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COMUNICADO 

 

 

INFORMAÇÃO SOBRE APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 201INFORMAÇÃO SOBRE APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 201INFORMAÇÃO SOBRE APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 201INFORMAÇÃO SOBRE APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017777    
 

 
 

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

Assembleia Geral Universal realizada no dia 23 de maio de 2018, foi deliberado pelo 

representante do acionista Estado os seguintes pontos: 

 

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

n.º 1 do art.º 54º 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 2017;  

 

2. Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de resultados respeitantes ao exercício de 2017;  

 

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

2017;  

 

4. Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2017 e 2018;  

 

5. Eleição dos Órgãos Sociais para o Triénio de 2018 - 2020;  

 

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

 

7. Deliberar sobre as orientações estratégicas e objetivos para o ano de 2018; e  
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8. 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.  

    

Ponto 1 - Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao Exercício de 

2017  

 

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

de 2017, atentos os respetivos pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal e pelo Revisor Oficial 

de Contas sobre as demonstrações financeiras, atentas as reservas e as ênfases expressas na 

Certificação Legal das Contas, recomendando ao órgão de administração que diligencie no 

sentido de dar cumprimento:  

  • 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;  

  • 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 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.  

 

Não tendo sido possível assegurar as condições para deliberar relativamente ao Relatório do 

Governo Societário 2017 o mesmo será posteriormente objeto de deliberação através de 

deliberação social unânime por escrito nos termos do n.º 1 do artigo 54.º do Código das 

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

de 2017 

 

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 341.899,00 Euros apurado no exercício de 2017;  

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

ao ano de 2017  

 
Propor e votar favoravelmente, nos termos do artigo 455.º do Código das Sociedades 

Comerciais, um voto de confiança nos órgãos de Administração e de Fiscalização da Sociedade 

e em cada um dos membros;  

 
 
Ponto 4 - Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2017 e 2018  

O representante do acionista Estado emite a seguinte declaração de voto:  

 
"Considerando que a ratificação dos atos inerentes ao plano de atividades e orçamento de 2017 

pressupõe a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis e da deliberação do 

acionista, a qual teve lugar em sede de apreciação dos documentos de prestação de contas 

apresentados pelo Conselho de Administração no âmbito do ponto 1 da ordem de trabalhos, o 

acionista Estado considera que a deliberação sobre esta matéria foi já contemplada naquele 

ponto.  

 

Relativamente ao Plano de Atividades e Orçamento para 2018 da empresa, considerando que 

não foi possível assegurar o cumprimento de todos os formalismos associados ao respetivo 

processo de apreciação, o acionista Estado propõe e vota favoravelmente que o 

supramencionado documento seja posteriormente objeto de deliberação através de 

deliberação social unânime por escrito".  
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Ponto 5 - Eleição dos Órgãos Sociais para o Triénio de 2018-2020  

 
Procede-se à eleição dos seguintes membros dos órgãos sociais para o mandato 2018-2020 da 

EDIA - Empresa de Desenvolvimento e lnfra-Estruturas do Alqueva, S.A.:  

 
Conselho de Administração  

 

Presidente: José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema  

Vogal: Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo  

Vogal: Jorge Manuel Vazquez Gonzalez  

 

Nos termos do n.º 4 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, na sua atual 

redação, designa-se a Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo para aprovar expressamente 

qualquer matéria cujo impacto financeiro na empresa pública seja superior a 1% do ativo 

líquido.  

 

Mesa da Assembleia Geral  

 

Presidente: Henrique António de Oliveira Troncho  

Secretário: Ana Luísa Soares  

Secretário: José António Brito Ramos  

 

Conselho Fiscal 

 

Presidente: Sara Alexandra Pereira Simões Duarte Ambrósio  

Vogal Efetivo: Nelson Manuel da Costa dos Santos  

Vogal Efetivo: Gonçalo Mendes de Freitas Leal  

Vogal Suplente: Cristina Maria Vieira Sampaio  

 

Em conformidade com a alínea b) do n.º 2 do art.º 420.º do Código das Sociedades Comerciais, 

deve o Conselho Fiscal propor, no prazo de 15 dias a contar da presente data à Assembleia 

Geral, a nomeação do Revisor Oficial de Contas da sociedade.  
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Delibera-se a não eleição de Comissão de Fixação de Remunerações.  

 

Fixa-se para o triénio de 2018-2020 o estatuto remuneratório e as demais regalias e benefícios 

sociais para os membros do Conselho de Administração da EDIA - Empresa de Desenvolvimento 

e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.:  

 

As remunerações globais mensais ilíquidas são:  

 

Presidente: Vencimento mensal ilíquido de 4.864,34 €, pago 14 vezes por ano, acrescido de 

40% a título de abono mensal para despesas de representação, no montante de 1.945,74 €, pago 

12 vezes por ano;  

 

Vogal Executivo: vencimento mensal ilíquido de 3.891,47 €, pago 14 vezes por ano, acrescido 

de 40% a título de despesas de representação, no montante de 1.556,59 €, pago 12 vezes por 

ano;  

 

Os membros executivos do Conselho de Administração auferem, ainda, as seguintes regalias ou 

benefícios sociais:  

 

     a) O valor mensal de combustível e portagens afeto às viaturas de serviço é de um quarto 

do valor do abono mensal para despesas de representação fixadas, nos termos definidos no  

n.º 3 do artigo 33.º do Estatuto do Gestor Público;  

 

     b) Abono para despesas com comunicações, onde se inclui o telefone móvel, o telefone 

domiciliário e a internet, cujo valor máximo global mensal não pode exceder 80,00 €, nos 

termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 32.º do Estatuto do Gestor Público; e  

 

     c) Benefícios sociais de aplicação generalizada a todos os trabalhadores da empresa, com 

exceção dos respeitantes aos planos complementares de reforma, aposentação, sobrevivência 

ou invalidez, de acordo com o artigo 34.º do Estatuto do Gestor Público;  
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Não é permitida:  

 

     a) A utilização de cartões de crédito e outros instrumentos de pagamento, tendo por objeto 

a realização de despesas ao serviço da empresa, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º 

do Estatuto do Gestor Público; e  

 

     b) O reembolso de quaisquer despesas que possam ser consideradas como despesas de 

representação pessoal nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 32.º do Estatuto do Gestor 

Público.  

 

Os valores ilíquidos fixados encontram-se sujeitos a outras disposições legais aplicáveis.  

 

Mesa da Assembleia Geral (MAG)  

 

Fixam-se as seguintes senhas de presença:  

• Presidente: senha de presença no valor de 575,00 €;  

• Secretário: senha de presença no valor de 375,00 €.  

 

Os valores ilíquidos fixados encontram-se sujeitos a outras disposições legais aplicáveis.  

 

 

Conselho Fiscal  

 

Fixam-se as seguintes remunerações:  

 

• Presidente: vencimento mensal de 1.362,01 €, pago 14 vezes por ano;  

• Vogal Efetivo: vencimento mensal de 1.021,51 €, pago 14 vezes por ano.  

 

Os valores ilíquidos fixados encontram-se sujeitos a outras disposições legais aplicáveis.  
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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 - Deliberar sobre as orientações estratégicas e objetivos para o ano de 2018  

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

se encontrarem reunidas as condições para o efeito;  

 

Ponto 8 - 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


