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Hefesto, STC, S.A. alteração da composição do conselho fiscal   

A presente comunicação é feita no contexto das renúncias apresentadas, pela Dra. BARBARA 

MARGARIDA PALMELA BEATO GODINHO CORREIA DE SOUSA BOTELHO ao cargo de Presidente do 

Conselho Fiscal, e pelo Dr. DUARTE SCHMIDT LINO ao cargo de vogal do Conselho Fiscal, no 

seguimento das respectivas cartas de renúncia datadas de 26.07.2021 e devidamente recebidas pela 

Sociedade. 

No seguimento das ditas renúncias foi deliberado preencher as vagas no seguimento das renúncias 

acima apresentadas como segue, para o remanescente mandato em curso 2020-2022: 

- O actual vogal Dr. JOÃO MANUEL GONÇALVES CORREIA DAS NEVES MARTINS, passa a exercer o cargo 

de Presidente do Conselho Fiscal, mantendo a remuneração ilíquida de EUR 4.500,00 por ano 

acrescida de valor de seguro; 

- O actual suplente Dr. LUIS CARLOS MANTA SALVADOR, passa a exercer o cargo de vogal efectivo, 

passando a auferir uma remuneração ilíquida de EUR 4.500,00 por ano acrescida de valor de seguro; 

- É nomeada a seguinte pessoa para o cargo de vogal efectiva: SOFIA BARREIRA LEITE BORGES, 

Advogada de profissão, divorciada, com domicílio profissional em Av. Sidónio Pais, n.º 16, 2Esq, 1050-

215 Lisboa, em Lisboa, NIF 201466465, a qual auferirá uma remuneração ilíquida de EUR 4.500,00 por 

ano acrescida de valor de seguro. 

Por fim, a vaga em falta de suplente será preenchida na próxima assembleia anual, nos termos do 

artigo 415.º do Código das Sociedades Comerciais. 

Adicionalmente, foi deliberado atribuir efeitos suspensivos às nomeações, na medida em que seja 

aplicável o processo de apreciação prévia da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”), 

previsto e aplicável nos termos do Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo (Lei n.º 

16/2015, de 24 de Fevereiro - RGOIC) ex vi artigo 17.º-H do Decreto-Lei n.º 453/99, de 5 de Novembro, 

nas suas redacções atualizadas, bem como regulamentação relacionada, até que esteja tal processo 

esteja completo com sucesso, ficando assim a administração da Sociedade desde já autorizada a iniciar 

o processo de apreciação prévia junto da CMVM, logo que reunidos todos os documentos necessários 

para o efeito. 

Lisboa, 18 de agosto de 2021 

 

Homero Coutinho - Administrador 


