Sociedade Gestora do Parque Tecnológico de Moura, E.M., S.A.

CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DE BOM GOVERNO
A gestão da Lógica – Sociedade Gestora do Parque Tecnológico de Moura, E.M., S.A., respeita
as práticas de Bom Governo das Empresas do Sector Empresarial Local conforme determina o
Decreto-Lei nº 133/2013 de 3 de Outubro. No quadro seguinte procura-se dar conta desse
cumprimento efetivo relativamente à atividade prosseguida em 2013:
Princípios
Cumprimento
Fundamentação
Cumprimento,
enunciação
e
A Lógica EMSA cumpre a sua missão e
divulgação, da missão, objetivos e
os objetivos fixados de forma
políticas
que
tenham
sido
económica, financeira, social e
determinadas por si, de forma
ambientalmente eficiente. Anualmente
económica, financeira, social e
é apresentado, no Relatório e Contas,
ambientalmente eficiente, atendendo

uma
avaliação
da
atividade
a parâmetros exigentes de qualidade,
desenvolvida. A divulgação da missão
procurando salvaguardar e expandir a
da Lógica EMSA, dos seus objetivos e
sua competitividade, com respeito
das políticas desenvolvidas é realizada
pelos
princípios
fixados
de
através do seu Relatório e Contas anual
responsabilidade
social,
e sítio da empresa.
desenvolvimento
sustentável
e
A empresa elabora ainda relatórios
satisfação das necessidade da
trimestrais de execução orçamental e
coletividade.
de cumprimento dos objetivos
propostos anualmente, que são
divulgados aos acionistas.
Elaborar planos de atividades e
A Lógica EMSA elabora anualmente o
orçamentos adequados aos recursos e
seu plano de atividades e orçamento
fontes de financiamento disponíveis,

de acordo com os recursos e fontes de
tendo em conta a sua missão e dos
financiamento
disponíveis
e
objetivos definidos.
considerando a sua missão e objetivos
definidos.
Definir
estratégias
de
A Lógica EMSA tem definidas as
sustentabilidade
nos
domínios
estratégias de sustentabilidade nos
económico, social e ambiental,

domínios
económico,
social
e
estabelecendo os objetivos a atingir e
ambiental, estabelecendo os objetivos
os respetivos instrumentos de
a atingir no Plano Estratégico
planeamento, execução e controlo.
2012/2016 e nos Planos e Orçamentos
anuais.
Tratamento
com
respeito
e
A Lógica EMSA aposta na formação dos
integridade de todos os trabalhadores
seus colaboradores, desenvolvendo as
e contribuir para a sua valorização

suas competências e potenciando
pessoal. Garantia de igualdade de
novos desafios e oportunidades
tratamento e de oportunidades entre
profissionais internas. A Lógica EMSA
homens e mulheres
elabora anualmente um Plano de
formação onde permite aos seus
colaboradores alargarem o seu
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Tratar com equidade todos os
clientes, fornecedores e demais
titulares de direitos legítimos.
Estabelecer e divulgar procedimentos
adotados no que se refere a aquisição
de bens e serviços e adotar critérios
de adjudicação, assegurando a
eficiência das transações realizadas e
a igualdade de oportunidades para
todos os interessados habilitados para
o efeito.

Reporte de informação anual à tutela
e ao público em geral, de como foi
prosseguida a missão, grau de
cumprimento dos objetivos, forma de
cumprimento
da
política
de
responsabilidade
social
e
de
desenvolvimento sustentável de
forma
salvaguardada da sua
competitividade.
Órgãos
de
administração
e
fiscalização ajustados à dimensão e
complexidade da empresa, de forma a
assegurar a eficácia do processo de
tomada de decisão e a garantir um
efetiva capacidade de supervisão, não
devendo exceder o número de
membros em empresas privadas de
dimensão equivalente e do mesmo
sector de atividade.







portefólio de conhecimentos e
competências através da frequência de
formações internas e externas.
A Lógica EMSA aposta na partilha da
estratégia
da
empresa
pelos
colaboradores. Os Planos e Orçamentos
e Relatório de Atividades são efetuados
em parceria com os colaboradores.
A Lógica EMSA é sensível no que diz
respeito à conciliação da vida pessoal,
familiar
e
profissional
dos
trabalhadores.
A Lógica EMSA respeita a legislação
vigente referente à matéria de
aquisição de bens e serviços, Código
dos Contratos Públicos, e possui
procedimentos internos transparentes,
consubstanciado no Sistema de
Qualidade da NP EN ISO/IEC
17025:2005 da empresa, pautados pela
adoção de critérios de adjudicação
orientados por princípios de igualdade
de oportunidades para todos os
interessados e habilitados para o
efeito. Quando aplicável, é divulgada a
informação referente à adjudicação de
aquisição de bens e serviços no portal
da internet dedicado aos contratos
públicos e outras entidades e
organismos obrigatórios pela legislação
vigente.
A Lógica EMSA efetua o reporte e
divulgação da avaliação da atividade
desenvolvida pela empresa durante o
ano, no Relatório e Contas anual, no
sítio da empresa e no boletim
Municipal de Moura.

A Lógica EMSA cumpre integralmente o
disposto na legislação aplicável. A
dimensão dos órgãos de administração
e fiscalização estão perfeitamente
ajustados à complexidade da Lógica
EMSA assegurando a eficácia do
processo de tomada de decisão e
garantindo uma autêntica capacidade
de supervisão enquadrada no setor em
que se insere.
Cabe ao Fiscal único efetuar auditorias
regulares e sistemáticas às contas da
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Divulgar publicamente em cada ano,
nos termos da legislação aplicável, as
remunerações totais, variáveis e fixas,
auferidas por cada membro do órgão
de administração e do órgão de
fiscalização.
Ter um modelo de governo que
assegure a efetiva segregação de
funções de administração executiva e
de fiscalização, devendo, no caso da
empresas de maior dimensão e
complexidade, a função de supervisão
ser responsabilidade de comissões
especializadas, entre as quais a
comissão de auditoria ou uma
comissão para as matérias financeiras,
de acordo com o modelo adotado.
Divulgar anualmente as transações
que não tenham ocorrido em
condições de mercado, bem como
uma lista dos fornecedores que
representem mais de 5% do total dos
fornecimentos e serviços externos, se
esta percentagem corresponder a
mais de um milhão de euros.

Conduzir com integridade os negócios
da
empresa,
devendo
ser
adequadamente formalizados, não
podendo ser praticadas despesas
confidenciais ou não documentadas.

Existência de código de ética e de
conduta que contemple exigentes
comportamentos
éticos
e
deontológicos e proceder à sua
divulgação.





N.A.





empresa e emitir os respetivos
relatórios.
A divulgação pública das remunerações
totais, variáveis e fixas, auferidas por
cada membro dos diversos órgãos
sociais é realizada através do sítio da
empresa, bem como a identidade e os
elementos curriculares de todos os
órgãos sociais.
O modelo de governo da Lógica EMSA
assegura a efetiva segregação de
funções de administração e fiscalização
consubstanciado no Sistema de
Qualidade da NP EN ISO/IEC
17025:2005 da empresa . É composto,
de acordo com os Estatutos da
empresa pelos seguintes órgãos
sociais: a Assembleia-Geral; o Conselho
de Administração,
Fiscal Único e
Conselho Científico e Tecnológico.
Sempre que existirem transações que
não tenham ocorrido em condições de
mercado, bem como transações com
fornecedores que representem mais de
5% do total dos fornecimentos e
serviços externos, se esta percentagem
corresponder a mais de um milhão de
euros, a Lógica EMSA divulgará essa
informação no Relatório e Contas anual
e no sítio da empresa, nos termos
legais.
Os membros dos órgãos sociais da
Lógica EMSA têm pleno conhecimento
das normas relativas à abstenção de
participar na discussão e deliberação
de decisões que envolvam os seus
próprios interesses.
Foi elaborado um Plano de Prevenção
de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas, o qual visa reforçar o
compromisso individual de cada
colaborador
e
Conselho
de
Administração com as boas práticas no
que respeita a relações com terceiros.
Existe um Compromisso Deontológico
que é conhecido e aceite por todos os
funcionários e membros dos órgãos
socias da Lógica EMSA, bem como um
Compromisso Deontológico – Visitantes
que é divulgado e aceite por todos os
clientes, fornecedores e público em
geral antes de ser efetuada qualquer
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Cumprimento
das
normas
e
regulamentos aplicáveis e divulgação
da informação relevante.



visita ao Laboratório da empresa. O
compromisso Deontológico encontrase disponível no Sistema de Gestão
Documental Interno da empresa.
No
entanto,
encontra-se
em
elaboração um código de ética e de
conduta por unidade operacional da
empresa.
A Lógica EMSA, cumpre todas as
normas e regulamentos aplicáveis.
Toda a informação relevante é
divulgada no sítio da empresa e
disponibilizada às entidades com
responsabilidades
inerentes
à
informação.
A
Lógica
EMSA
cumpre
os
regulamentos e legislação vigente de
comparticipação nacional, regional e
fundos estruturais das atividades em
curso, quando aplicável.
A Lógica EMSA possui um laboratório
de ensaios acreditados pela NP EN
ISO/IEC 17025:2005, para realização de
ensaios das normas IEC 61215:2005 e
IEC 61646:2008, como tal, é ainda alvo
de uma auditoria interna e outra
externa ao Sistema de Gestão da
Qualidade e os Procedimentos
Técnicos.
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