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Relatório de boas práticas de governo 
societário - ano de 2014 

 
 
Exmos Senhores, 

 

A Lei nº 50/2012 de 31 de agosto aprovou o regime jurídico da atividade empresarial local e 

das participações locais. 

A EPRM -Escola Profissional de Rio Maior, Lda., EM, adiante designada por ‘EPRM’, pelo facto 

de o seu capital social ser maioritariamente (80%) subscrito pelo Município de Rio Maior, está 

enquadrada no Sector Empresarial Local e, como tal, teve de adequar os seus Estatutos 

conforme disposto no nº 1 do artigo 70º daquele diploma legal. 

Por sua vez, o Decreto-lei nº 133/2013 de 3 de outubro, estabelece os princípios e regras 

aplicáveis ao sector público empresarial, com vista a promover a melhoria do desempenho da 

atividade pública empresarial e aprova o novo regime jurídico do setor público empresarial. 

E é, nos termos do nº 1 do artigo 54º, que vimos apresentar o relatório de boas práticas de 

governo societário, do qual consta informação atual e completa sobre todas as matérias 

reguladas no capítulo II daquele diploma legal. 

 

Função acionista 

A EPRM é uma sociedade sob a forma comercial, mais concretamente uma sociedade por 

quotas em que os detentores do capital social são as seguintes entidades: 

- Município de Rio Maior, com uma quota no valor nominal de 4.000€, representativa de 80% 

do capital social; 

- Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior, com uma quota no valor nominal de 

500€, representativa de 10% do capital social; 

- Associação dos Produtores Agrícolas da Região de Rio Maior, com uma quota no valor 

nominal de 500€, representativa de 10% do capital social. 

A função acionista nesta empresa é assegurada pelo Município de Rio Maior, considerando 

que o artigo 24º dos Estatutos estabelece que “Compete à Câmara Municipal de Rio Maior 

definir as orientações estratégicas, estabelecendo os objetivos a prosseguir pela EPRM”. 

O titular da função acionista participa de modo informado e ativo nas assembleias gerais da 

empresa, tendo sido aprovado na Assembleia Geral de 28/03/2013 que a presidência da 

Mesa da Assembleia Geral fosse desempenhada pelo representante do sócio maioritário que, 

neste caso, é o Município de Rio Maior. 
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Objetivos 

A EPRM cumpre a missão e os objetivos que lhe estão fixados, nomeadamente o ensino 

profissional e elabora planos de atividades e orçamento adequados aos recursos e fontes de 

financiamento disponíveis. 

 

Obrigações de divulgação 

Todas as informações sujeitas a divulgação pública, nomeadamente as previstas no artigo 

44º do Decreto-lei nº 133/2013 de 3 de outubro, são objeto de divulgação através do sitio da 

internet da EPRM, www.eprm.pt, no separador ‘Institucional’. 

 

Transparência 

A informação referida nos números e artigos anteriores é publicitada no sítio na Internet da 

EPRM e, através da DGAL, no sítio na Internet da Unidade Técnica de Acompanhamento e 

Monitorização do Sector Público Empresarial, criada pelo Decreto-lei nº 133/2013 de 3 de 

outubro e com enquadramento funcional definido no Decreto Regulamentar nº 1/2014 de 10 

de fevereiro. 

 

Prevenção da corrupção 

A EPRM cumpre a legislação e a regulamentação em vigor ao ter aprovado um ‘Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas’. 

Não foi elaborado um relatório anual por não terem ocorrido ocorrências de factos 

mencionados na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro. 

 

Padrões de ética e conduta 

A EPRM adota um código de ética que contempla comportamentos éticos e deontológicos, 

procedendo à sua divulgação por todos os seus colaboradores, clientes, fornecedores e pelo 

público em geral. 

Por outro lado, a EPRM trata com equidade todos os seus clientes e fornecedores e demais 

titulares de interesses legítimos, designadamente colaboradores da empresa, outros credores 

que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma 

relação jurídica com a empresa. 

 

Prestação de serviço público ou de interesse geral 

A EPRM, como uma empresa primordialmente vocacionada para a Gestão de Serviços de 

Interesse Geral, no âmbito da respetiva atividade (ensino profissional), contratualiza com a 

estrutura do QREN, POPH-Programa Operacional do Potencial Humano, eixo n.º 1 

«Qualificação inicial de jovens», tipologia de intervenção n.º 1.2 «Cursos profissionais», para 

a região de convergência do Alentejo, a prestação deste serviço, associando metas 

quantitativas a custos permanentemente auditáveis, modelo de financiamento, prevendo 

penalizações em caso de incumprimento e critérios de avaliação e revisão contratuais. 

 

http://www.eprm.pt/
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Responsabilidade social 

A EPRM prossegue objetivos de responsabilidade social e ambiental, a proteção dos 

consumidores, o investimento na valorização profissional, a promoção da igualdade e da não 

discriminação, a proteção do ambiente e o respeito por princípios de legalidade e ética 

empresarial. 

 

Política de recursos humanos e promoção da igualdade 

A EPRM implementa políticas de recursos humanos 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. 

A EPRM adota 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. 

 

Independência 

Os membros do Conselho de Gerência da EPRM abstêm-se de intervir nas decisões que 

envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si 

realizadas. 

 

Participações patrimoniais 

No início de cada mandato, os membros do Conselho de Gerência da EPRM declaram à 

Câmara Municipal de Rio Maior, ao órgão de fiscalização, bem como à Inspeção Geral de 

Finanças, 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. 

 

Rio Maior, 05 de fevereiro de 2015 

O Conselho de Gerência 
 

João António Lopes Candoso  

Adelino da Costa Bernardes  

Sérgio Mendes Gonçalves  
 


