
 

 

CONVOCATÓRIA 

Nos termos legais e estatutários, é convocada a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da 

Águas do Tejo Atlântico, S.A., com sede na ETAR de Alcântara, Avenida de Ceuta, 1300-254 

LISBOA, com o número de matrícula e de pessoa coletiva nº 514 387 130, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de €113.527.680,00, que terá 

lugar na sede social, no dia 16 de março de 2018, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do exercício de 2017. 

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício. 

3. Deliberar sobre o Relatório de Governo Societário do exercício de 2017. 

4. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade. 

5. Deliberar sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2018, nos termos e para os 

efeitos do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro. 

6. Deliberar, nos termos do artigo 320.º, n.º 1, e da parte final do artigo 321.º, ambos 

do Código das Sociedades Comerciais, do artigo 8.º, n.º 1 (segunda parte) e n.º 5 

(parte final), e do artigo 6.º, n.º 2, alínea b), ambos dos Estatutos da sociedade, em 

anexo ao Decreto-Lei n.º 34/2017, de 24 de março, sobre a alienação, pelo valor 

nominal, de 50.000 (cinquenta mil) ações próprias da sociedade, de €1,00 (um euro) 

cada, pertencentes ao lote de 2.521.433 ações próprias constantes do Anexo I deste 

diploma, ao único município utilizador do sistema multimunicipal de saneamento 

de águas residuais da Grande Lisboa e Oeste, que não é, originariamente, acionista 

da sociedade, Município de Mafra. 

7. Deliberar, nos termos dos artigos 320.º, n.º 1, e 321.º, do Código das Sociedades 

Comerciais, e do artigo 8.º, n.º 1 (primeira parte), n.º 5 (primeira parte), e n.ºs 13 e 

14 dos Estatutos da sociedade, em anexo ao Decreto-Lei n.º 34/2017, de 24 de 

março, sobre a alienação, pelo valor nominal, das restantes 2.471.433 (dois milhões 

quatrocentas e setenta e um mil quatrocentas e trinta e três) ações próprias da 

sociedade, de €1,00 (um euro) cada, pertencentes ao lote de 2.521.433 ações 

próprias constantes do Anexo I deste diploma, à acionista que se obrigou a adquiri-

las, mediante contrato-promessa de 29 de dezembro de 2017, AdP – Águas de 

Portugal, SGPS, S.A., sem prejuízo do direito de preferência dos demais acionistas 

na transmissão das ações em causa, sendo que se vários acionistas preferirem, as 

ações alienadas são distribuídas a cada um, incluindo à AdP – Águas de Portugal, 

SGPS, S.A., na proporção das respetivas participações sociais. 

8. Outros assuntos de interesse para a sociedade. 



 

 

 

Requisitos para participação e exercício do direito de voto constantes do contrato de sociedade: 

 

Artigo 14º nº 2 - A representação de acionistas em assembleia geral pode fazer-se por qualquer 

pessoa, sendo instrumento suficiente de representação uma carta dirigida pelo acionista ao 

presidente da mesa da assembleia geral, que pode ser enviada por via postal, eletrónica ou por 

telecópia, sendo válida apenas para a assembleia geral em causa. 

 

Os documentos a submeter à apreciação e aprovação dos Acionistas ficam disponíveis na sede 

social, nos termos e prazos legais em vigor. 

 

Lisboa, aos 21 de fevereiro de 2018. 

 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
(Artigo 15.º, n.º 3, dos Estatutos) 
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