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A.  eStRUtURA AciOniStA

1  eStRUtURA de cAPitAl

1.    Estrutura de capital (capital social, número de ações, distribuição do capital pelos acionistas, 
etc.), incluindo indicação das ações não admitidas à negociação, diferentes categorias 
de ações inerentes às mesmas e percentagem de capital que cada categoria representa         
(Art.º 245º-A, nº1, al. a)).

O capital social da Sociedade é representado por 160.000.000 ações ao portador com valor nominal de um 
Euro, tituladas de forma escritural, das quais 5.518 preferenciais e 159.994.482 ordinárias. Em conformida-
de com o disposto no nº 3 do artigo 342 do Código das Sociedades Comerciais as ações preferenciais não 
gozam atualmente do direito de voto. A totalidade das ações da Sociedade está cotada no Euronext Lisboa.

2.    Restrições à transmissibilidade das ações, tais como cláusulas de consentimento para 
alienação, ou limitações à titularidade de ações (Art.º 245º-A, nº 1, al. b)).

Não existe qualquer restrição ou limitação à transmissibilidade ou à titularidade das ações. Não existem  
limites ao exercício dos direitos de voto nem desfasamento entre o direito ao recebimento de dividendos 
ou à subscrição de novos valores mobiliários e o direito de voto de cada ação ordinária. Não são reconhe-
cidos direitos especiais a qualquer acionista, para além dos que derivam da natureza das ações preferen-
ciais, nos termos da Lei.

3.    Número de ações próprias, percentagem de capital social correspondente e percentagem de 
direitos de voto a que correspondem as ações próprias (Art.º 245º-A, nº1, al. a)).

A 31.12.2014 a Sociedade não detinha ações próprias. 

4.    Acordos significativos de que a sociedade seja parte e que entrem em vigor, sejam alterados 
ou cessem em caso de mudança de controlo da sociedade na sequência de uma oferta 
pública de aquisição, bem como os efeitos respetivos, salvo se, pela sua natureza, a 
divulgação dos mesmos for seriamente prejudicial para a sociedade, exceto se a sociedade for 
especificamente obrigada a divulgar essas informações por força de outros imperativos legais 
(Art.º 245º-A, nº1, al. j)).

Não existem acordos, de financiamento ou outros, de que a Sociedade seja parte e que entrem em vigor, 
sejam alterados ou cessem em caso de mudança de controlo da Sociedade, quer na sequência de ofertas 
públicas de aquisição, quer em contexto de emissão de dívida, podendo, no entanto, haver vencimento 
antecipado de um financiamento se o atual acionista maioritário deixar de ter o domínio.

5.    Regime a que se encontre sujeita a renovação ou revogação de medidas defensivas, em 
particular aquelas que prevejam a limitação do número de votos suscetíveis de detenção 
ou exercício por um único acionista de forma individual ou em concertação com outros 
acionistas.

Não existe qualquer norma estatuária que preveja a limitação do número de votos suscetíveis de detenção 
ou de exercício por um único acionista de forma individual ou em concertação com outros acionistas.
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6.    Acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir 
a restrições em matéria de transmissão de valores mobiliários ou de direitos de voto             
(Art.º 245º-A, nº1, al. g)).

Não se conhece a existência de acordos parassociais.

2  PARticiPAçõeS SOciAiS e OBRiGAçõeS detidAS

7.    Identificação das pessoas singulares ou coletivas que, direta ou indiretamente, são titulares 
de participações qualificadas (Art.º 245º-A, nº1, als. c) e d) e Art.º 16º) com indicação 
detalhada da percentagem de capital e de votos imputável e da fonte e causas de imputação.

Participações qualificadas a 31.12.2014:

Manuel Fino, SGPS, SA
Número de 

Ações
% Capital 

Social
% Direitos
de Voto (1)

Diretamente 0 0% 0%

Através da Investifino SGPS, Limited
(dominada pelo acionista Manuel Fino, SGPS, SA)

95.458.542 59,6616% 59,6636%

ToTal ImpuTável 95.458.542 59,6616% 59,6636%

Ana Maria Martins Caetano
Número de 

Ações
% Capital 

Social
% Direitos
de Voto (1)

Diretamente 0 0% 0%

Através da Parinama – Participações e Investimentos, SGPS, SA
(dominada pela acionista Ana Maria Martins Caetano)

10.789.000 6,7431% 6,7434%

ToTal ImpuTável 10.789.000 6,7431% 6,7434%

(1) Considera o efeito de 5.518 ações preferenciais sem voto.

8.    Identificação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos da 
administração e de fiscalização. 

Participações dos membros dos órgãos sociais a 31.12.2014:

José manuel Baptista Fino (vogal): É administrador da Investifino SGPS Limited. Esta sociedade deti-
nha, a 1.1.2014, 113.302.682 ações, que correspondentes a 70,8142% do capital social, sendo a 31.12.2014 
detentora de 95.458.542 açções correspondentes a 59,6616% do capital social.

A 31.12.2014 o presidente do conselho fiscal (António Pereira da Silva Neves) detinha 13.220 ações da 
Sociedade, uma posição inalterada face a 1.1.2014. Os restantes membros dos órgãos de administração e 
fiscalização não detinham a 31.12.2014 ações nem obrigações da Sociedade, não tendo executado qualquer 
transação envolvendo ações ou obrigações da Sociedade ao longo de 2014.

9.    Poderes especiais do órgão de administração, nomeadamente no que respeita a deliberações 
de aumento do capital (Art. 245º-A, nº 1, al. i)), com indicação, quanto a estas, da data em 
que lhe foram atribuídos, prazo até ao qual aquela competência pode ser exercida, limite 
quantitativo máxima do aumento de capital social, montante já emitido ao abrigo da 
atribuição de poderes e modo de concretização dos poderes atribuídos.
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O conselho de administração goza dos poderes conferidos pela lei. Adicionalmente, pelos estatutos da 
Sociedade, o conselho de administração está autorizado a deliberar aumentos de capital, por entradas 
em dinheiro, e por uma ou mais vezes, dos atuais 160.000.000,00 Euros até 320.000.000,00 Euros, por 
deliberação do conselho de administração, com parecer favorável do conselho fiscal. A última delegação 
foi conferida em 30.05.2013, mantendo-se ainda vigente até 30.05.2018, não tendo ainda sido utilizada.

10.  Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre os 
titulares de participações qualificadas e a sociedade.

Não foram, no ano de 2014, realizados quaisquer negócios e operações significativas, de natureza comer-
cial entre a Sociedade e titulares de participações qualificadas.
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B.  óRGÃOS SOciAiS e cOMiSSõeS

1  ASSeMBleiA GeRAl

a)  composição da mesa de assembleia geral

11.   Identificação e cargo dos membros da mesa da assembleia geral e respetivo mandato     
(início e fim).

A mesa da assembleia geral é composta pelos seguintes elementos:

•  Júlio de lemos de Castro Caldas (presidente), eleito em 30.5.2013, terminando o mandato em 
31.12.2015; e

•  João pessoa e Costa (Secretário), eleito em 30.5.2013, terminando o mandato em 31.12.2015.

b)  exercício do direito de voto

12.  Eventuais restrições em matéria de direito de voto, tais como limitações ao exercício do voto 
dependente da titularidade de um número ou percentagem de ações, prazos impostos para 
o exercício do direito de voto ou sistemas de destaque de direitos de conteúdo patrimonial 
(Art.º 245º- A, nº 1, al. f)).

Não existe qualquer norma estatuária que preveja a limitação do número de votos suscetíveis de detenção 
ou de exercício por um único acionista de forma individual ou em concertação com outros acionistas, ine-
xistindo também sistemas de destaque de direitos de conteúdo patrimonial.

A cada ação corresponde um voto. Nos termos do artigo 8º dos estatutos, tem direito de voto o acionista 
titular de ações inscritas, em seu nome, em conta de registo de valores mobiliários, até às 0 (zero) horas 
do quinto dia de negociação anterior ao designado para a reunião da assembleia geral, comprovando pe-
rante a sociedade, até às 17 (dezassete) horas do terceiro dia útil anterior ao designado para a reunião, tal 
inscrição. É admitido o voto por correspondência, que pode ser exercido até às 17 horas do dia útil anterior 
ao da reunião e desde que o acionista tenha efetuado aquela inscrição. Não se prevê o voto eletrónico, que 
se não justifica tendo em conta, designadamente o número de acionistas inscritos para as assembleias 
gerais que se têm realizado.

13.  Indicação da percentagem máxima dos direitos de voto que podem ser exercidos por um único 
acionista ou por acionistas que com aquele se encontrem em alguma das relações nº 1 do 
Art.º 20º.

Não existe qualquer limite de direitos de voto, quando emitidos por um só acionista ou por acionistas com 
ele relacionados.

14.  Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatuária, só podem ser tomadas 
com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas maiorias.

Não existem deliberações da assembleia geral que exijam maioria qualificada dos votos emitidos para a 
sua aprovação, para além das legalmente previstas. 
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2  AdMiniStRAçÃO e SUPeRviSÃO
(conselho de administração, conselho de administração executivo 
e conselho geral e de supervisão)

a)  composição

15.  Identificação do modelo de governo adoptado

A Sociedade adotou o modalidade prevista no artigo 278º, nº1 a) e nº3 do Código das Sociedades Comer-
ciais, ou seja, dispõe de conselho de administração, conselho fiscal e revisor oficial de contas.

16.  Regras estatuárias sobre requisitos procedimentais e materiais aplicáveis à nomeação e 
substituição dos membros, consoante aplicável, do conselho de administração, do conselho 
de administração executivo e do conselho geral e de supervisão (Art.º 245º-A, nº 1, al. h));

Segundo os estatutos da Sociedade o conselho de administração é composto por um número máximo de 
doze membros, não havendo estipulação de número mínimo, eleitos pela assembleia geral por períodos de 
três anos e reconduzíveis uma ou mais vezes, ficando autorizada a eleição de administradores suplentes, 
nos termos da Lei. Em relação à comissão executiva, segundo regra estatutária cabe ao conselho de admi-
nistração designar o presidente da comissão executiva. 

De acordo com as regras estatutárias, a fiscalização dos negócios sociais será exercida nos termos da 
Lei por um conselho fiscal composto por três ou cinco membros efetivos e um ou dois suplentes, todos 
eles eleitos pela assembleia geral por períodos de três anos. A assembleia geral que eleger os membros 
do conselho fiscal indicará o respetivo presidente. O conselho fiscal será composto por uma maioria de 
membros independentes, nos termos legais, reconduzíveis por um máximo de dois mandatos, seguidos 
ou interpolados, e dos quais pelo menos um terá licenciatura adequada ao exercício das suas funções e 
conhecimentos em auditoria ou contabilidade.

17.   Composição, consoante aplicável, do conselho de administração, do conselho de administração 
executivo e do conselho geral de supervisão, com indicação do número estatuário mínimo e 
máximo de membros, duração estatuária do mandato, número de membros efetivos, data da 
primeira designação e data do termo de mandato de cada membro.

Como se referiu no ponto anterior, o conselho de administração tem mandato estatutário de três anos, 
sendo doze o seu número máximo de membros e não havendo imposição de número mínimo.

A 31.12.2014 o conselho de administração era constituído por sete membros: pelo presidente, António 
Sarmento Gomes Mota, eleito pela primeira vez em 30.5.2013, e pelos vogais, Investifino, Ltd, NIPC MT 
20993621, que nomeou para exercer o cargo em nome próprio José Manuel Baptista Fino, eleito pela pri-
meira vez em abril de 2008, Parinama – Participações e Investimentos, SA, NIPC 509016987, que nomeou 
para exercer o cargo em nome próprio Jorge Armindo de Carvalho Teixeira, eleito pela primeira vez em 
30.5.2013, António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques, com primeira designação em abril 2008, como 
administrador não executivo, Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos, com primeira designação 
em outubro de 2006, Jorge Domingues Grade Mendes, eleito pela primeira vez em 31.8.2011, e Manuel Fer-
nando de Macedo Alves Monteiro, com primeira designação em 30.5.2013. Todos os membros do conselho 
de administração a 31.12.2104 foram eleitos em 30.5.2013 e terminarão o seu mandato a 31.12.2015. 

Já após o fecho do exercício a que reporta este relatório, a 30.1.2015, informou-se que a Parinama– Participação 
e Investimentos, SGPS, SA, que tinha nomeado para exercer o cargo de membro  do conselho de administração 
da SDC Investimentos, SGPS, SA, o Exmo. Sr. Dr. Jorge Armindo de Carvalho Teixeira, apresentou a sua renúncia 
ao cargo referido, nos termos e para os efeitos do artigo 404º do Código das Sociedades Comerciais.
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A comissão executiva da Sociedade é constituída pelos seguintes três membros do conselho de adminis-
tração: António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques (presidente da comissão executiva), Pedro Gonça-
lo de Sotto-Mayor de Andrade Santos e Jorge Domingues Grade Mendes. 

O conselho fiscal é constituído por três elementos: António Pereira da Silva Neves (presidente), Carlos 
Pedro Machado de Sousa Góis e Jorge Bento Martins Ledo. O atual conselho fiscal foi eleito em 30.5.2013 
e terminará o seu mandato a 31.12.2015.

18.  Distinção dos membros executivos e não executivos do conselho de administração e, 
relativamente aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser 
considerados independentes, ou, se aplicável, identificação dos membros independentes do 
conselho geral e de supervisão.

Dos sete membros do conselho de administração da Sociedade a 31.12.2014, três eram executivos (António 
Manuel Pereira Caldas Castro Henriques, Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos e Jorge Domin-
gues Grade Mendes) e quatro eram não executivos (António Sarmento Gomes Mota, Investifino, Ltd, NIPC 
MT 20993621, que nomeou para exercer o cargo em nome próprio José Manuel Baptista Fino, Parinama 
– Participações e Investimentos, SA, NIPC 509016987, que nomeou para exercer o cargo em nome próprio 
Jorge Armindo de Carvalho Teixeira e Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro). De entre os membros 
não executivos, os membros considerados independentes nos termos do nº 5 do artigo 414º do Código das 
Sociedades Comerciais são: António Sarmento Gomes Mota e Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro. 

19.  Qualificações profissionais e outros elementos curriculares relevantes de cada um dos 
membros, consoante aplicável, do conselho de administração, do conselho geral e de 
supervisão e do conselho de administração executivo.

Breve resumo das qualificações profissionais dos membros do conselho de administração a 31.12.2014  
(incluindo os três vogais que constituem a comissão executiva): 

•  antónio Sarmento Gomes mota (presidente do conselho de administração):

Doutorado em Gestão de Empresas pelo ISCTE; agregação em Finanças pelo ISCTE. É atualmente 
professor catedrático do ISCTE Business School, professor convidado do Full Time Lisbon MBA Nova/ 
Católica, membro do conselho geral e de supervisão da EDP, vice-presidente do conselho de admi-
nistração e presidente da comissão de auditoria dos CTT – Correios de Portugal, SA, presidente do 
conselho geral do Fundo de Contra garantia Mútua, vogal da comissão de remunerações da Portugal 
Telecom, e vice-presidente do Instituto Português de Corporate Governance. É presidente do conselho 
de administração da SDC Investimentos desde 30.5.2013.

•  antónio manuel pereira Caldas Castro Henriques (presidente da comissão executiva):

Licenciado em Gestão pela Universidade de Paris IX Dauphine; MBA pela Universidade Nova de Lisboa. 
Foi vogal do conselho de administração do Banco Comercial Português entre junho de 1995 e janeiro 
de 2008. Na SDC Investimentos, SGPS, SA foi designado administrador não executivo, pela primeira 
vez, em abril de 2008, desempenhando funções executivas desde abril de 2010, tendo assumido a 
presidência da comissão executiva em 31.8.2011.

•  pedro Gonçalo de Sotto-mayor de andrade Santos (vogal executivo):

Licenciado em Gestão na Universidade Católica de Lisboa. Frequência do curso de Pós-Graduação Imo-
biliária no ESAI. Foi membro do conselho de administração (com o pelouro financeiro) do Grupo Fino e 
do Grupo FOC. Atualmente é presidente do conselho de administração da Autoestradas XXI, Subcon-
cessionária Transmontana, SA (desde março de 2014) e da SCUTVIAS – Autoestradas da Beira Interior, 
SA (desde setembro de 2011). Administrador da Sociedade desde outubro de 2006, por cooptação, e 
membro da comissão executiva desde 31.1.2008. 
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•  Jorge Domingues Grade mendes (vogal executivo):

Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Foi diretor de produção e 
técnico comercial da ENGIL – Sociedade de Construção Civil, SA, administrador da A. Silva & Silva - So-
ciedade Gestora de Participações Sociais, SA, presidente da comissão executiva da Sopol - Sociedade 
Geral de Construções e Obras Públicas, SA (Grupo A. Silva & Silva), administrador da Opca - Obras 
Públicas e Cimento Armado, SA e CEO (Chief Executive Officer) da Opway Engenharia, SA entre 2008 e 
2011. Administrador e membro da comissão executiva desde 31.8.2011.

•  José manuel Baptista Fino (vogal):

Frequência do Northeast London (Business Studies) em Londres. Ocupa cargos de administrador em 
várias empresas do Grupo Fino. É administrador da SDC Investimentos, SGPS, SA desde abril de 2008.

•  Jorge armindo de Carvalho Teixeira (vogal):

Licenciado em Economia pela faculdade de Economia da Universidade do Porto. Entre 1976 e 1992 
foi assistente da Faculdade de Economia do Porto; entre 1982 e 1987 foi diretor financeiro do ago-
ra designado Grupo Amorim, entre 1987 e 2000 foi vice-presidente do Grupo Amorim; entre 1998 e 
2004 foi presidente da Portucel – Empresa de Celulose e papel de Portugal, SGPS, SA; foi também 
presidente do conselho de administração da Edifer, SGPS, SA e da Edifer Angola. Atualmente, entre 
outros cargos, é presidente da Amorim Turismo, SGPS, SA e suas associadas. É administrador da SDC 
Investimentos, SGPS, SA desde 30.5.2013.

•  manuel Fernando de macedo alves monteiro (vogal):

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Entre outras funções, foi presidente da BDP 
– Bolsa de Derivados do Porto e da BVL - Bolsa de Valores de Lisboa e da Euronext Lisbon e da                           
Interbolsa, administrador não executivo da Jerónimo Martins, SGPS, SA, da AICEP – Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. e da sociedade Douro Azul, SGPS. É atualmente, 
entre outros cargos, vogal do conselho geral e de supervisão da EDP – Energias de Portugal, SA, e da 
CMF – Comissão para as Matérias Financeiras da EDP – Energias de Portugal, SA, presidente da CGSS 
– Comissão de Governo Societário e de Sustentabilidade da EDP – Energias de Portugal, SA, vogal do 
conselho de administração, da comissão de auditoria e da comissão de avaliação do governo societário 
da Novabase, SGPS, SA, vogal do conselho de administração da CIN, SGPS, SA. e vogal do conselho 
geral do Instituto Português de Corporate Governance. É administrador da SDC Investimentos, SGPS, 

SA desde 30.5.2013.

Breve resumo das qualificações profissionais dos membros do conselho fiscal a 31.12.2014: 

•  antónio pereira da Silva Neves:

Licenciado em Economia e Finanças pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Oriundo 
dos quadros da Sociedade, onde ingressou em 1980 como diretor financeiro, foi eleito administrador 
executivo em maio 1998, passando a não executivo em 26 de abril de 2010. A 30.5.2013 deixou as suas 
funções como administrador não executivo e foi eleito presidente do conselho fiscal, com mandato 
até 31.12.2015. 

•  Carlos pedro machado de Sousa Góis:

Licenciado em Gestão na Universidade Católica de Lisboa. É desde março de 1988 sócio-gerente da 
sociedade J.Bastos, C. Sousa Góis & Associados, SROC, Lda, na qualidade de revisor oficial de contas 
(ROC nº 597). Desde setembro de 1987 é igualmente administrador judicial. Entre 1986 e 1997 foi do-
cente de contabilidade analítica, introdução à gestão, negócio internacional e contabilidade financeira 
na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
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•  Jorge Bento martins ledo:

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Revisor oficial de 
contas, inscrito na Ordem dos Revisores de Contas desde 1988, com o nº 591. Atividade profissio-
nal desenvolvida essencialmente em firmas internacionais de auditoria, tendo sido sócio da Deloitte       
durante 14 anos (de 1991 a 2005) e da RSM durante 5 anos (de 2006 a 2011). Presentemente, e desde 
novembro de 2011, sócio-gerente da Grant Thornton & Associados, SROC, Lda.

20. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas dos membros, 
consoante aplicável, do conselho de administração, do conselho geral e de supervisão e do 
conselho de administração executivo com acionistas a quem seja imputável participação 
superior a 2% dos direitos de voto.

O administrador não executivo José Manuel Baptista Fino, que foi nomeado pela Investifino, Ltd, para 
exercer o cargo em nome próprio, é membro do conselho de administração da Investifino, Ltd, detentora 
de uma participação maioritária na Sociedade. 

21.  Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários 
órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da sociedade, incluindo informação sobre 
delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da administração 
quotidiana da sociedade.

O organograma abaixo ilustra este modelo organizativo, identificando os responsáveis pelas diversas funções.

cOnSelhO de AdMiniStRAçÃO

Presidente: António Gomes Mota

vogais: António Castro Henriques, Gonçalo Andrade 
Santos, Jorge Grade Mendes, Investifino (José Fino), 
Parinama (Jorge Armindo) e Manuel Alves Monteiro

cOMiSSÃO 
de GOveRnO 
SOcietáRiO e 

SUStentABilidAde

SecRetáRiO GeRAl (1)
SecRetáRiO dA SOciedAde

Jorge Alves

cOMiSSÃO execUtivA

Presidente / ceO: António Castro Henriques

vogais: Gonçalo Andrade Santos, Jorge Grade Mendes

PlANEAmENtO
E CONtROlO (1)

sERvIçOs
juRíDICOs (1)

RElAçõEs COm 
INvEstIDOREs (1) COmuNICAçãO (1)

AuDItORIA E 
ANálIsE

DE RIsCO (1)

fIsCAlIDADE, 
REPORtE E 

NORmAtIvO DE 
CONsOlIDAçãO  (1)

(1) Asseguradas por colaboradores externos à SDC Investimentos, SGPS, SA
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A organização societária da SDC Investimentos está igualmente patente no relatório de gestão, com as 
empresas representadas pelo seu logótipo. Também o mapa que consta no início das demonstrações         
financeiras consolidadas, ilustra a composição do Grupo, com indicação das participações (em percenta-
gem) e do método de consolidação aplicado. 

A gestão efetiva da Sociedade é exercida pela comissão executiva, na qual o conselho de administração 
delegou todos os poderes de gestão da Sociedade, não tendo sido delegadas as matérias previstas na lei 
- alíneas a) a d), f), l) e m) do artigo 406º do Código das Sociedades Comerciais; também não estão dele-
gadas, mantendo-se na competência do conselho a definição da estratégia e das políticas gerais da socie-
dade, bem como decisões que, pelo seu montante ou risco, assumam esse cariz e alterações estruturais. 

Os restantes membros (não executivos) do conselho de administração são informados das decisões e dos 
assuntos tratados no seio da comissão executiva, sendo-lhes reportado, nas reuniões e através do envio 
das atas de reuniões da comissão executiva com a respetiva agenda, as quais são também enviadas ao 
presidente do conselho fiscal, o ponto da situação da atividade da empresa e podendo ser submetida ao 
conselho de administração qualquer matéria tratada na comissão executiva. Sem prejuízo da delegação 
de competências, os administradores não executivos acompanharam e fiscalizaram a atividade desenvol-
vida pela comissão executiva, tendo acesso aos assuntos tratados e total abertura para questionar, pedir 
esclarecimentos e escrutinar as decisões tomadas. Por outro lado, foram chamados a pronunciar-se e a 
aprovar os documentos mais relevantes para a vida da Sociedade, tendo total acesso às informações que 
entenderam como necessárias à sua atuação de vigilância, acompanhamento e verificação do seguimento 
das estratégias delineadas. Não se verificaram em 2014 quaisquer constrangimentos à atuação dos admi-
nistradores não executivos. 

b)  Funcionamento

22.  Existência e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento, 
consoante aplicável, do conselho de administração, do conselho geral e de supervisão e do 
conselho de administração executivo.

O conselho de administração e o conselho fiscal têm o respetivo regulamento, que está disponível no       
endereço da sociedade na internet.

23.  Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro, consoante 
aplicável, do conselho de administração, do conselho geral e de supervisão e do conselho de 
administração executivo, às reuniões realizadas.

O conselho de administração realizou doze reuniões ao longo de 2014, com uma assiduidade de 100%, 
embora quatro administradores tenham sido representados em quatro reuniões (representando 4,8% do 
total de presenças nas doze reuniões realizadas), conforme quadro seguinte:

Nome Presença Física Presença por Representação

António Sarmento Gomes Mota 12 0

António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques 12 0

Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos 12 0

Jorge Domingues Grade Mendes 11 1

Investifino (José Manuel Baptista Fino) 10 2

Parinama (Jorge Armindo Carvalho Teixeira) 11 1

Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro 11 1
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A comissão executiva reuniu dezanove vezes ao longo do passado ano, com uma assiduidade de 100% de 
todos os membros deste órgão. 

O conselho fiscal realizou cinco reuniões em 2014, com uma assiduidade de 100% dos seus membros. 

24.  Indicação dos órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos 
administradores executivos.

O órgão competente para realizar a avaliação de desempenho dos administradores executivos para efeito 
de remuneração é a comissão de remunerações, constituída por: João Vieira de Almeida (presidente) e 
Martim Salema de Sande e Castro Fino e João Pessoa e Costa, como vogais. A comissão de remunerações, 
na sua composição atual, não integra administradores executivos, nem seus cônjuges, parentes e afins 
em linha reta até ao terceiro grau inclusive, verificando-se assim a independência preconizada. A política 
de remunerações preconizada pela comissão de remunerações é aprovada e escrutinada pelos acionis-
tas em assembleia geral, cabendo nas funções do auditor externo a verificação da aplicação do sistema                    
remuneratório instituído. A avaliação do desempenho da comissão executiva é também da competência 
da comissão de governo societário e sustentabilidade.

25.  Critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos administradores executivos.

O desempenho dos administradores executivos para efeitos de remuneração é aferido pela avaliação livre 
da comissão de remunerações e da comissão do governo societário e sustentabilidade seguindo os crité-
rios que, em cada momento, entenda. 

26.  Disponibilidade de cada um dos membros, consoante aplicável, do conselho de 
administração, do conselho geral e de supervisão e do conselho de administração executivo, 
com indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do 
grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do 
exercício.

Os cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, pelos membros do con-
selho de administração (incluindo os membros da comissão executiva) são os seguintes:

•  antónio Sarmento Gomes mota (presidente do conselho de administração): 

• vogal do conselho geral e de supervisão da EDP – Energias de Portugal, SA e 

• vice-presidente do conselho de administração e presidente da comissão de auditoria dos CTT –       

Correios de Portugal, SA. 

•  antónio manuel pereira Caldas Castro Henriques (presidente da comissão executiva): 

• presidente do conselho de administração da SCSP – Soares da Costa, Serviços Partilhados, SA; 

• vogal e presidente da comissão executiva da Soares da Costa – Construção SGPS, SA; 

• presidente do conselho de administração da CLEAR – Instalações Electromecânicas, SA; 

• presidente do conselho de administração da Sociedade de Construções Soares da Costa, SA; 

• presidente do conselho de administração da Soares da Costa América, INC; 

• presidente do conselho de administração da SDC  Imobiliária – SGPS, SA; 

• presidente do conselho de administração da SDC Concessões, SGPS SA; 

• presidente do conselho de administração da Movex – Produção, Venda e Aluguer Módulos Pré-Fabricados, SA; 

• presidente do conselho fiscal da AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado;

• vogal do conselho fiscal da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares contra a Fome.
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•  pedro Gonçalo de Sotto-mayor de andrade Santos (vogal executivo): 

• vice-presidente do conselho de administração da SDC Concessões, SGPS, SA; 

• presidente do conselho de administração da Scutvias – Autoestradas da Beira Interior, SA; 

• presidente do conselho de administração da Intevias – Serviços e Gestão, SA;

• presidente do conselho de administração da MRN – Manutenção de Rodovias Nacionais, SA;

• presidente do conselho de administração da Portvias – Portagem de Vias, SA; 

• presidente do conselho de administração da Autoestradas XXI, SA; 

• membro do conselho de administração da Expoestradas XXI, SA; 

• membro do conselho de administração da Operestradas XXI, SA;

• membro do conselho de administração da Elos – Ligações de Alta Velocidade, SA e da Elos - OM, SA;

• presidente do conselho de administração da Soares da Costa Hidroenergia, SA; 

• gerente da Soares da Costa Hidroenergia 1T, Lda;

• gerente da Soares da Costa Hidroenergia 4T, Lda; 

• gerente da Soares da Costa Hidroenergia 8T, Lda; 

• gerente da Soares da Costa Hidroenergia 8C, Lda;

• gerente da Hidroeléctrica STP, Lda – Sociedade Comercial de Responsabilidade, Lda.

•  Jorge Domingues Grade mendes (vogal executivo): 

• vogal do conselho de administração da Soares da Costa Construção SGPS, SA;

• vogal do conselho de administração da CLEAR – Instalações Electromecânicas, SA;

• vogal do conselho de administração da Sociedade de Construções Soares da Costa, SA;

• presidente do conselho de administração da Soares da Costa Moçambique, SARL;

• diretor da Soares da Costa América, Inc.

•  José manuel Baptista Fino (vogal): 

• vogal do conselho de administração da SDC Investimentos;

• membro não executivo do conselho de administração dos CTT - Correios de Portugal, SA;

• presidente do conselho de administração da Ramada Holdings, SGPS, SA;

• presidente do conselho de administração da Ramada Energias Renováveis, SA;

• presidente do conselho de administração da Dignatis - Investimentos Imobiliários, SA;

• administrador-delegado da Specialty Minerals;

• sócio-gerente de Nova Algodoeira, Lda;

• gerente da Dorfino Imobiliário, Lda.

•  Jorge armindo de Carvalho Teixeira (vogal):
membro do conselho de administração das sociedades seguintes: 

• Amorim – Entertainment e Gaming Internacional, SGPS, SA; 

• BLUE & GREEN II, SA;

• BLUE & GREEN – Serviços e Gestão, SA;

• Amorim Turismo, SGPS, SA;

• CHT – Casino Hotel de Tróia, SA;

• Estoril Sol, SGPS, SA;

• Fundição do Alto da Lixa, SA; 

• Fozpatrimónio, SA;
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• Goldtur – Hotéis e Turismo, SA;

• Grano Salis – Inv. Turísticos, Jogo e Lazer, SA;

• Grano Salis II – Investimentos Turísticos e de Lazer, SA;

• Hotel Turismo, SARL;

• Iberpartners – Gestão e Reestruturação de Empresas, SA;

• Imofoz, SA;

• Mobis – Hotéis de Moçambique, SARL;

• Notel – Empreendimentos Turísticos, SARL;

• Prifalésia – Construção e Gestão de Hotéis, SA;

• SGGHM – Sociedade Geral de Hotéis de Moçambique, SA;

• Sociedade Figueira Praia, SA;

• SPIGH – Sociedade Portuguesa de Investimentos e Gestão Hoteleira, SA;

• Tróia Península Investimentos, SGPS, SA;

• Turyleader, SGPS, SA.

•  manuel Fernando de macedo alves monteiro (vogal): 

• vogal do conselho geral e de supervisão da EDP – Energias de Portugal, SA;

• vogal da comissão para as matérias financeiras da EDP – Energias de Portugal, SA; 

• presidente da comissão de governo societário e de sustentabilidade da EDP – Energias de Portugal, SA; 

• vogal do conselho de administração da Novabase, SGPS, SA;

• vogal da comissão de auditoria da Novabase, SGPS, SA;

• vogal da comissão de avaliação do governo societário da Novabase, SGPS, SA e 

• vogal do conselho de administração da CIN, SGPS, SA.

Os cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, pelos membros do con-
selho fiscal são os seguintes: 

•   antónio pereira da Silva Neves:
Não é membro de nenhum de órgão social noutras sociedades.

•   Carlos pedro machado de Sousa Góis: 
Exerce a função de fiscal único efetivo em representação da Sociedade J. Bastos, C Sousa Góis & Asso-

ciado, SROC, Lda nas seguintes sociedades: 

• Escrita Digital, SA;

• First Provate Capital (ex-NOC, SGPS, SA); 

• Tavamar – Sociedade de Produtos Congelados, SA; 

• Viveiros do Falcão, SA;

• Infosistema – Sistemas de Informáticos, SA;

• Franquiger – Gestão de Franquias, SA;

• INCG, International Network Communication Group, SGPS, SA; 

• Nova Franquiger International, SA;

• OKE Tiner - Perfis, Lda;

• S3 Portugal – Des. de Circuitos Microelect. e Software, SA;

• Sociedade Civil Agrícola Isalema, SA; 

• Vans Madeira – Consultadoria e Projectos, SA;
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• Seveneves Investimentos Imobiliários, SA; 

• Legendra – Investimentos Imobiliários, SA;

• Projecto Nata Design, SA;

• Município de Angra do Heroísmo;

• Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo;

• Redislogar (Portugal) – Artigos Eléctricos, SA;

• Rádio Renascença, Lda;

• Intervoz Publicidade, SA;

• Lizmontagens, Empresa de Montagens Termo Industriais, SA;

• DBL Aluminium Serviçes, SA;

• COGECO – Consultadoria, Gestão e Contabilidade, SA;

• COGECO II – Contabilidade, SA;

• CORDIS – Gestão de Imóveis e Participações Sociais, SA;

• M2SN – Soluções e Negócios, SA;

• Promade – Construções, SA;

• Somercrest Industrial Holdings, SGPS, SA;

• Nedphyl – Com. Prod. Alim., Farm. e Afins, SA;

• Estoril-Live, SA;

• Inbright, SGPS, SA;

• LDC Group, SGPS, SA;

• HPLife – Empreendimentos Imobiliários, SA;

• Kay Line – Sociedade Imobiliária, SA; 

• Sustentatudo, SA;

• Geniupgrade, SGPS, SA;

• Get – Estudos Técnicos e Construções, SA;

• Legenda Viva, SA; 

• OURTIME – Relógios e Acessórios, Lda;

• BGB – Investimentos Imobiliários, SA; 

• ELO12 – Investimentos Imobiliários, SA;

• IMOCAIRES – Sociedade de Mediação Imobiliária, SA;

• Followmelody, SA;

• Percheron – Investimentos Imobiliários, SA;

• Francisco Soares da Silva;

• LTT – Lismontagens Thermal Technologies – SGPS, SA;

• ALAFRESCA – Gestão de Imóveis, SA;

• SILVERSLICE – Prestação de Serviços de Saúde, SA;

• HEALTHSIGN – Prestação de Serviços de Saúde, SA;

• Lovaissa – Trading e Serviços Internacionais, SA; 

• Imovnobre – Compra e Venda de Gestão de Imóveis, SA; 

• Upperinvest – SGPS, SA; 

• Verdadobjectiva, SA; 

• Associação de Municipios de Loulé Faro.
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•  Jorge Bento martins ledo:

Fiscal Único, em representação da Grant Thornton & Associados, SROC, Lda, nas seguintes empresas:

• Adger – Soc. Gestora de Participações Sociais, SA;

• Basca – Comércio de Objectos de Decoração, Lda;

• Eurogalva – Galvanização e Metalomecânica, SA;

• Inplas – Indústrias de Plásticos, SA;

• SDP – Sociedade Angolana Distribuidora de Petróleos, SA;

• Sociedade Agrícola do Roncanito, SA;

• Sociedade Nacional de Investimentos Financeiros, SA;

• Tege – Gestão e Técnica Comercial, SA.

c)  comissões no seio do órgão de administração ou supervisão e 
administradores delegados

27.  Identificação das comissões criadas no seio, consoante aplicável, do conselho de 
administração, do conselho geral e de supervisão e do conselho de administração executivo, e 
local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento.

Para além da comissão executiva, existe a comissão de governo societário e sustentabilidade. O seu regu-
lamento é de uso interno, não estando disponível publicamente.

28.  Composição, se aplicável, da comissão executiva e/ou identificação de administrador(es) 
delegado(s).

A comissão executiva é composta pelos seguintes membros: António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques 
(presidente), Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos e Jorge Domingues Grade Mendes (vogais).

29.  Indicação das competências de cada uma das comissões criadas e síntese das atividades 
desenvolvidas no exercício das competências.

A comissão executiva tem a gestão efetiva da Sociedade. Esta comissão é composta por três vogais do 
conselho de administração, na qual o conselho de administração delegou todos os poderes de gestão da 
Sociedade, não tendo sido delegadas as matérias previstas na lei - alíneas a) a d), f), l) e m) do artigo 406º 
do Código das Sociedades Comerciais; também não estão delegadas, mantendo-se na competência do 
conselho a definição da estratégia e das políticas gerais da sociedade, bem como decisões que, pelo seu 
montante ou risco, assumam esse cariz e alterações estruturais. A comissão executiva, embora atuando 
de forma colegial, sob a condução do respetivo presidente, acompanha a atividade da Soares da Costa, 
tendo entre os seus membros, uma distribuição de áreas preferenciais de trabalho: 

•  antónio manuel pereira Caldas Castro Henriques:
representação institucional e relações com investidores, planeamento e controlo de gestão, recursos 
humanos, área jurídica, comunicação corporativa, compras, área de negócio imobiliário; 

•  pedro Gonçalo de Sotto-mayor de andrade Santos:
serviços partilhados, fiscalidade e reporte, área de negócio concessões e área de negócio ambiente e energia, SA;

•  Jorge Domingues Grade mendes:

representante na área de negócio construção.
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Na sequência das negociações e acordo celebrado, concluídos em 2013, destaca-se em 2014, a realização, 
em fevereiro, da operação de aumento de capital da até então participada Soares da Costa Construção, 
SGPS, SA, com a entrada de um novo acionista – a GAM Holdings detida pelo Senhor António Mosquito 
– que passou a deter 66,7% dessa sociedade, passando a Sociedade a deter uma participação de 33,3%. 
Esta operação alterou significativamente o perímetro de consolidação da Sociedade, que, na sequência 
dos acordos celebrados em 2013, deixou de deter o controlo da área de atividade de construção, que mais 
contribuía para o seu volume de negócios até 31 de dezembro daquele ano. Na sequência dessa operação 
a sociedade alterou a sua denominação de “Grupo Soares da Costa, SGPS, SA” para “SDC Investimentos, 
SGPS, SA”, que passa a encabeçar um grupo económico de caraterísticas diferentes do anterior. Em parale-
lo, na atividade da comissão executiva prosseguiram diligências e atos de reestruturação do seu passivo, 
em parte através de alienação de alguns ativos, oportunamente comunicados ao mercado.

A comissão de governo societário e de sustentabilidade, criada em outubro de 2013 pelo conselho de        ad-
ministração da Sociedade, decorre do compromisso da SDC Investimentos em prosseguir a sua atividade 
de acordo com os mais elevados padrões de sustentabilidade económica e ambiental, de adoção de boas 
práticas de governo societário, de forte compromisso com elevados padrões de conduta e de ética empre-
sarial e de prossecução de uma política de responsabilidade social corporizada em iniciativas que valorizem 
a inserção do grupo empresarial e das suas atividades nas diversas comunidades em que se inserem. 
Esta comissão é constituída por três membros (não executivos) do conselho de administração: Manuel 
Fernando de Macedo Alves Monteiro (presidente), José Manuel Baptista Fino e Jorge Armindo de Carvalho 
Teixeira (vogais). Em 2013, esta comissão dedicou particular atenção às Recomendações de Boas Práticas 
de Governo Societário, à análise do Relatório de Governo Societário, à definição das suas linhas de atuação, 
designadamente na análise das políticas e estratégias de sustentabilidade e práticas de responsabilidade 
social que têm sido prosseguidas pela empresa; procedeu ainda à apreciação do Plano de Auditoria para 
2014 e a uma avaliação do desempenho da comissão executiva, e fez também uma análise comparativa 
dos Códigos de Governo Societários para análise pelo conselho de administração. Realizou duas reuniões, 
sendo lavradas atas.

3  FiScAlizAçÃO (cOnSelhO FiScAl, cOMiSSÃO de AUditORiA
OU cOnSelhO GeRAl e de SUPeRviSÃO)

a)  composição

30.  Identificação do órgão de fiscalização (conselho fiscal, comissão de auditoria ou conselho 
geral e de supervisão) correspondente ao modelo adotado.

De acordo com os estatutos da Sociedade, a fiscalização é estruturada na modalidade composta por con-
selho fiscal e revisor oficial de contas ou sociedade revisora oficial de contas.

31.  Composição, consoante aplicável, do conselho fiscal, comissão de auditoria, do conselho 
geral e de supervisão ou da comissão para as matérias financeiras, com indicação do número, 
estatuário mínimo e máximo de membros, duração estatuária do mandato, número de 
membros efetivos, data da primeira designação, e data do termo de mandato de cada 
membro, podendo remeter-se para ponto do relatório onde já conste essa informação por 
força do disposto no número 18.
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O conselho fiscal é constituído por três membros efetivos (um presidente e dois vogais), todos indepen-
dentes, tal como discriminado no número 17, que, de acordo com disposição estatutária, são mandatados 
por períodos de três anos. Ainda segundo disposição estatutária o conselho fiscal deverá ser composto por 
três ou cinco membros efetivos e um ou dois suplentes. Todos os membros do atual conselho fiscal exer-
cerão o seu mandato até 31.12.2015, tendo sido designados pela primeira vez em 30.5.2013, com exceção 
do vogal Carlos Pedro   Machado de Sousa Góis que foi designado pela primeira vez em 29.4.2008. 

32.  Identificação, consoante aplicável, dos membros do conselho fiscal, da comissão de 
auditoria, do conselho geral e de supervisão ou da comissão para as matérias financeiras que 
se considerem independentes, nos termos do Art.º 414º, nº 5 do CsC, podendo remeter-se 
para o ponto do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no número 19.

Ver número 18 e número 31. 

33.  Qualificações profissionais, consoante aplicável, de cada um dos membros do conselho fiscal, 
da comissão de auditoria, do conselho geral e de supervisão ou de comissão para as matérias 
financeiras e outros elementos curriculares relevantes, podendo remeter-se para o ponto do 
relatório onde já conste essa informação por força do disposto no número 21.

Ver número 19. 

b)  Funcionamento

34.  Existência e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento, 
consoante aplicável, do conselho fiscal, comissão de auditoria, conselho geral e de supervisão 
ou da comissão para as matérias financeiras, podendo remeter-se para o ponto do relatório 
onde já conste essa informação por força do disposto no número 24.

Ver número 22. 

35.  Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade às reuniões realizadas, consoante 
aplicável, de cada membro do conselho fiscal, comissão de auditoria, conselho geral e de 
supervisão e da comissão para as matérias financeiras, podendo remeter-se para o ponto do 
relatório onde já conste essa informação por força do disposto no número 25.

Ver número 23. 

36.  Disponibilidade de cada um dos membros, consoante aplicável, do conselho fiscal, da 
comissão de auditoria, do conselho geral e de supervisão ou da comissão para as matérias 
financeiras, com indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro 
e fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos 
no decurso do exercício, podendo remeter-se para o ponto do relatório onde já conste essa 
informação por força do disposto no número 26.

Ver número 26. 
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c)  competências e funções

37.  Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para 
efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor externo.

Na contratação de todos os serviços adicionais ao auditor externo é obtido prévio parecer do conselho fiscal.

38.  Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da comissão para as matérias 
financeiras.

Não aplicável.

39.  Identificação do revisor oficial de contas e do sócio revisor oficial de contas que o representa.

O revisor oficial de contas efetivo é a Deloitte & Associados, SROC SA, representada por António Manuel 
Martins Amaral, ROC nº 1.130, tendo o revisor suplente Paulo Alexandre Rocha Silva Gaspar, ROC nº 1.300.

40.  Indicação do número de anos em que o revisor oficial de contas exerce funções 
consecutivamente junto da sociedade e/ou grupo.

O atual revisor oficial de contas foi eleito em 30.5.2013.

41.  Descrição de outros serviços prestados pelo ROC à sociedade.

A Deloitte & Associados SROC, SA, auditor externo da SDC Investimentos, SGPS, SA prestou também 
serviços de consultoria fiscal, além dos serviços de revisão de contas; esta prestação de serviços de índole 
fiscal, tornou-se necessária atendendo à alteração do perímetro societário ocorrido no portefólio da socie-
dade com a passagem a minoritária na área de construção e às medidas de reestruturação do passivo. As 
implicações com as contas e o conhecimento aprofundado destas aconselhou que a contratação deste tipo 
de serviços fosse efetuada com aquela sociedade.

42.  Identificação do auditor externo designado para os efeitos do Art.º 8º e do sócio revisor 
oficial de contas que o representa no cumprimento dessas funções bem como o respetivo 
número de registo na Cmvm.

A Deloitte & Associados SROC, SA é o auditor externo designado, sendo representada por António Manuel 
Martins Amaral, ROC nº 1.130, e existindo um revisor suplente, Paulo Alexandre Rocha Silva Gaspar, ROC nº 
1.300. A sociedade está inscrita na OROC com o número 43 e registada na CMVM com o número 231.

43.  Identificação do número de anos em que o auditor externo e o respetivo sócio revisor 
oficial de contas que o representa no cumprimento dessas funções exercem funções 
consecutivamente junto da sociedade e/ou do grupo.

O auditor externo e o respetivo sócio revisor oficial de contas iniciaram funções em 2013.

44.  Política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio revisor oficial de 
contas que o representa no cumprimento dessas funções.

O auditor externo e o respetivo sócio revisor podem exercer essas funções até três mandatos.
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45.  Indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que 
essa avaliação é feita.

O conselho fiscal avalia anualmente o auditor externo e tem a possibilidade de apresentar proposta à     
assembleia geral para a destituição deste com justa causa.

46.  Identificação de trabalhos distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para 
a sociedade e/ou para sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem 
como indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação da contratação de tais 
serviços e indicação das razões para a sua contratação.

Ver número 41. Os trabalhos de auditoria são objeto de parecer do conselho fiscal prévio à sua contratação. 

47.  Indicação do montante da remuneração anual paga pela sociedade e/ou por pessoas 
coletivas em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou 
coletivas pertencentes à mesma rede e discriminação da percentagem respeitante aos 
seguintes serviços (para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da 
Recomendação da Comissão Europeia nº C (2002) 1873, de 16 de maio).

Pela Sociedade (*) Euros % do total

Valor dos serviços de revisão de contas 15.493 11,0%

Valor dos serviços da garantia de fiabilidade - -

Valor dos serviços de consultoria fiscal 74,150 52,7%

Valor de outros serviços que não revisão de contas - -

Por entidades que integrem o grupo (*)

Valor dos serviços de revisão de contas 50.900 36,2%

Valor dos serviços da garantia de fiabilidade - -

Valor dos serviços de consultoria fiscal - -

Valor de outros serviços que não revisão de contas - -

ToTal 140.543 100,00%

* Incluindo contas individuais e consolidadas
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c.  ORGAnizAçÃO inteRnA

1  eStAtUtOS

48.  Regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade (Art.º 245º-A, nº 1, al. h)).

A alteração de estatutos está sujeita exclusivamente às regras previstas na lei.

2  cOMUnicAçÃO de iRReGUlARidAdeS

49.  meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na sociedade.

Existe uma política de comunicação de irregularidades, divulgada a todos os colaboradores, com indicação 
a quem devem ser dirigidas (comissão executiva), do tratamento que lhes será dado (serviços jurídicos 
que atuam de forma totalmente independente e autónoma e procedem à respetiva averiguação, podendo 
socorrer-se do apoio de outros serviços e propondo as medidas a tomar), garantia de confidencialidade, e 
divulgação estatística, geral e anual, das comunicações efetuadas e do seu desfecho. Pode ser facultada a 
sua consulta por acionistas, mediante pedido dirigido à Direção de Relações com Investidores. 

É política da SDC Investimentos, nos seus procedimentos internos e externos, atuar de acordo com os pa-
drões éticos e em conformidade com o enquadramento legal e regulamentar. Deve constituir preocupação 
de todos os colaboradores a observância daqueles padrões e normativos, cabendo às chefias particular 
responsabilidade na respetiva observância. Assim, as comunicações sobre irregularidades têm o propósito 
de atempadamente pôr termo e prevenir a consumação de irregularidades no seio da Sociedade, quer elas 
sejam técnicas, económicas, comportamentais, legais ou outras. Na definição desta política, destaca-se 
o Código de Conduta Empresarial, que se aplica a todos os gestores e colaboradores do Grupo e que está 
publicado no sítio da empresa na internet. Esta política não prejudica nem afasta a comunicação de irre-
gularidades ao conselho fiscal prevista na lei, pelo que a este órgão devem ser dirigidas comunicações de 
irregularidades alegadamente praticadas pelo órgão de administração ou por algum dos seus membros.

3  cOntROlO inteRnO e GeStÃO de RiScOS

50.  Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação 
de sistemas de controlo interno.

Do ponto de vista organizativo, em 2011 foi criada a Unidade de Análise e Gestão do Risco, criada no âm-
bito do centro corporativo e, por isso, com competência transversal a todo a Sociedade. O objetivo desta 
unidade, cuja atividade tem sido consolidada desde a sua criação, é promover estratégias de controlo de 
riscos, definir as políticas gerais e os termos de responsabilidade e monitorizar a sua implementação de 
forma a assegurar a eficiência e a eficácia das operações do Grupo, a salvaguarda dos ativos, a fiabilidade 
da informação financeira e o cumprimento das leis e normas. 
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Com a alteração operada no universo das participações da sociedade com a passagem a acionista minori-
tária no negócio da construção, a análise e gestão de risco tem uma focagem diferente, assumindo naque-
le negócio uma intervenção indireta. Tal tipo de intervenção indireta verifica-se também em outras áreas 
de negócio em que a Sociedade detém participações minoritárias.

Por estas razões, alteraram-se em 2014 os parâmetros de avaliação de risco, mais direcionados para o valor 
dos ativos, quer os vocacionados para alienação, quer os que se posicionam para manutenção. 

51.  Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência 
hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da sociedade.

A direção de auditoria e análise de risco depende do secretário-geral, tal como expresso no organograma 
evidenciado no número 21. A sua atividade é também acompanhada pelo conselho fiscal que, além de rece-
ber os seus relatórios, pode solicitar ações de auditoria, introduzir alterações ao modo de funcionamento e 
analisar se a unidade de análise e gestão do risco dispõe dos meios adequados ao exercício das suas funções. 

52.  Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos.

Para além do órgão de administração, apenas a unidade de análise e gestão do risco tem competências 
nesta área. Todavia, tem contactos com os responsáveis e com departamentos específicos das sociedades 
onde detém participações, mesmo minoritárias, com capacidade para acompanhar e impulsionar sistemas 
e procedimentos de análise e gestão de risco, quer para uso próprio dessas sociedades, quer para a gestão 
de risco levada a cabo no Sociedade.

53.  Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros e jurídicos) a 
que a sociedade se expõe no exercício da atividade.

Como se referiu já, as sociedades que exercem uma atividade mais relevante, designadamente em termos 
de volumes de negócio, são detidas de forma minoritária pela Sociedade, pelo que os riscos a que está ex-
posta incidem de forma indireta ou provêm do contexto económico e regulatório que enforma a atividade 
dessas sociedades.

Como as participações detidas pela SDC-Investimentos, ainda que de forma minoritária, se repartem por vá-
rios segmentos de negócios e em vários espaços geográficos, a exposição indireta pode ser classificada em:

•  Riscos de negócio: 
• Riscos operacionais: os que podem afetar a eficácia e a eficiência dos processos operativos e presta-

ção dos serviços, a satisfação dos clientes e a reputação das empresas;

• Riscos de integridade: os relacionados com fraude interna e externa a que possam estar sujeitas as 
empresas do grupo;

• Riscos de direção e recursos humanos: riscos vinculados entre outros à gestão, direção, liderança, 
limites de autoridade, deslocalização, inserção local, etc.;

• Riscos financeiros: designadamente riscos de taxa de câmbio, riscos de taxa de juro, riscos de liquidez 
e risco de crédito;

• Riscos regulatórios: sendo, em regra, atividades reguladas, a sua exposição a ciclos políticos é mais 
acentuada, com reflexo, muitas vezes, nas condições de exercício dessa atividade.

•  Riscos de informação:
• Informação operativa, financeira e avaliação estratégica.

•  Riscos do meio:
• Concorrência;

• Meio político, económico, legal e fiscal;

• Regulação e mudanças no setor.
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54.  Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e gestão de riscos.

É desenvolvido um trabalho de identificação e priorização prévia dos riscos classificados como sendo mais 
críticos (determinados através da combinação da probabilidade de ocorrência e potencial impacto), e são 
definidas estratégias de gestão do risco com vista à implementação de procedimentos de controlo que 
o diminuam para um nível aceitável. O objetivo é maximizar o trade-off entre os riscos e as margens de    
negócio de modo a atingir, de forma sustentada, os objetivos estratégicos da SDC Investimentos.

Para se poder efetuar a apreciação e ulterior monitorização, através da sua organização interna, as dife-
rentes áreas de gestão das sociedades identificam e avaliam os riscos que as suas decisões, nas respetivas 
áreas de intervenção e competência, envolvem e elencam as medidas que os possam prevenir ou mini-
mizar. Em função desse levantamento, acompanhado criticamente pela unidade de auditoria e análise de 
risco, são tomadas as decisões relativas ao negócio, país ou projeto em causa, designadamente a decisão 
de contratar ou não contratar ou das condições para a contratação.

O sistema de análise e gestão é um processo interativo, que percorre todas as fases de um projeto, desde 
o seu levantamento potencial, em momento de pura prospeção, e até ao seu epílogo, em que todas as res-
ponsabilidades com ele relacionadas se mostram extintas. Naturalmente que, na sua evolução, são erigi-
dos alguns marcos essenciais de tomada de decisão mais alargada, quer para avaliar se os potenciais riscos 
e a forma de os abordar se encaixam no perfil estratégico definido, quer para averiguar se os mecanismos 
e procedimentos de controlo estão a ser observados e se se mostram adequados. Para a sua cabal gestão 
são criados procedimento de informação detalhada, com conteúdo adequado a cada fase, que permitem 
fazer o acompanhamento atempado das diversas vicissitudes e agir em cima das ocorrências. Todo o pro-
cesso está aberto aos contributos de revisão e aperfeiçoamento que qualquer estrutura entenda propor e 
é objeto de reflexão e avaliação periódica envolvendo quer os serviços de apoio, quer as áreas operacionais.

55.  Principais elementos dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco implementados na 
sociedade relativamente ao processo de divulgação de informação financeira (Art.º 245º-A,  
nº 1, al. m)).

A informação financeira é divulgada internamente a todos os responsáveis, atendendo à respetiva área de 
atuação a partir dos elementos produzidos pelos serviços e, quando aplicável, revistos pelo auditor exter-
no, pelo revisor oficial de contas e pelo conselho fiscal. Em cada fase do processo, a informação é revista 
por vários serviços, desde a contabilidade, o controlo de gestão, a unidade de fiscalidade e reporte, por 
vezes, a unidade de gestão de risco, em ordem a verificar a compatibilidade dos dados, a sua regularidade, 
existindo sistemas de alerta que pretendem assinalar as eventuais anomalias ou desconformidades.

O auditor externo pode verificar também os sistemas de controlo interno e de remunerações e, se for caso 
disso, reportar ao conselho fiscal as deficiências que, no seu entender, encontre.

4  APOiO AO inveStidOR

56.  serviço responsável pelo apoio ao investidor, composição, funções, informação 
disponibilizada por esses serviços e elementos para contacto.

A Sociedade dispõe de um gabinete de apoio ao investidor organizado sob a forma de uma direção de rela-
ções com investidores, que, através de vários meios disponíveis, assegura comunicação com investidores, 
acionistas, analistas de ações e público em geral, refletindo o investimento feito pela comissão executiva 
numa política de contacto direto e permanente com todos os agentes de mercado e, em particular, com 
os acionistas. 
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A divulgação de informação pertinente para o mercado de capitais é enviada eletronicamente e diretamente 
para a extranet da CMVM e para o endereço de internet da Euronext Lisbon. Dá-se integral cumprimen-
to ao disposto na lei sobre a publicação de informação (relatório anual e contas, convocatórias, avisos de               
pagamento de juros, etc.) e disponibilização de documentos necessários à participação na assembleia geral.

A página oficial da Sociedade na internet, www.sdcinvestimentos.pt, contém informação dirigida ao inves-
tidor (submenu “Investidores”), designadamente indicadores económico-financeiros atualizados trimes-
tralmente, convocatórias de assembleias gerais e deliberações destas, emissões de títulos, pagamentos 
relativos a dividendos, obrigações ou outros títulos, estatutos, relatórios e contas, comunicados de infor-
mação privilegiada, etc.

Para além destas fontes de informação, a direção de relações com investidores presta informação sobre o 
comportamento histórico dos títulos da Sociedade, inscrição (direta ou por mandatário) para as assembleias 
gerais e fornecimento dos respetivos documentos de preparação, pagamentos de dividendos, cupões ou 
remição de títulos, fornecimento de relatórios anuais e informações semestrais e trimestrais, demons-
trações financeiras respetivas e divulgação de factos relevantes. A informação, apesar de disponível no 
endereço de internet www.sdcinvestimentos.pt, poderá ainda ser transmitida por correio ou por correio 
eletrónico a quem a solicite. A prestação de informações ou fornecimento de documentos só é prestada 
mediante identificação do requerente, podendo ser ainda solicitado que justifique o seu interesse na infor-
mação e a qualidade em que o faz. Toda a informação referida está disponível em português e em inglês. 
Os contactos da direção de relações com investidores são: Rita Carles, rita.carles@sdcinvestimentos.pt, 
telefone + 351 21 791 3236 ou + 351 22 834 2217. 

57.  Representante para as relações com o mercado.

Durante 2014 o representante para as relações com o mercado continuou a ser o secretário-geral da socie-
dade, António Manuel Sousa Barbosa da Frada. O representante para as relações com o mercado pode ser 
contactado pelo endereço de correio eletrónico: antonio.frada@sdcinvestimentos.pt. 

58.  Informação sobre a proporção e o prazo de resposta aos pedidos de informação entrados no 
ano ou pendentes de anos anteriores.

Todos os pedidos de informação são respondidos imediatamente ou, quando se torna necessário recolher 
a informação pretendida, no prazo máximo de dois dias. Em todos os pedidos é lavrado e mantido registo, 
bem como da sequência que mereceram.

5  SítiO de inteRnet

59.  Endereço(s).

O sítio de internet da Sociedade é o seguinte: www.sdcinvestimentos.pt, estando disponível em português 
e inglês. 

60.  local onde se encontram informação sobre a firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede 
e demais elementos mencionados no Artigo 171º do Código das sociedades Comerciais.

Informação sobre a firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e demais elementos mencionados no 
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Artigo 171º do Código das Sociedades Comerciais está disponível em: http://www.sdcinvestimentos.pt/
Pt/perfil/quemsomos.

61.  local onde se encontram os estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou 
comissões.

Os estatutos podem ser consultados em: http://www.sdcinvestimentos.pt/documents/estatutos_sdc_
investimentos_pt.pdf. 

Os regulamentos de funcionamento do conselho de administração e do conselho fiscal estão disponíveis 
em: http://www.sdcinvestimentos.pt/Pt/investidores/governodasociedade. 

62.  local onde se disponibiliza informação sobre a identidade dos titulares dos órgãos sociais, 
do representante para as relações com o mercado, do gabinete de apoio ao investidor ou 
estrutura equivalente, respetivas funções e meios de acesso.

Informação sobre a identidade dos titulares dos órgãos sociais e do representante para as relações com o 
mercado pode ser consultada em: http://www.sdcinvestimentos.pt/Pt/perfil/osociais. 

Adicionalmente, dados sobre a direção de relações com investidores estão disponíveis nos seguintes links: 
http://www.sdcinvestimentos.pt/Pt/investidores/descricao e http://www.sdcinvestimentos.pt/Pt/      
investidores/descricao/ contactosri. 

63.  local onde se disponibilizam os documentos de prestação de contas, que devem estar 
acessíveis pelo menos durante cinco anos, bem como o calendário semestral de eventos 
societários, divulgado no início de cada semestre, incluindo, entre outros, reuniões da 
assembleia geral, divulgação de contas anuais, semestrais e, caso aplicável, trimestrais.

Os documentos de prestações de contas podem ser consultados em: http://www.sdcinvestimentos.pt/
Pt/investidores/informacaofinanceira. 

O calendário de eventos societários está disponível em: http://www.sdcinvestimentos.pt/Pt/investido-
res/calendario. 

64.  local onde são divulgados a convocatória para a reunião da assembleia geral e toda a 
informação preparatória e subsequente com ela relacionada. 

A convocatória para a reunião da assembleia geral e toda a informação preparatória são disponibilizadas 
no seguinte link: http://www.sdcinvestimentos.pt/Pt/investidores/assembleiasgerais. 

65.  local onde se disponibiliza o acervo histórico com as deliberações tomadas nas reuniões das 
assembleias gerais da sociedade, o capital social representado e os resultados das votações, 
com referência aos 3 anos antecedentes.

O acervo histórico com as deliberações tomadas nas reuniões das assembleias gerais da sociedade, o ca-
pital social representado e os resultados das votações podem ser consultados em: http://www.sdcinves-
timentos.pt/Pt/ investidores/assembleiasgerais. 
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d.  ReMUneRAçõeS

1  cOMPetênciA PARA A deteRMinAçÃO

66.  Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, 
dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da 
sociedade.

A remuneração dos órgãos sociais e dos membros da comissão executiva é definida pela comissão de       
remunerações. Foi submetido pela comissão de remunerações dos órgãos sociais da Sociedade à assem-
bleia geral ordinária de 2014 documento explicativo das orientações da política de remunerações e bem as-
sim dos critérios adotados na fixação concreta dos montantes atribuídos aos membros dos órgãos sociais. 
Inexistem colaboradores que possam ser catalogados como dirigentes, designadamente para efeitos de 
atribuição de remuneração pela sociedade, para além dos que fazem parte dos seus órgãos sociais.

2  cOMiSSÃO de ReMUneRAçõeS

67.  Composição da comissão de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou 
coletivas contratadas para lhe prestar apoio e declaração sobre a independência de cada um 
dos membros e assessores.

A comissão de remunerações é composta pelos seguintes elementos: João Vieira de Almeida (presidente), 
Martim Salema de Sande e Castro Fino e João Pessoa e Costa (vogais). Não foi contratada nenhuma en-
tidade (singular ou coletiva) para lhe prestar apoio. Todos os membros são independentes dos membros 
executivos do conselho de administração. 

68.  Conhecimentos e experiência dos membros da comissão de remunerações em matéria de 
política de remunerações.

•  João vieira de almeida (presidente):
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. Integra a Vieira 
de Almeida & Associados desde 1985, sendo atualmente presidente da direção da firma e sócio co-
-responsável da área de fusões e aquisições, corporate finance, onde tem trabalhado ativamente em 
diversas operações, em Portugal e no estrangeiro, particularmente no Brasil; para além do trabalho 
nesta área, dedica parte do seu tempo a operações de project finance. Tem experiência em matéria de 
remunerações, quer por ser sócio executivo da referida sociedade de advogados, quer por ter exercido 
cargos de administração em sociedades comerciais.

•  martim Salema de Sande e Castro Fino (vogal):
Licenciado em Ciências Políticas pela Northeastern University em Boston, EUA. Desde abril de 2007, 
diretor geral da Workcare – Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho. Tem formação e experiência na 
área de recursos humanos, o que lhe confere experiência nas matérias de remunerações.

•  João pessoa e Costa (vogal):
Diretor geral do Grupo Imobiliário Fernando Martins. A sua experiência em matéria de remunerações 
advém do exercício de atividade profissional dirigente em diversas empresas e organizações e de per-
tencer à comissão de remunerações da Sociedade há vários anos.
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 3  eStRUtURA dAS ReMUneRAçõeS

69.  Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização a que se 
refere o Artigo 2º da lei nº 28/2009, de 19 de junho. 

Foi submetida em 2014 à assembleia geral um documento, que colheu aprovação, contendo as orientações 
a observar pela comissão de remunerações, as quais estabelecem também os princípios gerais no estabe-
lecimento da remuneração dos administradores executivos, designadamente na parte relacionada com o 
desempenho e que se sumariam da forma seguinte:

oRIeNTaçõeS SoBRe políTICa De RemuNeRaçõeS Da SDC INveSTImeNToS

1.  As remunerações dos membros do conselho fiscal consistirão numa quantia fixa, tendo em conta o histórico da 
prática da Sociedade, aferido também pela prática do mercado;

2.  A remuneração da sociedade revisora oficial de contas segue as disposições legais sobre a matéria;

3.  Na remuneração dos membros do conselho de administração a comissão de remunerações deverá:

•  Seguir os valores de mercado, atendendo à prática de outros grupos e à dimensão e complexidade da empresa e 
do grupo empresarial que encabeça;

•  Atender à existência de administradores não executivos e administradores executivos;

•  Considerar a representatividade do presidente do conselho de administração;

•  Considerar o envolvimento, mais ou menos intensivo, dos administradores não executivos em tarefas pontuais, 
comissões, ou outras;

•  Considerar a representatividade do presidente da comissão executiva;

•  Considerar os valores históricos praticados no seio da Sociedade, não se justificando, por isso, a fixação de va-
lores máximos;

•  Caso o entenda, e relativamente aos administradores executivos, atribuir um prémio de desempenho tendo em 
conta o conjunto de fatores e critérios que entenda densificar e objetivar, tais como, volume de negócios, valo-
rização das ações/capitalização bolsista, resultados, consecução de negócios extraordinários, ou outros, sendo 
que o valor desse prémio não poderá ser superior a 6% do resultado líquido consolidado.

70.  Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o 
alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses 
de longo prazo da sociedade, bem como sobre o modo como é baseada na avaliação do 
desempenho e desincentiva a assunção excessiva de riscos.

A comissão de remunerações estruturou a remuneração tendo em conta a prática histórica da empresa, o 
grau de responsabilidade e de representatividade dos diversos membros, a prática do mercado e a opinião 
de stakeholders. Atendendo às condições económico-financeiras do país e da Sociedade, não foi prevista, 
na conjuntura, componente variável de remuneração aos administradores executivos. Esta não atribuição, 
como ocorreu nos anos anteriores mais recentes, ainda mais se justifica face ao novo perímetro societário 
que a Sociedade detém e que passou a gerir de forma indireta mais acentuada.

71.  Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração e 
informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente.

Ver ponto 70 anterior.

72.  Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do período 
de diferimento.

Não tendo sido atribuída, pelas razões já expostas, remuneração variável aos administradores executivos, 
esta indicação não se aplica. 
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73.  Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em ações bem como sobre a 
manutenção, pelos administradores executivos, dessas ações, sobre eventual celebração de 
contratos relativos a essas ações, designadamente contratos de cobertura (hedging) ou de 
transferência de risco, respetivo limite, e sua relação face ao valor da remuneração total anual. 

Não está prevista a atribuição de remuneração variável em ações.

74.  Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em opções e indicação do 
período de diferimento e do preço de exercício. 

Não está prevista a atribuição de remuneração variável em opções.

75.  Principais parâmetros e fundamentos de qualquer sistema de prémios anuais e de quaisquer 
outros benefícios não pecuniários. 

Não estão previstos outros prémios ou benefícios não pecuniários.

76.  Principais características dos regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada 
para os administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos 
individuais.

Não existe qualquer regime complementar de pensões ou de reforma antecipada para os administradores.

4  divUlGAçÃO dAS ReMUneRAçõeS

77.  Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 
pelos membros dos órgãos de administração da sociedade, proveniente da sociedade, 
incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes 
componentes que lhe deram origem.

Montante de remuneração auferida pelos membros do conselho de administração (incluindo comissão 
executiva):

Nome Cargo
Remunerações 

Variáveis
Subs. 

Aliment.
Remunerações 

Fixas
ToTal

2014

António Sarmento Gomes Mota
Presidente,

Não Executivo
0 0 161.000,00 161.000,00

António Manuel Pereira Caldas Castro 
Henriques (1)

Vogal, Executivo 0 126,00 29.166,00 29.292,00

Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade 
Santos

Vogal, Executivo 0 1.386,00 336.000,00 337.386,00

Jorge Domingues Grade Mendes (1) Vogal, Executivo 0 126,00 26.250,00 26.376,00

Investifino (José Manuel Baptista Fino)
Vogal,

Não Executivo
0 0 56.000,00 56.000,00

Parinama (Jorge Armindo Carvalho Teixeira)
Vogal,

Não Executivo
0 0 56.000,00 56.000,00

Manuel Fernando de Macedo Alves 
Monteiro

Vogal,
Não Executivo

0 0 56.000,00 56.000,00

ToTal 0,00 1.638,00 720.416,00 722.054,00

(1) Estes administradores deixaram de auferir remuneração pela Sociedade após o mês de janeiro de 2015 (exclusive)
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As remunerações dos membros do conselho de administração durante o exercício de 2014 totalizaram 
722.054,00 Euros. Daquele montante, 393.054,00 Euros foram remunerações de membros executivos e 
329.000,00 Euros de membros não executivos. 

78.  montantes a qualquer título pagos por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo 
ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum.

Não foi pago por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo qualquer montante a administra-
dores executivos.

79.  Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamentos de prémios e 
os motivos por que tais prémios e ou participações nos lucros forma concedidos.

Não está prevista qualquer remuneração sob forma de participação nos lucros ou equivalente.

80.  Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação 
das suas funções durante o exercício.

Não foram pagas, nem são devidas, a qualquer ex-administrador executivo, quaisquer indemnizações      
relativamente à cessação das funções durante o exercício.

81.  Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 
pelos membros dos órgãos de fiscalização da sociedade, para efeitos da lei nº 28/2009, de 19 
de junho.

As remunerações dos membros do conselho fiscal no ano de 2014 foram as seguintes:

Nome Cargo
Remunerações 

Variáveis
Subs. 

Alimentação
Remunerações 

Fixas
ToTAl

2014

António Pereira da Silva Neves Presidente 0 0 39.900,00 39.900,00

Carlos Pedro Machado de Sousa Góis Vogal 0 0 30.100,00 30.100,00

Jorge Bento Martins Ledo  Vogal 0 0 26.950,00 26.950,00

ToTal 0,00 0,00 96.950,00 96.950,00

82.  Indicação da remuneração no ano de referência do presidente da mesa da assembleia geral.

Foi atribuída ao atual presidente da mesa da assembleia geral durante 2014 uma remuneração de 12.000,00 
Euros/ ano. 

5  AcORdOS cOM iMPlicAçõeS ReMUneRAtóRiAS

83.  limitações contratuais previstas para a compensação a pagar por destituição sem justa 
causa de administrador e sua relação com a componente variável da remuneração.

Não existe qualquer obrigação contratual relativa à compensação por destituição sem justa causa.
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84.  Referência à existência e descrição, com indicação dos montantes envolvidos, de acordos 
entre a sociedade e os titulares do órgão de administração e dirigentes, na aceção do nº 3 do 
artigo 248º-B do Código dos valores mobiliários, que prevejam indemnizações em caso de 
demissão, despedimento sem justa causa ou cessação da relação de trabalho na sequência de 
uma mudança de controlo da sociedade. (Art. 245º-A, nº 1, al. I))

Não existem acordos entre a Sociedade e os titulares do órgão de administração ou dirigentes que pre-
vejam indemnizações em caso de demissão, despedimento sem justa causa ou cessação da relação de 
trabalho na sequência de uma mudança de controlo da Sociedade.

6  PlAnOS de AtRiBUiçÃO de AçõeS OU OPçõeS SOBRe AçõeS
(“StOck OPtiOnS”)

85.  Identificação do plano e dos respetivos destinatários.

Não vigora, durante o exercício, qualquer plano de atribuição de ações ou opção de aquisição de ações.  

86.  Caracterização do plano (condições de atribuição, cláusulas de inalienabilidade de ações, 
critérios relativos ao preço das ações e o preço de exercício das opções, período durante o qual 
as opções podem ser exercidas, caraterísticas das ações ou opções a atribuir, existência de 
incentivos para a aquisição e/ou o exercício de opções).

Não aplicável.

87.  Direitos de opção atribuídos para a aquisição de ações (“stock options”) de que sejam 
beneficiários os trabalhadores e colaboradores da empresa.

Não aplicável.

88.  mecanismo de controlo previstos num eventual sistema de participação dos trabalhadores 
no capital na medida em que os direitos de voto não sejam exercidos diretamente por estes 
(Art.º 245º-A, nº 1, al. e )).

Não aplicável.
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e.  tRAnSAçõeS cOM PARteS RelAciOnAdAS

1  MecAniSMOS e PROcediMentOS de cOntROlO

89.  mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de transações com 
partes relacionadas (para o efeito remete-se para o conceito resultante da IAs 24).

As eventuais transações com partes relacionadas são sempre objeto de apreciação e aprovação do con-
selho de administração (sem o voto dos administradores que possam ter relação com a transação) e após 
parecer prévio positivo do conselho fiscal, independentemente do seu valor/ montante.

90.  Indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de referência.

Foram registadas três transações com a Predifino, com influência na rubrica de fornecimentos e serviços, 
no valor total de 1.776 Euros.

91.  Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização 
para efeitos da avaliação prévia dos negócios a realizar entre a sociedade e titulares de 
participação qualificada ou entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos termos 
do artigo 20.º do Código dos valores mobiliários.

Ver ponto 89.

2  eleMentOS RelAtivOS AOS neGóciOS

92.  Indicação do local dos documentos de prestação de contas onde está disponível informação 
sobre os negócios com partes relacionadas, de acordo com a IAs 24, ou, alternativamente, 
reprodução dessa informação.

Está disponível informação sobre os negócios com partes relacionadas nas notas explicativas às demons-
trações financeiras consolidadas da Sociedade, nota 23.
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A.  identificação do código de Governo das
Sociedades Adotado

A Sociedade encontra-se subordinada ao Código do Governo das Sociedades, emitido pela CMVM e 
disponível em www.cmvm.pt.
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B.  Análise de cumprimento do código de
Governo das Sociedades Adotado

Recomendação
Grau de

Cumprimento
Detalhe

I.     VOTAÇÃO E CONTROLO DA SOCIEDADE

I.1  As sociedades devem incentivar os seus acionistas a participar e a votar nas assem-
bleias gerais, designadamente não fixando um número excessivamente elevado 
de ações necessárias para ter direito a um voto e implementando os meios indis-
pensáveis ao exercício do direito de voto por correspondência e por via eletrónica.

Recomendação 
adotada

Ponto 2, 5, 
12 e 13 da 

Parte I

I.2  As sociedades não devem adotar mecanismos que dificultem a tomada de deli-
berações pelos seus acionistas, designadamente fixando um quórum deliberativo 
superior ao previsto por lei.

Recomendação 
adotada

Ponto 12 a 
14 da Parte I

I.3  As sociedades não devem estabelecer mecanismos que tenham por efeito provocar 
o desfasamento entre o direito ao recebimento de dividendos ou à subscrição de 
novos valores mobiliários e o direito de voto de cada ação ordinária, salvo se devi-
damente fundamentados em função dos interesses de longo prazo dos acionistas.

Recomendação 
adotada

Ponto 2 da 
Parte I

I.4  Os estatutos das sociedades que prevejam a limitação do número de votos que 
podem ser detidos ou exercidos por um único acionista, de forma individual ou em 
concertação com outros acionistas, devem prever igualmente que, pelo menos de 
cinco em cinco anos, será sujeita a deliberação pela assembleia geral a alteração 
ou a manutenção dessa disposição estatutária – sem requisitos de quórum agra-
vado relativamente ao legal – e que, nessa deliberação, se contam todos os votos 
emitidos sem que aquela limitação funcione.

Não aplicável -

I.5  Não devem ser adotadas medidas que tenham por efeito exigir pagamentos ou a 
assunção de encargos pela sociedade em caso de transição de controlo ou de mu-
dança da composição do órgão de administração e que se afigurem suscetíveis de 
prejudicar a livre transmissibilidade das ações e a livre apreciação pelos acionistas 
do desempenho dos titulares do órgão de administração.

Recomendação 
adotada

Ponto 4 da 
Parte I

II.    SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

II.1. SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO

II.1.1  Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força da reduzida dimensão 
da Sociedade, o conselho de administração deve delegar a administração quo-
tidiana da Sociedade, devendo as competências delegadas ser identificadas 
no relatório anual sobre o governo da Sociedade.

Recomendação 
adotada

Pontos 21, 
28 e 29 da 

Parte I

II.1.2  O conselho de administração deve assegurar que a Sociedade atua de forma 
consentânea com os seus objetivos, não devendo delegar a sua competência, 
designadamente, no que respeita a: i) definir a estratégia e as políticas gerais 
da Sociedade; ii) definir a estrutura empresarial do grupo; iii) decisões que 
devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas 
caraterísticas especiais.

Recomendação 
adotada

Ponto 29 da 
Parte I
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II.1.3  O conselho geral e de supervisão, além do exercício das competências de fis-
calização que lhes estão cometidas, deve assumir plenas responsabilidades 
ao nível do governo da Sociedade, pelo que, através de previsão estatutária 
ou mediante via equivalente, deve ser consagrada a obrigatoriedade de este 
órgão se pronunciar sobre a estratégia e as principais políticas da Sociedade, 
a definição da estrutura empresarial do grupo e as decisões que devam ser 
consideradas estratégicas devido ao seu montante ou risco. Este órgão deverá 
ainda avaliar o cumprimento do plano estratégico e a execução das principais 
políticas da Sociedade.

Não aplicável -

II.1.4  Salvo por força da reduzida dimensão da Sociedade, o conselho de administra-
ção e o conselho geral e de supervisão, consoante o modelo adotado, devem 
criar as comissões que se mostrem necessárias para:

a) Assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho dos 
administradores executivos e do seu próprio desempenho global, bem assim 
como das diversas comissões existentes;

b) Refletir sobre o sistema, a estrutura e as práticas de governo adotado, ve-
rificar a sua eficácia e propor aos órgãos competentes as medidas a executar 
tendo em vista a sua melhoria.

Recomendação 
adotada

Ponto 24, 
27, 29 da 

Parte I

II.1.5  O conselho de administração ou o conselho geral e de supervisão, consoante 
o modelo aplicável, devem fixar objetivos em matéria de assunção de riscos e 
criar sistemas para o seu controlo, com vista a garantir que os riscos efetiva-
mente incorridos são consistentes com aqueles objetivos.

Recomendação 
adotada

Ponto 50 a 
52 e 54 da 

Parte I

II.1.6   O conselho de administração deve incluir um número de membros não executi-
vos que garanta efetiva capacidade de acompanhamento, supervisão e avalia-
ção da atividade dos restantes membros do órgão de administração.

Recomendação 
adotada

Ponto 16 e 
18 da Parte I

II.1.7  Entre os administradores não executivos deve contar-se uma proporção ade-
quada de independentes, tendo em conta o modelo de governação adotado, 
a dimensão da Sociedade e a sua estrutura acionista e o respetivo free float.

A independência dos membros do conselho geral e de supervisão e dos mem-
bros da comissão de auditoria afere-se nos termos da legislação vigente, e 
quanto aos demais membros do conselho de administração considera-se in-
dependente a pessoa que não esteja associada a qualquer grupo de interesses 
específicos na Sociedade nem se encontre em alguma circunstância suscetível 
de afetar a sua isenção de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de:

a) Ter sido colaborador da Sociedade ou de sociedade que com ela se encontre 
em relação de domínio ou de grupo nos últimos três anos;

b) Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comer-
cial significativa com a Sociedade ou com sociedade que com esta se encontre 
em relação de domínio ou de grupo, seja de forma direta ou enquanto sócio, 
administrador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva;

c) Ser beneficiário de remuneração paga pela Sociedade ou por sociedade que 
com ela se encontre em relação de domínio ou de grupo além da remuneração 
decorrente do exercício das funções de administrador;

d) Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha reta e até 
ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de administradores ou de pessoas sin-
gulares titulares, direta ou indiretamente, de participação qualificada;

e) Ser titular de participação qualificada ou representante de um acionista      
titular de participações qualificadas.

Recomendação 
adotada

Ponto 18 a 
20 da

Parte I

II.1.8  Os administradores que exerçam funções executivas, quando solicitados por 
outros membros dos órgãos sociais, devem prestar, em tempo útil e de forma 
adequada ao pedido, as informações por aqueles requeridas.

Recomendação 
adotada

Ponto 21 da 
Parte I
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II.1.9  O presidente do órgão de administração executivo ou da comissão executiva 
deve remeter, conforme aplicável, ao presidente do conselho de administração, 
ao presidente do conselho fiscal, ao presidente da comissão de auditoria, ao 
presidente do conselho geral e de supervisão e ao presidente da comissão para 
as matérias financeiras, as convocatórias e as atas das respetivas reuniões.

Recomendação 
adotada

Ponto 21 da 
Parte I

II.1.10  Caso o presidente do órgão de administração exerça funções executivas, este 
órgão deverá indicar, de entre os seus membros, um administrador indepen-
dente que assegure a coordenação dos trabalhos dos demais membros não 
executivos e as condições para que estes possam decidir, de forma indepen-
dente e informada, ou encontrar outro mecanismo equivalente que assegure 
aquela coordenação.

Não aplicável -

II.2. FISCALIZAÇÃO

II.2.1  Consoante o modelo aplicável, o presidente do conselho fiscal, da comissão de 
auditoria ou da comissão para as matérias financeiras deve ser independente, 
de acordo com o critério legal aplicável, e possuir as competências adequadas 
ao exercício das respetivas funções.

Recomendação 
adotada

Pontos 16 e 
19 da Parte I

II.2.2  O órgão de fiscalização deve ser o interlocutor principal do auditor externo e 
o primeiro destinatário dos respetivos relatórios, competindo-lhe, designada-
mente, propor a respetiva remuneração e zelar para que sejam asseguradas, 
dentro da empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços.

Recomendação 
adotada

Ponto 3.2 da 
Parte II

II.2.3  O órgão de fiscalização deve avaliar anualmente o auditor externo e propor ao 
órgão competente a sua destituição ou a resolução do contrato de prestação 
dos seus serviços sempre que se verifique justa causa para o efeito.

Recomendação 
adotada

Ponto 45 da 
Parte I

II.2.4  O órgão de fiscalização deve avaliar o funcionamento dos sistemas de con-
trolo interno e de gestão de riscos e propor os ajustamentos que se mostrem          
necessários.

Recomendação 
adotada

Ponto 51 da 
Parte I

II.2.5  A comissão de auditoria, o conselho geral e de supervisão e o conselho fis-
cal devem pronunciar-se sobre os planos de trabalho e os recursos afetos aos 
serviços de auditoria interna e aos serviços que velem pelo cumprimento das 
normas aplicadas à Sociedade (serviços de compliance), e devem ser destina-
tários dos relatórios realizados por estes serviços pelo menos quando estejam 
em causa matérias relacionadas com a prestação de contas a identificação ou 
a resolução de conflitos de interesses e a deteção de potenciais ilegalidades.

Recomendação 
adotada

Ponto 51 da 
Parte I

II.3. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES

II.3.1  Todos os membros da comissão de remunerações ou equivalente devem ser 
independentes relativamente aos membros executivos do órgão de adminis-
tração e incluir pelo menos um membro com conhecimentos e experiência em 
matérias de política de remuneração.

Recomendação 
adotada

Ponto 67 e 
68 da Parte I

II.3.2  Não deve ser contratada para apoiar a comissão de remunerações no desem-
penho das suas funções qualquer pessoa, singular ou coletiva, que preste 
ou tenha prestado, nos últimos três anos, serviços a qualquer estrutura na               
dependência do órgão de administração, ao próprio órgão de administração 
da Sociedade ou que tenha relação atual com a Sociedade ou com consultora 
da Sociedade. Esta recomendação é aplicável igualmente a qualquer pessoa, 
singular ou coletiva, que com aquelas se encontre relacionada por contrato de 
trabalho ou prestação de serviços.

Recomendação 
adotada

Ponto 67 da 
Parte I
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II.3.3  A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração 
e fiscalização a que se refere o artigo 2º da Lei nº 28/ 2009, de 19 de junho, 
deverá conter, adicionalmente:

a) Identificação e explicitação dos critérios para a determinação da remunera-
ção a atribuir aos membros dos órgãos sociais;

b) Informação quanto ao montante máximo potencial, em termos individuais, 
e ao montante máximo potencial, em termos agregados, a pagar aos membros 
dos órgãos sociais, e identificação das circunstâncias em que esses montantes 
máximos podem ser devidos;

c) Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relati-
vos à destituição ou cessação de funções de administradores.

Recomendação 
adotada

Pontos 69 e 
70 da Parte I

II.3.4  Deve ser submetida à assembleia geral a proposta relativa à aprovação de planos 
de atribuição de ações e/ou de opções de aquisição de ações, ou com base nas 
variações do preço das ações, a membros dos órgãos sociais. A proposta deve 
conter todos os elementos necessários para uma avaliação correta do plano.

Não aplicável -

II.3.5  Deve ser submetida à assembleia geral a proposta relativa à aprovação de qual-
quer sistema de benefícios de reforma estabelecidos a favor dos membros dos 
órgãos sociais. A proposta deve conter todos os elementos necessários para 
uma avaliação correta do sistema.

Não aplicável -

III.  REMUNERAÇÕES

III.1     A remuneração dos membros executivos do órgão de administração deve ba-
sear-se no desempenho efetivo e desincentivar a assunção excessiva de riscos.

Recomendação 
adotada

Ponto 69, 
70 e 79 da 

Parte I

III.2   A remuneração dos membros não executivos do órgão de administração e a 
remuneração dos membros do órgão de fiscalização não deve incluir nenhuma 
componente cujo valor dependa do desempenho da Sociedade ou do seu valor.

Recomendação 
adotada

Ponto 69 e 
79 da Parte I

III.3      A componente variável da remuneração deve ser globalmente razoável em re-
lação à componente fixa da remuneração e devem ser fixados limites máximos 
para todas as componentes.

Não aplicável Ponto 70 da 
Parte I

III.4    Uma parte significativa da remuneração variável deve ser diferida por um perío-
do não inferior a três anos e o direito ao seu recebimento deve ficar dependente 
da continuação do desempenho positivo da Sociedade ao longo desse período.

Não aplicável Ponto 70 da 
Parte I

III.5    Os membros do órgão de administração não devem celebrar contratos, quer 
com a Sociedade, quer com terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco 
inerente à variabilidade da remuneração que lhes for fixada pela Sociedade.

Não aplicável -

III.6    Até ao termo do seu mandato devem os administradores executivos manter as 
ações da Sociedade a que tenham acedido por força de esquemas de remune-
ração variável, até ao limite de duas vezes o valor da remuneração total anual, 
com exceção daquelas que necessitem ser alienadas com vista ao pagamento 
de impostos resultantes do benefício dessas mesmas ações.

Não aplicável -

III.7    Quando a remuneração variável compreender a atribuição de opções, o início 
do período de exercício deve ser diferido por um prazo não inferior a três anos.

Não aplicável -

III.8    Quando a destituição de administrador não decorra de violação grave dos seus 
deveres nem da sua inaptidão para o exercício normal das respetivas funções 
mas, ainda assim, seja reconduzível a um inadequado desempenho, deverá a 
Sociedade encontrar-se dotada dos instrumentos jurídicos adequados e neces-
sários para que qualquer indemnização ou compensação, além da legalmente 
devida, não seja exigível.

Recomendação 
adotada

Ponto 84 da 
Parte I
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IV.  AUDITORIA

Iv.1      O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, verificar a aplicação 
das políticas e sistemas de remunerações dos órgãos sociais, a eficácia e o 
funcionamento dos mecanismos de controlo interno e reportar quaisquer defi-
ciências ao órgão de fiscalização da Sociedade.

Recomendação 
adotada

Ponto3.2 da 
Parte II

Iv.2    A Sociedade ou quaisquer entidades que com ela mantenham uma relação de 
domínio não devem contratar ao auditor externo, nem a quaisquer entidades 
que com ele se encontrem em relação de grupo ou que integrem a mesma 
rede, serviços diversos dos serviços de auditoria. Havendo razões para a con-
tratação de tais serviços – que devem ser aprovados pelo órgão de fiscalização 
e explicitadas no seu Relatório Anual sobre o Governo da Sociedade – eles não 
devem assumir um relevo superior a 30% do valor total dos serviços prestados 
à Sociedade.

Recomendação 
não adotada 

Pontos 41 da 
Parte I

Iv.3     As sociedades devem promover a rotação do auditor ao fim de dois ou três 
mandatos, conforme sejam respetivamente de quatro ou três anos. A sua 
manutenção além deste período deverá ser fundamentada num parecer                  
específico do órgão de fiscalização que pondere expressamente as condições 
de independência do auditor e as vantagens e os custos da sua substituição.

Recomendação 
adotada

Pontos 43 e 
44 da Parte I

V.  CONFLITOS DE INTERESSES E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

v.1      Os negócios da sociedade com acionistas titulares de participação qualificada, 
ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do 
art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições 
normais de mercado.

Recomendação 
adotada

Ponto 89 da 
Parte I

v.2     O órgão de supervisão ou de fiscalização deve estabelecer os procedimentos e 
critérios necessários para a definição do nível relevante de significância dos ne-
gócios com acionistas titulares de participação qualificada – ou com entidades 
que com eles estejam em qualquer uma das relações previstas no n.º 1 do art. 
20.º do Código dos Valores Mobiliários –, ficando a realização de negócios de 
relevância significativa dependente de parecer prévio daquele órgão.

Recomendação 
adotada

Ponto 89 da 
Parte I

VI.  INFORMAÇÃO

vI.1   As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na Internet, em por-
tuguês e inglês, acesso a informações que permitam o conhecimento sobre a 
sua evolução e a sua realidade atual em termos económicos, financeiros e de 
governo.

Recomendação 
adotada

Pontos 59 a 
65 da Parte I

vI.2    As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete de apoio ao inves-
tidor e de contacto permanente com o mercado, que responda às solicitações 
dos investidores em tempo útil, devendo ser mantido um registo dos pedidos 
apresentados e do tratamento que lhe foi dado.

Recomendação 
adotada

Ponto 56, 
57 e 58 da 

Parte I
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c.  Outras informações

1  AvAliAçÃO GlOBAl SOBRe O GRAU de AdOçÃO de GRUPOS
de RecOMendAçõeS entRe Si RelAciOnAdAS PelO SeU teMA

Genericamente as recomendações são cumpridas.

2  exPlicAçÃO dAS diveRGênciAS entRe AS RecOMendAçõeS
dA cMvM e AS RecOMendAçõeS qUe A SOciedAde nÃO 
cUMPRe OU qUe entende nÃO SeReM APlicáveiS

 
A matéria sobre a qual se expressa não adoção e que se repercute em inaplicável em algumas recomen-
dações tem a ver com a consideração de remuneração variável para os administradores executivos. Essa 
não consideração não decorre, no entanto, de divergência sobre a bondade da recomendação mas releva 
tão só de, nas atuais circunstâncias do país, do setor onde a atividade do Grupo se enquadra e da situação 
específica do Grupo, se entender que a atribuição de remuneração variável seria inadequada, conforme se 
explicita na parte I deste relatório.

Relativamente à recomendação I.5, não existem quaisquer acordos ou medidas relacionadas com a            
alteração do controlo acionista ou da composição do órgão de administração, pelo que não existe também 
qualquer limite à transmissibilidade das ações ou à livre apreciação do desempenho dos administradores 
pelos acionistas.

Relativamente à recomendação II.2.2 esclarecemos que o conselho fiscal tem relacionamento direto com 
os serviços da empresa e com o auditor externo e intervém ativamente na contratação deste. Entende-se, 
todavia, que, havendo dupla fiscalização, a do conselho fiscal e R.O.C. e a do auditor, é mais adequado que 
sejam independentes entre si. O conselho fiscal pode, no entanto, avaliar a remuneração e a atuação do 
auditor externo, bem como se tem as condições adequadas ao exercício da sua atividade e, se o entender, 
propor a sua destituição, recebendo dele os respetivos relatórios. Refira-se, por fim, que a fiscalização é 
submetida à apreciação da assembleia geral. Cumpre ainda acrescentar que o auditor externo não tem      
limitação de âmbito, competindo-lhe, entre o mais, a verificação do cumprimento dos procedimentos ins-
tituídos, propor a sua alteração ou revogação ou a criação de novos procedimentos, bem como a observân-
cia do cumprimento das políticas remuneratórias. 

No que concerne à recomendação Iv.2, adotada em anos anteriores, não foi seguida no presente exercício, 
pelas razões indicadas no ponto 41 da parte I deste Relatório. Tratou-se de consultadoria em matérias 
fiscais, atendendo à profunda alteração do perímetro de consolidação da sociedade e a medidas de rees-
truturação do seu passivo, em que a análise dos aspetos fiscais apresentava uma relação muito estreia 
com os aspetos contabilísticos, recomendando assim que fossem acompanhados pela mesma entidade.


