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SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbai S.A.

Senhora Diretora-Geral,

Junto envio RELATÓRIO DE ANÁLISE 42/2020 da Unidade Técnica de Acompanhamento e 

Monitorização do Setor Público Empresarial, respeitante ao "Relatório de Governo Societário 

2019" da SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, S.A., elaborado nos termos e para os 

efeitos do disposto na alínea f) do n.9 1 do Artigo 4.® do Decreto Regulamentar n.9 1/2014, de 10 

de fevereiro, alterado pelo Decreto Regulamentar-n.?_3/2014, de 9^de,julho. _ ________ __ _

Com os meus melhores cumprimentos.

O Diretor da UTAM

Fernando Pacheco

C/C Exma. Senhora Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado do Tesouro.
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yisto. ConcorcCo.
Á consideração da Senfiora Diretora- 
Çerafdò Tesouro e finanças,
Vè-se conhecimento ao QaBinete de Sua 
Txceféncia o Secretário de 'Estado do 
Tesouro.
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Fernando Pacheco
Otr«lor 6» UTAM

RELATÓRIO DE ANÁLISE 42/2020 de 13 de março

ASSUNTO: Relatório de Governo Societário 2019 da

SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, S.A. 
{SiRIEF, versão de 2020-03-11]

CONCLUSÃO

0 "ffe/otór/o de Governo Societário 201T da SIMARSUL - Saneamento da Península de 

Setúbal, S.A. indicia o acompanhamento por parte da empresa das matérias previstas no 

RJSPE e traduz a forma como a empresa observa as disposições aplicáveis em termos de 

boas práticas de governo societário. Assim, a UTAM considera que o documento reúne 

as condições para merecer a aprovação por parte do titular da função acionista.
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• MINISTÉRIO OAS FINANÇAS UTAM

ANTECEDENTES

Em 2020-03-11, a SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, S.A. (SIMARSUL) 
submeteu através do Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira (SiRIEF) o 

respetivo "Relatório de Governo Societário 2019" (RGS2019). No âmbito das suas atribuições, 
a UTAM procedeu à análise do R6S2019, que verteu no presente relatório de análise.

2. ENQUADRAMENTO

A SIMARSUL é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, criada pelo 
Decreto-Lei n.® 34/2017, de 24 de março, que integra o perímetro de consolidação do Grupo 
Águas de Portugal. É responsável pela gestão e exploração do sistema multimunicipal de 

saneamento de águas residuais da península de Setúbal, em regime de exclusividade e por um 

prazo de 30 anos. A empresa tem como objetivo a recolha, o tratamento e a rejeição de 
efluentes domésticos e urbanos, de forma regular, contínua e eficiente, provenientes de cerca 

de 616 mil habitantes equivalentes, abrangendo os municípios de Alcochete, Barreiro, Moita, 
Montijo, Palmeia, Seixal, Sesimbra e Setúbal.

A eleição dos órgãos sociais da SIMARSUL para o triénio 2017-2019 ocorreu no dia 13 de abril 
de 2017, em Assembleia Geral de acionistas, seguindo-se a assinatura do Contrato de 

Concessão com o Estado Português no dia 17 de abril de 2017, o que permitiu a entrada em 
funcionamento efetivo da SIMARSUL a partir do dia 3 de julho de 2017.

O modelo de governação pode ilustrar-se conforme os quadros apresentados de seguida.

ÓRGÃOS SOCIAIS * Triénio 2017-2019

Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Vice-Presidente

Secretário

Frederico Fernandes Pereira
Paulo Manuel Marques Fernandes
Ana Cristina Rebelo Pereira

Conselho de Administração

Presidente

Vogal Executivo

Vogal Executivo

Vogal não Executivo

Vogal não Executiva

António Manuel Vinagreiro dos Santos Ventura 

tsidro Durão Heitor
João Afonso Almeida da Silva Luz
Arménio de Figueiredo
Paula Alexandra Ferrão Pereira

Relatório de Análise 42/2020 2/4 RGS2019 SIMARSUL



ministério das finanças UTAM

Conselho Fiscal

Presidente Maria do Carmo Mendes
Vogal João Carlos Alves Faim
Vogal Rui Alexandre dos Santos Sá Carrilho
Vogal SUPLENTE Patrícia Isabel Sousa Caldinha

Revisor Oficial de Contas

Efetivo

Representante

Suplente

Ernest & Young Audit & Associados - SROC, S.A. SROC n.« 71 

Rui Manuel Cunha Vieira ROC n.® 1154
Rui Abel Serra Martins ROC n.® 1119

3. ANÁLISE

Para efeitos da análise do RGS2019 da SIMARSUL foram tomadas em consideração as 

orientações para o Setor Empresarial do Estado constantes da legislação em vigor. Em 

particular, a análise do RGS2019 da SIMARSUL teve como base o disposto no Capítulo II do 

RJSPE {^'Princípios de governo societário"), tendo sido realizada na perspetiva da informação 

que consta do documento em apreço e seguindo o modelo do Relatório de Boas Práticas de 
Governo Societário publicado no sítio da UTAM^

Analisado o RGS2019 apresentado pela SIMARSUL à luz das disposições legais em vigor, a 

UTAM não identificou quaisquer reservas ou anotações ao conteúdo do referido 

documento.

A título de síntese sobre as práticas de bom governo por parte da SIMARSUL, registe-se o 

seguinte:

CAPÍTULO II do RJSPE - Práticas de bom governo .sim não data

apresentou plano de atividades e orçamento para 2019
Artí 0 43 ® recursos e fontes de financiamento disponíveis X -

obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do plano 
de atividades e orçamento para 2019 X

L --
2019-10-25

^ Acedívei em: ''httD://www.utam.aov.Dt/Dublicacoe$/Manual para a elaboração do RGSZOlS.odf'.
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CAPÍTULO II do RJSPE - Práticas de bom governo sim não data

divulgou informação sobre estrutura acionista, participações 
sociais, operações com participações sociais, garantias 
financeiras e assunção de dívidas ou passivos, execução dos 

Artigo 44.5 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 -

submeteu a informação financeira anual ao Revisor Oficial de 
Artigo 45.5 Contas, que é responsável pela Certificação Legal das contas da

empresa
X 2020-02-28

Air o ^borou 0 relatório identificativo de ocorrências, ou risco de 
Artigo 46,5 . . , ,

ocorrências, associado a prevenção da corrupção X 2020-01-21

Artigo 47.5 adotou um código de ética e divulgou o documento X 2017-05-16

Arti o48® contratualizada a prestação de serviço público ou de
interesse geral X -

Artigo 49.5 prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental X -
Arti 0 50 5 políticas de recursos humanos e planos de

igualdade X -

evidenciou a independência dos membros do órgão de 
Artigo 51.5 administração e que os mesmos se abstém de participar nas 

decisões que envolvam os seus próprios interesses
X -

evidenciou que os membros do órgão de administração 
cumpriram a obrigação de declararem as participações 

Artigo 52.5 patrimoniais e relações suscetíveis de gerar conflitos de 
interesse ao órgão de administração, ao órgão de fiscalização e 
á Inspeção Geral de Finanças

X -

Arti 0 53 5 sentido de que toda a informação a divulgar
possa consUrdosftk) na internet da UTAM

^ j - j _ __I- . • / ,

X .í>7’ .

Artigo 54.5
constar do relatório anual de práticas de governo societário 
inforn^ação atual e completa sobre todas as matérias tratadas 
no Capítulo II do RJSPE (boas práticas de governação)

Paulo Toste 
Consultor

Anexo: Tabela de Análise referente ao R6S2019 da SIMARSUL
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UTAM ^ Anexo ao Relatório de Análise n.s 1/2020 VíanaPolis - Sociedade dè

I Desenvolvimento do Programa Polis em Viana do Castelo, S.A.

' de Govemo Societário 2019. Cumprimento det Oríenteçõee Legaíe

rAnexo ao Relatório de Análise n.® 42/2020

referente ao Relatório de Govemo Societário da 
SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, S.A.

13/03/2020
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UTAM Anexo ao Relatório de Análise n.& 1/2020 VianaPolís - Sociedade de
Desenvolvimento do Programa Poii^em Viana do Castelo, S.A.

KmmOnO 01 UOWniO 90QKVID «iV. MMnprWHilIVI Q&m UfHVmçPOT U^Vi

orientação pAgina cumpre OBSERVAÇÕES (0)

drrESC

1. Mançto às aUwaç&g» signifcatívas em maiéna de Boas Btilcaa Je Governo Societtrio adotadas wn 2019
2. Indu a tabela quf consta do *Modeio para aetaboraçfto do RQ82019^dtoponÉiado no sWo na Nemel da UTAM

\ 3a4
s

sim
sim

A MBsAaoaecnvosEPOi/ncAs w

CAfíTALMOrnOMOE

A
1.

OiMjIgaçlo da estuan da capdal (consoante apIcÉvei; capitai estaiuttrio ou capital social, número de ações. disWbuiçao do capital pelos acioiiistas. etc ), incluindo tftáMçio das i
dUerentes catagoóai de ações. dNilos e deveres inerentes às mesmas e da percentagem de capitai <^ue cada cateQoria representa

13 sim

2. Wer^Wcaçêo de eventuati Imitações t iMerWadt Vwi »if>smws4T*dadf das ações 13a 15 *1
3. Inlonnaçõo sobre a existência de acordos pariisociaiB que s^am do conhecmanto da entidade e possam conduzir a eventuais restrições 1 15 sim

IV. AUmCTACÚCS 50CMS £ OMKMCÕES

A dtafSk^apdaa eeataii A aÉ^papdaa |

1.
tdenticaçio das pessoas singulares (árylOB soaais) e/ou coletivas (enldade) que. deeta ou indíretamente. sào têulares de participações quaificadas noutras enêdâdit. com indicaçõo 

dataittda da parcaMagam da capital a da votos anpulÉvao. bam como da tonta a da causa da imputaçõo
16 sim

2. Expidiaçao da aquuçio e aêanaçfto de partopações sociais, bem oúfflo da pailicipsçao em quaisquer entidades de natureza associativa ou tondacionai 16 tom
3. indcaçto do numero da ações e obrigações detdas por membros doe árQêoi de administração e de tbcalzação 16 n.a.r.
4. tofarmaçõo sobra a existência de reteções de natureza comercial entre os tiUtores de participações e a entidade 16e17 sim

12-0S-2020
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UTAM Anexo ao Relatório de Análise n.^ 1/2020 VianaPolis - Sociedade de
Desenvolvimento do Programa Polis em Viana do Castelo, S.A.

ftolatório dt Govtmo Socíttárfo 2019. Cumprimtnto úêt Oritnteçõtt

ORgMTACAO PÁGINA CUMPRE OBSERVAÇÕES (0)

dMiOB SOCM0 £ COMMdfS
'A flHHNÉfllMBI..... .................. ....... ..... —

1. Idenílcaçâo do modeto de governo abolado 18 1 sin 1

...................... .. ^

CornposiçAj da mesa da assen<>Éeia gerai, ao longo do ino em refwtndAconftidenlifcaçao dos cargos e dos rnerrtfos da mesada assembleia geral e respetivo mar>dato (data de inldo
1. e de Hm), assim como a remuneração relairva ao ano em referência. Cwo tertha ocorrido alteraçAo de mandato durante o ano em reporte a entidede deverá axácar os mandatos

respeOvos (0 que saiu e 0 Que eneou)
18 sim

2. Identificação das deftrerações actonstas que. por imposição estatutária, aò podem ser tomadas com maioria qualiftcada. para além das legalmenie prevMas, e Micaçáo dessas maiorias 18e19 sén

C AdmMstreçáeeSppartdUe ~ ""
^ Indicação das regras estatutárias sobre procedánentoe aptcávers à nomaaçáo e subsatuiçáo dos membros, consoante apicável. do Conselro de Adminrsiraçao. do Consetx) de

AdwtnirtacloDtMuiiroedoConiiitoGafiledaSupar^ito
1

18 sim

Compostçáo, consoante apicável. do Consetio de Admintsáação. do Conaalio de Adrmnistreçáo Executivo e do Conselio Geral e de Supervisáo. oom indicação do número estatutário
2. mMmo t máxvno de membros, duraçáo estatutária do mandato, núnaroda membros efetivos, data da primeira designação s data do termo de mandato de cada merrtoro Caso tenha

ocorrido atleraçâo de mandato durante 0 ano am reporte a enlKtade dewá nficar 08 mandatos respetivos (0 que saiu e 0 que entrou)
19e20 sim

^ Oimnçáo dos membros execu>vos e náo executivos do Consetw de Arániniiáaçao e, relativamente aos membros nlo executivos, iderticáçáo dos membros que podem ser
coraídorados itoipartoantas, ou^aa^9^Bával, xlaráíficaçáo dos marrtoros irtoapandantes do Cortsalto Geral • da Supervislo __

^ Elementos cuniculires relevantes de cada um dos mambros, consoante apical, do Conselw de Administraçáo. do Conset» Geral a de Superv  ̂• do Consetio da Admmisaaçao

Exacubvo Deveráo especUcamante ser indicadas as aávidades profissionais exaradas, paio menos, nos C*mos 5 anos

20 sim

21 a 24 sén
Evidências da apreserilaçSo das dedaraçôes de cada um dos membros do órgáo de adminitiraçâo ao òrgâo de adminislraçao e ao órgão de fiscabaçâo. bem como à IGF. de quaisquer

S. pailícipaçóes paáimoniais que detonhten na entidade, assim como quaisquer relaçtes que mantenham com os seus fornecedores, dentes. insMuiçdes financeiras ou quaisquer outros
parcMTDs ds rwgóao, suscetíveis de gerar conlios de interesse

25 e Anexo 
IV sim

g Reiaçóes famiares. profisstonais ou comercia», habituais e significativas, dos membros, consoartte ^ificável. do Consetw de Adminislraçáo. do Consetw Geral e de Supervisáo e do
Consetw de Adminèdaçâo Executivo com êcionetBs 25 sim

y Organogramas ou mapas funcionais relativos á reparáçáo de cofltpalIndM ente os vários ârgios sociais, comissóes etou departamentos da enidade. índuindo infonnaçáo sobre
d*0iç6* de competências, em panicutef no que se refere á ds admmetraçâo quobdiana da enèdade

2Sa27 sim

8. Caracteftzaçáo do tondorwrnento do Consetw de Adrninistração. do Consetw Geral e de Supervisáo e do Consetw de Adnvnisáaçáo Executivo, indicando designadainente Iflllfli[iiimimiiiifn
a) Número de feurxOes realTarUi e grau de assidutoade de cada mambro às reunióes reaiizadas 27e28 sim

b) Cargos exetddos em simulttrwo em outes entidades, denbo e fora do gnqw. e ouáas atvidades retevantes exercidas petos membros daquetei órgáos no decurso do exercício 28 Sén

c) Órgáos da entidade competentes para reafear a avafcaçáo de âisterpenho dos a^ninisáadofes executivos e qilérios prê^lBtenTsnados para a avafaçáo de deiampwtip dos mesrrws 28 svn

Comtsaáes existentes no órgáo de administração ou iiqiiriíteil. se apfccável. tdentficaçáo das comissOes. composição de cada uma delas, assén oonw as suascmtpátándas e 
^ síntese das alMdades desenvolvidas no exercido dessas eompeUnciii 28 n.a.f.
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UTAM

Rtl«t6rto dt Govtmo Socittárto 2019. Cumprtmtnto das Ortentaçdtt Lagaft

Anexo ao Relatório de Análise n.® 1/2020 VianaPolis - Sociedade de
Desenvolvimento do Programa Polis em Viana do Castelo, S.A.

ORIENTACAO PÁGINA CUMPRE OSSERVAÇÕES (0)

0. /MMo
. IdenMcaçâo do Orgio de Ibcaiizaçaocooespondente 80 modelo adoMo Facal único. ConselwFacai, CornosAo de Au(Mona.Conselw Gerai e de SupeivtsAo ou Coiiísao para as

Malèfíes ftwnceÉai
29 sim

Cowyoi*Clo.cor^oenii«picÉvel.doConeetK>Fiscai.daCoiniMÍPdeAudaoria.doCon>ei>oGefaiedeSupeívtsaooudiCorn»ssaopafaasMiliíhaFinencaeii.aolongodoanoefn , 
2 re(bfânai.cornndicaçaodonúnwrDeslalu<âfk) mínimo emfaÉi>de membros, dureçaoeslalutana do mandato, númeio de membros efeawee suplentes, dala da primeira designação i

8 data do tvntt de mandato de cada mernbro. Caso tenha ocorrido ataraçdo de mandato duranie 0 ano ern reporta, ■ enidade devera indicar 0» mandatos respeivos (0 que saiu e 0 

queanlou).

29 sim

. ElarrrantoacMiiaÉMearalevantBsdecadaumdosmambrosdodtOledeHcateaçlo PeveraoespecicamentBsef inclcadasasalMdadespW)iwieMiie«arcidas. painnoa.noa
úMmoaSanoa

30a32 sen

4 Procedbnentoe a cniènoeapicaveQ a inierven^ do úrgéo de RacabaçAo para eMtos de coneataçAo de serviços adicionais ao auditor externo: 33 HAl
5 Ouaaafcmções doe órgâoe de llacai2açâoe,aeapic6vel, da Conwto pera 81 Matérias Financeiras. 33 fUi.
. Identrtfcaçio. consoania apicávei, dos mambrM do CortselK) Fiscal, da Comíssto de AudNorta. do Cor)setto Gerai e de SupervisSo ou da Conasslo para as Matérias Fir^anceras que se

considerem indepertoentes
33 sim

. Fimdortarnento do Cortielto Fiscal. Cornissfto de AudNorta. Coriselto Geral e de Supervisão ou da Cornisséo para as Matérias Financeiras, indicaitclodesigruKlarTMnte, consoante
apicÉvel; mXm

im

a| Mtaiieo de reuniões realzadweiwpelwtnu de aaaÉAadede por parta de cada mentaio 33 sán

b) Cargos exercidos em siiaAâneo em outras ertadades, dentro aforado grupo, a outras atividades relevantes exercidas pelos menitros daqueles òrgAos no decurso do exercício 34 sim

£ AevtaorOiDtardeCenfas
ktanWcaçao. membros efetivo e supienie, da Soctadade de Revisores Oictais de Contas (SROC). do ROC e respebvos números de inscriçõo na Ordem doe Revisores Oltoais de Contas 

. (OROC) e na Comisséo do Mercado de Valores MobAérios (CMVM). caso apicávei. e dos sódos ROC que a represariam a indicaçáo do númaro <ta anos em que o ROC exerce funções
consecubvamente junto da eobdade etou grupo Caso tenha oconido aleraçlo de mandato durante 0 ano em reporte, a entidade deverá indicaf os mandtaos respetivos (0 que saiu e 0 

que enéou) respeávos (o que saw e o que ertaou)

34a36 sim

2. Lmtações. togam e outas. fatoevamente ao número ta anos em que o ROC presta serviços à enidata 37 Mn
2 Indica^ do número ta anos em que a SROC etou o ROC exerce torições ooneecuirvamente junto ta enidade/grupo, bem como mdicaçio do número de anos em que o ROC presta

sertaçoe nesta eoiitata. índuindo o ano a que ee refere o preeenie retatõno, bem aseim como a remuneraçáo relativa eo ano em referáncta
37 sim

i. Ouáoeserviçoe prestados pata SROC áenbdata atou prestados pelo ROC que rapreserta 8 SROC. caso apicávei 37 sim

*•“ ..
f. Coflsetao Conataltoe

Composiçáo. ao longo do ano em referéncta. oom indtaaçáo do numero estatutário mínimo e máximo ta membros, duraçáo estatutária do mendeto. número de membros sfet^os e
1. suplentes, data ta primeira designação e data do termo de mandato ta cata membro Caeo tenha ocomdo eitereçáo ta mandato durante o ano em reporte, a enlitata deverá indicar os

mandatos raspelvos (o que saiu e o dw anáou)
36 nAf.

1 l i 1 1 j i 1 j l

ktantíftcaçáo do audáor externo designado e do sõdo ROC que 0 represanta no cumprimento dessas funções, bem como 0 respelvo número ta registo na CMVM. assim como a
1. ndtoaçio do número ta anos em que o audtor externo e o respetivo sõdo ROC que o r^xesenta no curnprimenio dessas funções exercem funções consecubvamente junto ta enbdade

e/ou do gnipo. bem asiim como a rermmeraçâo relativa ao ano em reteiéncta
38 n.a.f.

2 Expldtaçáo da polllcae periodicidade da rotaçáo do audítof externo e do respetivo Bòco ROC que 0 representa no cumprimento dessas lunções.bemcomotodicaçáodoárgáo 1
responstetel peta avaltaçáo do auditor extamo e periodkÉdáde com que es« avaiaçáo é feita

38 nA.l

^ Uenlificaçáo de frabatxjs.distirtos dos ta auditoria, raifeados pelo euiMor externo para a enbdata e/ou p^ sociedades que com da se encontrem em reiaçáo ta domino, bem como i
índicacáo dos procedenentos vitemos para efeitos ta «lovacáo da contralaçáo ta lais serviços e indicacáo das razões para a sua contratacáo

38 n.8.f.

^ Indcaçáo do montante ta remuneraçáo anual paga peta antidadeetou por pessoas coletivas em reiaçáo de dominio ou ta grupo ao auditor eioutas pessoas angulares ou cotobvas
pertencentes á mesma reta e dtacriminaçáo da percentagem respetanta aos serviços constantes ta tabela refentes á insbuçáo V.G.4 do modelo ta Retatorio de Governo Socielário

1

38 n.8.f.
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UTAM Anexo ao Relatório de Análise n.^ 1/2020 VianaPolis - Sociedade dè
Desenvolvimento do Programa Polis em Viana do Castelo, S.A.

de Govtmo Societário 2019. Cumprimento det Oríenteçdee Legais

ORIENTAÇAO PÁGINA CUMPRE OBSERVAÇOES (0)

VI OMAMZACÁOIVTBHM

1. Reqras apkave» â eieraçâo doi esWulos da entidade 39 ifen
2. Meios epoirtica de oonwnicaclo de InegulariíMesooonldes na entidade 39á40 ten
3. PolrScasantrlraiide adotadas eidenMcaçio de tarramentaienstenlet com vista ámigaçioeprevençao da fraude organizacional 40 sim

^ Eàslència de um si^ema de conWo Interno (SCI) compeBvel com a dmantâo e comptendade da entidade, de modo a proteger oe investimentos e os seus ativos (este deve abarcar
lodos 06 nscos reieveties para a entidade!

' 40 8 43 sim

2 Pesaoas.ârgta ou conàssOes responsáveis peteaudiloria interna e/ou pela vTipiementaçáo de sistema de gestftoecontiolo de risco que perrnílaantedparemjnenzar OS riscos
inerentes à atiridade desenvoMda

43 sim

. Ém caso de eástênda de plano estratégico e de política de risco da entidade, tanscriçâo da deSniçâo de níve» de liicoconiideradoeBceilàreBeiderilificaçSodae principais medidas
43e44 sim

4. Expictoçâo. aiida qoe por irxiusáo de orgarKigiama. das relações de dgiendônda hierárquica eA)u kincional tace a ouiros ôrgáos ou comissões da entidade 45 tem
5 Existência de outias áreas limcioneit com fnmpetánfiai nocortrotoderlecoa 45 tem
6 Idenmicaçáo e descrição dos principais tipos de riscos (económicos. láwnceirQs. operacionais e ji^idicos) a que a entidade se expõe no exercido da atividade 45a46 tem
7. Descriçlo do processo de ídenttêcaçào. avalacêo. acompanhamento, contiolo. gestáo e mitigaçáo de riscos 46 tem
6. Prindpon elementos do SCI e de gestSo de risco imptomentados na entidade relativamente ao processo de divulgação de ntonnaçêo financeea 46 sim

^ Retuándia sunéris aos legUbmenios inlemos apicávets e regulamenlos externos a que • entidade está legalmenie obrigada, oom apresenta^ dos aspetos mais fotevanies e de maior
fiyortáncaa Indicaçáo da hyartigaçáo do slo na internai da entidade onde estes se encontiam disponiveis para consulla

46a49 sim

Retefáncia à existência de um cõiigo de ética, com a date da utitwialualízaçao, que contempla exigentes cornportamentoséticose deontológicos. Indicação ondeaste leericonáa
2 dteponival para consuia. assim corrw indicação da IbmM como èetetuada a sua divulgação jtmto dos seus coteboradorts. cianies e fentecedores Iriforriteçao sobre as cnedidas

vigerdes tendo em viste garante um Vateniento eqiteativo junto doreeus clientes e fornecedores e dernais titulares de interesses tegitirnos, designadamenie colaboradores da entidade, 
ou outios credores que nao fornecedores ou, de um modo garal. qMlquar entidade qua astebalaça alguma reteçao juridica oom a entidade

49 sim

Rteátendi a enstencia do Pivie da Gatelo de Rteooe de CoBupçlp e titeaçães Conexas (PGIffiC) para prevenir fraudes intemas (cometida por um Colaborador ou PEnaoador de 

Serviços) e externas (cometida por Clantes ou Tarceros), com a dali da última atuabeçao, assim como a identíêcaçao das ocorrências e as medidas tomadas para a w$ míiigaçao ;
3. Iniacaçaoretetira ao curnprirnento da lagiiteçaoe da regtáMMfdaçio em vigor rteativasà prevenção da oomjpçaoe sobre a etoboraçao do Retalõrioidentiêcativo das Ocorrências, ou

Roco de Ocorrências (vide aiinea a) do n * 1 do artigo 2 * da Lei n.* 54/2006. de 4 de setembro) Indicação da hiparigaçao para acesso dieto ao sitio na internet da entidade onde se 
encontra pubtiotedoo respetivo Retetono Anual de Execução do PGRCC. |

49eS0 sim
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Rtlitório dt Governo Societário 2019. Cumprimento dat Orientações Lesais ~ ~'

Anexo ao Relatório de Análise n.s 1/2020 VianaPolis - Sociedade de
Desenvolvimento do Programa Polis em VifQa dó Castelo, S.A.

ORí6NTACAO Mma cumpre

p.

•)
J>1
C)

Oevwes eipecMs de Mtomieçáo
ln<keçáQdep1rtiterineufca(lapafacuwpiSwMtodos(MveiesdBin!Dm»çaoaqueaenÉtedesew>coneasuieltt.fwrneadamenteo$fele*voeaorepomde 
ánanceírs. a saber
Prestaçlo de çaranSes Inancem ou assunçdo de dtvidas ou paswvoede outras enúdades. mesmo nos casos em que assumam orpanóaçáo de grupo 
Graudeeieajçáodoeob)ee«)elKados lusbficaçào dos desviosjieij|osdos e eidicaçáo de medidas de oorreçáo apicadas ou a apicar 
Plary» de aMadei e ornamento, artuats e ptunanuan. vKtumdOM jlirK» de nvesUmento e as fomes de inarwiarnenio 

Orçamento anuai e piunanual _
DocumentoeanuM de pmslaçáo de contas ____
Retottrtos Wmaurae de exeoíçáo orçamental acompanhados doe letotonos do órgáo de Iscalzaçáo

Indicaçáo de ptatafonna ullzada psm oimprinwrito dos deveres de tansparáncto a tp» a entidade se eitoonea sujeita, nomoadarnento os reMrvoe a iritormaçáo a pfMlir anuaimento ao 
tdáar da ámçáo aoonata e ao púbico am geral sobre o modo como foi prosseguida a sua rnssáo, do grau de cumprimento dos seus obfeivos, de fonna como foi cunpMs a poWica de < 
responsabidadesodei. de desenvoMnwnto sustentável e 08 termos de prestaçáo do serviço púbico, e em que metida foi salvaguardada a sua competitMdade.deÉgnKlimBntB peia 
vto da nvesigaçáo. do desenvoMmanto. da inovaçáoe da Megraçâo de novas tecnologias no processo produtivo V

OBSERVAÇÕES (0)

rneimemer
Meçto *<•) wdeoço(s) oBado(8), induindo as Npwlgiçõei, no dMgeçâo doe segiinies elimintoo sobre a enidade:
Sede e. caso apicável. dema» elementos mencionados no ar1igo_171* do Código das Sociedades Comeroais 
Estatoios e regulamentos de fondortomenio dos orgáos õlou oomiMóet

^ õrgios estHutirtoe raepetwe etonn^ cuntoulstM. bem como as ra^peforee remunerações e ouioe benefidoe 
Oocumsráos dt proil^io dt rfi"lii arruda s coaojpicâvsl. as temHBHIi 
ObrlgaçOis dt serviço púUtoo a que a anidade asil sujada e ffe*y"M?sCTn^sfoelf 
Modelo de frianattnento sttoiacente e oe apoioe Inatoalioe recebidt» do Éttwá) nos úMmos tris exerddos

Praafoçio*SefWçePiÍòScooudeânlefefseOefa/fs#apdeivel) _________________________ ______________________ ________ _
Reforincte ao contrato celebrado com a enbdsde púbica que tenha cor^llado I enbdade a prestação de um serviço púbico ou de ntoresse geral, respeitanie i wraãw^áo dessa 

atividade

Relerénds á$ propostas de contrafeiakzaçio da prestação de serviço púbico apresentadas ao titular da função adonista e ao membro do governo responsável pelo respetivo setor de 
atividade, das quais deverão constar os seguNes elementos: Associação de metas quanbtattvas a custos permanentemento aucMáveis: Modelo de fnandsmenio, prevendo penibaçBati 

em caso de Incumprimento: Crtártos de avaiação e revisão contratuais: Parâmetros destinados a garanlr níveis adeqiados dt satislaçao dos utentes; Compattiidade com o esforço 
Inancero do Estado, tal como resuRa das afetações de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercido; Metodologias adotadas tendo em vista a metiorfa continua da 
qualdade do serviço prestado e do grau de sattefoção dos dentes ou dos utentes. A entidade deve apresentv evidinda do segutote

eteborouumapropcMideconidudzaciodapreiliolodeiervicopáhfco_________ _______ _____  . _ ______ L

torço t

essapwpoitifoiapresantedaaotttulardifoncioaciMáMieao menáuD do Governo resporteável pelo respelteo setor dt aMdade 
• proposta cumpre com todos os requtelM tegrii tMMoa no n * 1 do «Igo 48.* do RJSPE

50
SO
90

51

OAf.

$1
$1
91
82
82
52

52
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UTAM Anexo ao Relatório de Análise n.^ 1/2020 VianaPolis - Sociedade de
Desenvolvimento do Programa Polis em Viana do Castelo, S.A.

de Governo Societário 2019. Cumprimento dae Orienteçõee Legais

OWENTAÇAO PÁGINA CUMPRE OBSERVAÇÕES (0)

VW.

Indicaçáo quarto á competência para a determinaçáo da remunersçáo dm ârgSos sodais. dos membros da comissão executiva ou a<kninistrador delegado e dos déigenies da entidade

de de ínleresses. atuais ou potenciais, entre m membros de drgáos ou comissões societárias e a entidade.kterSiltcaçáo dos mecarúsmos adotados p^ prevenir a < 
desgnadamente na aprovação de despesas por si realzadas
EviderKiaçáo w nfwn^ de que resrtte inequtvDCO 0 (vmprimento por {M doe mernbros do òrgdo de administração do que dispõe 0 artigo 51.* do RJ^. isto è, de que se abstém de 

intenrir nas decisões que envolvani os seus pròprim intefesses designademcnto ru eprovaçáo de despesas por si realzadas

54

CoiHpQeictodacomgsáodeteaciodefr*'**—1}^ incluindo idertiMcio das peeeoee ejngutare» ou cote^ contratadas pera Iwpreetef apoio

BeecítciDdapoMcedeieiiiMaeíaçáDdosà«gl«deadminii>açõoe dejiacateeçáo
ÍnfcniiMQ»*rtomodocomoarernu)eraçfto*eslriiejradadetonoiapeiiniteoainbarnentodo$o^eÍivosdosmerTt)rosdôàrgáodeadrTiini$eãçáocomosofejeÍtewdelongoprazo

Referénde. se aphcável. á eiosléncia de uma componente variável da remuneraçáo. crilòrios de atríbteçáo e fdormaçáo sobre eventual impacto da avahaçáo de desempenho nesta 
componente
ExpidteçSo do dderimenlo do pagamento da componente vanável da remuneraçáo, com mençào do periodo de dHerimemo 
Parámelrm e lundanwnios deinidos fw conoato de gestáo para eleitei* eiribuiçáo de prènio

Refarênaa a ragimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os administradores e date em que foram aprovados em assembteia gerai, em terrrKM indlviduats

Oriruigeçáo tfes/temuAifações
trvácaçio do montante anual da remuneraçáo auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do õrgáo de admHsáaçáo da entidade, provenienfe da enidade, índuirKfo 
remuneraçáo fxa e variável c. retalivamente a este. mençáo és riferenies componentes que lie deram origem, podendo ser feia remissáo para ponto do retalório onde )á conste este

SBa59

59

Montantes pagos, por outras sodedades em ralaçáo de domimo ou de gn^ro ou que se encontrem sujeias a um dominio oorrun

Remuneraçáo paga sob a forma de partkspaçáo nos lucros atou de pagamento de prémios e motivos por que tais prémios e/oo partdpaçáo nos lucros foram concadidoB 

Indemnizações pagas ou devidas a ex-admaástradoras eMcuávos retabvamenta á cessaçáo das suas fonções durante o eitefciao
Indicaçáo <to mtmtenfe anual da lernuneraçáo auferida, de fonna agregada e EidMdual. pelos ineinbfos do órgáo de iscabaçáo da enbdade. podendo ser teia rernissáo para ponto do 
ratetório orvfe ji oonsts aste infonnaçáo

Indicaçáo da remuneraçáo no ano de referência dos membros da tmtè da assambteia geral II 60

55

55a 57

57

57

ssn

ssn

n.a.f.

nj.f.
nj.f.

n.a.f.

58

59

nj.f.

itai.

nj.f.
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UTAM Anexo ao Relatório de Análise n.s 1/2020
Desenvolvim<

d* Govtmo Sodttário 2019. Cumprímtnto das OdantaçÕM Ltgait

VtofiaRdto^ Sociedade de 
do Programa Polis em Viá^ÉíÒ Castelo, S.A.

orientaçAq PÁGINA CUMPRE OBSERVAÇÕES (0)

1. Macarwmos implementados peia enttdada para efeitos d< conH J da IransaçOes oom partes retodorudas e índícaçAo das bansações que foram sucatas a coiMeidBo de refer*r>cia 61 sim ' f

a) procetimaniM adotados em matária de aguMcOo de bens eiani rf; f 61 sàn
b) TraneecfteenMi ndeUiiÉ—iocerridoamcendiofles de mercado 1

S: - : ^ T
61 nAf.

c) Lista de fornecedores com tansações com a entidade que repreel [gn mais de 5% dos kxnedmenlos e serviços externos (no caso de oHrapassar 1 miMo de eupoeàtí sim

1. EiMfcgíBa adotadas egm de cuBBõi^iàftaMKtiadas ^ 62a64
2. PoltfcaspieaaapidaacoinvistaagataBi9«|Íphirtaemnamira.*pnfeg|.agqeteafrtaentaieataNeguaidaínonnesdequatdede S 64e65 sim

a)
Definição de uma poWca de responsabÉdade social e de desenvéltamnlo sustentável e dos termos do serviço púbico prestado. desigr>adamenle no imbilo da protoçlo dos

6Se66 sim

b)
Ditdçle de pofWicas adotadas para a promoçfto da protaçAo amBinlit e do respeio por pitaolpioe de tapaldide e ética empresarial, assim como as regras ImptalIMM tendo em 
vala 0 deeenvotvimenlD sustantavei

66e67 sim

c)
Adoçio de pianos de igualdade tendentes a afeançar lana efeSva igualdade de batamerito e de oportunidsdes enbe hornens a mulwes. a eirniur disoirnnaçAes e a pemiÉlir a
oonÃMie eitae a veta Deeeeot. taeAir e ONdeatanet 67e6B sim

d)
Retaileeta a meddas concretas no que respeita ao Pitaeipio da Igualdade do Género, conforme estabelecido no n * 1 da Resolução do Coneefio de Mnsboe n.* 19I3R3* 23 de 
fevereiro e a elaboraçio do retatúrio a que se refere 0 n.* 2 da Resoluçfto do Consetto de Minislros n * 18/2014, de 7 de março 68 sim

•)
ktenbfcaçto das poWicas de recureos hurnarK» definidas pela einpresa. as quais devem ser orientadas para a valorização do indivtduo. para 0 fortaiecirnento da rnotivaçlo e pare 0 

estimuto do aumento da produlíviâade. tratando com respeito e nlegridade oe seus trabatoadores e contrtoulndo abvamento para a sua valorização profissional 66e69 sim

0
Informação sobre a poMca de resportsabàdade económica, com referèncti aos moldes em que foi salvaguardada a compeMvidade da empresa, designadamenle peta via de 
investigação, inovação, desenvolvimento e da intogreçlo de novas lecnotogms no processo produtivo Reterénoia ao ptarío de ação pare o fulume a medidas de citação de valor para o . 

acionista (aumento da produbvidade. orientação para o cianto. redução da exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das atividades, etc.)
69 a 71 sim

•^1

I
I

r

frÍí“
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RM6rto d« Govtmo Societário 2019. Cumprimento des Orientaçóef Legais

Anexo ao Relatório de Análise 1/2020 VianaPolis - Sociedade de
Desenvolvimento do Programa Polis em Viana do Castelo, S.A.

ORIENTACAO PÁGINA CUMPRE OBSERVAÇOESíO.)

X AVMLMC40 DO GOVERNO SOOETÁ/OO
'■

. VWfci|tedpciaiodn»aiitodMíecoinwdiCOeeieafciJMisiiNiiBW^áee>xitoiepiálca de governo lodslÉrto.alraiíé» da MenWcaçlo das medkfastpeiwMs 00

OTIHBfNV» fW CHB fvOOffWBÇBO wm MCHHB»
nn■■■

a) Infcnneçêo que pennta alerír o cumprimento da rworasndecáo ou refnojsáo para o ponto do reletorio onde a questto é desenvcAnda (capiluto. titoio. ponto. páge>a) 72a75 sim
.. Em caeo de ntoojnprimento ou caTprimentopafdai.JuaWc»çao pera assa qconáncãeidentificaçáo de eventual ntocafésntoallemativo adotado pela entidade para efettos de

prossecução do mesmo obieevo da recomendaçáo
72a75 sim

2 OuVm InfermeçOes: e erStdade deverá famecer quaisquer etementos ou totonnaçOes ad>oona>s que, náo se enconvando vertidas nos pontos anteriores, sejam retevartes para a
compreensão do modelo e das prálicas de governo adotadas ‘

75 na.f.

xr. ANEXOS

OentonsVação não inancera relativa ao exerdeíD de 2019 que deverá oonlar ntormação reiaSva ao desempenho e evolução da enWade quanto a questoes antoientais. socteis e
1. relaivas aos Vabatoadores. igualdade de género, não dscrirranação. respNto pelos direitos humaix». combale á comjpção e lentaSves de suborno (vide artigo 66 *-6 do CSC) (caso

apicável)

1
1 Anexo 1 na.f

2. Ala ou exeitoda ata da reunião do órgão de aduaioSação em que hap sido defcberada a aprovação do RGS 2019 fmmW akn
3 ReÉetoriodoóigãodeãicaÉzaçãoaquesere<areon.*2doarSgo54«doRJSPE Anawlll alm
4 Dedaraçtes a quase refere oarágo 52^ do RJSPE Anexo IV sim
g Ala de reunião da Assembleia Geral, Oeiieração Unânime por Escrito ou Despacho que contemple a aprovação dos documentos de prestação de contas (ai se índuindo o R(jS)

refeVvos 80 eisrcicio de 2018 por parle dos libJtves da fimção acionista ArtoxoV sim
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