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RELATÓRIO SOBRE AS PRÁTICAS DE GOVERNO SOCIETÁRIO  
INCLUÍDO NO RELATÓRIO DE GESTÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2003 

 
 

IV. - GOVERNO DA SOCIEDADE 

IV.1. - INTRODUÇÃO  

Cumprindo com as disposições normativas, designadamente o Regulamento nº 7/2001 da CMVM, na sua versão 

mais recente, publicada no Diário da República - II Série, de 02 de Dezembro de 2003, dedicamos o presente 

capítulo às matérias relacionadas com o Governo da Sociedade. Preenchemos todos os requisitos do modelo anexo 

ao referido Regulamento sendo que, sempre que oportuno e aplicável, faremos os nossos comentários e as nossas 

reflexões sobre as sãs práticas que seguimos. 

IV.2. - ESTRUTURA ORGANIZATIVA DA SOCIEDADE E DO GRUPO 

Compõem actualmente o Grupo Teixeira Duarte um total de 125 entidades, conforme explicita o quadro da pág. 8 do 

Relatório de Gestão e que aqui se junta como ANEXO I, sendo que cada uma delas tem os seus próprios órgãos de 

gestão, ao abrigo das respectivas disposições legais e estatutárias. 

O Conselho de Administração de TD, mediante uma coordenação geral de políticas, lidera este universo. 

Actualmente este Conselho é composto por cinco elementos, os quais, com excepção do seu Presidente, exercem 

funções executivas. 

Através de ligações directas dos membros executivos com os órgãos da hierarquia corporizados nos Centros de 

Exploração e nas Direcções Centrais, definidos nas págs. 6 e 7 do Relatório de Gestão e que aqui se juntam como 

ANEXO II, onde se identificam também as assessorias da Administração, são feitas a supervisão e a orientação 

geral dos negócios da Empresa. 

A TD assegura uma fiscalização e auditoria financeira, contando para tal com a colaboração estrita do seu Fiscal 

Único, “MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS, SROC” Auditor Externo registado na CMVM sob o n.º 2.235, que 

é responsável pela Certificação Legal de Contas da Sociedade e actua nos termos e com as atribuições definidas na 

lei. Para além disso, a TD solicita diversos trabalhos específicos, levados a cabo por outras entidades avalizadas 

para desempenhar essas funções, como sucede com “DELOITTE”, que presta serviços de auditoria e consultoria 

complementares às demonstrações financeiras anexas aos sucessivos Relatórios de Gestão. 

No decurso do exercício agora findo, ao nível do Grupo TD, foram pagos, a título de honorários, à mencionada 

“MARIQUITO, CORREIA & ASSOCIADOS, SROC” a quantia global de 240.135 Euros respeitante a Serviços de 

Revisão Legal de Contas e Auditoria.  

Por recomendação adicional e específica da CMVM, sem prejuízo de tal já resultar do texto original do Relatório de 

Gestão relativo ao Exercício de 2003, confirmamos expressamente que não foram efectuados quaisquer outros 
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pagamentos por parte do Grupo ao Auditor nem a outras pessoas singulares ou colectivas pertencentes à mesma 

rede, por outros serviços que não de revisão legal de contas, nomeadamente de consultoria fiscal ou de outros 

serviços de consultoria. 

Nos termos e com as atribuições previstas no artigo 11º dos Estatutos, existe uma Comissão de Remunerações, 

composta pelas seguintes pessoas: 

1. - Eng.º Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte  

(Também Presidente do Conselho de Administração da Sociedade) 

2. - Eng.º Manuel Pereira Coutinho Teixeira Duarte 

3. - Eng.º António Carlos Calainho de Azevedo Teixeira Duarte  

IV.3. - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nos termos do contrato social, o Conselho de Administração é composto por um número ímpar de membros, tendo 

o actual conselho sido eleito em 9 de Maio de 2003 por um período de quatro anos, com um elenco de 5 elementos. 

Não existe Comissão Executiva, nos exactos termos em que é definida pelos Estatutos da Empresa, 

designadamente o seu artigo 20º. Mas todos os seus elementos exercem funções de carácter executivo, com 

intervenção directa e diária na gestão corrente dos negócios e actividades da Empresa, com excepção do seu 

Presidente, Eng.º Pedro Teixeira Duarte, que se situa numa linha de coordenação, aconselhamento e supervisão. 

Nos termos definidos pelo Regulamento nº 7/2001 da CMVM, na versão publicada em 2 de Dezembro de 2003, não 

são administradores independentes o Eng.º Pedro Teixeira Duarte, por força do artigo 1º, nº 2 a), e o Dr. Pedro 

Maria Teixeira Duarte, por força do artigo 1º, nº 2 e). Os restantes três administradores, pesem embora as 

sucessivas e perturbantes ameaças à sua independência que estiveram patentes em alguns projectos de 

regulamentos, conseguiram resistir incólumes, podendo continuar a proclamar-se, de facto e de direito, 

administradores independentes. 

Os actuais membros da Administração de TD desempenham também os seguintes cargos em outras sociedades: 

Eng.º Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte 

Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A. Presidente do Conselho de Administração 

Teixeira Duarte - SGPS, S.A.  Presidente do Conselho de Administração 
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Dr. Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte 

CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.  Administrador 

Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A. Administrador 

Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Macau), Lda. Administrador 

PASIM - Sociedade Imobiliária, S.A.  Administrador 

EPOS - Empresa Portuguesa de Obras Subterrâneas, Lda. Gerente 

F+P Imobiliária, Lda.  Gerente 

Hipus - Sociedade Hípica e Turística da Bela Vista, Lda.  Gerente 

Banco Comercial Português, S.A. Membro do Conselho Superior 

EIA - Ensino, Investigação e Administração, S.A. Membro do Conselho Geral 

 

Dr. Manuel Ferreira 

Eurogtd - Sistemas de Informação, S.A.  Presidente do Conselho de Administração 

EVA - Sociedade Hoteleira, S.A.  Presidente do Conselho de Administração 

PTG - SGPS, S.A.  Presidente do Conselho de Administração 

Soprocine - Empreendimentos Imobiliários, S.A.  Presidente do Conselho de Administração 

Tratado - Sociedade Imobiliária e de Gestão, S.A.  Presidente do Conselho de Administração 

VTD - Veículos Automóveis, S.A.  Presidente do Conselho de Administração 

Cimpor - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.  Administrador 

Mercapetro - Produtos Petrolíferos, S.A.  Administrador 

Petras - Sociedade Distribuidora de Combustíveis e Gás Natural, S.A. Administrador 
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Petrin - Petróleos e Investimentos, S.A.  Administrador 

Petrobeiras - Produtos Petrolíferos das Beiras, S.A.  Administrador 

SM - Companhia Portuguesa de Distribuição de Petróleos e Derivados, S.A. Administrador 

SPI - Sociedade de Petróleo Independentes, S.A.  Administrador 

TDE - Empreendimentos Imobiliários, S.A.  Administrador 

Tedal - SGPS, S.A.  Administrador 

Teixeira Duarte - Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, S.A. Administrador 

Teixeira Duarte - SGPS, S.A.  Administrador 

V8 - Gestão Imobiliária, S.A.  Administrador 

Topspin - Centro Desportivo de Ténis Internacional, S.A.  Administrador Único 

Topspin - Investimentos Imobiliários, S.A.  Administrador Único 

Topspin - SGPS, S.A.  Administrador Único 

Afrimo - Empreendimentos Imobiliários, Lda.  Gerente  

Angoímo - Empreendimentos e Construções, Lda.  Gerente 

Comércio de Automóveis, Lda.  Gerente 

Imoafro - Empreendimentos Imobiliários, Lda.  Gerente 

Lisboa Ténis Clube, Lda.  Gerente 

Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Angola), Lda. Gerente 

 

Eng.º António José Lobo Ferreira Gonçalves 

Teixeira Duarte - Engenharia e Construções (Macau), Lda. Administrador 
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No exercício de 2003, as remunerações auferidas pelo colectivo dos titulares do Conselho de Administração foram 

de 821.050 Euros, conforme se indica na pág. 56 do Relatório de Gestão e que aqui se junta como ANEXO III, onde 

também se mencionam as remunerações fixas e as variáveis, bem como as que respeitam aos membros executivos 

e não executivos. As remunerações variáveis nada têm a ver com a evolução das cotações das acções da 

Sociedade, dependendo sim dos resultados do exercício. As remunerações respeitam à globalidade das funções 

exercidas pelos membros do Conselho quer na sociedade, quer em quaisquer outras entidades de todo o Grupo. As 

remunerações são definidas e analisadas anualmente, em simultâneo com as de todos os demais trabalhadores, 

mediante critérios e parâmetros que são, igualmente, aplicados ao universo de toda a Empresa. 

O Conselho de Administração, com o apoio do Secretário da Sociedade, reúne-se em plenário pelo menos uma vez 

por mês, tendo no exercício realizado um total de 20 reuniões. Nelas participa regularmente o Fiscal Único, que 

desta forma se mantém informado sobre as questões de maior impacto para a Sociedade e para as empresas que 

integram o seu Grupo. Os membros com funções executivas têm contactos e encontros sectoriais frequentes, 

reúnem-se semanalmente, acompanhados dos assessores da Administração, comunicando de imediato com o seu 

Presidente no caso de surgirem assuntos urgentes. Sem prejuízo do exercício colegial de funções, cada um dos 

membros do Conselho é mais especificamente responsável por determinadas áreas funcionais ou por determinados 

negócios.  

Por recomendação adicional e específica da CMVM, sem prejuízo de tal já resultar do texto original do Relatório de 

Gestão relativo ao exercício de 2003, confirmamos expressamente que, para efeitos do disposto no n.º 7 do 

Capítulo I. da alínea B) do Anexo ao Regulamento da CMVM n.º 7/2001 na sua última redacção, não foram 

realizados negócios ou operações entre, de um lado, a Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. e, de 

outro lado, os membros dos seus Órgãos de Administração e Fiscalização, titulares de participações qualificadas ou 

quaisquer sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio ou de grupo, bem como com outras 

sociedades às quais tal tipo de relacionamento seja imputado. 

IV.4. - REGRAS SOCIETÁRIAS 

Não existem formalmente consagrados códigos de conduta da sociedade ou outros regulamentos internos. 

Supostamente, a existência de tais documentos seria um factor determinante no cumprimento, pelos órgãos da 

sociedade, das boas regras de conduta e do respeito escrupuloso das suas obrigações éticas, profissionais e 

empresariais. A realidade tem demonstrado que não é bem assim. 

A garantia para que essas regras sejam respeitadas tem de vir da cultura da Empresa, do seu sentimento mais 

profundo, interpretado pelos seus principais responsáveis e dirigentes. Não pode ser algo que se cumpra porque 

está escrito num código, mas sim que esteja gravado no mais íntimo da sua consciência individual e colectiva. 

Conforme afirmámos no primeiro capítulo do Relatório de Gestão, I. - Introdução, quem se desse ao trabalho de 

fazer uma leitura retrospectiva dos nossos sucessivos relatórios, poderia recolher elementos que lhe permitiriam 
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traçar um perfil ético, profissional e empresarial da Sociedade e do seu Grupo. 

Tal como referimos e adiante explicaremos no nº IV.11. - Declaração de Cumprimento, na sociedade não existem 

comissões de controlo interno. 

Com efeito, os nossos procedimentos internos caracterizam-se por promover a autonomia dos seus quadros na 

direcção e acompanhamento dos assuntos, associada sempre com a correspondente responsabilidade, conforme, 

aliás, múltiplas vezes e com vários exemplos concretos tem sido por nós referido ao longo dos nossos Relatórios de 

Gestão. 

Esta constante relação entre autonomia e responsabilidade impõe, de uma forma realista, um rigoroso e ponderado 

cumprimento das tarefas que estão atribuídas a cada um dos colaboradores, integrando, por si só, um sólido, 

sustentado e eficaz sistema de controlo de riscos, com resultados práticos que consideramos extremamente 

satisfatórios. 

Aliás, muito antes mesmo de se terem tornado indicações normativas, a implementação de procedimentos internos 

que, na sua globalidade, integrem um sistema de controlo de riscos, já constituíam pilares sólidos do funcionamento 

desta Casa. 

Não existem quaisquer regras societárias que constituam medidas susceptíveis de interferir no êxito de eventuais 

ofertas públicas de aquisição, nomeadamente direitos especiais de algum accionista, limites ao exercício dos 

direitos de voto estabelecidos nos estatutos, restrições à transmissibilidade de acções, do mesmo modo que o 

Conselho de Administração desconhece que existam quaisquer acordos parassociais, sobre esta ou qualquer outra 

matéria.   

IV.5. - DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO - SÍTIO NA INTERNET 

De uma forma completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, a sociedade dá público conhecimento, nos 

prazos e pelos meios de divulgação estabelecidos, não só de todos os factos legalmente definidos como passíveis 

de comunicação, nomeadamente os integráveis no conceito de “factos relevantes” definido no artigo 248.º do 

Código dos Valores Mobiliários, como também de toda a informação financeira nos termos que as regras vigentes 

determinam, quer individual, quer consolidada. Para além do adiante referido Gabinete de Apoio ao Investidor, todos 

os accionistas têm à sua disposição, nos termos e prazos legais, o relatório de gestão, as contas e os demais 

elementos de informação preparatória que lhes permitem participar, devidamente habilitados, nos trabalhos das 

Assembleias Gerais da Sociedade. 

No cumprimento do estabelecido no Regulamento da CMVM nº 7/2001, com a redacção constante das alterações 

introduzidas e publicadas no Diário República - II Série, de 2 de Dezembro de 2003, iremos tornar acessível, até 2 

de Abril de 2004, um sítio próprio na internet, com o domínio www.teixeiraduarte.pt, contendo a informação 

definida nesse Regulamento. 
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IV.6. - GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR 

Em reforço da política de divulgação de informação acima referenciada e com vista a assegurar o rigoroso 

cumprimento do princípio da igualdade entre os accionistas, bem como para prevenir eventuais assimetrias no 

acesso à informação por parte dos investidores, a sociedade dispõe de um Gabinete de Apoio ao Investidor, que 

funciona sob a tutela do Dr. Manuel Ferreira, Administrador com o pelouro financeiro, integrando também o Dr. José 

Pedro Cobra Ferreira, como actual representante para as relações com o mercado. 

Toda a informação que os investidores entendam necessitar e esteja disponível ao abrigo das normas, 

regulamentos e demais directivas aplicáveis, é prestada por este Gabinete, podendo os acessos ao mesmo serem 

feitos através dos seguintes meios de comunicação: 

Morada: Edifício dois, “Lagoas Park”  

2740-265, Porto Salvo, Oeiras 

Telef.: + 351 21 791 23 00 

Fax.: + 351 21 794 11 32 

e-mail: representantemercado@tduarte.pt 

aos quais será acrescentado, a partir de Abril de 2004, o já aludido sítio próprio na internet. 

IV.7. - EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO E REPRESENTAÇÃO DE ACCIONISTAS 

Actualmente, as acções representativas do capital social têm o valor nominal de 0,50 Euros e são todas escriturais. 

Assim, ao abrigo das disposições legais e estatutárias, têm direito a voto os accionistas que, até quinze dias de 

calendário antes da data marcada para as reuniões de Assembleia Geral, disponham de, pelo menos, duas mil 

acções inscritas em contas de valores mobiliários escriturais através de intermediário financeiro, devendo tal facto 

ser certificado mediante carta dessa instituição que identifique as acções em causa e o seu possuidor e que seja 

recebida na Sociedade dentro do mesmo prazo acima indicado. 

A cada grupo de duas mil acções, nas condições supra referidas, corresponde um voto. 

No entanto, os accionistas que não possuírem o número mínimo de acções necessário para conferir voto, poderão 

agrupar-se por forma a completarem tal número, devendo então fazer-se representar por um só deles na 

Assembleia Geral. 

No caso de contitularidade das acções, só um dos contitulares, com poderes de representação dos demais, poderá 

participar nas reuniões da Assembleia Geral. 
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Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, apenas poderão fazer-se representar nas reuniões da 

Assembleia por outro accionista também com direito a voto ou pelas demais pessoas a quem a lei atribuir tal 

faculdade. 

Os incapazes e os accionistas pessoas colectivas, com direito a voto, serão representados pelas pessoas a quem 

legalmente couber tal poder. 

Todas as representações antes indicadas terão de ser comunicadas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

por carta, com as assinaturas a que houver lugar reconhecidas notarialmente ou autenticadas pela Sociedade, 

entregue na sede social até cinco dias úteis antes da data designada para a respectiva reunião da Assembleia. 

Não dispondo os Estatutos da Sociedade qualquer norma limitativa do exercício do direito de voto por 

correspondência, a Sociedade admite expressamente essa modalidade, sem qualquer restrição de temas e 

adoptando um modelo que respeita integralmente os dispositivos legais sobre esta matéria. 

Como tal, os accionistas com direito a voto que pretendam exercê-lo por correspondência, além de cumprirem todas 

as condições e prazos acima referidos para demonstrar essa sua qualidade, deverão expressar o seu propósito por 

carta dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e que seja recebida na sede social, até 48 horas antes da 

data agendada para a realização da respectiva Assembleia, na qual indicarão também a sua identificação, domicílio 

e número de acções de que são titulares, o qual será conferido com o entretanto certificado pela instituição 

financeira onde as mesmas estão inscritas, sendo este o prevalecente. Tal carta deverá ainda conter a assinatura 

do accionista reconhecida notarialmente ou por meio legalmente considerado como equivalente, autenticada pela 

Sociedade ou acompanhada de fotocópia legível do seu Bilhete de Identidade ou de documento que o substitua e, 

juntamente com ela, os accionistas incluirão, em envelopes fechados, as declarações do seu voto quanto a cada um 

dos pontos da Ordem de Trabalhos, de forma especificada e inequívoca, seguidas da sua assinatura exarada de 

modo idêntico ao que consta da carta de remessa. 

Por se entender que as específicas exigências de segurança inerentes ao processo de voto são muito elevadas, 

nomeadamente no que se refere, por um lado aos meios técnicos necessários para verificar a autenticidade das 

correspondentes declarações de voto bem como para garantia da integridade e confidencialidade dos respectivos 

conteúdos e, por outro, ao elevado nível de segurança e fiabilidade operacional na recepção das mencionadas 

declarações, a Sociedade ainda não implementou a possibilidade de exercício do direito de voto por meios 

electrónicos. 

Independentemente do meio escolhido para esse efeito, em todos os textos das respectivas convocatórias são 

sempre explicitados claramente os termos e as condições em que o direito de voto pode ser exercido, incluindo o 

voto por correspondência. 

A Convocatória para a realização das Assembleias Gerais é sempre feita com uma antecedência que excede 

largamente os prazos mínimos legais. A referente à apreciação do exercício de 2003 foi convocada para 30 de Abril 
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de 2004, mediante anúncio publicado na imprensa em 9 de Fevereiro e no Diário da República no dia 12 do mesmo 

mês. 

De igual forma, é facultada atempadamente toda a documentação que permite habilitar e informar os accionistas no 

sentido de poderem, com conhecimento detalhado das matérias que constam da ordem dos trabalhos, exercerem 

em consciência o seu direito de voto.  

IV.8. - POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS 

A política da Sociedade, desde sempre adoptada, é a de considerar prioritário o reforço dos capitais próprios, 

assegurando simultaneamente uma continuada e equilibrada distribuição de dividendos e um complemento de 

remuneração aos trabalhadores. 

Por forma a obter um são equilíbrio entre estes objectivos, a Sociedade ponderará sempre os impactos que os 

eventuais ajustes contabilísticos dos valores das participações financeiras de que é titular venham a ter nos 

resultados dos exercícios, não os assumindo necessariamente como determinantes no apuramento dos montantes 

afectos à mencionada distribuição de dividendos e ao complemento de remuneração dos trabalhadores, sobretudo 

porque esses possíveis ajustes são, em regra, consequência da mera aleatoriedade e volatilidade dos mercados 

bolsistas.  

Nos três últimos exercícios o valor ilíquido do dividendo por acção distribuído foi o seguinte: 

2000: 0,009976 Euros 

2001: 0,010000 Euros 

2002: 0,010500 Euros 

IV.9. - PLANOS DE ATRIBUIÇÃO DE OPÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ACÇÕES 

Não existe na TD nenhum plano deste tipo. Em anos anteriores, dependendo das circunstâncias e da conjuntura 

económica, houve accionistas de referência que disponibilizaram um determinado número de acções para serem 

cedidas aos quadros da Empresa em prazos e a preços bem definidos. Porém, no ano em apreço, não ocorreu 

nenhuma operação deste tipo. 

IV.10. - COMPORTAMENTO BOLSISTA DAS ACÇÕES 

O gráfico seguinte traduz a evolução das cotações ao longo do ano de 2003. A primeira cotação foi de 0,65 Euros, 

tendo fechado o ano em 0,75 Euros, ou seja com uma valorização de 15,38%. O PSI 20, no qual reentrámos em 4 

de Abril, teve uma evolução positiva de 15,8%, tendo o nosso peso neste índice sido aumentado em 30 de Junho. 

Entretanto, a partir de 31 de Dezembro de 2003 deixámos de integrar tal índice. 
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Os resultados do exercício de 2002 foram anunciados em 31 de Março de 2003, tendo os dividendos sido pagos a 

partir de 5 de Junho de 2003, com o valor ilíquido de 0,010500 Euros por acção. 

Quanto à liquidez, o montante total de acções transaccionadas em bolsa foi de 128.786.179 Euros. 

 

IV.11. - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

Em conclusão sobre o Governo da Sociedade e para os efeitos das disposições regulamentares aplicáveis,      

cumpre-nos informar que a TD adopta integralmente todas as recomendações emanadas da CMVM, com excepção 

das que em seguida se referem, pelos motivos que explicitamos: 

Recomendação nº 2: “Não deve ser restringido o exercício activo do direito de voto, quer directamente, 

nomeadamente por correspondência, quer por representação. Considera-se, para este efeito, como restrição do 

exercício activo do direito de voto: a) a imposição de uma antecedência do depósito ou bloqueio das acções para a 

participação em assembleia geral superior a 5 dias úteis; b) qualquer restrição estatutária do voto por 

correspondência; c) a imposição de um prazo de antecedência superior a 5 dias úteis para a recepção da 

declaração de voto emitida por correspondência; d) a não existência de boletins de voto à disposição dos 

accionistas para o exercício do voto por correspondência.”. 

Embora seja nossa plena convicção que, na prática, não existe qualquer restrição ao exercício do direito de voto, 

quer directamente, quer por representação, a verdade é que as regras definidas sobre esta matéria nos Estatutos da 

Sociedade não respeitam integralmente duas das alíneas consideradas pela CMVM como exemplos de restrição. 
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Com efeito, não só a elevada percentagem de capital social que sempre se tem feito representar nas Assembleias 

Gerais, mas sobretudo a necessidade de compatibilização destas recomendações com as regras de segurança e de 

garantia operacional inerentes ao processo de voto dos accionistas, levaram a que nunca se tivesse justificado 

proceder a qualquer alteração estatutária no sentido de diminuir o prazo do depósito ou bloqueio das acções de 15 

dias de calendário para 5 dias úteis.  

A TD cumpre totalmente os dispositivos legais aplicáveis ao regime dos votos por correspondência e assimilou o 

núcleo das orientações que estiveram na base das recomendações elaboradas pela CMVM especificamente sobre 

esta matéria, entendendo, no entanto, dispensável e até mesmo eventualmente contraproducente, colocar à 

disposição dos accionistas “boletins de voto” por correspondência, que aliás nunca foram solicitados como, até aqui, 

nunca tal direito foi exercido. 

De resto, aquando da elaboração das convocatórias para todas as Assembleias Gerais, são devida e 

atempadamente explicados todos os termos e condições que pautam esse processo. 

Recomendação nº 7: “O Órgão de Administração deve criar comissões de controlo internas com atribuição de 

competências na avaliação da estrutura e governo societários.” 

Do nosso ponto de vista, uma regra elementar que devemos ter sempre presente consiste em verificar se os custos 

do controlo são inferiores aos custos do que se quer controlar. Ora, pela avaliação que fazemos da nossa 

Sociedade, da forma como é gerida, da composição dos seus quadros e gestores e dos princípios e conceitos 

fundamentais que aplicamos, concluímos que os custos de criar comissões de controlo seriam largamente 

superiores aos custos do que se iria controlar. Efectivamente, criar comissões é algo que só por si não tem eficácia; 

os erros enredam-se, acumulam-se e ampliam-se. O melhor que há para combater os erros é sentir na pele as suas 

verdadeiras consequências, assumindo-os frontal e honestamente e corrigindo-os para que não se repitam. É o que 

fazemos na nossa organização, desde sempre e a todos os níveis, do Conselho de Administração até à mais 

pequena célula operacional. Temo-nos dado bem com esta filosofia e prática e é com ela que pretendemos 

continuar. 

Recomendação nº 8: “A remuneração dos membros do Órgão de Administração deve ser estruturada por forma a 

permitir o alinhamento dos interesses daqueles com os interesses da Sociedade e deve ser objecto de divulgação 

anual em termos individuais”. 

A única parte da recomendação que não adoptámos é a final (que sublinhamos) e que se refere à divulgação das 

remunerações em termos individuais, tendo antes optado por seguir os termos do ponto 5 do capítulo IV. da alínea 

B) “Informação a Prestar” constantes do “Esquema de Relatório Sobre Governo da Sociedade” anexo ao 

Regulamento n.º 7/2001 da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. 

De resto, a previsão de uma possível divulgação dos valores em causa em termos colectivos e não 

necessariamente individualizados, vai ao encontro do nosso entendimento sobre o teor desta recomendação e é, 
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aliás, o que recolhe a maioria das opiniões dos diferentes sectores do País. 

Com efeito, ponderámos aquilo que nos pareceram ser os fundamentos que estiveram na origem desta 

recomendação, bem como dos demais documentos nacionais e comunitários que a antecederam, aferindo que, 

conforme de resto resulta do seu próprio teor, se pretende, essencialmente, que as remunerações dos 

administradores sejam “(...) estruturadas por forma a permitirem o alinhamento dos seus interesses com os da 

sociedade”. 

A este propósito, recordamos que os administradores de TD são “gente da casa” há dezenas de anos, tendo as 

suas remunerações inseridas num plano geral que abrange todos os colaboradores. Não são gestores de ofício, que 

tenham cá chegado por interesses circunstanciais ou por lutas de bastidores dos accionistas. 

Assim, as suas remunerações são definidas e analisadas anualmente, em simultâneo com as de todos os demais 

trabalhadores, mediante critérios e parâmetros que são, igualmente, aplicados ao universo de toda a Empresa, tal 

como as suas remunerações variáveis também dependem dos resultados do exercício. 

Na verdade e ao invés do que se lê no texto desta recomendação, não cremos que a revelação da repartição interna 

das remunerações permita “(...) verificar os incentivos existentes para premiar o empenhamento dos membros do 

órgão de administração na prossecução dos objectivos comuns.” 

Efectivamente, discriminar nominal e individualmente as remunerações dos administradores não nos parece que 

tenha qualquer relevância nem que acrescente nada de importante que o accionista ou investidor necessite para 

ajuizar das suas decisões. Tem um cunho marcadamente demagógico e especulativo, incitando aos “fait-divers”, 

actividades a que a nossa sociedade é visceralmente adversa. 

Face a todo o exposto e ponderados os múltiplos aspectos mencionados, concluímos que não só não seria 

vantajoso para a Sociedade, como se poderia mesmo revelar divisionista e contraproducente aos fins propostos, a 

adopção da parte final desta recomendação. 

Recomendação nº 9: “Os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser independentes 

relativamente aos membros do Órgão de Administração.” 

Embora apenas um dos membros da Comissão de Remunerações não tenha o estatuto de independente nos 

termos em que este está legalmente definido, a verdade é que sendo a Sociedade desde sempre controlada pela 

família Teixeira Duarte, é natural que esta tenha representantes tanto na Comissão de Remunerações como no 

Conselho de Administração. Tradicionalmente e durante décadas, tem sido esta a prática seguida e não se vê 

motivos para a alterar, na medida em que até agora tem funcionado bem e em consonância com as actuais regras e 

recomendações sobre remunerações dos membros do Órgão de Administração fixadas pela Comissão de Mercado 

de Valores Mobiliários, conforme atrás esclarecemos. Reiteramos que se trata de uma Sociedade com a sua 

peculiar forma de actuação, o seu distinto cunho empresarial, que ao longo de muitos anos formou uma muito 
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própria forma de estar, uma saudável política de gestão que, perante o público e o mercado, tem sido reconhecida 

como honesta e competente e, por conseguinte, como tal irá continuar. 
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Mesa da Assembleia Geral  
  
Presidente  Dr.  JOSÉ ANTÓNIO COBRA FERREIRA 
 
Vice-Presidente  Dr.  JOÃO FREDERICO LINO DE CASTRO 
 
 
Secretários  Dr.  MANUEL MARIA CALAINHO DE AZEVEDO TEIXEIRA DUARTE 
  Dr.  JOSÉ PEDRO COBRA FERREIRA 
 
 
Conselho de Administração 
 
Presidente  Eng.º  PEDRO PEREIRA COUTINHO TEIXEIRA DUARTE 
 
Administrador Delegado (*)  Dr.  PEDRO MARIA CALAINHO TEIXEIRA DUARTE 
 
Administradores  (*)  Dr.  MANUEL FERREIRA 
 
 (*)  Eng.º  ANTÓNIO JOSÉ LOBO FERREIRA GONÇALVES 
 
 (*)  Eng.º  JOSÉ ALVES PEREIRA 
 
(*) Administradores Executivos na Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.  
 
 
Fiscal Único  
 
Efectivo  MARIQUITO, CORREIA  &  ASSOCIADOS 
  Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por 
  Dr.  ANTÓNIO FRANCISCO ESCARAMEIA MARIQUITO - ROC 
 
Suplente  JÚLIO ALVES, MÁRIO BATISTA & ASSOCIADOS 
  Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por 
  Dr.  JÚLIO LOURENÇO ALVES - ROC 
 
 
Secretário da Sociedade  
 
Efectivo  Dr.  MANUEL MARIA CALAINHO DE AZEVEDO TEIXEIRA DUARTE 
 
Suplente  Dr.  JOSÉ PEDRO COBRA FERREIRA 
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Assessores da Administração 
 
Dr. José António Cobra Ferreira 
Eng.º António Manuel Pires Carreto 
Dr. António Manuel Costeira Faustino 
 
 
 
Participações 
 
Director Coordenador Eng.º Fernando Vilela 
Director Coordenador Eng.º Matos Viegas 
 
 Eng.º Viana de Lemos 
 Eng.º Costa Simões 
 Eng.º Leonel Mendonça 
 Dr.ª Isabel Amador 
 
 
Delegações 
 
• Angola 
 Eng.º Valdemar Marques 
 
 
• Moçambique 
 Eng.º Gomes Baptista 
 
 
• Venezuela 
 Eng.º Moreira da Silva 
 
 
 
Representante para as Relações com o Mercado 
 Dr. José Pedro Cobra Ferreira 
 
 

Centros de Exploração  
 
• Geotecnia e Fundações  
   Director de Serviços Eng.º Guedes Duarte 
 Eng.º Ivo Rosa 
 
• Construção Civil e Industrial  
 Eng.º Gomes Baptista 
 Eng.º Baptista Gouveia 
 Eng.º Magalhães Gonçalves 
 Eng.º Paulo Araújo 
 Eng.º Luis Mendonça 
 
• Obras Públicas 
 Eng.º Figueiredo Catarino 
 Eng.º Sampayo Ramos 
 Eng.º Sousa Barros 
 Eng.º José Palma 
 Eng.º Joaquim Tavares 
 Eng.º Oliveira Rocha 
 Eng.º Moreira da Silva 
 Eng.º Pedro Plácido 
 
• Metalomecânica  
 Eng.º Paiva Nunes 
 
• Centro Operacional de Cofragens e Pré-Esforço  
 Eng.º Marques dos Santos 
 

ANEXO Nº 3
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Direcções Centrais  
 
• Planeamento e Estudos  
   Director de Serviços Eng.º Gouveia Capelão 
 Eng.º Garcia Fernandes 
 Eng.º Vinício Pinto 
 Eng.º Luis Menezes 
 
• Instalações Electro-Mecânicas  
 Eng.ª Helena Galhardas 
 
• Estudos Especiais  
 Arq.º Rocha Lobo 
 Eng.º Macedo Gonçalves 
 
• Estudos de Obras Públicas  
   Director de Serviços Eng.º João Delgado 
 
• Projectos  
   Director de Serviços Eng.º Baldomiro Xavier 
 
• Contratos e Logística  
 Dr.ª Maria António Ambrósio 
 
 

 
 
 
• Segurança e Qualidade  
   Director de Serviços Eng.º Viana de Lemos 
 
• Recursos Humanos e Serviços Administrativos 
   Director de Serviços Dr. Ginja Sebastião 
 
• Informática  
    Dr. José Gaspar 
 
• Finanças  
    Dr. Martins Rovisco 
 
• Aprovisionamentos  
 Eng.º Leal da Silva 
 
• Contabilidade  
   Director de Serviços Dr. João Matias 
 
• Equipamento  
   Director de Serviços Eng.º Edgar Gomes 
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REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 
As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais no exercício findo em 31 de Dezembro de 2003, foram 
respectivamente: 
 
 
 Fixas Variáveis Totais 
 
Conselho de Administração 
  Membros executivos 379 337 716 
  Membros não executivos 98 7 105 
Fiscal Único 40 - 40 

 517 344 861 

ANEXO Nº 4


