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COMUNICADO 

INFORMAÇÃO SOBRE APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 

 

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

Assembleia Geral Universal a realizar em 5 de junho de 2020, foi deliberado pelo representante do 

acionista Estado os seguintes pontos:  

Propor e votar favoravelmente a constituição da Assembleia Geral nos termos do n.º 1 do artigo 

54.º do Código das Sociedades Comerciais com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao Exercício de 2019; 

2. Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de resultados respeitantes ao exercício de 
2019; 

3. Deliberar sobre o Relatório de Governo Societário do exercício de 2019; 

4. Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade no que respeita ao ano 
de 2019; 

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

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

a) A dissolução da sociedade; 

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

c) A realização pelos sócios de entradas para reforço da cobertura do capital. 

 

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

2019; 

Votar favoravelmente a aprovação do Relatório de Gestão e as Contas, Balanço e a 

Demonstração de Resultados do exercício de 2019, atentas as reservas e a ênfase constantes 

na Certificação Legal de Contas, o Relatório e o parecer do Conselho Fiscal, recomendando ao 

órgão de administração que diligencie no sentido de: 



                                                                                  

                                                                       EDIA 

Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 
 

SEDE: Rua Zeca Afonso, 2 7800-522 BEJA 

CONTRIBUINTE N.º 503 450 189 

CAPITAL SOCIAL: 842.179.960,00€  

MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE BEJA SOB O N.º 01084/950316 

 

 

a) dar cumprimento ao objetivo de prazo de pagamento a fornecedores em conformidade 

com os critérios definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 14 de 

fevereiro; 

b) dar cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 

de março, na atual redação, no que concerne as despesas afetas às viaturas de serviço 

afetas aos membros do Conselho de Administração; 

c) incluir a menção à consulta prévia à Parpública, Participações Públicas, SGPS, S.A. nos 

termos do disposto no artigo 49.º do Decreto-Lei nº89/2019, de 28 de junho, no que 

concerne a contratação de serviços de estudos, pareceres, projetos e consultoria em 

futuros Relatórios de Gestão e Contas. 

d) dar cumprimento ao preceituado na Lei nº2/2020, de 31 de março, bem como no Decreto-

Lei nº84/2019, de 28 de junho, no que concerne a: 

i) Manutenção ou redução do peso dos gastos operacionais sobre o volume de 

negócios, face a 2019; 

ii) Manutenção ou redução dos gastos com pessoal, corrigidos dos encargos 

decorrentes das indemnizações por rescisão, da aplicação do disposto no artigo 21.º 

da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e das valorizações remuneratórias nos termos 

do disposto na Lei nº2/2020, de 31 de março. 

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

de 2019; 

Votar favoravelmente a proposta apresentada pelo Conselho de Administração no sentido de 

que o resultado líquido negativo apurado em 2019, no montante 2.670.836 € (dois milhões, 

seiscentos e setenta mil, oitocentos e trinta e seis euros), seja levado a Resultados Transitados. 

Ponto 3 - Deliberar sobre o Relatório de Governo Societário do exercício de 2019; 

Votar favoravelmente a aprovação do relatório anual de boas práticas de governo societário 

adotadas em 2019; 
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Ponto 4 - Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade no que respeita 

ao ano de 2019; 

Votar favoravelmente, nos termos do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais, um 

voto de confiança no Conselho de Administração, nos órgãos de Fiscalização e em cada um dos 

seus membros. 

Ponto 5 - Deliberar sobre as orientações de política de remunerações dos Órgãos Sociais 

Votar favoravelmente a Declaração sobre Política de Remuneração dos membros dos órgãos de 

Administração e de Fiscalização da Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, 

S.A., em cumprimento do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho; 

Ponto 6 - Deliberar sobre os assuntos previstos no n.º 3 do artigo 35.º do Código das 

Sociedades Comerciais: 

a) A dissolução da sociedade; 

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

c) A realização pelos sócios de entradas para reforço da cobertura do capital. 

Votar favoravelmente a não deliberação deste ponto da ordem de trabalhos por não se 

encontrarem reunidas as condições para o efeito. 


