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ATA NÚMERO 1/2020  -----------------------------------------------------------------------------------  

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S. A., -----  

A 15 de maio de 2020, pelas 14h30, reuniu, por videoconferência através da 

aplicação Teams, a Assembleia Geral da EDA - Electricidade dos Açores, S. A., 

pessoa coletiva número 512012032, com o capital social de setenta milhões de 

euros, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada. --------------  

Participaram na reunião os acionistas:  ---------------------------------------------------------------  

- Região Autónoma dos Açores, titular de 7.014.000 (sete milhões e catorze mil) 

ações, representativas de 50,1 % do capital social, no montante de 35.070.000,00 

€ (trinta e cinco milhões e setenta mil euros), aqui representada pelo senhor Diretor 

Regional do Orçamento e Tesouro, José António Gomes, conforme instrumento de 

representação que apresentou; --------------------------------------------------------------------  

- ESA - Energia e Serviços dos Açores, S. G. P. S., S. A., titular de 5.558.120 

(cinco milhões, quinhentas e cinquenta e oito mil, cento e vinte) ações, 

representativas de 39,7 % do capital social, no montante de 27.790, 600,00 € 

(vinte e sete milhões, setecentos e noventa mil e seiscentos euros), aqui 

representada pelo senhor Presidente da Conselho de Administração do Grupo 

Bensaúde, António Bensaúde de Castro Freire, conforme instrumento de 

representação que apresentou;  -------------------------------------------------------------------  

- EDP Gestão da Produção de Energia, S. A., titular de 1.400.000 (um milhão e 

quatrocentas mil) ações, representativas de 10% do capital social, no montante de 

7.000.000,00 € (sete milhões de euros), representada pela senhora Administradora 

Joana Oliveira Freitas, conforme instrumento de representação que apresentou;  ---  

- Nuno Miguel M. S. Guerra Rodrigues, titular de 3.720 (três mil setecentas e 

vinte) ações, representativas de 0,027% do capital social, no montante 18.600,00 € 

(dezoito mil e seiscentos euros);  ------------------------------------------------------------------  

- SINERGIA - Sindicato da Energia, titular de 200 (duzentas) ações, 

representativas de 0,001% do capital social, no montante 1.000,00 € (mil euros), 

representada por Teodomiro Subica Pedro Silveira, conforme instrumento de 

representação que apresentou. --------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do Conselho de Administração participaram o senhor Presidente do Conselho de 

Administração, Duarte José Botelho da Ponte, os senhores Administradores 

Executivos, Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro, José Luís Pimentel Amaral, João 

Carlos Santos Correia e Gilda Maria Bairos Cabral Pimentel, e os senhores 

Administradores não Executivos, João Manuel Bandarra dos Santos, João Carlos 
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Chaves de Sousa Braga e Luís Miguel de Albuquerque Patena Forte. -----------------------  

Do Órgão de Fiscalização estive presente a Presidente do Conselho Fiscal, Catarina 

Pacheco e o ROC Rúben Mota Cordeiro. ------------------------------------------------------------  

Na Mesa da Assembleia, participaram a senhora Presidente, Andreia Melo Carreiro, o 

senhor Vice-Presidente, Nuno Frade Correia da Silveira Serejo, o senhor Secretário, 

José Emanuel Lopes Fernandes e o senhor secretário suplente Paulo Linhares Dias. --  

Foi analisada a conformidade das declarações de titularidade e de bloqueio de ações 

e dos instrumentos de representação, verificando-se estar representado 99,8 % do 

capital social, pelo que estavam reunidas as condições para a reunião se efetuar. -------  

Assim, senhora Presidente da Mesa deu início à reunião e cumprimentou os 

Acionistas, os membros da Administração, os membros do Conselho Fiscal e os 

membros da Mesa da Assembleia Geral. ------------------------------------------------------------  

Atendendo a que a reunião se fazia por videoconferência, e tendo em vista não 

sobrecarregar as comunicações, solicitou aos participantes que só ativassem a 

câmara de captação de imagem no momento em que fossem intervenientes e a 

desligassem a seguir. Atendendo a que eram participantes nesta videoconferência 5 

acionistas e que o estatuto da empresa não admite o voto por correspondência, 

informou que, atendendo ao modo de realização da reunião, iria solicitar a indicação 

de voto a cada acionista individualmente, relativamente a cada um dos pontos a 

submeter à votação, como forma de clarificar o resultado das votações: --------------------  

De seguida leu a ORDEM DO DIA, que se reproduz: ---------------------------------------------  

1) Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas Individuais e Consolidadas, 

do exercício findo em 31 de dezembro de 2019; -------------------------------------------  

2) Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados do exercício findo em 31 

de dezembro de 2019; ----------------------------------------------------------------------------  

3) Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da sociedade; ------  

4) Proceder à eleição dos Órgãos Sociais, para o triénio 2020/2022; --------------------  

5) Fixar as remunerações dos Órgãos Sociais para o triénio 2020/2022. ----------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entrando no Ponto 1 - Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas 

Individuais e Consolidadas, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 

solicitou ao senhor Presidente do Conselho de Administração que apresentasse o 

Relatório de Gestão e as Contas Individuais e Consolidadas referentes ao exercício de 

2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente do Conselho de Administração cumprimentou os presentes e, 
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dirigindo-se aos senhores acionistas, disse que iria efetuar uma apresentação mais 

reduzida consistindo na leitura da sua mensagem que consta do Relatório e Contas 

2019 e que se reproduz:  ---------------------------------------------------------------------------------  

“O ano de 2019 foi caraterizado por um elevado preço dos combustíveis fósseis, por 

uma baixa das taxas de juro, que chegou a atingir mínimos históricos, e por uma 

ligeira redução do consumo de eletricidade, que se situou nos 0,1%. ------------------------  

Todas as empresas do Grupo apresentaram resultados positivos. Tínhamos previsto 

obter um resultado global do Grupo EDA à volta dos 17,2 milhões de euros em 2019, 

aquando da elaboração do respetivo Plano, mas obtivemos um resultado de 16,5 

milhões de euros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Existem múltiplos fatores que influenciaram o resultado do Grupo. A remuneração do 

ativo da EDA, sofreu uma baixa muito significativa que foi superior aos ganhos obtidos 

pelo Grupo com os custos do financiamento, em 2019. Por outro lado, tivemos uma 

avaria imprevista numa das turbinas da Central Geotérmica do Pico Vermelho, que 

obrigou à paragem parcial da central durante quase dois meses. Apesar de termos 

obtido em 2019 maior produção geotérmica na ilha Terceira, cerca de 16%, e maior 

produção hídrica a nível Açores, a produção global de energias renováveis da EDA 

Renováveis foi inferior à do ano anterior, devido à menor produção geotérmica em São 

Miguel. Em 2019, a EDA Renováveis obteve um resultado de 9,4 milhões de euros, 

quando em 2018 tinha obtido um resultado de 10,1 milhões de euros. -----------------------  

Gostaria de assinalar o excelente resultado obtido pela SEGMA em 2019. Parabéns 

aos seus gerentes e colaboradores. A GLOBALEDA obteve também um bom 

resultado, o que consolidou a trajetória de recuperação desta empresa e veio permitir, 

pela primeira vez, a distribuição de dividendos. Como é do vosso conhecimento, a 

participação da EDA na NORMA foi alienada com sucesso. Uma palavra muito 

especial a todos os trabalhadores da NORMA e aos seus dirigentes que realizaram 

esta transição de uma forma pacífica e com toda a normalidade. Desejo a todos os 

maiores êxitos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A produção térmica a partir de combustíveis fósseis atingiu, em 2019, 62% de toda a 

produção, ligeiramente superior ao ano anterior devido à menor emissão de energia 

renovável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Durante o ano de 2019, a EDA investiu cerca de 30,8 milhões de euros nas 

infraestruturas necessárias ao bom funcionamento da empresa, nomeadamente nas 

centrais térmicas, na melhoria das redes de transporte e de distribuição, na 

remodelação dos sistemas de informação e na manutenção de equipamentos e de 

edifícios espalhados pelas diversas ilhas dos Açores. --------------------------------------------  
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Houve um reforço na formação dos trabalhadores, foi criada a Academia EDA e as 

diversas empresas do Grupo ganharam novas capacidades e competências.  ------------  

Gostaria de agradecer a todos os trabalhadores do Grupo EDA, a todas as chefias e 

colegas de Administração das diversas empresas, o empenho e a dedicação 

demonstrados, ao longo do ano de 2019. Sem o vosso apoio não teria sido possível 

alcançar os bons resultados obtidos. Uma palavra muito especial de agradecimento 

aos nossos clientes, aos nossos fornecedores e aos parceiros de negócio que durante 

o ano de 2019 depositaram confiança no Grupo e que connosco criaram mais riqueza 

nos Açores. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O ano de 2020 encerra novos desafios. Desde já, o contexto da pandemia Covid-19 

obrigou-nos a uma reorganização na EDA de forma a cumprir com o serviço público de 

produção, transporte e distribuição de eletricidade em segurança para todos os 

trabalhadores e clientes. A EDA Renováveis sofreu uma reorganização também 

semelhante de forma a manter em funcionamento todos os centros produtores. O 

teletrabalho está a ser um sucesso em todas as empresas do Grupo. É evidente que 

estamos a viver um contexto desafiante, que obrigou à paragem forçada e súbita de 

largos setores da economia, mas temos esperança que em breve haverá melhores 

dias e que a retoma, talvez em moldes diferentes, irá certamente ocorrer. O Grupo 

EDA irá manter para 2020 os objetivos que tinha planeado, embora possam ocorrer 

alguns adiamentos devido a obras que se poderão atrasar dado o contexto por que 

estamos a passar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Gostaria finalmente de realçar, em meu nome e em nome dos meus colegas da 

Administração, o apoio, o estímulo e a confiança dos acionistas concedido ao longo de 

todo ano que nos permitiram atingir os resultados alcançados. O nosso muito 

obrigado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após a leitura desta mensagem disponibilizou-se a prestar à Assembleia os 

esclarecimentos que fossem, porventura, necessários, o que não foi solicitado pelo 

que, a senhora Presidente da Mesa submeteu a proposta do Conselho de 

Administração do Relatório de Gestão e as Contas Individuais e Consolidadas, do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2019 a votação a cada um dos acionistas 

presentes ou representado solicitando a indicação do seu voto, da qual resultou a sua 

aprovação por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Passando ao Ponto 2 da ordem do dia, Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de 

Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a senhora Presidente 

da Mesa informou a Assembleia Geral que, e de acordo com a ordem de entrada das 
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mesmas, além da proposta do Conselho de Administração, a Mesa havia recebido 

mais duas propostas, uma proposta subscrita pelo SINERGIA - Sindicato da Energia, e 

outra subscrita pela acionista Região Autónoma dos Açores, e procedeu à sua leitura, 

reproduzindo-se de seguida o respetivo teor: -------------------------------------------------------  

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

“No exercício de 2019 a Electricidade dos Açores, S.A. apresentou resultados de 

16.536.574,02 euros nas contas societárias preparadas numa base individual de 

acordo com o Sistema de Normalização Contabilístico (SNC). ---------------------------------  

Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------  

1) As reservas legais da empresa estão constituídas de acordo com o limite definido 

no Código das Sociedades Comerciais; ---------------------------------------------------------  

2) O Código das Sociedades comerciais estipula o pagamento no mínimo de 

dividendos de 50% dos resultados apurados distribuíveis, salvo se aprovado em 

contrário pelos acionistas; ---------------------------------------------------------------------------  

3) Que na Assembleia Geral realizada em 17 de dezembro de 2019 os acionistas 

aprovaram a Proposta do Plano Plurianual e do Orçamento para 2020 que 

considerava o pressuposto de aplicação duma taxa de 5%, sobre o capital 

realizado, para efeito de determinação de uma estimativa de dividendos;--------------  

O Conselho de Administração propõe a seguinte aplicação de resultados: ------------------  

(i) 3.500.000,00 euros para dividendos, i.e. 0,25 € / ação, correspondente a uma 

remuneração média de 5% do capital social; ---------------------------------------------  

(ii) o remanescente, de 13.036.574,02 euros para resultados transitados. ------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS  

DO ACIONISTA SINERGIA 

“Reforço do Fundo de Pensões Individual dos Trabalhadores da EDA em 2019 

O Sinergia – Sindicato da Energia, em conformidade com a legislação aplicável e 

correspondente Contrato/Estatuto de Sociedade e enquanto subscritor deste 

documento, propõe aos senhores acionistas que, dos resultados do exercício de 2019, 

sejam aplicados 2,4% (dois vírgula quatro por cento) no Reforço do Fundo de Pensões 

Individual dos trabalhadores da EDA, no sentido do reconhecimento do seu importante 

contributo para o bom desempenho da empresa.” -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS DA ACIONISTA REGIÃO 

AUTÓNOMA DOS AÇORES 
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“Considerando que a Proposta de Aplicação de Resultados do exercício de 

2019 apresentada pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral, 

considera uma distribuição de dividendos no valor de vinte e cinco cêntimos por 

ação; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que o n.º 1, do art. 294°, do Código das Sociedades Comerciais 

estipula que “salvo diferente cláusula contratual ou deliberação tomada por 

maioria de três quartos dos votos correspondentes ao capital social em 

Assembleia Geral para o efeito convocada, não pode deixar de ser distribuída 

aos acionistas metade do lucro do exercício que, nos termos desta Lei, seja 

distribuível”; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando o nível dos resultados obtidos em 2019; -------------------------------  

A Região Autónoma dos Açores propõe à Assembleia Geral que os resultados 

de 2019 apurados nas contas societárias, preparadas numa base individual de 

acordo com o Sistema de Normalização Contabilístico (SNC), no valor 

16.536.574,02 euros, tenham a seguinte aplicação: -----------------------------------  

a) 11.165.000,00 euros para dividendos, correspondendo a 0,7975 euros 

por ação; ----------------------------------------------------------------------------------  

b) o remanescente, 5.371.574,02 euros, para resultados transitados. 

Adicionalmente propõe que sejam distribuídos dividendos por conta de 

resultados transitados de anos anteriores, no valor 5.005.000,00 euros, 

correspondendo a 0,3575 euros por ação. -------------------------------------------------  

Desta forma, a remuneração total dos acionistas corresponde a 1,155 euros 

por ação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Região Autónoma dos Açores propõe ainda a atribuição de uma contribuição 

extraordinária do Plano de pensões de contribuição definida aos trabalhadores 

da EDA no valor de 350.000,00 euros e para os trabalhadores das restantes 

empresas do Grupo EDA, maioritariamente detidas pela Região, que 

apresentaram resultados positivos em 2019, na mesma percentagem do valor 

pensionável aplicado na EDA, salvaguardando que o montante total não pode 

ultrapassar 2,12 % dos resultados apurados naquele período, em cada uma 

das sociedades. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Terminada a leitura desta, informou a Assembleia Geral que iria submeter a votação, 

em primeiro lugar, a proposta da acionista maioritária Região Autónoma dos Açores, e 

caso esta fosse aprovada, e na medida em que as propostas são mutuamente 
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exclusivas, propunha a sua dispensa de votação. Esta metodologia mereceu o acordo 

dos acionistas. Assim, de seguida submeteu a votação a cada um dos acionistas 

presentes ou representado solicitando a indicação do seu voto sobre a proposta da 

Região Autónoma dos Açores sendo que esta mereceu a votação favorável das 

acionistas Região Autónoma dos Açores e da ESA - Energia e Serviços dos 

Açores, S. G. P. S., S. A .  ------------------------------------------------------------------------------  

A EDP Gestão da Produção de Energia, S. A., absteve-se de votar tendo a sua 

representante solicitado a palavra e lido a seguinte declaração de voto: --------------------  

“Considerações à Proposta de Aplicação de Resultados de 2019 

A EDA tem-se pautado por dar o exemplo no sector de uma empresa focada no 

futuro e na descarbonização da sociedade. Tem por isso um plano muito 

ambicioso de investimentos em sistema de armazenamento de energia, 

eficiência energética, iluminação pública eficiente, modernização das suas 

linhas de transporte, mobilidade elétrica e inovação que, aliado a uma 

necessidade constante de atualização e modernização dos seus sistemas de 

telegestão e na eficiência das suas centrais térmicas, tem trazido e irá trazer no 

futuro, benefícios inigualáveis para a competitividade da região, criação de 

emprego e desenvolvimento sustentável de toda uma comunidade. ----------------  

A recente crise sanitária que o mundo atravessa e que afeta de sobremaneira a 

Região Autónoma dos Açores, veio aumentar ainda mais o dever de 

contribuição da EDA, que tem correspondido sem hesitações à necessidade de 

apoiar a sociedade e Região.  ----------------------------------------------------------------   

No entanto, este conjugar de fatores, maior investimento, custos operacionais 

com pouca margem de redução e uma crise mais acentuada, obrigam a EDA a 

ser mais contida na gestão do seu endividamento e por isso mesmo, mais 

contida na distribuição de resultados. -------------------------------------------------------  

A EDP vê assim, com alguma preocupação, o rácio de distribuição de 

dividendos proposto próximo dos 100% dos resultados, sem deixar, no entanto, 

de reconhecer o caracter de excecionalidade da situação atual e a necessidade 

de continuar a contribuir para a Região Autónoma dos Açores num ano que, 

em termos económicos, será dos mais difíceis das últimas décadas. --------------   

Espera, no entanto, que o rácio de distribuição de dividendos rapidamente 

possa regressar a valores consentâneos com uma contenção da dívida em 

valores de risco mais reduzido, permitindo à EDA manter a resiliência das suas 

contas e enfrentar os desafios que irá ter pela frente. -----------------------------------  
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Sem prejuízo do acima exposto, EDP apoia a contribuição extraordinária para o 

Plano de pensões dos colaboradores da EDA e do Grupo EDA nos termos 

propostos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Os acionistas Nuno Miguel M. S. Guerra Rodrigues, e Sinergia - Sindicato da Energia 

abstiveram-se de votar esta proposta. ----------------------------------------------------------------  

Assim, esta proposta da Região Autónoma dos Açores, na medida em que as 

abstenções não se contam para efeitos de verificação da necessária maioria para 

aprovação das deliberações, conforme n.º 1, do artigo 386.º do Código das 

Sociedades Comerciais, foi aprovada por unanimidade dos votos expressos, emitidos 

pela Região Autónoma dos Açores e pela ESA - Energia e Serviços dos Açores, 

S. G. P. S., S. A.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Passando ao Ponto 3, a senhora Presidente da Mesa informou que, no âmbito da 

Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade, havia sido 

apresentada uma proposta subscrita em nome da Região Autónoma dos Açores que 

leu e de seguida se reproduz: ---------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Considerando que, os resultados obtidos pela EDA no exercício económico de 

2019, continuam a assegurar uma boa rentabilidade do capital social bem como 

o reforço da sua estrutura financeira, resultados estes que traduzem a 

competência e empenhamento dos membros dos seus órgãos de gestão e, 

também, dos seus dirigentes e trabalhadores, a Região Autónoma dos Açores, em 

reconhecimento e apreço por todos eles, vêm propor um voto de louvor e 

confiança aos membros do Conselho de Administração, bem como aos membros 

do Conselho Fiscal e ao ROC.” 

Finda a leitura da proposta, submeteu-a a votação do que resultou a sua aprovação 

por unanimidade.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Entrando no Ponto Quatro, a senhora Presidente da Mesa, procedeu à leitura da 

proposta de Órgãos Sociais apresentada pela Região Autónoma dos Açores, a qual 

integra os membros designados pelas acionistas ESA e EDP e submeteu a votação a 

cada um dos acionistas presentes ou representado a indicação do seu voto sobre a 

referida proposta, a qual foi aprovada por unanimidade, passando os Órgãos Sociais, 

para o triénio 2020/2022, a ter a seguinte composição:  -----------------------------------------  

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  -----------------------------------------------------------------  

Presidente:  ------------------------- Prof. Doutor Duarte José Botelho da Ponte (Executivo); 

Administrador: -------------------------------------- Dr. José Luís Pimentel Amaral (Executivo); 
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Administrador:  ------------------------ Dr. Roberto Lúcio Silva Pereira Monteiro (Executivo); 

Administrador: ---------------------------------  Eng.º João Carlos Santos Correia (Executivo); 

Administradora: ------------------------ Dr.ª Gilda Maria Bairos Cabral Pimentel (Executiva); 

Administrador:  -------------- Eng.º João Carlos Chaves de Sousa Braga (Não Executivo);  

Administrador:  --------------------  Dr. João Manuel Bandarra dos Santos (Não Executivo); 

Administradora:  ---------------------------------- Dr.ª Joana Oliveira Freitas (Não Executiva); 

Administrador: --------  Eng.º Luís Miguel de Albuquerque Patena Forte (Não Executivo). 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL  --------------------------------------------------------------------  

Presidente:  ---------------------------------------------------------  Doutora Andreia Melo Carreiro 

Vice-Presidente:  -----------------------------------  Dr. Nuno Frade Correia da Silveira Serejo 

Secretário: --------------------------------------------------- Dr. José Emanuel Lopes Fernandes 

CONSELHO FISCAL  -------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente:  ------------------------------------------------- Dr.ª Catarina Isabel Furtado Pacheco 

Vogal Efetivo: ----------------------------------------------- Dr. Carlos Eduardo Ferreira Oliveira 

Vogal Efetivo:  ------------------------------------------------------ Dr. João Manuel Beliz Trabuco 

Vogal Suplente:  --------------------------------------------------Dr.ª Maria Olinda Soares Aguiar  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após esta votação a Presidente do Conselho Fiscal solicitou a palavra à Presidente da 

Mesa, que lha deu, e disse que, no âmbito das competências do Conselho Fiscal, 

submetia à Assembleia Geral a seguinte: ------------------------------------------------------------  

PROPOSTA DO CONSELHO FISCAL 

NOMEAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

Considerando que,  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- compete ao Conselho Fiscal por força do disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 420 do 

Código das Sociedades Comerciais, propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor 

Oficial de Contas da sociedade;  ----------------------------------------------------------------------------  

- o Revisor Oficial de Contas em entidade de interesse público deve ser proposto no 

respeito pelo regime contemplado no art.º 16.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril de 2014, por força do disposto na 

alínea f) do n.º 3 do art.º 3.º da Lei n.º 148/2015 de 9 de Setembro que aprova o Regime 

Jurídico da Supervisão de Auditoria;  ----------------------------------------------------------------------  

- a J. Silva Cardoso e Ruben Cordeiro, SROC, Lda., inscrita na OROC com o n.º 292 e na 

CMVM com o n.º 20161585, representada por Rúben Mota Cordeiro (ROC nº 1670), foi 

nomeada na Assembleia Geral de 31 de agosto de 2017 Revisor Oficial de Contas da 

sociedade para o triénio 2017-2019, na sequência de um processo de seleção organizado 

nos termos do n.º 3 do art.º 16.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de Abril de 2014;  ------------------------------------------------------  



EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S. A. 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada NUIPC: 512012032 

Livro de Atas n.º 6 da Assembleia Geral 
____________________________________________________________________________ 

(verso em branco) 

11 

- a combinação do mandato inicial do Revisor Oficial de Contas com a renovação do 

mesmo, para o triénio de 2020-2022, não excede a duração máxima prevista no nº3 do 

artº54 da Lei 140/2015 de 7 de setembro; ----------------------------------------------------------------  

- é permitido ao sócio responsável nomeado em representação da Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas para o mandato inicial, manter o exercício de funções de 

revisão legal das contas individuais e consolidadas da EDA- Electricidade dos Açores, S. 

A. para o triénio de 2020-2022, nos termos do nº2 do artº54 da Lei 140/2015 de 7 de 

setembro; 

- o nº 3 do art.º 16.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de Abril de 2014 dispensa expressamente que a proposta de renovação 

de mandato do Revisor Oficial de Contas em exercício de funções seja precedida do 

processo de seleção atrás mencionado;  -----------------------------------------------------------------  

- o Conselho Fiscal acompanhou e confirmou a independência, o rigor e a qualidade com 

que a atual Sociedade de Revisores Oficiais de Contas da sociedade desenvolveu a sua 

ação no mandato findo; ----------------------------------------------------------------------------------------  

- a experiência e os conhecimentos adquiridos da realidade empresarial e dos negócios da 

sociedade e do grupo por ela dominado, durante o mandato findo pela atual Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, constitui um fator importante de qualidade e segurança 

futuras a ter em consideração;  ------------------------------------------------------------------------------  

O Conselho Fiscal da EDA – Electricidade dos Açores, S. A. propõe à Assembleia Geral a 

recondução de J. Silva Cardoso e Ruben Cordeiro, SROC, Lda., inscrita na OROC com o 

n.º 292 e na CMVM com o n.º 20161585, representada por Rúben Mota Cordeiro (ROC nº 

1670), para Revisor Oficial de Contas da sociedade para o mandato 2020-2022.  ------------  

Os membros do Conselho Fiscal da EDA – Electricidade dos Açores, S. A.  declaram, para 

os devidos e legais efeitos que a presente proposta está isenta de influência de terceiros e 

que não lhe foi imposta nenhuma cláusula que, por contrato celebrado com terceiro, limite 

a escolha da Assembleia geral.------------------------------------------------------------------------------  

Ponta Delgada, 15 de maio de 2020.” -----------------------------------------------------------------  

Terminada a leitura da proposta, a Presidente da Mesa inquiriu a Assembleia sobre 

eventuais esclarecimentos, que não foram solicitados pelo que a submeteu a votação 

a cada um dos acionistas presentes ou representado solicitando a indicação do seu 

voto sobre esta proposta, a qual foi votada por unanimidade. ----------------------------------  

Finda esta votação o representante da acionista ESA pediu a palavra, que lhe foi 

dada, e apresentou uma declaração, a qual se reproduz:  ---------------------------------------  

“DECLARAÇÃO, EM NOME DA ESA, EM RESULTADO DA ELEIÇÃO DOS 

ORGÃOS SOCIAIS DA EDA PARA O TRIÉNIO 2020-2022 --------------------------  

Em nome da ESA, desejo aqui expressar a minha satisfação pela eleição dos 
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órgãos sociais da EDA e pela recondução do seu Conselho de Administração, 

cuja conduta se tem pautada pelo profissionalismo, pelo rigor e pela prudência, 

contribuindo assim para o fortalecimento da empresa. O voto que acabo de 

exercer expressa isso mesmo. Mas quero aqui reiterar a confiança da ESA e do 

Grupo Bensaúde em particular na pessoa do Professor Duarte Ponte e dos 

demais Administradores da EDA aos quais desejo, nestes tempos difíceis, 

exigentes e de grande incerteza, um mandato de sucesso para o triénio 2020-

2022. Votos de sucesso.  ---------------------------------------------------------------------------  

Pel’a ESA -------------------------------------------------------------------------------------------  

António Bensaúde de Castro Freire” ---------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também o representante do Sinergia solicitou a palavra, que lhe foi concedida e 

efetuou a seguinte declaração: -------------------------------------------------------------------------  

“ASSEMBLEIA ACIONISTAS EDA – EXERCÍCIO 2019 ------------------------------  

São poucas as empresas em Portugal que tem como acionista um Sindicato, 

na EDA é o SINERGIA, que representa trabalhadores da EDA. 

Quero felicitar o nosso Conselho de Administração, que ao longo dos últimos 9 

anos, com a TROIKA e agora com o COVID19, manteve sempre a sua porta 

aberta, premiando o diálogo e a preocupação constante do bem-estar dos seus 

trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------------  

Muito se tem agradecido e bem, aos profissionais de saúde, auxiliares, 

bombeiros e forças de segurança.  -----------------------------------------------------------  

No entanto, a energia elétrica nunca faltou nos Açores! --------------------------------  

A senhora Presidente solicitou o envio, para reprodução em ata das declarações 

efetuadas e entrando no Ponto Cinco: Fixar as remunerações dos Órgãos Sociais 

para o triénio 2020/202, endossou a palavra ao representante da Região Autónoma 

dos Açores, tendo este informado que, em nome da sua representada, propunha que 

as remunerações dos Órgãos Sociais se mantivessem tal como estavam definidas 

para o mandato anterior, tendo sido esta proposta aprovada por unanimidade, pelo 

que se reproduzem de seguida as remunerações fixadas pela Assembleia Geral na 

reunião de 14 de agosto de 2014 e na Assembleia Geral de 31 de agosto de 2017:  ----  

“REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS SOCIAIS: ---------------------------------------------------  

2.1) Administradores Executivos:  ------------------------------------------------------------------  

A componente fixa da remuneração mensal ilíquida, a processar 14 vezes será 

de -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva - 
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€ 5.899,06, sobre a qual incidirão as reduções remuneratórias aplicáveis 

bem como os outros descontos legais em vigor; -------------------------------------  

b) Administrador Executivo - € 5.546,37 sobre a qual incidirão as reduções 

remuneratórias aplicáveis bem como os outros descontos legais em vigor. --  

2.2 Administradores Não Executivos e membros do Conselho Fiscal  -----------------  

2.2.1 Administradores Não Executivos  --------------------------------------------------  

A componente fixa da remuneração mensal ilíquida, a processar 12 vezes por 

ano, será de 260,06 €. ---------------------------------------------------------------------------  

2.2.2 Membros do Conselho Fiscal  -------------------------------------------------------  

A componente fixa da remuneração mensal ilíquida, a processar 12 vezes por 

ano, será:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente do Conselho Fiscal – 600,00 €;  --------------------------------------  

Vogal Efetivo do Conselho Fiscal – 400,00 €.  -----------------------------------  

2.3) Membros da Mesa da Assembleia Geral  ---------------------------------------------------  

Estas funções continuam a ser não remuneradas; ---------------------------------------  

2.4) Benefícios Sociais  ---------------------------------------------------------------------------------  

Os Administradores Executivos e os Administradores não Executivos gozam 

dos benefícios sociais em vigor na Sociedade para os seus trabalhadores, 

previstos no acordo de empresa e respetivos regulamentos e que não estejam 

vedados pelo n.º 1 do artigo 31.° do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2008/A 

de 19 de Maio.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pela 

senhora Presidente da Mesa e por mim, Secretário da Mesa, que a escrevi.  ---------------  

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

(Presidente) 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

(Secretário) 
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