
 
 

Princípios de Bom Governo  
 

Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita 

A EDM, na sua qualidade de empresa do Setor Empresarial do Estado, está sujeita 
aos diversos procedimentos em vigor para este setor, nomeadamente o dever de 
informação à Direção-Geral do Tesouro e Finanças e à Inspeção-Geral de 
Finanças. 

Internamente, existem regulamentos relativos à estrutura orgânica, delegação de 
competências, plano de pensões, despesas de saúde, assiduidade, seguro de vida. 

No que se refere ao “Contrato de concessão do exercício da atividade de 
recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas”, aprovado pela Resolução 
do Conselho de Ministros nº 93/2001, de 9 de agosto, e renovado por mais 4 anos 
pela RCM nº62/2011, de 15 de dezembro, a empresa tem as obrigações nele 
estipuladas. 
Os regulamentos internos e normas são divulgados pelos trabalhadores. Alguns 
estão colocados no sitio da internet da empresa, www.edm.pt. 

 
 

Transacções relevantes com entidades relacionadas 

No exercício de 2014, a EDM não realizou qualquer negócio ou operação com 
empresas participadas que se possam considerar relevantes em termos 
económicos. 

 

Outras transações  

No âmbito dos projetos de recuperação ambiental a empresa seguiu os 
procedimentos relativos à legislação sobre contratação pública, os quais a partir de 
29 de julho de 2008 seguem o disposto no novo Código dos Contratos Públicos. 

Nas outras aquisições os procedimentos adotados variam conforme a relevância 
das aquisições, sendo usadas quer a adjudicação precedida de consulta prévia, 
quer o ajuste direto. 

As transações ocorridas verificaram-se em condições de mercado. 

Em 2014 registaram-se transações superiores a 1 milhão de euros, associadas a 
empreitadas relativas aos projetos, com a entidade FR3E – Energia e Novas 
Oportunidades, Lda. 

 

Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios 
económico, social e ambiental 

§-“Estratégias adotadas” 

 No domínio técnico-ambiental: 

 Prosseguir, no quadro do contrato de concessão, renovado em 21 de 
agosto de 2012 por um período de mais 4 anos nos termos previstos na 
RCM nº 62/2011, de 15 de dezembro, as ações de recuperação 
ambiental das áreas mineiras abandonadas, maximizando o número e 
montante de candidaturas aos fundos comunitários face aos recursos 



 
 

nacionais afetos – Realizadas 5 novas candidaturas para projetos de 
recuperação ambiental no âmbito da 4ª fase do POVT/QREN; 

 Garantir, em concertação com o Governo Português, a sustentabilidade 
desta atividade, designadamente ao nível da sua continuidade no futuro 
quadro comunitário de apoio (horizonte 2014-2020), assim como ao 
nível da garantia do plano de financiamento da concessão – Garantida 
a manutenção de uma linha de financiamento comunitário dedicada à 
Recuperação Ambiental de Áreas Mineiras Degradadas no âmbito do 
Portugal 2020; 

 Desenvolver as atuações ao nível da segurança em antigas zonas 
mineiras, de acordo com o plano estabelecido pela DGEG, enquanto 
entidade com competência na matéria – Realização de 10 novas 
intervenções de segurança em antigas zonas mineiras; 

 Promover a valorização e sustentabilidade económica das áreas 
recuperadas, por via do envolvimento de entidades e associações locais 
– Foram iniciados 2 novos protocolos de cedência de antigas áreas 
mineiras reabilitadas com as respetivas autarquias; 

 Desenvolver estudos e prestar serviços nos domínios das geociências, 
ciências da engenharia e ambiente, bem como cooperar com outras 
entidades, no país ou no exterior, numa ótica de exportação de serviços 
– Realizadas 2 candidaturas a projetos de investigação na área 
ambiental em cooperação com entidades públicas e privadas nacionais. 

 No domínio dos Recursos Minerais: 

 Promover o reforço da intervenção no aumento do conhecimento do 
potencial geológico nacional, na fase de prospeção e pesquisa de 
recursos minerais preferencialmente através da participação em 
consórcios com empresas nacionais e internacionais – Efetuados 2 
novos requerimentos para atribuição de direitos de prospeção e 
pesquisa em novas áreas no território nacional; 

 Desenvolver iniciativas na fase de valorização e aproveitamento 
económico dos recursos minerais, preferencialmente através de 
consórcios, apostando na avaliação de projetos com potencial 
identificado e na participação em investimentos com sustentabilidade 
demonstrada – Conclusão de um aditamento a um acordo de parceria 
com empresa nacional para o desenvolvimento de um novo depósito de 
cobre e zinco na Faixa Piritosa Ibérica – Consórcio EDM/SOMINCOR 
bem como iniciadas novas negociações para o estabelecimento de 
novo consórcio com empresa estrangeira para o desenvolvimento de 
forma conjunta da área de prospeção e pesquisa de cobre e zinco - 
Monte das Mesas; 

 Estabelecimento de atividades de cooperação preferencial com os 
países da CPLP nos domínios da prospeção e pesquisa e 
aproveitamento de recursos – Iniciados contatos para realização de 
estudos e serviços para prospeção e pesquisa de recursos minerais 
com entidades públicas e privadas em Timor, Angola e Moçambique; 

 Promoção de programas de formação especializada para a Indústria 
Extrativa – Desenvolvido um Plano de formação para técnicos e 
quadros inferiores e médios de Indústria Extrativa em Moçambique; 



 
 

 Participar em ações de promoção e valorização do património 
geológico-mineiro nacional – Presença nos maiores eventos 
internacionais quer do setor mineiro quer da área ambiental em 
cooperação quer com entidades públicas do setor - DGEG e LNEG quer 
com empresas e entidades privadas no sentido de captar o interesse de 
novos investidores para o país. 

 No domínio da estrutura e da organização da empresa: 

 Melhorar a organização reforçando as competências técnicas e as 
"melhores práticas" de gestão; 

 Identificar, desenvolver e implementar metodologias que permitam a 
otimização e simplificação do processo de gestão de projetos;  

 Otimizar a gestão dos ativos – Realização de um programa de 
fiscalização e manutenção anual dos ativos imobiliários da EDM 
espalhados por todo o país; 

 Desenvolver uma cultura organizacional orientada para a excelência do 
desempenho, tendo em atenção as dimensões económica, ambiental, 
social e ética. 

 

§-“Grau de cumprimento das metas fixadas” 

Pese embora as estratégias adotadas estejam dependentes dos meios financeiros 
colocados à disposição pelo Estado Português, da confrontação das propostas 
oportunamente apresentadas e constantes do Plano de atividades e Orçamento 
para 2014, com os resultados obtidos, conclui-se que, no âmbito estrito das 
respetivas competências e responsabilidades do Conselho de Administração e 
numa ótica de utilização racional dos recursos financeiros à disposição, os objetivos 
visados foram alcançados, como se evidencia designadamente pelos valores dos 
resultados líquidos registados.  

Relativamente aos objetivos estratégicos setoriais e organizacionais, a EDM 
considera que os mesmos estão cumpridos uma vez que atendendo às 
disponibilidades financeiras colocadas à disposição da empresa pelo Estado 
Português para esse efeito, nomeadamente no âmbito da atividade desenvolvida 
através do contrato de concessão para a Recuperação Ambiental de Áreas 
Mineiras Degradadas e considerando ainda os prazos estabelecidos para os 
diversos projetos em curso, as mesmas foram aplicadas a 100% no âmbito das 
obrigações estabelecidas. 

 

§-“Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, 
financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade” 

A eficiência económica, financeira, social e ambiental tem constituído uma meta da 
atividade da EDM com vista a garantir a sua sustentabilidade. 
Para alcançar este objetivo têm vindo a ser prosseguidas politicas de rigor e 
contenção na aplicação dos fundos da empresa e de diversificação do seu “core”, 
cujo enquadramento estratégico se apresenta no ponto relativo a estratégias 
adotadas. 
O seu desenvolvimento em políticas mais detalhadas consta do capítulo VI - 
Perspetivas futuras do Relatório e Contas, o qual sintetiza as ações a desenvolver 



 
 

incluídas no Plano e Orçamento para 2015, oportunamente apresentado para 
aprovação pelos acionistas. 
Prevê-se que a EDM reforce o seu posicionamento quer no domínio técnico - 
ambiental quer no dos recursos minerais, assumindo-se como um centro de 
competências capaz de aplicar as melhores práticas de remediação ambiental nas 
áreas mineiras e de mobilizar os agentes internos para uma atuação mais ativa no 
conhecimento, aproveitamento e valorização dos recursos minerais nacionais. 
Especificamente no âmbito da sustentabilidade a EDM tem procurado desenvolver 
várias iniciativas tais como: 
- Igualdade de oportunidades e estabelecimento de políticas de remuneração por 
categorias profissionais; 
- Redução de pegada ambiental pela empresa, nomeadamente ao nível de 
introdução de medidas de eficiência energética, reciclagem e uso eficiente de 
recursos; 
- Colocação nas peças dos concursos de critérios de seleção de cariz ambiental; 
- Cláusulas de salvaguarda de cumprimento de normas ambientais e de segurança; 
- Intenção de privilegiar os fatores de emissão de CO2 e consumo na substituição 
das viaturas; 
- Selecionar fornecedores certificados; 
- Promover a participação dos trabalhadores em ações de valorização profissional 
nas vertentes ambiental e mineira tais como, como congressos, workshops, 
simpósios e jornadas temáticas; 
- Fomentar a investigação e a inovação; 
- Desenvolvimento de ações que visem a promoção dos serviços e as atividades 
desenvolvidas pela EDM com o objetivo de angariar novas receitas através da 
prestação de serviços técnicos nestas vertentes;  

§-“Identificação dos principais riscos para a atividade e para o futuro da 
empresa” 

A estratégia de diversificação adotada com o reforço da intervenção na vertente de 
Recursos Minerais visa, também, proporcionar à empresa melhores condições de 
sustentabilidade face à tarefa principal até agora desenvolvida, assente na área de 
remediação ambiental, no quadro do contrato de concessão celebrado com o 
Estado ao abrigo do decreto-lei nº 198-A/2001 de 6 de julho, renovado por mais 4 
anos através da RCM nº62/2011, de 15 de dezembro. 

Importa ter presente que o lançamento de novos projetos de remediação ambiental 
já anteriormente identificados e integrantes do documento acordado com os 
Ministérios da Economia e Inovação e do Ambiente e Ordenamento do Território 
(Documento Enquadrador - Recuperação do Passivo Ambiental Eixo Prioritário III- 
POVT, Grupo de Trabalho Despacho 28176/2007 de 14 de dezembro, MAOTDR e 
MEI), está condicionado à afetação que seja possível garantir de recursos 
financeiros para cobrir as componentes nacionais, envolvendo também as 
despesas não elegíveis aos fundos estruturais. 

Sublinhe-se que a EDM participou ativamente nos trabalhos referentes à 
preparação do Novo Quadro Estratégico Europeu 2014-2020, designadamente no 
que respeita ao novo instrumento enquadrador do futuro período de programação 
(Acordo de Parceira entre Portugal e a Comissão Europeia), no qual a EDM propôs 
a inclusão de uma ação específica para a recuperação ambiental das minas 
degradadas e abandonadas integrada no objetivo temático 6 – “Proteger o 
ambiente e promover a eficiência dos recursos”, que proporcionasse a continuação 
do programa atual. 



 
 

§-“Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão 
empresarial 

a) Responsabilidade social – Política de responsabilidade social e de 
desenvolvimento sustentável e os termos do serviço público prestado, 
designadamente no âmbito da proteção dos consumidores. 

Responsabilidade social, designadamente, garantia da promoção da igualdade de 
oportunidades, de respeito pelos direitos humanos e da não discriminação; gestão 
adequada do capital humano da empresa e adoção de práticas ambientalmente 
corretas 

De facto, a estratégia da EDM: 

 Observa os princípios da responsabilidade social traduzidos 

 Na garantia de promoção da igualdade de oportunidades e no 
respeito pelos direitos humanos e de não discriminação; 

 Na gestão adequada do capital humano da empresa, em que a EDM 
tem procurado valorizar e premiar o desempenho dos seus 
colaboradores, dentro das limitações existentes. Existe também um 
conjunto de seguros dos ramos saúde, vida e acidentes. A Empresa 
tem em vigor, desde 1990, um plano de pensões com o objetivo de 
complementar a pensão da segurança social. Este plano, que era de 
benefício definido, foi alterado em 2006 para um plano de 
contribuição definida e simultaneamente contributivo; 

 E, principalmente, na adoção de práticas ambientalmente corretas; 

A EDM dá cumprimento às orientações sobre o princípio da igualdade do género, 
no âmbito das suas competências, na medida em que a estrutura de pessoal da 
empresa reflete-se na seguinte repartição: 42% do sexo feminino e 58% do sexo 
masculino. A Empresa também faculta apoio médico no local de trabalho, seguro de 
saúde e seguro de vida. 

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

 Promove o desenvolvimento sustentável, pois os princípios orientadores 
de desenvolvimento que estão em consonância com os princípios básicos 
do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, éticos e de boa gestão, são os 
seguintes: 

 Assegurar a eficácia das ações segundo as melhores práticas, 
garantindo o cumprimento dos requisitos da Concessão que servem 
de suporte à sua missão, objetivos e gestão. 

 Promover a aprendizagem, adaptabilidade e inovação tendo em 
atenção a redução, prevenção e minimização dos impactes 
ambientais das ações. 

 Garantir a transparência e o “Bom Governo” através da 
comunicação, diálogo e participação com os stakeholders da 
empresa, em particular as comunidades locais, potenciando a 
salvaguarda dos seus interesses. 

 Conciliar os interesses comuns entre os municípios e regiões das 
áreas mineiras a recuperar e os objetivos da EDM, dado que ambos 



 
 

os interesses se relacionam com as necessidades de conservação 
da natureza, a segurança e a gestão do bem público, e a gestão e o 
planeamento do território nacional. A EDM comunica com estas 
instituições através de reuniões ao longo do todo o ciclo de vida de 
cada um dos projetos de recuperação ambiental, sendo de realçar a 
instituição de um diálogo profícuo no sentido da dupla contribuição 
para a recuperação das áreas mineiras degradadas mas 
principalmente da valorização sócio-económica das áreas 
recuperadas. 

 E rege-se pelos princípios da missão de serviço público, que contribuem 
para o bem comum e é fonte inequívoca de orientação das práticas de 
Responsabilidade Social e da sua avaliação, na medida em que na génese 
da sua principal atividade estão integrados objetivos de Responsabilidade 
Social associados à recuperação ambiental mineira e valorização 
socioeconómica das minas abandonadas, que dão consistência inegável à 
contribuição da EDM para a Sustentabilidade. 

 

c) Adoção de planos de igualdade de tratamento e oportunidades, de forma a 
eliminar as descriminações e a permitir a conciliação da vida pessoal, 
familiar e profissional. 

 
Na garantia de promoção da igualdade de oportunidades e no respeito 
pelos direitos humanos e de não discriminação; 
Na gestão adequada do capital humano da empresa, em que a EDM tem 
procurado valorizar e premiar o desempenho dos seus colaboradores, 
dentro das limitações existentes. Existe também um conjunto de seguros 
dos ramos saúde, vida e acidentes. A Empresa tem em vigor, desde 1990, 
um plano de pensões com o objetivo de complementar a pensão da 
segurança social. Este plano, que era de benefício definido, foi alterado em 
2006 para um plano de contribuição definida e simultaneamente 
contributivo. 

 
d) Medidas adotadas pela empresa no que respeita ao Princípio da Igualdade 

do Género, conforme estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 19/2012, 23 de fevereiro. 
 
A EDM dá cumprimento às orientações sobre o princípio da igualdade do 
género, no âmbito das suas competências, na medida em que a estrutura de 
pessoal da empresa reflete-se na seguinte repartição: 42% do sexo feminino e 
58% do sexo masculino. As medidas concretas assumidas pela EDM focam 
atingir um equilíbrio entre géneros no quadro de pessoal, estando subjacente a 
não discriminação na admissão, que embora esteja limitada pelas disposições 
legais para o setor empresarial do Estado, tem tido como resultado que o 
quadro de pessoal tenha 42% de mulheres. A Empresa também faculta apoio 
médico no local de trabalho, seguro de saúde e seguro de vida. 

 

 
e) Políticas de recursos humanos definidas pela empresa, as quais devem 

ser orientadas para a valorização do individuo, fortalecimento da 
motivação e estímulo da produtividade, tratando com respeito e 
integridade dos seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a sua 
valorização profissional. 



 
 

Na empresa os colaboradores são tratados com respeito, urbanidade e 
integridade. 
A empresa tem, na medida do possível e das restrições a que está sujeita, 
promovido a valorização profissional através da atribuição de funções, 
formação e participação em conferências e congressos. 

 

f) Responsabilidade económica - 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. Planos de ação para o futuro. Criação de valor para o 
acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da 
exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e 
sociais das atividades, etc.). 

No Plano de Atividades para 2015, oportunamente apresentado, foram identificados 
vários projetos e iniciativas de alcance estratégico, com vista a consolidar a 
atividade da empresa e a garantir a sua sustentabilidade a longo prazo. No item 
”Perspetivas futuras” do Relatório e Contas procede-se ao enquadramento 
estratégico dessas ações. 

 

 

Avaliação do cumprimento dos princípios de bom governo  
 

 

As caraterísticas específicas da empresa – acionista único; atividade operacional 
centrada no cumprimento dos objetivos definidos no “Contrato de concessão para a 
recuperação ambiental de áreas mineiras degradadas” (Decreto-Lei nº 198-A/2001, 
de 6 de julho) e sua “dimensão”, levam a considerar que a empresa cumpre com o 
espírito dos Princípios de Bom Governo previstos na RCM nº 49/2007, de 28 de 
março sem necessidade de invocar quaisquer exceções. 

No âmbito das suas obrigações a empresa prepara e disponibiliza a seguinte 
informação: Plano de Atividades e Orçamento Anual; Relatório de Gestão e Contas; 
Relatório semestral da concessão; Relatório de controlo trimestral de execução da 
atividade da sociedade. 

Esta informação é, sempre que pertinente, acompanhada de pareceres do ROC e 
dos auditores externos da empresa. 

A informação financeira é disponibilizada no sítio de internet da Empresa através 
dos Relatórios e Contas anuais. 

Toda a informação relativa ao Governo da Sociedade está disponível no sítio de 
internet da empresa, incluindo as remunerações dos membros dos órgãos sociais e 
outros benefícios bem como no site da DGTF. 

No que se refere aos concursos públicos, os mesmos são objeto de adequada 
divulgação conforme estipula a legislação aplicável. A EDM aderiu à plataforma 
eletrónica de contratação pública www.saphetygov.com. 

A empresa disponibiliza ainda, através do seu sítio de internet, informação 
detalhada sobre os projetos de recuperação ambiental, nomeadamente no que se 
refere à tramitação dos respetivos processos administrativos e fases de execução 
dos mesmos. 

 

http://www.saphetygov.com/


 
 

A EDM é uma empresa em que o acionista único é o Estado Português. A atividade 
principal da empresa nos últimos anos é a recuperação ambiental de áreas 
mineiras degradadas mediante contrato de concessão com o Estado e outros 
projetos desenvolvidos e financiados em articulação com a DGEG por verbas 
provenientes de royalties. 

 

Código de Ética 
 

O Código de Ética, aprovado em 2006, aplica-se a todos os colaboradores de modo 
a garantir um conjunto de normas éticas, sendo de salientar os seguintes aspectos: 

 Actuação pautada por princípios de igualdade, integridade e dignidade; 

 Garantia do respeito pelos direitos humanos; 

 Cumprimento de determinadas regras no relacionamento com fornecedores e 
entidades terceiras. 

 

Este Código está disponível em www.edm.pt. 

 

http://www.dgtf.pt/ResourcesUser/SEE/Documentos/see_edm/edm_22_11_2011_codigo_etica.pdf
http://www.edm.pt/

