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COMUNICADO 

 

INFORMAÇÃO SOBRE APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 
 

 
A EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A, informa que em 

Assembleia Geral Universal a realizar em 30 de outubro de 2017, pelas 11:00 horas, no Edifício 

de Apoio à Exploração de Cuba, Rua das Oliveiras, Quinta da Graciosa - 7940-257 Cuba, de 

acordo com o seguinte mandato:  

 

Propor e votar favoravelmente que a Assembleia Geral se constitua e delibere nos termos do 

n.º 1 do art.º 54.º do Código das Sociedades Comerciais, de acordo com a seguinte Ordem de 

Trabalhos:  

 

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao Exercício de 2016;  

2. Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de resultados respeitantes ao exercício de 2016;  

3. Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade no que respeita ao ano de 

2016;  

4. Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2016;  

5. Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2017;  

6. Deliberar sobre as orientações de política de remunerações dos Órgãos Sociais;  

7. Eleger o secretário da Mesa da Assembleia Geral para completar o mandato 2015-2017;  

8. Deliberar sobre as orientações estratégicas e objetivos para o ano de 2017; e  

9. Deliberar sobre os assuntos previstos no n.º 3 do artigo 35.º do Código das Sociedades 

Comerciais:  

a) A dissolução da sociedade;  

b) A redução do capital social para montante não inferior ao capital da sociedade;  

c) A realização pelos sócios de entradas para reforço da cobertura do capital.  
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Ponto 1 - Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao Exercício de 

2016  

Votar favoravelmente a aprovação do Relatório de Gestão e das Contas, relativas ao exercício 

de 2016, bem como o relatório anual de boas práticas de governo societário, atentos os 

respetivos pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal e pelo Revisor Oficial de Contas sobre as 

demonstrações financeiras, atentas a reserva e a ênfase expressas na Certificação Legal das 

Contas, recomendando ao órgão de administração que diligencie no sentido de dar 

cumprimento:  

E ao disposto no n.º 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na sua atual 

redação;  

E ao disposto no n.º 3 do artigo 33.º do estatuto do Gestor Público, relativamente ao valor de 

combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de serviço;  

E ao disposto no n.º 4 do artigo 124.º do Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março; e  

E ao objetivo de prazo de pagamento a fornecedores em conformidade com os critérios 

definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 14 de fevereiro.  

 

Ponto 2 - Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de resultados respeitantes ao exercício 

de 2016  

Votar favoravelmente a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de 

Administração, no sentido de transferir para a conta de Resultados Transitados o resultado 

líquido negativo no valor de 14.076.369,00 Euros apurado no exercício de 2016; 

 

Ponto 3 - Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade no que respeita 

ao ano de 2016  

Propor e votar favoravelmente, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 455.º do Código 

das Sociedades Comerciais, um voto de apreço pelo trabalho realizado pelos órgãos de 

administração e fiscalização da sociedade e por cada um dos seus membros; 

 

Ponto 4 - Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2016  

Não tendo sido possível assegurar o cumprimento dos formalismos legais associados ao processo 

de apreciação do Plano de Atividades e Orçamento para 2016 da empresa durante o respetivo  
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ano, o acionista considera extemporâneo deliberar sobre a matéria constante deste ponto da 

Ordem de Trabalhos;  

 

Ponto 5 – Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2017  

Não tendo sido possível assegurar o cumprimento dos formalismos associados ao processo de 

apreciação do Plano de Atividades e Orçamento para 2017, o acionista Estado propõe e vota 

favoravelmente que o supramencionado documento seja posteriormente objeto de deliberação 

através de deliberação social unânime por escrito;  

 

Ponto 6 - Deliberar sobre as orientações de política de remunerações dos Órgãos Sociais  

Propor e votar favoravelmente a Declaração sobre Política de Remuneração dos membros dos 

órgãos de Administração e de Fiscalização da EDIA, SA, cujo original se Anexa ao Despacho do 

sentido de voto, em cumprimento do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho;  

 

Ponto 7 – Eleger o secretário da Mesa da Assembleia Geral para completar o mandato 2015-

2017  

Na sequência da renúncia ao cargo de secretário da MAG, do Dr. José Pedro da Silva Martins, o 

acionista Estado propõe e vota favoravelmente a eleição do Dr. Hugo Alberto Cordeiro Lobo 

para o cargo de secretário da mesa da assembleia geral, para completar o mandato em curso;  

   

Ponto 8 – Deliberar sobre as orientações estratégicas e objetivos para o ano de 2017  

Propor e votar favoravelmente a não deliberação deste ponto da ordem de trabalhos por não 

se encontrarem reunidas as condições para o efeito; e 

 

Ponto 9 – Deliberar sobre os assuntos previstos no n.º 3 do artigo 35º do Código das 

Sociedades Comerciais: a) A dissolução da sociedade; b) A redução do capital social para 

montante não inferior ao capital da sociedade; c) A realização pelos sócios de entradas para 

reforço da cobertura do capital.  

Propor e votar favoravelmente a não deliberação deste ponto da ordem de trabalhos por não 

se encontrarem reunidas as condições para o efeito. 

 

 

Beja, 31 de outubro de 2017 


