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COMUNICADO 

 

INFORMAÇÃO SOBRE APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 

 

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

em Assembleia Geral Universal a realizar em 1 de fevereiro de 2022, 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 2020; 

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

2020; 

3. Deliberar sobre o Relatório de Governo Societário do exercício de 2020; 

4. Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade no que respeita ao 

ano de 2020; 

5. Eleição dos Órgãos Sociais para o Triénio de 2022-2024; 

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

de 2020; 

 

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

Demonstração de Resultados do exercício de 2020, atentas a reserva e as ênfases 

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

recomendando ao órgão de administração que diligencie no sentido de: 

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

conformidade com os critérios definidos na RCM n.º 34/2008, de 14 de fevereiro; 

b) dar cumprimento ao disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 158.º do DLEO 2019 

relativamente aos gastos com pessoal; 

 

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

exercício de 2020; 

 

Votar favoravelmente a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, em 

anexo, no sentido de que o resultado líquido negativo apurado em 2020, no montante 

de 13.855.194 € (treze milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e 

quatro euros), seja levado a Resultados Transitados; 

 

Ponto 3 - Deliberar sobre o Relatório de Governo Societário do exercício de 2020; 

 

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

societário adotadas em 2020; 
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Ponto 4 - Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade no que 

respeita ao ano de 2020;  

 

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

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

cada um dos seus membros.  

 

Ponto 5 - Eleição dos Órgãos Sociais para o Triénio de 2022-2024;  

 

Não se encontrando reunidas as condições necessárias para deliberar sobre o ponto 5 

da Ordem de Trabalhos para a presente Assembleia Geral, propor e votar 

favoravelmente que a matéria do presente ponto da ordem de trabalhos seja objeto de 

votação posterior através de deliberação unânime por escrito.  

 

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. 


