabendo ao Conselho de Administração, em casos 
de maior gravidade, reportá-las ao acionista. 

A Baía do Tejo elabora o Relatório síntese anual identificativo das ocorrências ou risco de 
ocorrências previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 2º da Lei nº 54/2008, de 4 de setembro. 

Não se tendo registado qualquer ocorrência nesta matéria, foi elaborado o respetivo Relatório 
Anual de Execução do PPRCIC, que se encontra divulgado no site institucional da empresa e do 
sítio de internet da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público 
Empresarial. 

O referido documento, encontra-se disponível no site institucional da empresa in “Quem Somos” 
> “Informação Obrigatória” > “Relatório Síntese - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas” 

http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/info_obrigatoria/relatorio_sintese_pprcic_2019.
pdf. 

 

D. Deveres especiais de informação 
1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de 

informação a que a empresa se encontra sujeita, nomeadamente os relativos 
ao reporte de informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º 1 
do artigo 44.º do RJSPE), a saber: 

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de 
outras empresas, mesmo nos casos em que assumam organização de 
grupo; 

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios 
verificados e indicação de medidas de correção aplicadas ou a aplicar; 

c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os 
planos de investimento e as fontes de financiamento; 

d) Orçamento anual e plurianual; 

e) Documentos anuais de prestação de contas; 

f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos 
relatórios do órgão de fiscalização. 

 

Toda a informação respeitante à vida da sociedade, nomeadamente a informação mencionada 
no artigo 171º do CSC e demais informação obrigatória, prevista no artigo 44º do Decreto-Lei n.º 
133/2013, de 3 de outubro, é introduzida na plataforma SIRIEF (Sistema de Recolha de 
Informação Económica e Financeira), nomeadamente os que respeitam as alíneas d) a i) do 
referido diploma, incluindo-se neste rol os relatórios trimestrais de execução orçamental 
acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização. 

Encontra-se ainda disponibilizada no website institucional da Baía do Tejo 
(http://www.baiadotejo.pt/pt), a informação que se refere a/ao: 

 

http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/info_obrigatoria/relatorio_sintese_pprcic_2019.pdf
http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/info_obrigatoria/relatorio_sintese_pprcic_2019.pdf
http://www.baiadotejo.pt/pt
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a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras 
entidades encontram-se disponibilizados in “Quem Somos” > “Informação Obrigatória” > 
“Relatório e Contas 2020” (http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-
somos?section=informacao_obrigatoria); 

b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e indicação 
de medidas de correção aplicadas ou a aplicar encontram-se disponibilizados in “Quem 
Somos” > “Informação Obrigatória” > “Relatório e Contas 2020” 
(http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria); 

c) Planos de Atividade e Orçamentos anuais e plurianuais, incluindo os planos de 
investimento e as fontes de financiamento, encontram-se disponíveis no site institucional 
da empresa in “Quem Somos” > “Informação Obrigatória” 
(http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria); 

d) Documentos anuais de prestação de contas encontram-se disponibilizados in “Quem 
Somos” > “Informação Obrigatória” > “Relatório e Contas 2020” 
(http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria); 

e) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios do órgão 
de fiscalização – constam da plataforma SIRIEF os relatórios referentes aos três 
primeiros trimestres do ano. 

f) Código de Ética 
(http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/info_obrigatoria/codigo_de_etica_e_co
nduta-outubro_2017.pdf) 

g) Plano para a Igualdade 
(http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/desenvolvimento/plano_para_a_iguald
ade_-_bdt_2021.pdf) 

h) Plano de Remunerações por Género 
(http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/desenvolvimento/relatorio_renumerac
oes_por_genero.pdf) 
 

 

2. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de 
transparência a que a empresa se encontra sujeita, nomeadamente os 
relativos a informação a prestar anualmente ao titular da função acionista e ao 
público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, do grau 
de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política de 
responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de 
prestação do serviço público, e em que medida foi salvaguardada a sua 
competitividade, designadamente pela via da investigação, do 
desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no 
processo produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). 

 

Toda a informação respeitante à vida da sociedade, nomeadamente os reportes económicos e 
financeiros são enviados em suporte eletrónico para o acionista e introduzidos na plataforma 
SIRIEF (Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira). 

Para efeito de divulgação pública, cumprindo o dever de transparência, os documentos de 
prestação de contas, bem como demais informação relevante encontram-se disponíveis no 
website da empresa (http://www.baiadotejo.pt/pt). 

Em cumprimento do dever de transparência e publicidade, a informação obrigatória aludida no 
artigo 45º, nomeadamente o Relatório de Auditoria externa à informação financeira anual, 
encontra-se disponível na plataforma SIRIEF e no site institucional da empresa in “Quem Somos” 

http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/info_obrigatoria/codigo_de_etica_e_conduta-outubro_2017.pdf
http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/info_obrigatoria/codigo_de_etica_e_conduta-outubro_2017.pdf
http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/desenvolvimento/plano_para_a_igualdade_-_bdt_2021.pdf
http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/desenvolvimento/plano_para_a_igualdade_-_bdt_2021.pdf
http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/desenvolvimento/relatorio_renumeracoes_por_genero.pdf
http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/about/desenvolvimento/relatorio_renumeracoes_por_genero.pdf
http://www.baiadotejo.pt/pt
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> “Informação Obrigatória” > “Relatório de Auditoria” (http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-
tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria). 

E. Sítio na Internet 
1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes 

elementos sobre a empresa (vide artigo 53.º do RJSPE): 

 

a) Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo 171.º do 
CSC; 

 

Os elementos mencionados no artigo 171º do CSC encontram-se no website oficial da empresa, 
in “Quem Somos” > “A Empresa” > “Identificação da Sociedade” 
(http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=about_empresa). 

 

b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões; 

 
Os Estatutos e regras de funcionamento dos órgãos sociais encontram-se no website oficial da 
empresa in “Quem Somos” > “A Empresa” > “Estatutos” e “Órgãos Sociais” 
(http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=about_empresa). 
 

c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos 
elementos curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros 
benefícios; 

 

A informação referida encontra-se inserida no Relatório e Contas, o qual se encontra disponível 
na plataforma SIRIEF e no website oficial da empresa in “Quem Somos” > “Informação 
Obrigatória” > “Relatório e Contas 2020” (http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-
somos?section=informacao_obrigatoria). 

 

d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais; 

 
A informação referida encontra-se inserida no Relatório e Contas, o qual se encontra disponível 
na plataforma SIRIEF e no website oficial da empresa http://www.baiadotejo.pt/pt, “Quem 
Somos” > “Informação Obrigatória” > “Relatório e Contas 2020” (http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-
do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria). 

 
e) Obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita e os termos 

contratuais da prestação de serviço público; 

 

A Baía do Tejo não prossegue fins de interesse público; trata-se de uma empresa do setor 
empresarial do Estado cuja missão e atividade é desenvolvida em regime de mercado 
concorrencial. 

f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do 
Estado nos últimos três exercícios. 

http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=about_empresa
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=about_empresa
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
http://www.baiadotejo.pt/pt
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
http://www.baiadotejo.pt/pt/baia-do-tejo/quem-somos?section=informacao_obrigatoria
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Não aplicável. A empresa não recebe quaisquer subvenções ou subsídios do Orçamento do 
Estado. 

 

F. Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral 
1. Referência ao contrato celebrado com a empresa pública que tenha confiado à 

empresa a prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante 
à remuneração dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do RJSPE). 

2. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público 
apresentadas ao titular da função acionista e ao membro do governo 
responsável pelo respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º 
do RJSPE), das quais deverão constar os seguintes elementos: Associação de 
metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis; Modelo de 
financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento; Critérios 
de avaliação e revisão contratuais; Parâmetros destinados a garantir níveis 
adequados de satisfação dos utentes; Compatibilidade com o esforço 
financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes do 
Orçamento do Estado em cada exercício; Metodologias adotadas tendo em 
vista a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e do grau de 
satisfação dos clientes ou dos utentes. A empresa deve apresentar evidência 
do seguinte:  

a) que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de serviço 
público;  

b) que essa proposta foi apresentada ao titular da função acionista e ao 
membro do Governo responsável pelo respetivo setor de atividade; e  

c) que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no n.º 1 
do artigo 48.º do RJSPE. 

 

Este capítulo não se aplica à Baía do Tejo, uma vez que a empresa não presta serviço público e 
não prossegue fins de interesse geral, tratando-se antes de uma empresa do setor empresarial 
do Estado cuja missão e atividade é desenvolvida em regime de mercado concorrencial. 
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VII. Remunerações 
A. Competência para a Determinação 
1. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos 

órgãos sociais, dos membros da comissão executiva ou administrador-
delegado e dos dirigentes da empresa. 

 

A remuneração dos membros dos órgãos sociais é da competência da Assembleia Geral, fixada 
pelo acionista único, de acordo com as seguintes orientações legais e da tutela: 

 

• Estatuto do Gestor Público aprovado pelo Decreto-Lei 71/2007 de 27/03, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012 de 18/01 e objeto de Declaração de Ratificação 
n.º 2/2012 de 25/01; 

• RCM n.º 16/2012 de 14/02; 
• RCM n.º 36/2012 de 26/03; 
• Despacho n.º 764/SETF/2012 de 24/05 aditado em 25/07/2012 pela SETF; 
• Deliberação Social Unânime por Escrito do Acionista para o mandato 2015-2017. 

 
Remuneração dos membros dos 

órgãos sociais Competência / orientações 

Membros da Mesa da Assembleia 
Geral 

ASSEMBLEIA GERAL (DUE): 

Os membros da Mesa da Assembleia Geral são remunerados em 
senhas de presença em conformidade com as orientações 
estabelecidas pelo despacho nº 764/SETF/2012, de 24/05 da Senhora 
Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, de 24/05, aditado pela 
mesma em 25/07/2012. 

Membros do Conselho de 
Administração 

ASSEMBLEIA GERAL (DUE): 

As remunerações do Conselho de Administração são fixadas de acordo 
com o previsto no artº 28º do “Estatuto do gestor Público” aprovado 
pelo Decreto – Lei 71/2007 de 27/03, alterado e republicado pelo 
Decreto – Lei nº 8/2012 d 18/01 e objeto de Declaração de Ratificação 
nº 2/2012 de 25/01, da Resolução de Conselho de Ministros nº 16/2012 
de 14/02, da Resolução de Conselho de Ministros nº 36/2012 de 26/03 
e do Despacho nº 764/SETF/2012 da Senhora Secretária de Estado do 
Tesouro e Finanças, de 24/05, aditado pela mesma em 25/07/2012. 

Fiscal Único 

ASSEMBLEIA GERAL (DUE):  

Ao Revisor Oficial de Contas foi atribuída uma remuneração mensal 
máxima de €1.280,98, em conformidade com o Despacho nº 
764/SETF/2012 de 24/05 da Senhora Secretária de Estado do Tesouro 
e Finanças, de 24/05, aditado pela mesma em 25/07/2012. 

Remuneração dos dirigentes A fixação de remunerações dos quadros superiores da empresa com 
cargos de chefia é da competência do Conselho de Administração. 

            Nota: este mapa deverá ser completado e adaptado ao modelo de governo em vigor na empresa 

 

2. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de conflitos 
de interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou comissões 
societárias e a empresa, designadamente na aprovação de despesas por si 
realizadas (vide artigo 51.º do RJSPE). 
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Estão estabelecidas na empresa regras claras, e detalhadas com segregação das competências, 
por níveis de responsabilidade, para aprovação, conferência e validação das despesas 
realizadas. 

Os responsáveis pelas várias direções e departamentos submetem a aprovação do Conselho de 
Administração todas as despesas realizadas no âmbito da atividade exercida na empresa. 

Os membros do Conselho de Administração abstêm-se de interferir nas decisões que envolvam 
os seus próprios interesses. 

 

3. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por parte 
dos membros do órgão de administração do que dispõe o artigo 51.º do RJSPE, 
isto é, de que se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os seus 
próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si 
realizadas. 

 

A cópia das declarações mencionadas no número anterior encontra-se em anexo, no final do 
presente Relatório. 

 

B. Comissão de Fixação de Remunerações 
Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação 
das pessoas singulares ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio. 

 

Remete-se a resposta a este item para o capítulo VII, alínea A, n.º 1. 

 

C. Estrutura das Remunerações 
1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de 

fiscalização. 

 

As remunerações identificadas no quadro do ponto 1., A. do presente capítulo, traduzem as 
remunerações dos órgãos sociais da empresa, cumprindo as determinações legais e da tutela: 

 

• Estatuto do Gestor Público aprovado pelo Decreto – Lei 71/2007 de 27/03, alterado e 
republicado pelo Decreto – Lei nº 8/2012 d 18/01 e objeto de Declaração de Ratificação 
nº 2/2012 de 25/01; 

• RCM nº 16/2012 de 14/02; 
• RCM nº 36/2012 de 26/03; 
• Despacho nº 764/SETF/2012 de 24/05 aditado em 25/07/2012 pela SETF; 
• Deliberação Social Unânime por Escrito do Acionista para o mandato 2015-2017. 

Nos termos do disposto na Resolução de Conselho de Ministros nº 36/2012 de 26 de março, a 
Baía do Tejo foi classificada como uma empresa enquadrada na categoria B, aplicando-se aos 
elementos do órgão da administração a remuneração mensal prevista na Resolução do Conselho 
de Ministros nº 16/2012, de 14 de fevereiro, tendo por base a definição dos critérios objetivos e 
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classificação das empresas públicas e como referência o limite do vencimento mensal do 
Primeiro-ministro. 

 

A remuneração do Fiscal Único foi fixada por deliberação acionista em conformidade com o 
Despacho 764/SETF/2012 da Senhora Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, de 24 de 
maio, aditado pela mesma em 25/07/12. 

 

A remuneração do órgão Conselho de Administração integra uma componente fixa e uma 
componente variável (prémio de gestão). A componente variável é fixada de acordo com uma 
grelha de avaliação, que considera o grau de atingimento dos objetivos fixados para o mandato, 
que serão objeto de avaliação anual. 

Para efeitos de cálculo de atingimento é utilizada a fórmula, os coeficientes de ponderação e os 
níveis de avaliação dos objetivos definidos no contrato de gestão dos seus membros. Contudo, 
a componente variável não foi considerada no exercício, uma vez que a mesma se encontra 
abrangida pelas restrições legais que se encontrarem em vigor em cada momento do contrato. 

 

2. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a 
permitir o alinhamento dos objetivos dos membros do órgão de administração 
com os objetivos de longo prazo da empresa. 

 

Tal como explicitado no ponto anterior a componente variável da remuneração não foi 
considerada, por força das restrições legais em vigor. 

 

3. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da 
remuneração, critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da 
avaliação de desempenho nesta componente. 

 
A componente variável é fixada de acordo com uma grelha de avaliação, que considera o grau 
de atingimento dos objetivos fixados para o mandato, que serão objeto de avaliação anual. Para 
efeitos de cálculo de atingimento é utilizada a fórmula, os coeficientes de ponderação e os níveis 
de avaliação dos objetivos definidos no contrato de gestão dos seus membros. 
 
Tal com referido no ponto 1, a componente variável da remuneração não foi considerada no 
exercício sob análise, uma vez que a mesma se encontra abrangida pelas restrições legais que 
se encontrarem em vigor em cada momento do contrato. Restrições essas que cumprem o 
disposto no art.º 4º da Resolução de Conselho de Conselho de Ministros nº 36/20012, de 26 de 
março, no art.º 29º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro (LOE 2012), no art.º 37º da Lei nº 
66-B, de 31 de dezembro (LOE 2013), no art.º 41º da Lei nº 83-C, de 31 de dezembro (LOE 
2014) e ainda na Lei 82-B/2014 de 31/12 (LOE 2015). 
 

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

 

Os contratos de gestão dos membros do Conselho de Administração não preveem o pagamento 
diferido da componente variável da remuneração, pelo que o item é não aplicável. 
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5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão 
para efeitos de atribuição de prémio. 

 

A componente variável é fixada de acordo com uma grelha de avaliação, que considera o grau 
de atingimento dos objetivos fixados para o mandato, que serão objeto de avaliação anual. Para 
efeitos de cálculo de atingimento é utilizada a fórmula, os coeficientes de ponderação e os níveis 
de avaliação dos objetivos definidos no contrato de gestão dos seus membros, de acordo com a 
seguinte grelha: 
 

Grelha de Avaliação 
Grau de Atingimento = 2 0,50 x Fa* 

1,75 < Grau de Atingimento < 1,90 0,40 x Fa 
1,65 < Grau de Atingimento < 1,75 0,30 x Fa 
1,55 < Grau de Atingimento < 1,65 0,20 x Fa 
1,50 < Grau de Atingimento < 1,55 0,10 x Fa 

Grau de Atingimento < 1,50 0 
 

6. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada 
para os administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, 
em termos individuais. 

 

Este item não se aplica à Baía do Tejo, uma vez que não estão previstos regimes 
complementares de pensões ou reformas antecipadas nos seus contratos de gestão. 
 

D. Divulgação das Remunerações 
1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e 

individual, pelos membros do órgão de administração da empresa, proveniente 
da empresa, incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, 
menção às diferentes componentes que lhe deram origem, podendo ser feita 
remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. A apresentar 
segundo os formatos seguintes: 

 

Membro do Órgão de 
Administração 

Estatuto do Gestor Público 

Fixado  Classificação  
Remuneração mensal bruta (€) 

Vencimento Despesas de 
representação 

Jacinto Guilherme 
Ramos Dias Pereira 

86.877,08€ (1) B 4.621,12€ 1.848,45€ 

Sérgio Paulo Barradas 
Saraiva 69.501,72€ (1) B 3.696,90€ 1.478,76€ 

(1) Valores de remunerações após a redução determinada no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010 de 30 de junho 
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Membro do Órgão de 

Administração 
 

Remuneração Anual 2020 (€) 

Fixa Variável Bruta 

Jacinto Guilherme Ramos 
Dias Pereira 86.877,08€ ---------- 86.877,08€ 

Sérgio Paulo Barradas 
Saraiva 69.501,72€ ---------- 69.501,72€ 

   156.378,80€ 

 
 

Membro do 
Órgão de 

Administração 

Benefícios Sociais (€) 

 

Valor do Subsídio 
de Refeição 

 

Regime de Proteção Social 

 

Seguro 
de Vida 

 

Seguro 
de Saúde 

 

Outros 

 

[Nome] 

 

Diário 

 

Encargo 
anual da 
empresa 

 

Segurança 
Social 

 

Encargo 
anual da 
empresa 

 

Encargo 
anual da 
empresa 

 

Encargo 
anual da 
empresa 

 

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais 

 

Encargo 
anual da 
empresa 

Jacinto 
Guilherme 

Ramos Dias 
Pereira 

4,77€ 1.063,71€ Segurança 
Social 21.692,04€ ---------- ---------- 

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais 

161,25€ 

Sérgio Paulo 
Barradas Saraiva 4,77€ 1.063,71€ Segurança 

Social 17.217,20€ ---------- ---------- 
Seguro de 
Acidentes 
Pessoais 

161,25€ 

  2.127,42€  38.909,24€  ----------  322,50€ 

 

2. Indicação dos montantes pagos, por outras empresas em relação de domínio 
ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum. 

 

Não foram pagos aos membros do órgão da administração quaisquer montantes por outras 
entidades. 
 

3. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou 
de pagamento de prémios e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou 
participação nos lucros foram concedidos. 

 
Não foram pagos aos membros do órgão da administração quaisquer outros montantes para 
além da remuneração constante no quadro D 1. 
 

4. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores 
executivos relativamente à cessação das suas funções durante o exercício. 

 

Não foram pagas quaisquer indemnizações a ex-administradores executivos relativamente a 
cessão de funções durante o exercício. 
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5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e 
individual, pelos membros do órgão de fiscalização da empresa, podendo ser 
feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação. 

 

Remete-se a reposta a este ponto para a informação e quadros constantes no capítulo V, E3. 

 

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

 

Mandato 
Cargo Nome Valor da Senha 

Fixado (€) 

Remuneração 
Anual 2020 (€) 

(Início-
Fim) Bruta 

2012 - 2017 Presidente Miguel Teixeira Ferreira Roquete 575,00€ 575,00€ 

2012 - 2017 Secretária Catarina Charters de Amaral M F Homem 375,00€ 375,00€ 

    950,00€ 
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VIII. Transações com partes Relacionadas e Outras 
1. Apresentação de mecanismos implementados pela empresa para efeitos de 

controlo de transações com partes relacionadas e indicação das transações 
que foram sujeitas a controlo no ano de referência. 

 

No ano de 2020 foram realizadas operações enquadráveis em transações relevantes com 
entidades relacionadas, conforme quadro:  
 

 
 
Não existiram quaisquer transações entre membros dos órgãos sociais da Baía do Tejo e 
entidades terceiras relacionadas por meio de qualquer interesse comercial ou pessoal com 
membros dos órgãos sociais dos ACE’s. 
 
Como mecanismos de controlo de transações, nas quais se incluem as transações com partes 
relacionadas, refira-se que se encontra implementada na empresa desde 01/01/2015, com as 
alterações que lhe foram introduzidas para entrar em vigor em 01/04/2017, o Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras, Aquisição ou Locação de Bens Móveis e Aquisição de 
Serviços da Baía do Tejo, SA. Este Regulamento de compras define a delegação de 
competências por níveis de responsabilidade e a forma de aprovação, conferencia e validação 
de despesas, sendo estas suportadas em informação onde se justifica a necessidade interna de 
contratar. 
A avaliação da eficácia dos mecanismos de controlo interno é monitorizada anualmente por 
aplicação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC). 
 
Para além do PPRCIC, prevenindo a ocorrência de eventuais irregularidades, o Código de Ética 
em vigor na empresa determina a obrigatoriedade de as mesmas terem de ser imediatamente 
reportadas a superior hierárquico ou chefia, cabendo ao Conselho de Administração, em casos 
de maior gravidade, reportá-las ao acionista. 
 

2. Informação sobre outras transações: 

 

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

 

A Baía do Tejo procede às suas contratações em conformidade com o Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras, Aquisição ou Locação de Bens Móveis e Aquisição de 
Serviços da Baía do Tejo SA, o qual tem por base os princípios e valores enformadores do Código 
de Contratos Públicos, sendo salvaguardados os princípios da igualdade, da não discriminação 

Transações exercício 2020
Aumentos de Ativos Gastos Rendimentos

Parte relacionada Propriedade 
Investimentos

Ativos Fixos 
Tangíveis

Inventários FSE`s Outros Gastos Provisões Prestação 
Serviços

Juros

Interesses em empreendimentos conjuntos:
  ADP Serviços, Baía do Tejo - Barreiro, ACE 124.064
  ADP Serviços, Baía do Tejo - Seixal, ACE 126.289

- - - - 250.353 - - -

Transações exercício 2019
Aumentos de Ativos Gastos Rendimentos

Parte relacionada Propriedade 
Investimentos

Ativos Fixos 
Tangíveis

Inventários FSE`s Outros Gastos Provisões Prestação 
Serviços

Juros

Interesses em empreendimentos conjuntos:
  ADP Serviços, Baía do Tejo - Barreiro, ACE 124.879
  ADP Serviços, Baía do Tejo - Seixal, ACE 127.581

- - - - 252.460 - - -
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e da transparência. As decisões que autorizam a realização de despesa suportam-se em 
informações onde é justificada a necessidade de contratar e proposto o procedimento mais 
adequado, seguindo-se a tramitação prevista no referido Regulamento, o qual prevê a 
segregação de funções dos responsáveis que intervêm no processo. 
 

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

 

Não se registaram quaisquer operações que não tenham ocorrido em condições de mercado. 

 

c) Lista de fornecedores com transações com a empresa que representem 
mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 
1 milhão de euros). 

 

No exercício de 2020 a Baía do Tejo, S.A. não foi parte em nenhuma operação de fornecimentos 
e serviços externos cujo montante fosse igual ou superior a Um Milhão de Euros. 
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IX. Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios 
económico, social e ambiental 

Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita 
remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação: 

1. Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas. 

 

A fixação de objetivos estratégicos por parte do acionista, os quais enquadram os planos e 
orçamentos e são objeto de controlo e avaliação do seu cumprimento numa base trimestral e 
anual, contribuem não só para o reforço dos mecanismos de acompanhamento, de fiscalização 
e avaliação, mas também para a gestão do risco. 
A empresa manteve a sua total capacidade para solver os seus compromissos, cumprindo os 
prazos de pagamento contratados, sem recurso a financiamentos externos, mantendo o seu 
plano de investimentos, de conservação e reparação do património imobiliário bem como os 
projetos tendentes à requalificação urbanística e ambiental dos seus territórios.  
Os objetivos gerais e específicos do órgão de gestão da sociedade, bem como o grau de 
cumprimento das metas fixadas encontram-se identificados no Cap. II, 2, a) e b). 
 

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

 

A empresa manteve a sua total capacidade para solver os seus compromissos, cumprindo os 
prazos de pagamento contratados sem recurso a financiamentos externos, mantendo o seu 
plano de investimentos, de conservação e reparação do património imobiliário bem como os 
projetos com vista à requalificação urbanística e ambiental dos seus territórios. 
No âmbito da política de redução de custos tornou-se necessário proceder à adoção de 
mecanismos de análise de otimização de fornecimentos e compras, bem como à análise dos 
contratos em vigor no sentido da eventual renegociação dos mesmos, para além da necessária 
monitorização e controlo de execução orçamental.  
Foram prosseguidos os objetivos de responsabilidade social e ambiental, investimento na 
valorização profissional, a promoção da igualdade e da não discriminação e o respeito pelos 
princípios da legalidade e da ética empresarial, tendo inclusivamente incorporado na sua missão 
cumprir com o desígnio da Igualdade de género e Igualdade de oportunidades. 
O Departamento de Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança da empresa assegura, entre 
outras, as seguintes atividades: 
 

• Implementar práticas que permitam a prevenção de lesões, doenças e incapacidades 
associadas ao desenvolvimento das atividades de gestão e operação de parques 
empresariais, providenciando um ambiente de trabalho seguro e saudável; 

• Atuar de acordo com as expetativas dos Clientes, no sentido de assegurar a satisfação 
das suas necessidades; 

• Adotar as medidas necessárias de modo a prevenir a poluição, reduzir o passivo 
ambiental e racionalizar a utilização de recursos naturais; 

• Avaliar sistematicamente o desempenho em relação à Qualidade, Ambiente e 
Segurança, através da realização de auditorias, da definição e da revisão de objetivos e 
metas. 

Neste domínio, após o levantamento exaustivo de todos os processos de atividade da empresa, 
e da aprovação dos procedimentos e do respetivo Manual do Sistema Integrado da Qualidade, 
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Ambiente e Segurança, a Baía do Tejo obteve a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade 
Norma ISO 9001, em maio de 2015, tendo a mesma sido renovada pela SGS Portugal. 
 

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

a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento 
sustentável e dos termos do serviço público prestado, designadamente no 
âmbito da proteção dos consumidores (vide artigo 49.º do RJSPE); 

 

As atividades desenvolvidas pela empresa não se enquadram nas de natureza de serviço 
público. 
No âmbito da política de responsabilidade social a Baía do Tejo tem adotado uma atitude 
participativa, cumprindo plenamente a sua responsabilidade perante o meio envolvente, quer a 
nível da comunidade humana onde está inserida, quer a nível da proteção ambiental ou da 
preservação do seu património museológico histórico.  
 

b) Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e 
do respeito por princípios de legalidade e ética empresarial, assim como 
as regras implementadas tendo em vista o desenvolvimento sustentável 
(vide artigo 49.º do RJSPE); 

 

A Baía do Tejo tem pautado o exercício da sua atividade pelos princípios da proteção ambiental 
e promoção dos princípios de desenvolvimento sustentável, assumindo-os como valores 
norteadores da sua atividade, dos seus colaboradores, e das atividades dos seus clientes, 
procurando alcançar, entre outros objetivos: a criação de valor, a eficiência na utilização de 
recursos e a proteção do meio ambiente. 
 
Foi dada continuidade aos trabalhos e remoção e descontaminação dos passivos ambientais 
históricos, que, desde 2009 têm vindo a ser realizados, no território do Barreiro e do Seixal, com 
o apoio de fundos comunitários (POVT / POSEUR), através de dois A.C.E. constituídos entre a 
empresa Águas de Portugal (AdP) e a Baía do Tejo, Trata-se de ações com impacte indireto ao 
nível da proteção da vida terrestre e melhoria do ecossistema, travando e revertendo a 
degradação dos solos. 

A empresa dispõe de uma solução ERP (Enterprise Resource Planning) ou “Sistema Integrado 
de Gestão Empresarial” – focada para resultados “less paper”, com o objetivo de procurar as 
melhores soluções de gestão, que, em simultâneo, facilitem e regulem os canais de informação 
– interna e com os clientes – e melhorem os processos de trabalho em termos de desempenho 
e eficiência. A implementação desta ferramenta de gestão resulta em processos de trabalho 
baseados em “less paper”, o que contribui, efetivamente, para que a empresa assuma um 
desempenho mais sustentável e mais “amigo do ambiente”. 
 
A Baía do Tejo tem em curso medidas de proteção ambiental, nomeadamente, novas 
intervenções para requalificação das redes de drenagem no Parque Empresarial do Barreiro. Os 
investimentos concretizados em 2019, permitiram, no exercício de 2020, a ligação em alta dos 
efluentes do Parque Empresarial, à ETAR Barreiro / Moita da Simarsul. Os efluentes tratados 
equivalem a 3,8% do caudal total efluente à ETAR SIMARSUL e permitiram reter cerca de 30 
toneladas de matéria orgânica, mais de 5 toneladas de Azoto e cerca de 1 tonelada de Fósforo, 
contribuindo para a preservação do estuário do Tejo e da sua Reserva Natural, dos seus 
ecossistemas, dos recursos hídricos e da qualidade de vida da população da região. 
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No contexto da Resolução do Conselho de Ministros nº 141/2018, a empresa desenvolveu um 
estudo para a implementação faseada de algumas medidas que visam padrões de consumo mais 
sustentáveis, tais como: 

• A redução de utilização de produtos plásticos descartáveis, e em sua substituição, 
passarem a ser adotadas soluções que permitam a reutilização ou reenchimento;  

• a imposição de meta para 2020 de redução em 25%, face ao ano anterior, dos 
consumos de papel e toners, quer através da redução de impressões quer através da 
desmaterialização de processos internos e externos, com a implementação de sistema 
de gestão documental eletrónica e soluções de arquivo digital. 

• Quanto à frota automóvel, foram adquiridas, em 2020, seis viaturas híbridas, em regime 
AOV, estando em curso a previsão de instalação de postos de carregamento nos 
parques empresariais, para redução do consumo de combustíveis fosseis. 
 

A Baía do Tejo encontra-se ainda desenvolver estudos no âmbito da eficiência energética por 
forma a implementar, a médio prazo, medidas com vista a minimizar consumos energéticos 
tornando assim a atividade de gestão dos seus Parques mais sustentável ambientalmente. 
 

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade 
de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar 
discriminações e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e 
profissional (vide n.º 2 do artigo 50.º do RJSPE); 

 

A Baía do Tejo dispõe desde 2014 de um Plano de Igualdade, sendo inclusivamente uma das 
empresas fundadoras do iGen - Fórum organizações para a Igualdade: “O Nosso Compromisso”, 
criado em 2013. 
O Plano para a Igualdade preconiza, como objetivo primordial, alcançar uma efetiva igualdade 
de tratamento de género e de oportunidades e permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar 
e profissional. 
Para além de participação ativa e efetiva no Fórum de Empresas para a Igualdade, sendo uma 
das 30 empresas representativas dos mais importantes setores da economia nacional que 
assinaram o Acordo de Adesão ao Fórum de Empresas para a Igualdade de Género (IGEN) 
promovido pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), a Baía do Tejo 
assumiu a igualdade de género como um desígnio estratégico e incorporou na sua própria 
missão este compromisso, passando a adotar na vertente comunicacional – quer interna quer 
externa uma linguagem inclusiva. 
O Plano que se encontra atualmente em vigor, aprovado em 2020, surge na sequência do 
primeiro e anterior Plano, aprovado em 2014, acolhendo, em continuidade, as medidas cuja 
implementação consolidou e adotando novas medidas face ao enquadramento legal atual. 

 

d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade 
do Género, conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro e à elaboração do relatório a que 
se refere o n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 
de março; 

 

A Igualdade de Género tem sido trabalhada na Baía do Tejo de forma gradual, mas assumiu 
desde a primeira hora o compromisso da igualdade de género como um desígnio estratégico da 
empresa. 
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Deste modo, a Baía do Tejo tem participado ativamente no Fórum de Empresas para a Igualdade, 
sendo uma das 30 empresas representativas dos mais importantes setores da economia 
nacional que assinaram o Acordo de Adesão ao Fórum de Empresas para a Igualdade de Género 
(IGEN) promovido pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE). 
Assumindo a Igualdade de Género como um desígnio estratégico, a empresa incorporou na sua 
própria missão este compromisso e passou a adotar na sua vertente comunicacional - quer 
interna quer externa uma linguagem inclusiva. 
Dando cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 março, a Baía do 
Tejo elaborou no final do primeiro trimestre de 2018, o Relatório de Remunerações por Género, 
que caracteriza as remunerações praticadas na empresa por função, idades, habilitações 
literárias e por género, encontrando-se publicado no site da Baía do Tejo.  

e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela empresa, 
as quais devem ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o 
fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da 
produtividade, tratando com respeito e integridade os seus trabalhadores 
e contribuindo ativamente para a sua valorização profissional (vide n.º 1 do 
artigo 50.º do RJSPE); 

 

Para além da implementação do Plano de Igualdade de Género, já referida nos pontos anteriores, 
a empresa assume como princípios e valores fundamentais, os quais se encontram plasmados 
no seu Código de Ética, a salvaguarda da integridade moral dos seus trabalhadores/as, o direito 
a condições de trabalho que respeitem a sua dignidade individual, e o repúdio por todo o tipo de 
discriminação, condenando qualquer forma de coação moral ou psicológica e/ou 
comportamentos ofensivos da dignidade humana. 
A valorização profissional encontra-se assegurada pelo cumprimento legal do plano de formação 
anual. 
 

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com 
referência aos moldes em que foi salvaguardada a competitividade da 
empresa, designadamente pela via de investigação, inovação, 
desenvolvimento e da integração de novas tecnologias no processo 
produtivo (vide n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE). Referência ao plano de ação 
para o futuro e a medidas de criação de valor para o acionista (aumento da 
produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos 
decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das 
atividades, etc.). 

 
DINAMIZAÇÂO EMPRESARIAL - A atividade da empresa centra-se essencialmente na 
rentabilização de espaços (terrenos, armazéns, escritórios…) A competitividade tem sido 
salvaguardada através da dinamização empresarial por via da celebração de protocolos com 
entidades públicas e privadas, ligadas à inovação, empreendedorismo e formação empresarial. 
Foram criados mecanismos de procura ativa de novos clientes no mercado interno e 
internacional. 
 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - A nível tecnológico, a Baía do 
Tejo concretizou o investimento previsto de renovação da totalidade dos “access points” (antenas 
wifi) no espaço do Business Center. Os novos equipamentos asseguram uma atualização 
tecnológica e uma melhoria no desempenho da rede wifi naquele espaço, servindo melhor todos 
os utilizadores e clientes residentes do Business Center.  
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SEGURANÇA INFORMÁTICA - No exercício anterior ficou concluída a implementação de uma 
plataforma de gestão para a segurança informática e dos sistemas de informação, estando 
formalmente centralizado num único documento todos os procedimentos de segurança sob a 
forma de “Política de Segurança Informática da Baía do Tejo”.  
 
COVID 19 / TRANSIÇÃO DIGITAL – Este evento inesperado colocou à prova a capacidade de 
adaptação da empresa e um efeito de aceleração do processo de transição digital da Baía do 
Tejo, com uma resposta muito positiva por parte de todas as equipas, que promoveram uma 
rápida adaptação dos métodos de trabalho, por forma a permitir a continuação do bom 
desempenho da empresa a todos os níveis ao mesmo tempo que foram tomadas medidas para 
a salvaguarda da saúde de todos(as). 
 
INVESTIMENTOS PARA A COMPETITIVIDADE DA EMPRESA - Dos vários projetos de 
requalificação do território em curso no Barreiro, Seixal e Estarreja, salienta-se a continuidade 
de diversos trabalhos, maioritariamente ligados á reabilitação de edifícios e infraestruturas 
necessários à atividade comercial, conforme descrito nos capítulos seguintes do presente 
relatório. 
 
PATRIMÓNIO - Em 2020, foi reconhecida a importância histórica e identitária do território do 
Barreiro, com a classificação como Conjunto de Interesse Público (CIP), do conjunto de imóveis 
ligados à atividade industrial e à obra social da Companhia União Fabril (CUF), onde se incluem, 
entre outros, o Museu Industrial, a Casa-Museu e Mausoléu de Alfredo da Silva e o Bairro 
Operário de Santa Barbara. 
 
CLUSTER CRIATIVO - No Parque Empresarial do Barreiro, a instalação de empresas ligadas a 
arte, cultura e conhecimento (arquivos) tem permitido a diversificação das atividades 
económicas, elevando a notoriedade desta localização e contribuindo para o reconhecimento da 
construção de um cluster criativo neste território. Prova do sucesso deste projeto foi a visita de 
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, que testemunhou o dinamismo existente no 
Parque Empresarial, aliado ao reforço da identidade do território simbolizada pelo Museu 
Industrial. 
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X. Avaliação do Governo Societário 
1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas relativamente à 

estrutura e prática de governo societário (vide artigo 54.º do RJSPE), através 
da identificação das medidas tomadas no âmbito dessas orientações. Para 
cada recomendação deverá ser incluída: 

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou 
remissão para o ponto do relatório onde a questão é desenvolvida 
(capítulo, subcapítulo, secção e página); 

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para 
essa ocorrência e identificação de eventual mecanismo alternativo adotado 
pela empresa para efeitos de prossecução do mesmo objetivo da 
recomendação. 

 
A elaboração do Relatório de Governo Societário da Baía do Tejo segue a sistematização 
proposta pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização (UTAM) no “Manual para 
a Elaboração do Relatório de Governo Societário 2020”.  
 
No Relatório de Governo Societário anterior (relativo a 2019), A UTAM não identificou quaisquer 
lacunas de informação, tendo apenas sido identificada a necessidade de aperfeiçoamento / 
melhor descrição de alguns pontos. 
 

2. Outras informações: a empresa deverá fornecer quaisquer elementos ou 
informações adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos 
anteriores, sejam relevantes para a compreensão do modelo e das práticas de 
governo adotadas. 

 
Para além das informações já referidas no presente Relatório não se vislumbram quaisquer 
outros elementos relevantes a adicionar. 
 
No contexto específico das empresas públicas do Setor Empresarial do Estado pode dizer-se 
que a Baía do Tejo dá cumprimento aos vários objetivos definidos pela legislação aplicável, 
nomeadamente ao Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro. 
 
 

Conselho de Administração 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 

 
 
 
 
 

______________________________ 
 
 

Barreiro, 29 de março de 2021 
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XI. ANEXOS DO RGS 
Como anexos ao relatório da empresa deverão ser incluídos pelo menos os 
seguintes documentos: 

1. Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2020 que deverá conter 
informação referente ao desempenho e evolução da sociedade quanto a 
questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, igualdade de 
género, não discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à 
corrupção e tentativas de suborno (vide artigo 66.º-B do CSC) (aplicável às 
grandes empresas que sejam empresas de interesse público, que à data do 
encerramento do seu balanço excedam um número médio de 500 
trabalhadores durante o exercício anual – cfr. n.º 1 do mesmo artigo). 

2. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido 
deliberada a aprovação do RGS 2020. 

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

4. Evidências da apresentação aos respetivos destinatários das Declarações a 
que se refere o artigo 52.º do RJSPE. 

5. Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou 
Despacho que contemple a aprovação por parte dos titulares da função 
acionista dos documentos de prestação de contas (aí se incluindo o Relatório 
e Contas e o RGS) relativos ao exercício de 2019. 
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ANEXO 1 
 

Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido deliberada 
a aprovação do RGS 2020 
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ANEXO 2 
 

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

Evidências da apresentação aos respetivos destinatários das Declarações a que se 
refere o artigo 52.º do RJSPE
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ANEXO 4 
 

Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho que 
contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos de 

prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) relativos ao exercício 
de 2019  
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