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I - SiNTESE (SUMARIO EXECUTIVO) 

O presente Relat6rio sabre o Governo da Sociedade e elaborado nos termos do n.Q 1 do artigo 

54,Q do Decreto-Lei n.Q 133/2013, de 3 de outubro, de harmonia com as orienta~oes emanadas 

para o efeito pela Dire~ao-Geral do Tesauro e Finan~as. 

Considera-se que, na globalidade, a CONSEST cumpriu, em 2016, com todas as Boas Praticas de 

Governo Societario. 

Existindo o acompanhamento do cumprimento dos reportes de cada uma das suas 

participadas pela empresa-mae, a PARPUBLICA - Participa~oes Publicas, SGPS, S.A. 

(PARPUBLICA), atraves do seu Departamento de Reporte e lnforma<;ao Financeira, o 

compliance da CONSEST continuou a assumir, em 2016, um papel essencial na organiza~ao, de 

forma a fomentar o cumprimento das normas legais e regulamentares, as polfticas e as 

diretrizes estabelecidas para o Sector Publico Empresarial (SPE). 

II - MISSAO, OBJECTIVOS E POLITICAS 

11.1 Missao e fornrn como e prosseguicla, Visao e Va lores 

A CONSEST - Promo~ao lmobiliaria, S.A. (doravante "CONSEST" au Sociedade) tern por objeto a 

compra, venda e administra~ao de im6veis, incluindo a revenda dos que sejam adquiridos para 

esse fim, bem coma a elabora~ao ou participa~ao em projetos de desenvolvimento imobiliario 

au urbanlstico1
. 

A atividade da CONSEST, neste contexto, centra-se no desenvolvimento imobiliario de um 

t'.mico ativo, designado par "Posto Central de Avicultura", sito na Falagueira, no Concelho da 

Amadora, com uma area de 593.062m2
• 

Dado que, nao obstante haver decorrido mais de uma decada desde a aquisi~ao do terreno 

atras referido, nao foi ainda posslvel obter o respetivo quadro jurldico e urbanlstico 

enformador, a atividade da Sociedade e, na atualidade, bastante circunscrita e limitada, 

1 Cfr. artigo 2.2 dos Estatutos 
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consistindo na interac;:ao com as entidades publicas licenciadoras, as quais cabe, nos termos da ~ 

lei, a competencia para a elaborac;:ao de Pianos, e no acompanhamento do procedimento 

arbitral que lhe foi movido pela sua outrora consorciada COTIEES - Compra e Venda de 

lm6veis, S.A.. 

Ainda assim, procura, na sua atuac;:ao, obedecer a niveis de competencia, de eficacia, de 

transparencia e de lisura de procedimentos, que, enquanto integrante do SPE, devem 

enformar a sua relac;:ao com os Cidadaos - clientes, investidores, parceiros, fornecedores -

orientada pela responsabilidade de, enquanto sociedade de capital exclusivamente publico, 

consolidar e reforc;:ar a imagem e confianc;:a do SPE em todos quantos com ela se relacionam. 

11.2 Politicas c linhas de ai;ao desencacteactas no ambito da estrategia definida 

11.2. a) c b) Objelivos e grau de cumprlmento 

No que se refere a definic;:ao de objetivos e resultados para a CONSEST, mantiveram-se, no 

exercicio de 2016, as orientac;:oes fixadas pela acionista em finais de 2014, aquando do inicio 

do vigente mandate dos 6rgaos sociais da empresa. 

Estas orientac;:oes centraram-se na continuac;:ao dos esforc;:os tendentes ao desenvolvimento 

urbanfstico do terreno da Falagueira, ativo em que, como referido, se esgota a atividade da 

Sociedade. 

Dado que, ao contrario do que no passado sucedeu, a Camara Municipal da Amadora assumiu, 

diretamente, atraves de projetista par si contratado, a definic;:ao do quadro urbanistico para a 

area que integra o terreno propriedade da Sociedade, tendo ja sido apresentado em sessao de 

Camara, a data da elaborac;:ao deste Relat6rio, o Documento Estrategico de intervenc;:ao na 

Zona da Falagueira/Venda Nova, pode dizer-se que, de um modo geral, o objetivos 

estabelecidos a Sociedade foram cumpridos. 

U.3 Fatores-chave de que clepenclem os resultaclos eta Socieclacle 

0 fator-chave do qual dependem os resultados da Sociedade respeita essencialmente, ao 

ajustamento do justo valor do ativo detido, resultante das avaliac;:oes produzidas no final de 

cada ano por avaliadores independentes, coma tal credenciados pela CMVM. 

D 
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Espe I ho do que atras se disse, ea imparidade de 40, 7 mil hoes de euros que houve que assumir 

no valor do terreno em 2016 por comparac;ao ao valor do mesmo no exerdcio de 2015, a qual 

resulta do facto do Documento Estrategico atras mencionado apontar parametros 

urbanfsticos, designadamente Indices de construc;ao, distintos, em baixa (cerca de 40% menos) 

dos contemplados na soluc;ao de desenho elaborada entre 2007 e 2009 pela Foster&Partners, 

a qual, nao obstante nao haver sido objeto de qualquer ato formal de apreciac;ao/aprovac;ao 

pelas entidades licenciadoras, fundou as opinioes de valor registadas nos a nos transatos. 

11.4 Evidenciac;ao da at11ac;ao em conformictade com as orientac;oes definidas 

Tenda presentes as atribuic;oes da CONSEST e que a sua consecuc;ao depende, muito, da 

atuac;ao de entidades terceiras - Camara Municipal de Amadora, CCDR LVT (Comissao de 

Coordenac;ao e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo), entre outras - , pode 

dizer-se que, de um modo geral, a Sociedade atuou em conformidade com as orientac;oes que 

lhe foram definidas. 

A CONSEST nao presta servic;o publico nem tern polfticas sectoriais definidas. 

III - ESTRUTURA DE CAPITAL 

111.1 Estrntma clc capital 

O capital social da CONSEST, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro, e de 55.000.000 

euros e e representado por 11.000.000 ac;5es nominativas no valor nominal de 5 euros cada 

urna2
• 

Nos termos do artigo 4.Q dos estatutos da CONSEST, as ac;oes da Sociedade sao representadas 

por tftulos de 1, 5, 10, 100, ou 1000 ac;oes, podendo tambem ser escriturais, convertfveis estas 

em ac;5es tituladas ou vice-versa, a pedido do acionista . As ac;5es sao nominativas e ao 

portador, tambem reciprocamente convertfveis a requerimento e a custa do acionista 

interessado. 

o capital social da CONSEST e detido a 100% pela PARPUBLICA - Participac;oes Publicas, 

SGPS,S.A .. 

' Cfr. Artigo 4,2 dos Estatutos 
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111.2 Limitac;oes a titularidade e/ou transmissibilidade das ac;oes 

As ac;:oes da CONSEST sao livremente transmissfveis, nao havendo restric;:oes quanta a sua 

titularidade previstas nos estatutos. 

lll.3 Acordos parassociais que possam conduzir a eventuais restric;:oes 

Dado que, conforme referido no ponto 111.1, a CONSEST tern uma acionista (mica, nao existem 

acordos parassociais que possam conduzir a eventuais restric;:oes. 

IV - PARTICIPA~OES SOCIAIS E OBRIGA~OES DETIDAS 

JV.1 Jdentificac;ao das pessoas singulares (6rgaos sociais) e/ou coletivas (empresa) 

qne, direla ou indiretamente, sao titulares de participac;:oes noutras entidades, com 

indicac;ao detalhada da percentagem de capital e de votos. 

IV.1.1 Pessoas singulares (6rgaos sociais) 

Os membros dos 6rgaos de administrac;:ao e de fiscalizac;:ao da CONSEST nao detem quaisquer 

participac;:oes noutras entidades do Grupo. 

IV.1.2 Empresa 

A Sociedade nao e detentora de qualquer participac;:ao no capital social de outras sociedades. 

IV.2 Aquisic;ao e alienac;ao de participac;oes sociais, hem como a participac;:ao em 

quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional 

A CONSEST nao adquiriu nem alienou, no exerdcio a que se refere o presente relat6rio, 

quaisquer participac;:oes sociais, nem participou em quaisquer entidades de natureza 

associativa ou fundacional. 

IV.3 Ac;oes e obrigac;oes detidas por mernbros dos 6rgaos de achninistrac;:ao e de 

fiscalizac;ao, nos termos don.!! 5 do artigo 447.!! do CSC 

Os membros dos 6rgaos de administrac;:ao e de fiscalizac;:ao da CONSEST nao detem quaisquer 

ac;:oes ou obrigac;:oes refe rentes a outras entidades do Grupo. 
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IV.4 Informa~ao sobre a existencia de rela~oes de natureza comercial entre os 

titulares de participa~oes ea sociedade 

lnexistem rela\:6es de natureza comercial entre o acionista (mico ea CONSEST. 

V - ORGAOS SOCIAIS E COMISSOES ESPECIAIS 

Sao 6rgaos sociais da CONSEST a Assembleia Geral, o Conselho de Administra\:ao e o Fiscal 

Unico3
• 

V.A Assembleia Geral 

V.A.1 Composi~ao da mesa da assembleia geral e remunera~~fo dos seus membros 

Conforme previsto nos Estatutos4 da Sociedade, a mesa da assembleia geral e constitufda por 

um presidente e um secretario, eleitos pela assembleia geral por um perfodo de tres anos. 

Para o trienio 2014-2016, ou seja desde os dias 1 de janeiro de 2014 ate 31 de dezembro de 

20165
, foram eleitos os seguintes membros da mesa da assembleia geral: 

Mandato 

{lnfcio - Fim) 

2014-2016 

2014-2016 

Cargo 

Presidente 

Secretaria 

Nome 

Ligia Maria do Nascimento Messias de Jesus 

Dora Isabel Dias sobral Chumela 

No exerdcio a que se refere o presente relat6rio, os membros da mesa da Assembleia Geral da 

CONSEST auferiram a seguinte remunera\:ao: 

Mandato 
Valor da 

Remunera~ao Anual 2016 {€) 

{lnicio - Nome 

Fim) 

Ugia Maria do 
2014-2016 Presidente Nascimento Messias de 

Jesus 

2014-2016 Secretaria 
Dora Isabel Dias Sobral 

Chumela 

3 Cfr. n.2 2 do art igo 8.2 dos Estatutos 
4 Artigo 10.2 

Senha 

Fixado {€) 

500,00 ( 

350,00 ( 

TOTAL 

5 
Conforme nomea~ao em Assembleia Gera l de 31 de mar~o de 2014 

Redu~oes Reversao Valor Final 
Bruto(l) Remunerat6rias Remunerat6ria (4) = (1)-(2) + 

(2) (3) (3) 

500,00 ( 50,00 ( 30,00 ( 480,00 ( 

350,00 ( 12,25 ( 7,35 ( 345,10 ( 

850,00 ( 62,25 ( 37,35 ( 825,10 ( 
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Ao longo do exercicio de 2016 nao ocorreram altera\:oes na composi\:aO da Mesa da 

Assembleia Geral. 

V.A.2 Delibera~oes acionistas sujeitas a maioria qualificada 

Dado que o capital social da CONSEST e integralmente detido pela PARPUBLICA, as 

delibera\:oes sao tomadas por unanimidade. 

V.B Administra~ao e Supervisao 

V.B.1 Modelo de governo adotado 

A CONSEST adota para a administra\:ao e fiscaliza\:aO da Sociedade, um modelo classico 

normal, previsto nos artigos 278.2, n.2 1, alfnea a) e 413.2, n.2 1, alfnea a) do C6digo das 

Sociedades Comerciais: Conselho de Administra\:aO e Fiscal t'.mico, que deve ser Revisor Oficial 

de Contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, traduzindo-se o refe rido modelo pelo 

seguinte organograma. 

Assembleia 
Geral 

I 
J J ... 

Conselho de Fiscal 
Administragao Onico 

Pelo exposto, e cumprida a exigencia legal6 de efetiva separa\:ao entre as fun\:oes de 

administra\:ao executiva e as fun\:oes de fiscaliza\:ao. 

V.B.2 Regras estatutarias sobre requisitos procedimentais e materiais aplicaveis a 
nomea~ao e subslitui~ao dos membros do Conselho de Aclministra~ao 

O Conselho de Admin istra\:ao e eleito pela assembleia geral7, que designara tambem o seu 

presidente, e e composto por tres membros, que poderao ou nao ser acionistas, eleitos por 

um periodo de tres a nos, podendo ser reeleitos por sucessivos trienios, num maxima de tres. 

6 Cfr. artigo 30.2 do Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro 
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Os membros do conselho de administrac;:ao podem fazer-se representar nas reunioes do 

conselho por outros administradores, mediante carta dirigida ao presidente, e que s6 pod er' 

ser utilizada uma (mica vez8
. 

V.B.3 Composi~ao do Conselho de Administra~ao 

Nos termos dos Estatutos, o Conselho de Administrac;:ao e composto por tres membros, eleitos 

pela Assembleia Geral, que designa tambem o que exerce o cargo de presidente deste 6rgao. 

Os membros dos 6rgaos sociais exercem as suas func;:oes por um perfodo de tres anos, 

podendo ser reeleitos, nao por impedimenta estatutario mas nos termos da lei, ate um 

maximo de tres mandatos. 

O atual mandato (2014-2016) dos membros do Conselho de Administrac;:ao, aprovado em 

Assembleia Geral de 03 de novembro de 2014, terminou em 31 de dezembro de 2016. 

No anode 2016, foi a seguinte a composic;:ao do Conselho de Administrac;:ao: 

M andato Designa~ao Remunera~o 

Cargo Nome 
Forma 111 Entidade (O/D) 

(lnlcio - Fim) Data 

2014-2016 Presidente 
Dr. Francisco Antonio Lobo 

Brandao Rodrigues Cal 

2014-2016 Vice-Presidente 
Dra . M aria Joao Alves Sineiro 

Can ha 

2014-2016 Vogal Executivo 
Eng.2 Antonio Maria de Sousa 

Monteiro Abecasis 

Legenda : (1) Legenda: AG (Assembleia Geral) 

(2) O/D - Origem I Destina 

Pagadora 

AG 03-11-2014 ESTAMO, S.A. 

AG 03-11-2014 ESTAM O, S.A. 

AG 03-11-2014 ESTAMO, S.A. 

Ao longo do exerdcio de 2016 nao ocorreram alterac;:oes na composic;:ao do Conselho de 

Administrac;:ao. 

V.13.4 Distin~ao dos membros executivos e nao executivos e irlentifica~ao dos 

mcmbros que podem ser considerados independentes 

Todos os membros do Conselho de Administrac;:ao da CONSEST sao membros executivos. 

1 Crf. n.2 1 do artigo 13.2 dos Estatutos. 
8 Crf. n.2 3 do artigo 13.2 dos Estatutos. 

(Z) 

D 

D 

D 
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V.B.5 mementos curricnlares relevantes de cada nm dos membros do Conselho de 

Administrac;ao ~ 

Os currfculos de cada um dos membros do Conselho de Administrac;:ao sao apresentados no ) ~ 
Anexo I deste Relat6rio. 

V.B.6 Declarnc;ao dos 6rgaos sociais quanto a existencia de quaisquer participac;oes 

patrimoniais que ctetenham na empresa, assim como quaisquer relac;:oes que 

mantenham com os seus fornecectores, clientes, instituic;:oes financeiras ou 

quaisquer outros parceirns de neg6cio, suscetiveis de gerar conflitos cte interesse 

(artigo 52,Q do Decreto-Lei n.Q 133/2013) 

lnexistindo por parte de cada um dos membros do Conselho de Administrac;:ao participac;:oes 

patrimoniais detidas na Sociedade, assim como quaisquer relac;:oes com os seus fornecedores, 

clientes, instituic;:oes financeiras ou quaisquer outros parceiros de neg6cio, suscetfveis de gerar 

conflitos de interesse, foi apresentada pelos mesmos declarac;:ao nesse sentido ao Conselho de 

Administrac;:ao e ao Fiscal Unico bem como a IGF, nos termos legalmente exigidos. 

V.B.7 Relac;:oes familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas dos 

membros do Conselho de Administrac;:ao com os acionistas 

Os membros do Conselho de Administrac;:ao nao mantem relac;:oes familiares, profissionais ou 

comerciais com o acionista t'.mico. 

V.B.8 Reparlic;:ao de competencias entre os varios 6rgaos sociais 

Conforme organograma constante do ponto V.B.1, a CONSEST adota um modelo de governo 

societario classico9
, que integra os seguintes 6rgaos sociais: Assembleia Geral, Conselho de 

Administrac;:ao e Fiscal Unico. 

V.B.8.a) Assembleia Geral 

A assembleia geral e o 6rgao supremo da Sociedade, composto pelos acionistas com direito de 

voto10
, competindo-lhe deliberar sobre todas as materias que lhes sao especialmente 

9 previsto na alinea a) do 11.2 1 e no n.2 2 do artigo 278.2 e no artigo 413.2, n.2 1, alinea b) do C6digo das Sociedades Comerciais 
10 

Cfr. artigo 9.2 dos Estatutos 
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atribuidas pela lei11 e sabre as que nao estejam compreendidas nas atribui~oes de outros 

6rgaos da Sociedade12
. 

V.B.8.b) Conselho de Administra~ao 

Nos termos dos Estatutos da CONSEST13 e sem prejuizo das demais competencias que lhe 

confere a lei, o Conselho de Administra~ao fica investido dos mais amplos poderes de gestao, 

exercendo todas as fun~oes necessarias a realiza~ao do objeto social, praticando, em geral, 

todos os atos que nao sejam da exclusiva competencia da assembleia geral e podendo, 

designada mente: 

• Adquirir, alienar, onerar bens m6veis, mediante autoriza~ao previa da assembleia 

geral; 

• Representar a Sociedade ativa ou passivamente, em juizo ou fora dele; 

• Confessar, desistir ou transigir em qualquer a~ao ou processo, tanto judicial coma 

arbitral; 

• Constituir mandatarios da Sociedade, seja qua I for o alcance ea extensao do mandate, 

nos precises termos e para os atos ou atividades que ficarem constando no livro de 

atas do conselho de administra~ao; 

• Contrair emprestimos ou obriga~oes financeiras equivalentes, por prazo inferior a um 

ano. 

Nos termos do n.Q 4 do artigo 13.Q dos Estatutos, o Conselho de Administra~ao podera delegar 

num administrador a gestao corrente da Sociedade. 

V.B.9 Funcionamento do Consclho de Administra~ao 

V.B.9.a) N(1mero de renniOes realizadas e grau de assiduidade 

Durante o ano de 2016, o Conselho de Administra~ao reuniu formalmente por 5 vezes, tendo 

estado presentes todos os seus membros. 

11 Nomeadamente as previstas no artigo 246.2 do C6digo das Sociedades Comerciais 
12 Nos termos do n.2 2 do artigo 373,2 do C6digo das Sociedades Cornerciais 
13 Cfr. artigo 14.2 dos Estatutos 



CONS EST 
PROi\tOc;Ao l.\I ODILlA HIA, S.A. Relatorio de Governo Societario 2016 

V.B.9.b) lndica~ao dos cargos exercidos em sinmltaneo em outras empresas e outras 
C....C~-J 

atividades relevantes exercidas no decurso do exerdcio 

Durante o exercicio de 2016, as fun~oes exercidas em simultaneo pelos membros do Conselho 

de Administra~ao da CONSEST noutras sociedades e outras atividades relevantes exercidas 

foram as seguintes: 

Acumula~o de Fun~6es 

Membro do CA (Nome) 
Ent idade Fun~ao Regime 

Dr. Francisco Antonio ESTAMO,S.A. 
Presidente do Conselho 

Publico 
Lobo Brandao Rodrigues 

de Administra~ao 

Cal LAZER E FLORESTA,S.A. 
Presidente do Conselho 

Publico 
de Administra~ao 

Dra. Marla Joao Alves ESTAMO,S.A. Vice-Presidente Publico 

Sineiro Canha LAZER E FLORESTA,S.A. Vogal Executiva Publico 

Eng. Antonio Maria de ESTAMO,S.A. Voga l Executive Publico 

Sousa Monteiro Abecasis LAZER E FLORESTA,S.A. Vogal Executive Publico 

V.B.9. c) 6rgaos da sociedade competentes para realizar a avalia~ao cle desempenho 

dos administradores executivos e criterios aplicaveis 

A Assembleia Geral e responsavel pela avalia~ao de desempenho dos administradores 

executivos. lnexiste na organica da CONSEST outro 6rgao com a competencia especifica de 

avalia~ao de desempenho dos administradores da Sociedade. 

A avalia~ao e assim promovida pela acionista L'.mica em fun~ao do cumprimento dos objetivos 

econ6micos, financeiros e operacionais fixados. 

No caso da Sociedade, e coma anteriormente referido, nao ha objetivos plasmados nos 

contratos de gestao, devendo, no entanto, a equipa pela mesma responsavel, em paralelo com 

o (born) acompanhamento do processo de arbitragem em curso, envidar todos os esfor~os no 

sentido de obter um instrumento formal que, consagrando os parametros urbanisticos 

aplicaveis ao terreno, permita o desenvolvimento imobiliario e a consequente rentabiliza~ao 

do investimento que, na aquisi~ao do mesmo e nos sucessivos estudos e projetos, foi, pela 

Sociedade e nos ultimas 13 anos, efetuado. Nesse sentido, a elabora~ao promovida pela 

Camara Municipal da Amadora, do "Documento Estrategico para a Central idade Urbana da 

Falagueira/Zona Empresarial da Venda Nova", a data da reda~ao do presente Relat6rio e coma 
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tambem anteriormente mencionado, ja apresentado em reuniao do 6rgao executive 

municipal, constitui um passo decisive na consecuc;ao de tal objetivo, o primeiro, alias, 

iniciativa municipal ao cabo de cerca de uma decada. 

V.8.9. d) Comissoes existentes no orgao de administrac;ao 

Nao existem comissoes no seio do Conselho de Adrninistrac;ao da Sociedade. 

V.C. Fiscalizac;ao 

V.C.1. ldentificac;ao do 6rgao de fiscalizac;ao 

A rnodalidade de estrutura de administrac;ao e fiscalizac;ao adotada foi a prevista nos artigos 

278.Q, n.Q 1, alfnea a) e 413.Q, n.Q 1, alfnea a) do C6digo das Sociedades Comerciais: Conselho 

de Administrac;ao e Fiscal Unico, que deve ser Reviser Oficial de Contas ou sociedade de 

revisores oficiais de contas. 

Assim, e de acordo corn o rnodelo de governo adotado, a fiscalizac;ao da Sociedade compete a 

um Fiscal Unico Efetivo ea urn Fiscal Unico Suplente, que sao eleitos em assembleia geral por 

urn perfodo de tres anos, podendo, estatutariarnente, ser reeleito14
• 

No exerdcio de 2016, o 6rgao de fiscalizac;ao foi composto pelos seguintes elementos: 

Mandato 

(lnicio - Fim) 

2014-2016 

2014-2016 

Cargo 

Fiscal Unico 

Efetlvo 

Fiscal Unico 
Suplente 

Nome 

Victor Jose & Associados, SROC, 
representada pelo Dr. Eduardo 

Roque do Rosario Rego 

Dr. Victor Manuel da Silva Jose 

Legenda: (1) AG (Assembleia Geral) 

Deslgna~ao 

Forma Ill Data 

AG 03-11-2014 

AG 03-11-2014 

Estatuto 
Remunerat6rio 

Mensal Fixado (€) 

750,00 € 

V.C.2 Identificac;ao dos membros do Conselho Fiscal, da Comissao de Auditoria, do 

Conselho Geral e de Supervisao ou da Comissao para as Materias Financeiras que se 

consirlerem independentes, nos termos do n.Q 5 clo artigo 414.Q, do CSC 

Nao aplicavel, urna vez que, pelo modelo de governo adotado15
, a Sociedade nao e fiscalizada 

por Conselho Fiscal, mas por Fiscal Unico, nao sendo, pelo exposto, aplicavel, o n.Q 5 do artigo 

14 Cfr. artigo 17.Q dos Estatutos 
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414.Q do C6digo das Sociedades Comerciais. Contudo, e aplicando analogicamente ao Fisca 

Unico os criterios definidos no n.Q 5 do artigo 414.Q do C6digo das Sociedades Comerciais, e de ~ 
referir que, ate ao exercfcio a que se refere o presente relat6rio, a ,sociedade Victor Jose & \ ""' 

Associados, SROC foi reeleita para o exercfcio de fun\:6es de Fiscal Unico Efetivo apenas por 

dois mandatos e o Dr. Vitor Manuel da Silva Jose foi eleito para o exercfcio de fun\:6es de Fiscal 

Unico Suplente apenas no presente mandato, estando assim assegurada a independencia 

respetiva. 

V.C.3 Elementos curriculares dos membros do 6rgao cle fiscaliza~ao 

Os curriculos de cada um dos membros do 6rgao de fiscaliza\:ao da Sociedade sao 

apresentados no Anexo I deste Relat6rio. 

V.C.4 Funcionamento do Conselho Fiscal 

Nao aplicavel, uma vez que, pelo modelo de governo adotado16
, a Sociedade nao e fiscalizada 

par Conselho Fiscal, mas par Fiscal Unico. 

V.D Revisor Oficial de Contas 

V.0 .1 ldentifica~ao do revisor oficial cle contas e do socio revisor oficial de contas 
que o representa 
Mandato l dentlflca~ao SROC/ROC oeslgna~ao N.V de 

anos de 
N.2de 

N.Vde 

a nos de 
fun~oes 

(lnicio - Cargo fun~oes 
Nome inscri~ao 

N.2 Reglsto 
Forma 111 Data Contratada exercidas 

exercidas Flm) 
naOROC 

naCMVM na 
no Grupo 

entidade 

Victor Jose & Associados, 

Fiscal 
SROC, representada por Dr. 

2014-
Onico 

Eduardo Roque do Rosario 
135 20161449 AG 03-11-2014 22-12-2011 

2016 
Efetivo 

Rego, ROC n.2 1285, com o 
reglsto nv 20160896 na 

CMVM 

2014· 
Fiscal 
Onico Victor M anuel da Silva Jose 890 20160509 AG 03-11-2014 

2016 
Suplente 

V.D.2. Inctica~ao das limita~ocs, legais e outras, relativamente ao 11(1111ero de anos 

em que o ROC presla contas a sociedade 

Nos termos do disposto no n.Q 2 do artigo 54.Q da Lei n.Q 140/2015, de 7 de setembro17
, "Nas 

entidades de interesse publico, o perfodo maxima de exercfcio de fun~oes de revisao legal dos 

is Modelo classico, previsto nos artigos 278.2, n.2 1, alinea a) e 413.2, n.2 1, alinea a), 1. ~ parte, do C6digo das Sociedades 

Comerciais: 
16 

Modelo classico, previsto nos artigos 278.2, n.2 1, alinea a) e 413.2, n.2 1, alinea a), 1 .~ parte, do C6digo das Sociedades 

Comerciais: 

7 
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cantos pelo socio respons6ve/ pelo orientor;ao ou execur;ao direto do revisao legal dos cantos e 
de sete onos, a cantor do suo primeiro designor;ao, podendo vir a ser novomente designodo 

depois de decorrido um perfodo mfnimo de tres onos", verificando-se, pelo exposto, na 

CONSEST, a referida limita~ao. 

V.D.3 Indica~ao do n(unero de anos em que o revisor oficial de contas exerce fun~oes 

consecutivamente junto <la socieclade e/ou grnpo e sua renrnnera~ao anual 

Ate 2016, a Victor Jose & Associados, SROC exerce func;:oes consecutivamente junto da 

Sociedade ha 7 anos, como Fiscal Unico Efetivo, conforme informac;:ao constante no ponto 

V.D.1. supra. 

A remunera~ao do Revisor Oficial de Contas da foi, em 2016, a seguinte : 

Remunera~ao Anual 2016 (€) 

Nome Redu~oes Reversao Valor Final 
Bruta (1) 

Remunerat6rias (2) Remunerat6ria (3) (4) = (1)-(2) + (3) 

Victor Jose & Assoclados, SROC 9.000,00 € 0,00 0,00 9.000,00 € 

Dr. Victor Manuel da Silva Jose 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 9.000,00 ( 0,00 0,00 9.000,00 € 

"'montante noo inclui /VA 

V.D.4 Descri~ao de outros servi~os prestados pelo ROC a Sociedade 

Nao foram contratados outros servic;:os a SROC nem ao ROC alem dos de exercfcio das func;:oes 

de Fiscal Unico Efetivo e Suplente. 

V.E. Auditor Externo 

V.E.1 lclentifica~ao do auditor externo 

A CONSEST nao dispoe de auditor externo, dado que a complexidade e/ou o volume de 

atividade nao 0 justificam. 

17 
Que procedeu a aprova~ao do Estatut o da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 
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V.E.2 Polit ica e periodicidade da rotac;:ao do auditor externo 

Nao aplicavel, uma vez que a CONSEST nao dispoe de auditor externo. 

V.E.3 Iclentificai;ao de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor 

externo para a sociedacle e/ou para sociedades que com ela se encontrem em 

relac;:ao de dominio 

Nao aplicavel, uma vez que a CONSEST nao dispoe de auditor externo. 

V.E.4 lndicac;:ao do montante da remunerac;:ao annal paga 

Nao aplicavel, uma vez que a CONSEST nao dispoe de auditor externo. 

VI. ORGANIZA<;AO INTERNA 

VI.A. Estatutos e Comunicac;:oes 

Vl.A.1 Regras aplicaveis a alterac;:ao dos estatutos da Sociedade 

Os Estatutos da Sociedade, com ressalva da alterac;:ao da sede social, para a qual o Conselho de 

Administrac;:ao tambem e competente18
, apenas sao suscetfveis de ser alterados por 

deliberac;:ao da Assembleia Geral ou por diploma legal. 

Vl.A.2. Comunicac;:ao de irregularidades 

Nao houve alterac;:oes, em 2016, a Polftica ou Regulamento lnterno de Comunicac;:ao de 

lrregularidades. 

Assim, quaisquer eventuais comunicac;:oes neste ambito devem ser dirigidas ao Fiscal Unico da 

Sociedade, em carta fechada, sendo assegurada a confidencialidade do denunciante. 

No anode 2016 nao foi participada ao Fiscal Unico qualquer ocorrencia. 

Vl.A.3. Identificac;:ao das politicas antifraude adotadas e das ferramentas existentes 

com vista a mitigac;:ao e preveni;ao da fraude organizacional 

Os casos de indfcio de fraude sao analisados detalhadamente, tomando-se as ac;:oes 

complementares adequadas. 

18 Cfr. n ,Q 2 do artigo 1 ,Q dos Estatutos. 
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Todavia, a Sociedade dispoe de ferramentas e polfticas preventivas e dissuasoras da fraude 

organizacional, tais coma o C6digo de Etica e o Plano de Preven~ao de Riscos de Fraude, 

Corrup~ao e lnfra~oes Conexas ambos vigentes para todo o Grupo PARPUBLICA, os quais 

cumprem toda a legisla~ao e as melhores praticas sabre a materia. 

Par forma a cumprir os objetivos fixados pelo Plano, foi elaborada uma Polftica de Gestao de 

Risco de Fraude 19
, aplicavel a todos os prestadores de servi~os e a todas as entidades terceiras 

agindo em name da empresa, e que: i) contem a defini~ao da fraude, corrup~ao e infra~oes 

conexas e a posi~ao da empresa face a este tipo de infra~oes, (ii) detalha as principais medidas 

e condutas a seguir relativamente a preven~ao, dete~ao e resposta a fraude, a corrup~ao e 

infra~oes conexas, (iii) atribui responsabilidades dentro da empresa e (iv) descreve o conteudo 

do reporte peri6dico a ser efetuado ao Conselho de Administra~ao a respe ito destas materias. 

A mencionada Polftica esta efetiva desde 31 de mar~o de 2010 e foi revista pela ultima vez em 

fevereiro de 2015, sendo que esta prevista a respetiva revisao, pelo menos, de dais em dois 

anos, pelo Auditoria lnterna, ou par uma entidade externa devidamente acreditada para o 

efeito, com supervisao da Comissao de Auditoria da PARPUBLICA. Pelo exposto, preve-se uma 

revisao do referido documento no exercfcio de 2017. 

A Polftica de Gestao de Risco de Fraude e definida com os seguintes elementos: 

• Deveres 

• Reporte 

• Declara~ao de interesses 

n Avalia~ao de Risco 

• Monitoriza~ao do Sistema de Controlo lnterno 

• Recrutamento de colaboradores 

• Forma~ao 

• Aplica~ao de san~oes 

19 Acessivel atraves do seguinte link: http:/ /www.parpublica.pt/newsfiles/Politica Gestao Risco Fraude VFinal2015.pdf 
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• Reporte as autoridades 

• Revisao da Polftica 

• Publicitac;ao 

Vl.B. Controlo interno e gestao de riscos 

VI.B.1 Existencia de um sistema de controlo interno (SCI) 

Atenta a reduzida dimensao e complexidade, a CONSEST nao dispoe de um sistema de 

controlo interno stricto sensu. Contudo e estando os principais riscos da Sociedade associados 

ao valor do unico imovel em carteira, e de referir que e anualmente promovida a reavaliac;ao 

do mesmo por entidade certificada pela CMVM, de modo a aferir o real valor do ativo e a 

detetar situac;oes de imparidade. 

O Revisor Oficial de Contas acompanha pormenorizadamente as ac;oes referidas, que tambem 

e par ele sao verificadas. 

Vl.B.2 Responsaveis pcla auditoria intema e/ou pela implementai;ao do sistema de 

geslao e controlo de risco 

A nfvel dos procedimentos de controlo interno, a Sociedade nao dispoe de estrutura 

operacional propria pelo que, e o Conselho de Administrac;ao que promove a analise dos riscos 

a que a Sociedade esta exposta, fomentando uma cultura de controlo, acompanhando e 

monitorizando o desempenho da organizac;ao. 

Par outro lado, sendo anualmente promovida a reavaliac;ao do unico imovel da Sociedade por 

entidade certificada pela CMVM, de modo a aferir o real valor do ativo ea detetar situac;oes de 

imparidade, e de referir que o Revisor Oficial de Contas acompanha pormenorizadamente tal 

ac;ao. 

De referir, ainda, que a Area de Auditoria lnterna da PARPUBLICA, na sua atividade de 

acompanhamento das participadas desta empresa, opera como um valioso instrumento no 

controlo de riscos, atuando numa perspetiva de assegurar um conhecimento atempado da real 

situac;ao das empresas e de permitir um ajustamento das praticas empresariais em caso de 

necessidade, com vista a preservac;ao da sua integridade e, consequentemente, do valor dos 

seus ativos. 

23 
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Vl.B.3 Plano estrategico e de poHtica de risco da Sociedade 

A CONSEST nao dispoe de um piano estrategico e de uma polftica de risco pr6prios, atenta a 

sua dimensao e nfvel de complexidade. 

Como referido, existem todavia riscos potenciais identificados, sendo o principal o valor do 

im6vel em carteira, a evolu~ao do mercado imobiliario e a varia~ao das taxas de juro, 

conforme consta no ponto Vl.B.6 do presente Relat6rio, classificando-se os mesmos 

genericamente em tres nfveis de risco, ajustados em face da dimensao da Sociedade, e 

atribuindo-se a cada um dos nfveis, as medidas a adotar internamente, a saber: 

Nrvel de Risco Descrl~3o II Medldas a adotar I 
0 risco tern um efeito insignificante na 

Risco Fraco reputac;ao da empresa e na sua capacidade Monitorizar 
de cumprir os seus objetivos 

Risco 
Moderado 

Risco Grave 

...____ _____ _ 

O risco pode produzir um efeito significativo 
na reputac;ao da empresa e na sua 
capacidade de cumprir os seus objetivos 

0 risco e suscetlvel de ameac;ar a 
estabilidade da empresa e a realizac;ao dos 
seus objetivos, causando prejufzos 
financeiros 

Monitorizar e 

otimizar controlos 

Responder ao risco 

Como principais medidas para preven~ao de riscos, e de referir que a CONSEST tern promovido 

o desenvolvimento do sistema de controlo interno, assente em sistemas de informa~ao 

adequados a complexidade da sua atividade, nomeadamente no C6digo de Etica e no Plano de 

Preven~ao de Riscos de Fraude, Corrup~ao e lnfra~oes Conexas, o qual e vigente para todo o 

Grupo PARPUBLICA. 

Por outro lado, e de referir que a Area de Auditoria lnterna da PARPUBLICA, na sua atividade 

de acompanhamento das participadas desta empresa, incluindo a CONSEST, constitui como 

um valioso instrumento, atuando numa perspetiva de assegurar um conhecimento atempado 

da real situa~ao das empresas e de permitir um ajustamento das praticas empresariais em 

caso de necessidade, resultando desta atividade recomenda~oes que visam ·a preven~ao e 

controlo de riscos. 

VI.B.4 Rela~oes de dependencia hierarquica e/ou funcional 

Nao aplicavel, devido a inexistencia de estrutura operacional pr6pria da CONSEST. 
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VI.B.5. Outras ;:lreas funcionais com competencias no controlo de riscos 

Nao dispondo a CONSEST de estrutura operacional pr6pria, as restantes competencias de 

controlo de riscos sao exercidas, quer pela area de avaliac;:oes e promoc;:ao imobiliaria da 

ESTAMO-Participac;:oes lmobiliarias, S.A., igualmente empresa do Grupo PARPUBLICA, quer 

pelas areas operacionais (nomeadamente administrativa, financeira, jurfdica e de reporte e 

informac;:ao financeira) do Grupo PARPUBLICA, que realizam todos os procedimentos para 

aquisic;:ao de bens e servic;:os, para a contratac;:ao de empreitadas e para os pagamentos e 

recebimentos, sendo a contabilizac;:ao destes movimentos efetuada por uma empresa da 

especialidade. 

No que se refere aos riscos associados ao reporte de informac;:ao, e de referir que dada a 

inexistencia de estrutura operacional pr6pria, e atraves do Departamento de Reporte e 

lnformar;fio Financeira da PARPUBLICA que o controlo do referido reporte e efetuado. 

VJ.B.6. Principa is tipos de riscos 

l Rela~ao com Tercelros 

Reputa~ao e lmagem 
O risco da empresa nao 
conseguir que as suas 
partes interessadas 
percecionem os s eus 
valores e principios, a 
qualidade e seguran~a dos 
seus produtos e servi~os, ou 
de ser prejudicada 
por perce~oes negativas 
quantos a estes factores. 

I OPERACIONAIS 

Capacidade 
Risco da capacidade real da 
es trutura produtiva nao ser 
adequada ao 
preenchimento das 
necessidades e da procura 
dos clientes, resultando em 
perda de negocio. 

ESTRATEGICOS 

Corrup~ao e 
lnfra~oes Conexas 
Ris co de pratica de um 
qualquer ato ou a sua 
omiss ao, seja lfcito ou 
ilicito, contra o 
recebimento ou a 
promessa de uma 
qualquer compensa~ao 
que niio s eja devida, 
para o proprio ou para 
terceiro. 

Qualidade 
Risco de o estado do 
imovel nao maximizar o 
seu valor potencial. 

Modelo de Neg6cio 

Valor dos lm6veis em 
Carteira 
Risco que resulta da eventual 
deprecia~ao do imovel detido 
pela empresa, por variados 
fatores (conserva~ao, procura, 
potencial urbanistico) 

FINANCEIROS 

Evolu~ao das taxas de 
juro 
Risco que resulta da empresa 
ter uma exposi~iio forte a 
varia~ao das taxas de juro, pela 
sua estrutura de financiamento. 

Evolu~ao do 
Mercado 
Risco associado ao 
panorama vigente no 
mercado imobillario, o 
que podera ter 
repercussao na procura 
pelo imovel detido pela 

empresa. 

25 
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Os principais tipos de riscos associados a atividade da Sociedade sao riscos de fndole 

estrategica, operacional e financeira. 

Riscos estrategicos 

Sao os riscos cuja origem e externa a Sociedade e que esta nao consegue controlar por si s6, 

podendo afetar o valor dos seus ativos ou a pr6pria empresa coma um todo. 

Na atividade da CONSEST, estes riscos estao essencialmente associados, no que diz respeito a 
relac;:ao da empresa com terceiros, a eventualidade de pratica de atos de corrupc;:ao e/ou 

infrac;:oes conexas e, por outro lado, a percec;:ao e imagem que outros agentes dela adquiram. 

No que se refere ao modelo de neg6cio em si, poder-se-ao considerar como riscos estrategicos 

e uma vez mais, a variac;:ao do valor do im6vel gerido (devido a multiplos fatores) e a evoluc;:ao 

do mercado imobiliario. 

Riscos operacionais 

Os riscos operacionais correspondem aos riscos de perdas resultantes de inadequac;:oes ou 

falhas de processos, pessoas e sistemas de informac;:ao ou decorrentes de eventos externos, 

podendo traduzir-se numa menor capacidade de resposta da estrutura da empresa ou na 

perda de qualidade do im6vel gerido. 

Riscos Financeiros 

Os riscos financeiros da Sociedade estao associados, essencia lmente, ao risco de taxa de juro, 

que e o risco incorrido par uma entidade sempre que, no desenvolvimento da sua atividade, 

contrata operac;:oes com fluxos financeiros sensfveis a variac;:oes de taxa de juro. Dito de outro 

modo, e o risco de que ocorra uma variac;:ao de taxa de juro, diminuindo a rentabilidade dos 

seus ativos ou aumentando o custo financeiro dos seus passivos. 

VI.B.7. Descric;:ao clo processo cle identificac;:ao, avaliac;:ao, acompanhamento, 

controlo e gestao e mitigac;:ao de riscos 

Dada a pequena dimensao ea baixa complexidade da Sociedade, inexiste uma metodologia de 

avaliac;:ao de riscos, procedendo-se porem, anualmente, a reavaliac;:ao do seu unico im6vel, par 

entidade certificada pela CMVM, de modo a aferir o real valor do ativo ea detetar situac;:oes de 

imparidade, dada a preponderancia do risco associado ao valor do im6vel. 
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VI.B.8. Principais elementos de gestao de risco implementados relativamente 

processo de divulgac;:ao de informac;:ao financeira 

No que se refere especificarnente a divulgac;:ao de informac;:ao financeira da Sociedade, e dadas 

as obrigac;:oes de reporte de informac;:ao da CONSEST, enquanto empresa publica, junta de 

entidades publicas (norneadamente DGTF, Tribunal de Contas, INE, entre outras), e de referir 

que, dada a inexistencia de estrutura operacional pr6pria, e atraves do Departamento de 

Reporte e lnforma~ao Financeira da PARPUBLICA que o controlo do referido reporte e 

efetuado. 

Vl.C. Regulamentos e Codigos 

VI.C.1.i. Regulamentos internos aplicaveis 

A CONSEST possui, desde 2010, para alern de urn C6digo de Etica, atualizado em 2015 (que 

preve urn conjunto de regras e normas de conduta pelas quais se deve pautar a atuac;:ao na 

empresa), urna Politico de Gestao de Riscos de Fraude, Corrup~ao e lnfra~oes Conexas, 

igualmente atualizada em 2015 (e na qual se definern os principais riscos, o grau de 

probabilidade de ocorrencia e a descric;:ao dos controlos), bern coma urn Plano de Preven~ao 

desses riscos, curnprindo toda a legislac;:ao e as rnelhores praticas sabre estas materias. 

Acrescern a estes instrumentos, OS Manuais de Procedimentos internos relativos as areas de 

compra de im6veis, aquisic;:ao de bens e servic;:os, contratac;:ao de empreitadas, avaliac;:ao de 

irn6veis, arrendamento de irn6veis, contabilidade, recebirnentos e pagamentos, vendas de 

im6veis e recurses hurnanos existentes na PARPUBLICA e que a ela aplicaveis. 

Os docurnentos estao publicados no sftio da empresa20
, nos seguintes links: 

http://www.consest.pt/pdf/Politica Gestao Risco Fraude VFinal2015.pdf 

http://www.consest .pt/pdf/CodigoEtica.pdf 

Vl.C.1.ii. Regulamentos externos a que a Sociedade esta legalmente sujeita 

A atividade da CONSEST esta sujeita as norrnas legais relativas as sociedades an6nirnas, 

designadamente ao C6digo das Sociedades Comerciais e, enquanto Sociedade detida 

inteirarnente pela PARPUBLICA, que por sua vez e integralmente detida a 100% pelo Estado, 

esta igualrnente sujeita a legislac;:ao que enquadra a atividade das ernpresas do sector publico 

empresarial, norneadamente o Decreto-Lei n .!1 133/2013, de 3 de Outubro, que estabelece os 

'
0 www.consest.pt 
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prindpios e regras aplicaveis a este ultimo, incluindo as bases gerais do estatuto das empresas 

publicas. 

A CONSEST esta ainda sujeita ao controlo financeiro por parte do Tribunal de Contas no 

quadro do acompanhamento das empresas de capital publico de acordo com o 

enquadramento definido pela Lei n.Q 98/87, de 26 de Agosto, com as altera~oes introduzidas 

pela Lei n.Q 48/2006, de 29 de Agosto. 

Por seu lado, os administradores da CONSEST estao abrangidos pelo Estatuto do Gestor 

Publico, aprovado pelo Decreto-Lei n.Q 71/2007, de 27 de mar~o, com as altera~oes 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.Q 8/2012, de 18 de janeiro, quanta a questoes de 

remunera~ao, contratos de gestao e outros beneficios. 

Ainda neste ambito, a CONSEST encontra-se obrigada ao cumprimento do estipulado no 

Decreto-Lei n.Q 64-B/2011, de 17 de maio, que define, entre outros, os conceitos de 

compromisso financeiro e estabelece medidas de refor~o dos deveres de presta~ao de 

informa~ao financeira, designadamente, estatui a obriga~ao das empresas publicas 

informarem mensalmente a Dire~ao-Geral do Tesauro e Finan~as do valor global das dfvidas 

certas, lfquidas e exigfveis que permane~am por pagar ap6s 90 dias. 

Por ultimo, e integrando a CONSEST, desde 1 de janeiro de 2015, o perfmetro do Or~amento 

do Estado, sao-lhe aplicaveis, nomeadamente, a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em 

Atraso {LCPA) das entidades publicas - Lei n.Q 8/2012, de 21 de fevereiro, e o Regime da 

Administra~ao Financeira do Estado (RAFE) - Decreto-Lei n.Q 155/92, de 28 de julho, na 

reda~ao dada pelo Decreto-Lei n.Q 29-A/2011, de 1 de man;:o. 

Vl.C.2 C6digo de Etica 

A CONSEST dispoe, desde 2010, de um C6digo de Etica, por via da sua anterior acionista 

SAGESTAMO e, na atualidade, por via da sua atual acionista PARPUBLICA, o qual foi atualizado 

em junho de 2015. 

O C6digo de Etica da Sociedade e objeto de adequada publicidade, encontrando-se disponfvel 

para consulta no sftio da Sociedade na internet atraves do seguinte link: 

http ://www.consest.pt/pdf /CodigoEtica. pd f 

[] 
' 
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Na medida em que a CONSEST nao disp5e de estrutura operacional pr6pria, a publicidade d 

C6digo de Etica foi apenas promovida atraves da sua disponibilizac;:ao no sltio da Sociedade na 

internet e nao internamente de forma individualizada. 

No que se refere a existencia de medidas que visem garantir um tratamento equitativo junta 

dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legftimos, designadamente 

credores que nao fornecedores ou, de um modo geral, qualquer entidade que estabelec;:a 

alguma relac;:ao jurfdica com a Sociedade, encontramos no C6digo de Etica aplicavel a CONSEST 

os princfpios orientadores da atuac;:ao junta dos mesmos. 

Assim se refere que a empresa "promover6 junta dos seus fornecedores e prestadores de 

servi~os a observancia de um comportamento baseado nos boas pr6ticas existentes a nfvel do 

sector empresaria/ do Estado e respeitando os regulamentos internos que regem as aquisi~oes 

de bens e servi~os". 

Mais se refere naquele documento orientador, que a empresa "promovera a corre~fio, a 

urbanidade, a afabilidade, o brio profissional e um tratamento baseado nos princf pios de 

justi~a e igualdade nos re/a~oes com fornecedores, prestadores de servi~os e clientes". 

Por fim, refere-se ainda no mesmo documento, que a empresa "nfio manter6 re/acionamentos 

com fornecedores, prestadores de bens e servi~os e clientes que nao estejam alinhados com o 

espf rito deste C6digo de Etica" . 

Vl.C.3 Existencia de Planos de A~ao para prevenir fraudes inlernas e externas 

A CONSEST e aplicavel, desde 2010, uma Polftica de Gestao de Riscos de Fraude, atualizada em 

2015, na qual se definem os principais riscos, o grau de probabilidade de ocorrencia e a 

descric;:ao dos controlos, bem como um Plano de Preven~ao desses riscos, cumprindo toda a 

legislac;:ao e as melhores praticas sabre estas materias. 

A referida Polftica e aplicavel a administradores, colaboradores, clientes, fornecedores e 

demais parceiros com os quais a Empresa se relaciona, prevenindo, pelo exposto, tanto 

fraudes internas como externas. 

Em 2016, nao foram identificadas quaisquer ocorrencias nesta materia, pelo que nao foi 

necessaria a aplicac;:ao de quaisquer medidas mitigadoras deste tipo de riscos. 

Pela mesma razao, nao foi elaborado em 2016 o Relat6rio Anua/ ldentificativo de Ocorrencias, 

ou Riscos de Ocorrencia, de Factos de Corrup~fio Ativa ou Passiva, mencionado na alfnea a) do 
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n21 do artigo 2.2 da Lei n.2 54/2008, de 4 de setembro e no artigo 46.2 do Decreto-Lei n.2 

133/2013, de 3 de outubro. 

Vl.D. Deveres especiais de infonnai;ao 

Vl.D.1 Plataforma utilizacta para cumprimento dos deveres de informai;ao a que a 

entidade se encontra sujeita, nomeactamcnte os relativos ao reporte cte informas;ao 

econ6mica e financeira (vide alineas d) a i) do n.2 1 do artigo 44.2 do Decreto-Lei 11.2 

133/2013, de 3 de outul>ro) 

A CONSEST utiliza a plataforma SIRIEF - Sistema de Recolha de lnformac;ao Econ6mico

Financeira - da Direcc;ao-Geral do Tesauro e Financ;as (DGTF) e da lnspec;ao-Geral de Financ;as 

(IGF) para o cumprimento dos deveres de informac;ao a que se encontra sujeita nos termos das 

alfneas d) a i) do n.2 1 do artigo 44.2 do Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro, 

nomeadamente, as relatives ao reporte de informac;ao econ6mica e financeira, grau de 

execuc;ao dos objetivos fixados, pianos de atividades e orc;amento anual e plurianual, 

documentos anuais de prestac;ao de contas, relat6rios trimestrais de execuc;ao orc;amental 

acompanhados dos relat6rios do 6rgao de fiscalizac;ao, entre outros indicadores. 

O SIRIEF constitui uma ferramenta de gestao potenciadora da otimizac;ao do processo de 

recolha e analise de informac;ao a que a empresa esta sujeita . 

Vl.D.2 Plataforma utilizada para cmnprimento dos deveres de transparencia a que a 

enticlade se encontra sujeita, nomeactamente os previstos no 11 .2 1 do artigo 45,2 do 

Decreto-Lei n/1133/2013, de 3 de outul>ro 

A CONSEST procede a divulgac;ao ao titular da func;ao acionista e ao publico em geral, no seu 

site21
, da informac;ao relativa aos deveres de transparencia a que se encontra sujeita, nos 

termos do n.2 1 do artigo 452 do Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro, nomeadamente 

no que se refere: ao modo coma foi prosseguida a sua missao e ao grau de cumprimento dos 

seus objetivos. 

Tai informac;ao consta, par outro lado, do Relat6rio de Governo Societario da CONSEST, 

publicitado nos termos ora descritos. 

1L www.consest.pt 
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Vl.E. Sitio da Internet 

Vl.E.1 Enderei;o 

Em cumprimento dos prindpios de born governo estabelecidos e em respeito pelas boas 

praticas sancionadas pelos mercados, a Sociedade procede a divulga~ao, no seu sftio22
, dos 

elementos previstos no artigo 53.Q do Decreto-Lei n.Q 133/2013, de 3 de outubro, 

nomeadamente a indica~ao da sua sede e demais elementos mencionados no artigo 171Q do 

C6digo das Sociedades Comerciais, os respetivos estatutos, os documentos de presta~ao de 

contas anuais e as remunera~oes dos seus administradores. 

VI.E.1.a) Local para consulta de informai;ao sobre a finna, a qnalidade de sociedade 

aberta, a sede e demais elementos mencionados no artigo 171.Q do C6digo das 

Sociedades Comerciais 

Esta informa~ao esta disponfvel em: http://www.consest.pt/ 

Vl.E.1.b) Local onde se encontram os estatntos e os regnlamentos de funcionamento 

dos 6rgaos e/ou comissoes 

Esta informa~ao esta disponfvel em: 

http://www.consest .pt/index.php?option=com content&view=article&id=61&1temid=289 

VI.E.1.c) Local onde se disponibiliza informai;ao relacionada com os titulares dos 

6rgaos sociais 

Esta informa~ao esta disponfvel em: 

http://www.consest.pt/index.php?option=com content&view=article&id=42&1temid=266 

Vl.E.1.d) Local 01ule se disponibilizam os documentos de lJrestai;ao de contas 

Esta infonna~ao esta disponfvel em: 

22 www.consest.pt 
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http:/ /www.consest.pt/index.php?option=com content&view=article&id=33&1temid=260 

VI.E.1.e) Local onde se elencam as obrigai;oes de servii;o p11blico a que a Sociedade 

esta sujeita e os termos contratuais da prestai;ao de servii;o p11blico 

Nao aplicavel, uma vez que a CONSEST nao esta sujeita a obriga~oes de servic;o publico. 

VI.E.1.f) Local onde se descreve o modelo de financiamento subjacente e os apoios 

financeiros recebidos do Estado nos 11Jtimos tres exerdcios 

Esta informa~ao esta disponfvel em: 

ht tp://www.consest.pt/ index.php?option=com content&view=article&id=45&1temid=245 

Vl.f Prestai;ao de Servii;o Publico ou de lnteresse Geral (se aplicavel) 

Nao aplicavel, uma vez que a CONSEST nao esta sujeita a outras obrigai;oes de servi~o publico 

que nao as que decorrem da natureza da sua composic;ao acionista, nao lhe sendo aplicavel o 

artigo 48,Q do Decreto-Lei n.Q 133/2013, de 3 de outubro. 

VII. REMUNERA<:OES 

Vil.A Competencia para a determinai;ao 

VIl.A.1 Indicai;ao quanto a competencia para a detcrmina~ao da remnnerai;ao dos 

6rgaos sociais, dos membros da comissao executiva e dos dirigentes da sociedade 

A competencia para a determ i na~ao da remunerac;ao dos 6rgaos sociais e da Assembleia Geral. 

Remunera~ao dos membros do 6rgao de 
administra~o 

Remunera~ao dos membros do 6rgao de 
fiscaliza~ao 

Competencia 

Assembleia 

Geral 

Assembleia 

Geral 



CONSEST 
PROMO<;,\O li\IOnlLIAIH A, S.A. Relat6rio de Governo Societario 2016 

Vll.A.2 Mecanismos adotados para prevenir a existencia de conflitos de interesses, 

atnais ou potenciais, entre os membros de 6rgaos ou comissoes societarias e a 

Sociedade 

Os membros dos 6rgaos sociais da CONSEST tern conhecimento do regime de impedimentos 

definido na Lei n.Q 64/93, de 26 de agosto23
, no Estatuto do Gestor Publico24

, e no Decreto-Lei 

n.Q 133/2013, de 3 de outubro25
, os quais estabelecem princfpios relativos ao exercfcio 

cumulativo de func;:oes e, bem assim, a obrigatoriedade de nao intervirem nas decisoes que 

envolvam interesses pr6prios. Os referidos membros tern ainda conhecimento da Lei n.Q 4/83, 

de 2 de fevereiro, na redac;:ao dada pela Lei n.Q 25/95, de 18 de agosto26
• 

Pelo exposto, os membros dos 6rgaos sociais da CONSEST cumprem com as seguintes 

obrigac;:oes: 

a} abstenc;:ao de intervenc;:ao em deliberac;:oes quando nelas tenham interesse, direta ou 

indiretamente27 e, designadamente, na aprovac;:ao de despesas por si realizadas28 

b) indicac;:ao, por escrito, a lnspec;:ao-Geral de Financ;:as, de todas as participac;:oes e interesses 

patrimoniais que detenham, direta ou indiretamente, na Sociedade ou em qualquer outra29 

entidade; 

c) entrega da declarac;:ao de rendimentos, patrim6nio e cargos sociais dos titulares de cargos 

politicos e equiparados ao Tribunal Constitucional30
; 

d) entrega da declarac;:ao de inexistencia de incompatibilidades OU impedimentOS a 
Procuradoria-Geral da Republica31

; 

e) cumprimento das demais disposic;:oes constantes do Estatuto do Gestor Publico e do C6digo 

das Sociedades Comerciais relativas a prevenc;:ao de conflitos de interesses. 

lnexistindo por parte de cada um dos membros do Conselho de Administrac;:ao, participac;:oes 

patrimoniais detidas na Sociedade, assim coma quaisquer relac;:oes com os seus fornecedores, 

clientes, instituic;:oes financeiras ou quaisquer outros parceiros de neg6cio, suscetiveis de gerar 

conflitos de interesse, foi apresentada pelos mesmos declarac;:ao ao Conselho de 

"Que aprovou o regime juridico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos politicos e altos cargos p(1blicos 
24 Aprovado pelo Oecreto-Lei n.2 71/2007, de 27 de mar~o, com as altera~oes introduzidas pelo Oecreto-Lei n.2 8/2012, de 18 de 
janeiro 
25 

Que aprova regime juridico aplicavel ao sector empresarial do Estado 
26 Relativa ao controlo publico da riqueza dos titulares de cargos politicos 
21 Cfr. n.2 7 do artigo 22.2 do Estatuto do Gestor Publico 
28 Artigo 51.2 do Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro 
29 Nos termos do N.2 9 do artigo 22.2 do Estatuto do Gestor P(1blico e do artigo 52.2 do Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro 
30 Nos termos do artigo 1.2 e n.2s 1 e 3 do artigo 2.2 da Lei n.2 4/83, de 2 de Abril, na reda~ao da Lei n.2 25/95, de 18 de Agosto, 
Lei n.2 28/82, de 15 de novernbro e Oecreto Regularnentar n.2 1/2000, de 9 de rnar~o 
31 

Nos termos do artigo 11.2 da Lei n.2 64/93, de 26 de Agosto 
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Administrac;:ao e aos 6rgaos de fiscalizac;:ao da empresa bem como a IGF, nos termo 

legalmente exigidos. 

A Sociedade possui, por outro lado e coma ja mencionado, mecanismos, nomeadamente, 

manuais de procedimentos e instruc;:oes de servic;:o, para prevenir a existencia de confl itos de 

interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de 6rgaos sociais, designadamente na 

aprovac;:ao de despesas por si realizadas. Neste contexto, nenhum administrador pode aprovar 

as suas pr6prias despesas. 

Vil.A.3 Apresentac;:ao de cteclarac;:ao dos membros do 6rgao de actministrac;:ao a 

referir que estes se abstem cte interferir nas clecisoes q ue envolvam os seus 

pr6prios interesses 

Anexa-se ao presente Relat6rio c6pia das declarac;:oes apresentadas pelos membros do 

Conselho de Administrac;:ao referindo a abstenc;:ao de interferencia nas decisoes que envolvam 

os seus pr6prios interesses. 

VIl .B . Comissao de FixHc;:ao de Remunerac;:oes 

Nao apl icavel, uma vez que a CONSEST nao tern Comissao de Fixac;:ao de Remunerac;:oes. 

Vll.C. Estrutura etas remunerac;:oes 

VIl .C.1 Descric;:ao da poHtica de remunerac;:ao ctos 6rgaos de administrac;:ao e de 

fiscalizac;:ao 

Nos termos do disposto no Resoluc;:ao do Conselho de Ministros n2 36/2012 de 26 de Marc;:o, a 

CONSEST foi classificada como uma empresa publica da categoria C, sendo-lhe aplicavel, por 

forc;:a do previsto na Resoluc;:ao do Conselho de Ministros n2 16/2012, de 14 de Fevereiro, os 

limites maximos para a remunerac;:ao dos membros dos 6rgaos de administrac;:ao da Sociedade 

al definidos para sociedades dessa categoria. 

Os membros do Conselho de Adm inistrac;:ao nao auferem qualquer remunerac;:ao pelo exercicio 

das suas func;:oes . 

As remunerac;:oes do Fiscal Unico, do ROC e dos membros da Mesa da Assembleia Geral estao 

sujeitas aos limites estabelecidos no Despacho n.2 764/SETF/2012. 
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VJI.C.2. Modo como a remunera~ao e estruturada de forma a permitir o alinhamento 

dos interesses dos membros do 6rgao de adrninistra~ao com os interesses de longo 

prazo da Sociedade 

Nao aplicavel, uma vez que os membros do Conselho de Administrac;:ao nao auferem qualquer 

remunerac;:ao pelo exercicio das suas func;:oes. 

Vll .C.3. Componente variavel da remunera~fw 

Nao aplicavel, nos termos do artigo 41.2 da Lei n.2 82-B/2014, de 31 de dezembro, que 

estabelece a proibic;:ao atribuic;:ao de premios de gestao. 

VII.C.4. Diferimento do pagamento da componente variavel 

Nao aplicavel, pelo motivo exposto no ponto anterior. 

Vll.C.5. Parametros e fundamentos definidos no contrato de gestao para efeitos de 

atribui~ao de premio 

Nao aplicavel, pelo motivo exposto no ponto Vll.C.3 

VII .C.6. Regimes complementares de pensoes ou de reforma antecipada 

Nao existem situac;:oes de atribuic;:ao de complementos de pensoes nem de reforma antecipada 

na empresa. 

VIl.D. Divulga~ao das remunera~oes 

VIl.D.1 Montante anual da remunera~ao auferida pelos membros do 6rgao de 

administra~ao da sociedade 

Os membros do Conselho de Administrac;:ao nao sao remunerados pela CONSEST mas pelo 

exercicio de func;:oes na empresa ESTAMO-Participac;:oes lmobiliarias, S.A.. 

Membro do 6rgao de 
Administra~ao 

Dr. Francisco Antonio Lobo Brandao 
Rodrigues Cal 

Dra. Maria Joao Alves Sineiro Can ha 

Eng. Antonio Maria de Sousa 
Monteiro Abecasis 

Fixado 

NA 

NA 

NA 

Classifica~ao 

NA 

NA 

NA 

Estatuto do Gestor Publico 

Remunera~ao mensal bruta (€) 

Vencimento Despesas de Representa~ao 

NA NA 

NA NA 

NA NA 
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Remunerai;ao Anual 2016 (€) 

Membro do 6rgao de Admlnlstra~ao 
Fixa (*) Variavel Bruta (1) 

Redui;ao 
Remunerat6ria 

(2) 

Reversao 
Remunerat6ria 

(3) 

Valor Final 
(4) = (1)·(2) + (3) 

Dr. Francisco Ant6nio Lobo Brandao NA NA NA NA NA NA 
Rodrigues Cal 

Dra. Maria Joao Alves Sineiro Canha NA NA NA NA NA NA 

Eng Ant6nio Maria de Sousa Monteiro 
NA NA NA NA NA NA 

Abecasis 

TOTAL NA NA NA NA 

* Vencimento e despesas de representac;ao 

Beneflcios Sociais (€) 

Valor do Subsidio de Regime de Protec;ao Seguro 
Seguro 

de Outros 
Membro do 6rgao de Refeic;ao Social de Vida 

Sau de 
Administrac;ao 

Encargo En cargo En cargo En cargo Encargo 

Diario anualda ldentificar anualda anualda anualda ldentificar anualda 

entidade entidade entidade entidade entidade 

Dr. Francisco Ant6nio 
Lobo Brandao NA NA NA NA NA NA NA NA 

Rodrigues Cal 

Ora. Maria Joao Alves 
NA NA NA NA NA NA NA NA 

Sineiro Canha 

Eng. Ant6nio Maria de 
Sousa Monteiro NA NA NA NA NA NA NA NA 

Abecasis 

TOTAL NA NA NA NA NA NA NA 

Vll.D.2 Montantes a qualquer titulo pagos por outras sociectades em rela~ao de 

ctominio ou de grnpo 

O quadro infra faz men~ao as remunera~oes auferidas pelos membros do Conselho de 

Administra~ao noutras Sociedades do grupo PARPUBLICA. 
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Acumula~ao de Fun~oes 

Membro do 6rgao de Redu~oes Reversao Valor Final 
Administra~ao Entldade Fun~ao Regime Bruta (1) Remunerat6rias Remunerat6rla (4) = (1)-(2) 

(2) (3) + (3) 

Dr. Francisco Antonio Lobo 
ESTAMO,S.A. Presidente Publico 91.449,38 € 13.260,22 € 6.035,23 € 84.224,39€ 

Brandao Rodrigues Cal LAZER E 
Presidente Publico 0,00€ n.a n.a n.a 

FLORESTA,S.A. 

Ora. Maria Joao Alves 
ESTAMO,S.A. Vice-Presidente Publico 84.777,61 € 11.933,22 € 5.431,07 € 78.275,46 € 

Sineiro Canha LAZER E 
Vogal Executivo Publico 

FLORESTA,S.A. 
0,00€ n.a n.a n.a 

Eng. Antonio Maria de 
ESTAMO,S.A. Vogal Executivo Publico 75.385,81 € 10.551,84 € 4.791,54 € 69.625,51 € 

Sousa Monteiro Abecasis LAZER E 
Vogal Executivo Publico 0,00 € n.a n.a n.a 

FLORESTA,S.A. 

TOTAL 251.612,80 € 35.745,28 € 16.257,84 € 232.125,36 € 

Vll.D.3 Remtmera~ao paga sob a forma de participa~ao nos lucros e/ou de 

pagamento de premios 

Nao foi paga qualquer remunerac;:ao sob a forma de participac;:ao nos lucros e/ou de 

pagamento de premios. 

VIl.D.4 lndemniza~oes pagas ou devidas a ex-administradores executivos 

relativamente a cessa~ao das suas fun~oes durante o exerdcio 

Nao existiram quaisquer situac;:oes desta natureza. 

Vll.D.5 Montante annal da remunera~ao auferida pelos membros dos 6rgaos de 

fiscalizai;ao da sociedade 

Membro do 6rgao 
Remunera~ao Anual 2016 (€) 

de Fiscaliza~ao Bruta (1) 
Redu~ao Reversao Valor Final 

Remunerat6ria (2) Remunerat 6ria (3) (4) = (1)· (2) + (3 ) 

Victor Jose & Associados, SROC, 

representada por Dr. Eduardo Roque 9.000,00 ( 0,00 ( 0,00 € 9.000,00 ( 

do Rosario Rego 

Dr. Victor Manuel da Si lva Jose 0,00 € 0,00 € 0,00 ( 0,00 € 

TOTAL 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 

} 
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VII.D.6 Remunera~ao no ano de referencia dos membros da mesa da assembleia 
geral 

~ Mandato 
Valorda 

Remunera~ao Anual 2016 (€) 

(lnfcio - Cargo Nome Sen ha Redu~oes Reversao Valor Final 

Fim) Fixado (€) Bruto(l) Re mu neratorias Remunerat6r ia (4) = (1)-(2) + 
(2) (3) (3) 

Ligia Maria do 

2014-2016 President e Nascimento Messias de 500,00 ( 500,00 ( 50,00 ( 30,00 ( 480,00 ( 
Jesus 

2014-2016 Secretario 
Dora Isabel Dias Sobral 

350,00 ( 350,00 ( 12,25 ( 7,35 ( 345,10 ( 
Chumela 

TOTAL 850,00 ( 62,25 ( 37,35 ( 825,10 ( 

VIII. TRANSA(J>ES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS 

VIIl.1 lnforma~ao sobre as transa~oes com µartes relacionadas 

Na sequencia da fusao por incorpora<;:ao da globalidade do patrim6nio da SAGESTAMO -

Sociedade Gestora de Participa<;:oes Sociais lmobiliarias, SGPS, S.A. (anterior acionista t'.mica da 

CONSEST) na PARPUBLICA, teve lugar a simplifica<;:ao da estrutura societaria e a 

implementa~ao de uma filosofia de "servi<;:os partilhados" que visou potenciar a eficacia e a 

eficiencia dos processos de trabalho. Neste sentido, nao dispondo a CONSEST de estrutura 

operacional pr6pria, as competencias de fndole operacional sao exercidas pela ESTAMO

Participa<;:oes lmobiliarias, S.A., sendo as competencias administrativas lato sensu asseguradas 

pela PARPUBLICA. 

Assim, e no que se refere as transa<;:oes com partes relacionadas32
, desde 1 de janeiro de 2016 

que vigoram acordos de aloca<;:ao parcial de tempo dos Colaboradores entre as distintas 

sociedades do Grupo Parpublica envolvidas, remunerando assim a Sociedade as demais 

sociedades do Grupo, na justa medida em que utiliza os Colaboradores destas ultimas e de 

acordo com a aplica<;:ao da percentagem acordada ao custo global do colaborador em causa 

para a sociedade a qual pertence. 

A concessao de suprimentos pela empresa-mae, PARPUBLICA, encontra-se ao abrigo de um 

Contrato de Suprimentos. 

32 
Nos termos definidos na NCRF S (Norma contabilfstica e de relato financeiro S. Divulga~oes de Partes Relacionadas) e no n.24 

do artigo 63.2 do CIRC 
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As transa~oes ocorridas durante 2016 foram as seguintes: 

SALDOS E RESULTADOS COM EMPRESAS DO GRUPO 

Saldos em conta-corrente: 

PARPUBLICA,S.A (ex-SAGESTAMO, S.A.) 

PARPUBLICA,S.A. (ex-SAGESTAMO, S.A.) - suprimentos e out ros mutuos 

PARPUBLICA,S.A. - Partilha de gastos 2016 (valores estimados) 

ESTAMO, S.A. - Partilha de gastos 2016 (valores estimados) 

PARPUBLICA,S.A (ex-SAGESTAMO, S.A.) - Juros de suprimentos 2014, 

2015 e 2016 

Opera~oes intra-grupo com Parpublica, SA (ex-Sagestamo): 

PARPUBLICA,S.A. (ex-SAGESTAMO, S.A.) - Partllha de gastos (valores 
estimados) 

PARPUBLICA,S.A. (ex-SAGESTAMO, S.A.) - Juras de Suprimentos 2016 

(valores faturados) 

Opera~oes intra-grupo com Estamo 

EST AMO, S.A. • Parti lha de gastos (valores estimados) 

Vlll.2. Infonmt~ao sobre outras transa~oes 

Valoresem 

euros 

342.702,67 c 
5.160.525,67 c 

19.950,92 c 
3.225,44 c 

477.620,13 c 

19.950,92 D 

186.040,53 D 

3.225,44 D 

VIIl.2.a) Identifica~ao dos procedimentos adotados em materia de aquisi~ao de bens 

e servi~os 

Os procedimentos para aquisi~ao de bens e servi~os estao definidos no Regulamento para 

Aquisi~oo de Bens e Servi~os, Loca~oo de Bens e Contrata~oo de Empreitadas, em que se 

privilegia, ap6s aprova~ao da necessidade pelo Conselho de Administra~ao, a consulta limitada 

a varies fornecedores ou prestadores de servi~o, a entrega das propostas ate ao dia e hora 

fixados, a abertura das mesmas por uma Comissao para Abertura e Analise das Propostas e a 

valida~ao/aprova~ao pelo Conselho de Administra~ao ap6s analise e confirma~ao dos 

procedimentos efetuados em cada caso. O procedimento de consulta atras referido podera ser 

dispensado, quando se trate de servi~os especializados de natureza artfstica ou tecnica, 

nomeadamente consultoria ou procuradoria jurfdica ou de consultoria financeira, em situa~oes 

urgentes ou finalmente, quando o montante a contratar nao ultrapasse os mil euros. 

VIII.2.b) Universe das transa~oes que nao tenham ocorrido em condi~oes de 

mercado 

Nao houve transa~oes que nao tenham ocorrido em condi~oes de mercado. 

Vlll.2.c) Fornecedores que representam mais de 5% dos fornecimentos e servi~os 

externos 

No quadro infra apresenta-se a lista de fornecedores que representam mais de 5% dos 

fornecimentos e servi~os externos. 
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Fornecedores que representam mais de 5% dos fornecimentos e 

servit;os externos 

Antonio M iguel Ferro Catela Teixeira 

Cuatrecasas, Gonc;alves Pereira - Soc. Advogados RL 

Engracia Antunes-Consultoria, Lda. 

Jose Miguel Alarcao Judice 

P&I - Prop.Inv., Consultores em Invest. lmob., Lda. 

Prof. Menezes Cordeiro, SCED, Lda . 

IX. ANALISE DE SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMINIOS 

ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL 

IX.1 Estrategias aclotactas e grau cte cumprimento etas metas fixaclas 

A CONSEST ea uma participada da PARPUBLICA cujo objeto ea atividade imobiliaria . 

A estrategia adotada visa a valoriza~ao do l.'.rnico im6vel que a Sociedade possui, obtendo para 

este um quadro formal, jurfdico e urbanfstico, que estabele~a os parametros aplicaveis ao 

respetivo desenvolvimento imobiliario. 

Para consecu~ao de tal objetivo, a estrategia e focalizada na disponibiliza~ao, as entidades 

licenciadoras e com competencia legal na promo~ao dos instrumentos de ordenamento do 

territ6rio, de toda a colabora~ao de que care~am e da respetiva sensibiliza~ao, visando, a luz 

de princfpios de razoabilidade e de cumprimento pela legisla~ao urbanfstica em vigor, 

maximizar o potencial urbanfstico do im6vel propriedade da Sociedade. 

A este prop6sito, remete-se para o referido supra em 11.2 a) e b). 

A forma de atua~ao dos administradores da empresa pauta-se par princfpios que garantem o 

objetivo de preserva~ao da imagem s61ida e do born name da CONSEST, tanto no 

relacionamento com o acionista, institui~6es de supervisao e participadas, coma tambem com 

as entidades de licenciamento urbanfstico, os clientes, os fornecedores e o mercado em geral. 

A CONSEST atua no cumprimento das normas legais, sociais e ambientais em vigor, valorizando 

as iniciativas que visem alcan~ar o maior nfvel de eficiencia econ6mica, financeira, social e 

ambiental com integral respeito pelo princfpio da qualidade. 
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rx.z Politicas prnsseguidas com vista a garantir a eficiencia econ6mica, financeira, 

social e ambiental ea salvaguardar as normas de qualidade 

As politicas prosseguidas com vista a garantir a eficiencia econ6mica e financeira da Sociedade, 

atenta a sua pequena dimensao e complexidade e o seu caracter meramente instrumental, 

consistem, nomeadamente: 

- Na ausencia de colaboradores pr6prios, sendo todos os seus procedimentos administrativos e 

de gestao assegurados por colaboradores do Grupo PARPUBLICA come anteriormente 

mencionado; 

- Na estrutura~ao da utiliza~ao de capital na justa medida em que tal e exigido pela 

prossecu~ao dos seus objetivos - aprova~ao de um quadro urbanlstico para o terreno da 

Falagueira e acompanhamento do procedimento arbitral - e pela manuten~ao da atividade de 

gestao corrente; 

- No cumprimento de todas as normas e regulamentos em vigor. 

Deste mode, e assegurada a condu~ao do neg6cio no respeito pelo quadro normative em 

vigor, designadamente urbanlstico e ambiental, bem come a sustentabilidade da Sociedade. 

IX.3. Fonua de cumprimento dos principios inerentes a uma adequada gestao 

empresarial 

IX.3.a) Responsabilidade social 

De referir, neste contexto, que a CONSEST nao foi confiada a presta~ao de servi~o publico ou 

servi<;:o de interesse geral, sendo, pelo exposto, mais reduzida, a sua preponderancia 

relativamente a sociedade e/ou aos consumidores. 

IX.3.b) Responsabilidade ambiental 

No que a atividade da Sociedade diz respeito, designadamente nas alternativas a equacionar 

para o projeto da Falagueira, levam-se em considera~ao todas as questoes de preserva~ao 

ambiental e o cumprimento de todas as normas e regulamentos em vigor em materia 

ambiental. 
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IX.3.c) Adoi;:ao de pianos de igualdade 

Dado o facto da CONSEST, que integra o Grupo PARPUBLICA, ser uma empresa meramente 

instrumental, sem quadro de pessoal e sem estrutura operacional aut6noma, nao lhe e 

aplicavel a necessidade de elabora~ao de um piano de igualdade. 

IX.3 .d) Medidas concretas no que respeita ao Prindpio eta Ignaldade de Genero 

As medidas adotadas pelo Grupo PARPUBLICA no que respeita ao Principia da lgualdade do 

Genera nao sao aplicaveis pela mencionada ausencia de Colaboradores pr6prios. 

Na composi~ao do Conselho de Administra~ao respetivo, o qual nao e remunerado pela 

Sociedade, esta assegurada a paridade. 

IX.3 .e) Pollticas de Recursos Humanos 

lnexistem polfticas de Recursos Humanos porquanto a Sociedade nao tern colaboradores. 

IX.3.f) Responsabilidade econ6mica 

Nao possuindo receitas pr6prias, a Sociedade tern mantido o esfor~o de conten~ao de gastos, 

sem prejufzo de assegurar as vertentes, que no interesse pr6prio e, consequentemente, da 

respetiva cadeia acionista, lhe cumpre assegurar. 

As necessidades de suprimentos sao estruturadas de modo a, nao comprometendo os 

objetivos prosseguidos, serem tao reduzidas quanta possfvel, nao comprometendo a 

sustentabilidade futura do projeto imobiliario a desenvolver e par conseguinte, a 

sustentabilidade futura da Sociedade em si mesma. 

X - AVALIA~AO DO GOVERNO SOCIETARIO 

X.1 Cumprimento dcis Recomenda~oes 

No desenvolvimento da sua atividade, a CONSEST procura cumprir os prindpios de Born 

Governo das empresas do sector empresarial do Estado aprovados pelo Decreto-Lei n.2 

133/2013, de 3 de Outubro, e presta especial aten~ao a todas as orienta~oes e recomenda~oes 

dos organismos da tutela e supervisao. 
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Na elabora<;ao do presente documento foram tidas em considera<;ao as recomenda<;oes 

efetuadas pela UTAM aos relat6rios do exercicio anterior, nomeadamente as formu ladas a 

ultima versao do documento apresentado pela CONSEST, cuja sana<;ao havia sido apenas 

parcial. 

De seguida apresenta-se uma tabela de reporte e controlo relativa as recomenda<;oes 

emanadas no ultimo relat6rio da UTAM, relativo ao exercicio de 2015: 

tdentifica~ao do 

ponto - Relat6rlo de Recomenda~ao - Relat6rlo de Analise relativo ao Cumprimento das 

Governo Societario Relat6rio de Governo Societario de 2015 Recomenda~oes 

de 2015 

Mostra-se desejavel uma maior explicita~ao no 

concernente a descri~ao dos riscos identlficados -

Vl.B.6 que o quadro apresentado seja acompanhado de Cumprido 

adequada justifica~ao dos grandes grupos de risco da 

Vlll.1 

Xl.2 

empresa; 

Afigura-se desejavel que sejam ldentificados os 

procedimentos internos adotados (constantes dos 

manuais), para efeitos de aquisi~ao de bens e 

servi~os, contrata~ao de empreitadas e avalia~ao de 

im6veis; 

O parecer do 6rgao de fiscaliza~ao devera referir que 

do Relat6rio consta informa~ao actual e completa 

sabre o cumprimento dos prindpios de boas praticas 

de governo societario, nos termos do artigo 54.!1 do 

Decreto-Lei n.!1 133/2013, de 3 de outubro. 

X.2 Outras Informa<;oes 

lnexistem outras informa<;oes a prestar pela entidade. 

XI. ANEXOS DO RGS 

Cumprido 

Cumprido 

Como anexos ao relat6rio da entidade, sao inclufdos os seguintes documentos: 

1. Currfculos dos membros dos 6rgaos de administra<;ao e de fiscaliza<;ao; 

ldentifica~ao do ponto 

- Relat6rio de Governo 

Societario de 2016 

Vl.B.6 

Vlll.1 

Parecer do fiscal unico 

2. Ata ou extrato da ata da reuniao do 6rgao de administra<;ao em que haja sido deliberada a 

aprova<;ao do RGS 2016; 

3. Relat6rio do 6rgao de fiscaliza<;ao a que se refere o n.Q 2 do artigo 54.Q do Decreto-Lei 

n.Q 133/2013, de 3 de outubro; 
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4. Declara~oes a que se referem os artigos 51.Q e 52,Q do Decreto-Lei n.Q 133/2013, de 3 de 

outubro. 

Lisboa, em 12 de abril de 2017 

O Conselho de Adm inistra~ao, 

Dr. Francisco Antonio Lobo Brandao Rodrigues Cal 

Presidente 

Vice-Presidente 

Eng. Anton io Maria de Sousa Monteiro Abecasis 

Vogal Executivo 
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AN EX OS 
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Dr. Francisco Antonio Lobo Brandao Rodrigues Cal 

Curriculum Academico 

Ucenciatura em Organiza9ao e Gestao de Empresas pelo Institute Superior de Economia da 

Universidade Tecnica de Lisboa concluida em 1981 com a media final de quinze valores. 

Profissional 

- Presidente do Conselho de Administra9ao da Estamo - Participa96es lmobiliarias, S.A desde Junho de 

2008. 

- Presidente do Conselho de Administra9ao da Lazer e Floresta - Empresa de Oesenvolvimento Agro 

Florestal lmobiliario, Turistico e Cinegetico, S.A., desde Junho de 2015. 

- Presidente do Conselho de Administra9ao da Consest - Promo9ao lmobiliaria S.A. desde Dezembro 

de 2014. 

- Presidente da Sagestamo - Sociedade Gestora de Participa96es Sociais lmobiliarias S.A. desde 

Agosto de 2010 ate Julho de 2015 

- Vice-Presidente da Sagestamo - Sociedade Gestora de Participa96es Sociais lmobiliarias S.A. desde 

Maio de 2010 ate Agosto de 2010. 

- Presidente do Conselho de Administra9ao da Fundiestamo - Sociedade Gestora de Fundos de 

lnvestimento lmobiliario, S.A. de Junho de 2008 a Abril de 2010. 

- Diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Estrategia, Avalia9ao e Rela96es lnternacionais do 

Ministerio da Ciencia Tecnologia e Ensino Superior de Maio de 2007 a Maio de 2008. 

- Administrador do lnstituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa - ISCTE de Setembro de 

2005 a Abril de 2007. 

- Assessor nas areas de Finan9as Publicas e Economia do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na 

Assembleia da Republica de Setembro de 2002 a Agosto de 2005. 

- Presidente do Conselho Diretivo do lnstituto de Gestao Financeira da Seguran9a Social de Junho de 

1996 a Julho de 2002. 
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Dr.a Maria Joao Alves Sineiro Canha 

Curriculum 

Academico e Profissional 

- Vice-presidente da ESTAMO e CONSEST desde Junho de 2014; 

- Vogal do Conselho de Administragao da LAZER E FLORESTA, SA., desde junho de 2015; 

- Anteriormente e durante 7 anos, foi Administradora Executiva e interlocutora direta junto do acionista 

da SOMAGUE IMOBILIARIA, SA. e das suas participadas, sendo aquela a promotora imobiliaria em 

Portugal do Grupo espanhol Sacyr, Grupo onde iniciou fungoes em 2002 como jurista. 

- De 1996 a 2002 foi Assessora no Gabinete da Presidencia da Camara Municipal de Lisboa. 

- Entre 1993 e 1996 foi Diretora Geral da "NOGA-HOTEL LISBOA, Empreendimentos Turisticos e 

Comerciais, SA." e da "APROFIM PORTUGAL- lnvestimentos lmobiliarios, Promogao e Obras 

Publicas, SA." participadas em Portugal do conglomerado "NOGA GROUP" com sede em Genebra, 

Grupo onde iniciou fungoes em 1990 como jurista. 

- Entre 1989 e 1990 foi jurista estagiaria no Departamento de Recurses Humanos da Camara 

Municipal de Lisboa. 

- Na sequencia do estagio realizado e concluido entre 1988 e 1990, tern Cedula Profissional da Ordem 

dos Advogados, atividade que se encontra suspensa. 

- Deu aulas como Assistente do Curso de Direito da Universidade da Universidade Internacional entre 

1990 e 1996 e como Monitora na Faculdade de Direito de Lisboa entre 1988 e 1990, Faculdade esta 

onde conclui a Licenciatura em Direito na Mengao de Juridico-Econ6micas em julho de 1988. 

Em 2004/2005 frequentou e concluiu o Programa Avangado de Gestao para Executives (PAGE) da 
Universidade Cat61ica 
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Eng.0 Antonio Maria de Sousa Monteiro Abecasis 

Curriculo 

Desde o principio de junho de 2014, e vogal do conselho de administragao da ESTAMO, Participa9oes 

lmobiliarias, S. A., onde e responsavel pela conservagao, manutengao, reabilitagao/reconversao e 

construgao de im6veis, sendo atualmente tambem vogal dos conselhos de administragao da Lazer e 

Floresta - Empresa de Desenvolvimento Agro-Florestal, lmobiliario, Turistico e Cinegetico, S.A. e da 

Consest - Promogao lmobiliaria, S.A. 

De 2012 a 2014 fez parte da equipa responsavel pela remodelagao do grande audit6rio da FUNDA\:AO 

CALOUSTE GULBENKIAN. 

No periodo de 2009 a 2011, foi coordenador da equipa de gestao e fiscalizagao da empreitada de 

construgao do Metro Ligeiro do Porto. 

Desde 1989 a 2009 foi membro do conselho de administra9ao da AW, Empreiteiros, S.A. 

Entre 1985 e 1989 foi diretor de produ9ao da Antonio Veiga, Empresa de Construgoes, S.A. 

Durante os primeiros anos de exercicio da sua atividade profissional, ate 1985, trabalhou como 

engenheiro hidraulico projetista na HIDROTECNICA PORTUGUESA, Consultores para Estudos e 

Projetos, Ld3
. 

E licenciado em Engenharia Civil desde 1978 pelo INSTITUTO SUPERIOR TECNICO. 
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Mat. de em LISBOA Cap.: EUR 55000000,00 

ACTAS 

ACTA NUMERO 140 

Aas 12 dias do mes de abril de 2017, pelas dez horas, reuniu na sua sede social, em 

Lisboa, o Conselho de Administra~ao da sociedade CONSEST, Promo~ao lmobiliaria, S.A., 

matriculada na Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa sob o numero unico de 

matrfcula e de pessoa coletiva 506 426 297, com o capital social integralmente realizado 

de cinquenta e cinco milhiies de euros (a "Sociedade"). 

Encontravam-se presentes todos as membros do Conselho de Administra~ao a saber, 

Dr. Francisco Antonio Lobo Brandao Rodrigues Cal, na qualidade de Presidente, Dra. 

Maria Joao Alves Sineiro Canha, na qualidade de Vice-Presidente e EngQ Antonio Maria 

de Sousa Monteiro Abecasis, na qualidade de Vogal, estando assim este orgao 

validamente constitufdo, para reunir e deliberar com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto Onico-Aprova~ao dos documentos de Presta~ao de Canlas- Relatorio de Gestao 

e Demonstra~iies Financeiras - e Relatorio do Govern a Societario referentes ao exercfcio 

de 2016. 

Dado que ninguem quis usar da palavra antecedentemente, foi pasta de imediato a 
vota~ao o Ponto Onico da Ordem de Trabalhos, tendo sido deliberado, par 

unanimidade, aprovar as documentos de presta~ao de contas referentes ao exercfcio de 

2016, constitufdos pelo Relatorio de Gestao e pelas Demonstra~iies Financeiras da 

Sociedade, tendo sido igualmente deliberado, par unanimidade, submete-los ao Revisor 

Oficial de Contas da Sociedade, nos termos legais. 

Ainda na vota~ao do mesmo Ponto Onico da Ordem de Trabalhos, o Conselho de 

Administra~ao deliberou ainda, par unanimidade, aprovar o Relatorio de Governo 

Societario referente ao exercfcio de 2016 e igualmente, submete-lo ao parecer do 

Revisor Oficial de Canlas para efeitos da sua jun~ao ao mencionado Relatorio e 

subsequente carregamento no Sistema de Recolha de lnforma~ao Economica e 

Financeira (SIRIEF) . 

Falha~ 

_::!) JI 111111" I IL - PORTO PROCESSADO POR CO:'llPUT ADOR 
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ACTAS 

0 Conselho de Administra~ifo ratificou ainda, a solicita~ifo constante da carta dirigida 

pelo respetivo Presidente ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral para marca~ao da 

reuniao anual ordinaria de aprova~ao das contas, a realizar ate final do corrente mes de 

Abril, bem como a proposta de Ordem de Trabalhos constante da mesma. 

Antes de encerrados os trabalhos, o Conselho de Administra~ao deliberou, por 

unanimidade, exarar na presente ata o seu reconhecimento a todos os Colaboradores 

da acionista Parpublica e da ESTAMO que asseguram, diariamente, todas as vertentes 

de funcionamento da Sociedade e da atividade operacional respetiva. 

E dado que mais ninguem quis usar da palavra, foi encerrada a sessao e lavrada a 

presente ata, a qual, porque aprovada, vai ser assinada por todos os presentes. 

f------··-

-f~'L- (_' .?________z__./._) 

1 
Folha ~ 
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RELATORIO DO FISCAL UNICO 

Victor Jose & Associados 
S(>CJEOAOE OE REVISORES 
OFICIAIS DE CONTAS. LOA 

(nos termos e para efeitos do n.0 2 do Art. 0 54, do DL 133/2013) 

A Acionista Onica de, 

CONSEST - PROMO<;:AO IMOBILIARIA, S. A. 

Nos termos da lei , dos estatutos e do mandato que nos conferiram, no decorrer do exercicio de 2016 

acompanhamos, com a periodicidade e extensao que consideramos adequada nas circunstancias, a 

atividade da empresa. Verificamos a regularidade da escriturac;:ao contabilistica e da respetiva 

documentac;:ao e vigiamos a -observancia da lei e dos estatutos. 

De acordo com os elementos solicitados e disponibilizados pelo Conselho de Administrac;:ao e tendo 

em conta: (i} as verificac;:6es efetuadas e (ii) o normal acompanhamento das actividades exercidas, 

verfficamos que os seus membros procuraram prosseguir a Missao, para a qual a sociedade foi 

constitufda atendendo aos objetivos definidos no piano de atividades e orc;:amento anual, ajustando-o 

aos constrangimentos financeiros e processuais que possam existir. 

Da analise efetuada, tambem nos foi possivel verificar que o modelo de governac;:ao, em vigor na 

CONSEST, revela-se adequado, a prossecuc;:ao dos seus objetivos, de acordo com as orientac;:6es 

estrategicas e objetivos, fixados pelo Acionista Onica, cumprindo o disposto na lei, bem como os 

principios que a este respeito constam do Decreto - Lei n.0 133/2013, de 3 de outubro, (Regime 

Jurfdico do Sector Empresarial do Estado} e de harmonia e para cumprimento das orientac;:6es 

emanadas para o efeito pela Direc;:ao-Geral do Tesauro e Financ;:as. 

Neste contexto, apreciamos favoravelmente o desempenho da gestao, pelos Membros do Conselho 

de Administrac;:ao da CONSEST - PROMO<;:Ao IMOBILIARIA, s.A, considerando adequada a forma como foi 

desenvolvida a sua ac;:ao durante o ano de 2016, a qual revelou pautar-se por princlpios de 

transparencia, prudencia e rigor, na tornada de decisoes, na defesa dos interesses da sociedade e 

consequentemente do cumprimento da Missao para a qual a mesma foi constituida. 

Lisboa, 26 de abril de 2017 

Av. Antonio Augusto de Aguiar. 19 - 3° Dlo. I I 050-012 Llsboa / PORTUGAL 
Tet.: (+351) 213 146 434 I Fax: (+351) 213 149 292 I Emai~ info@victorjoseassodados.pt 
www.viclorjoseassociados pl Auditoria Fiscalidade Consultoria 



Declara~ao 

FRANCISCO ANTONIO LOBO BRANDAO RODRIGUES CAL, Presidente do Conselho de 

Administra<;ao da CONSEST - Promo<;ao lmobiliaria S.A., declara, em cumprimento do 

artigo 51.Q do Decreto-Lei n.Q 133/2013, de 3 de outubro, abster-se de interferir nas 

decis5es envolvendo os seus pr6prios interesses. 

Lisboa, 11 de mar<;o de 2016 

G-( 





Declaracao 

FRANCISCO ANTONIO LOBO BRANDAO RODRIGUES CAL, portador do Cartao do 

Cidadao n.Q 06017735 7 ZYl, contribuinte n.Q 149094060, tendo sido eleito para exercer 

o cargo de Presidente do Conselho de Administra<;ao da CONSEST - Promo<;ao 

lmobiliaria S.A., com sede na Avenida Defensores de Chaves, n.Q 6, 4.Q Piso, 1000 - 117 

Lisboa, com o NIPC 506 426 297, vem indicar a V. Exa., nos termos do disposto no n.Q 9 

do artigo 22.Q do Estatuto do Gestor Publico e no artigo 52.Q do Decreto-Lei n.Q 

133/2013, de 3 de outubro, que nao e detentor de quaisquer participa<;5es e interesses 

patrimoniais na empresa para a qual foi nomeado, nem em qualquer outra empresa. 

Lisboa, 11 de mar<;o de 2016 

c'- f 
Francisco Antonio Lobo Brandao Rodrigues Cal 





Declaracao 

FRANCISCO ANTONIO LOBO BRANDAO RODRIGUES CAL, Presidente do Conselho de 

Administrac;ao da CONSEST - Promoc;ao lmobiliaria S.A., declara, em cumprimento do 

artigo 52.Q do Decreto-Lei n.Q 133/2013, de 3 de outubro, que nao detem quaisquer 

participac;oes patrimoniais na referida empresa, e que nao mantem quaisquer relac;oes 

com os seus fornecedores, clientes, instituic;oes financeiras ou quaisquer outros 

parceiros de neg6cio, suscetfveis de gerar conflitos de interesse. 

Lisboa, 11 de marc;o de 2016 

_,_ 
I·- ' ' ? ·C-c.J 

Francisco Antonio Lobo Brandao Rodrigues Cal 





Declarac:ao 

MARIA JOAO ALVES SINE I RO CAN HA, Vice-Presidente do Conselho de Administra~ao da 

CONSEST - Promo~ao lmobiliaria, S.A. declara, em cumprimento do artigo 51.2 do 

Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro, abster-se de interferir nas decisoes 

envolvendo os seus pr6prios interesses. 

Lisboa, 11 de mar~o de 2016 





Declaratao 

MARIA JOAO ALVES SINEIRO CANHA, portadora do Cartao do Cidadao n.Q 06928737, 

valido ate 03-09-2018, contribuinte n.Q 190074108, tendo sido eleita para exercer o 

cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administrac;ao da CONSEST - Promoc;ao 

lmobiliaria, S.A, S.A., com sede na Avenida Defensores de Chaves, n.Q 61 4.Q Pisa, 1000 -

117 Lisboa, com o NIPC 506 426 2971 vem indicar a V.Exa.1 nos termos do disposto no 

n.Q 9 do artigo 22.Q do Estatuto do Gestor Publico e no artigo 52.Q do Decreto-Lei n.Q 

133/2013, de 3 de outubro, que nao e detentora de quaisquer participac;oes e interesses 

patrimoniais na empresa para a qual foi nomeada1 nem em qualquer outra empresa. 

Lisboa, 11 de marc;o de 2016 





Declaracao 

MARIA JOAO ALVES SINEIRO CAN HA, Vice-Presidente do Conselho de Administrac;:ao da 

CONSEST - Promoc;:ao lmobiliaria, S.A, declara, em cumprimento do artigo 52.Q do 

Decreto-Lei n.Q 133/2013, de 3 de outubro, que nao detem quaisquer participac;:5es 

patrimoniais na referida empresa, e que nao mantem quaisquer relac;:oes com os seus 

fornecedores, clientes, instituic;:oes financeiras ou quaisquer outros parceiros de 

neg6cio, suscetiveis de gerar conflitos de interesse. 

Lisboa, 11 de marc;:o de 2016 





Declaracao 

ANTONIO MARIA DE SOUSA MONTEIRO ABECAS!S, Vogal do Conselho de 

Administra~ao da CONSEST - Promo~ao lmobiliaria, S.A., declara, em cumprimento do 

artigo 51.2 do Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro, abster-se de interferir nas 

decis5es envolvendo os seus pr6prios interesses. 

Lisboa, 11 de mar~o de 2016 

Antonio Maria de Sousa Monteiro Abecasis 





Declaracao 

ANTONIO MARIA DE SOUSA MONTEIRO ABECASIS, portador do Cartao do Cidadao n.Q 

02353189, contribuinte n.Q 126894442, tendo sido eleito para exercer o cargo de Vogal 

do Conselho de Administra~ao da CONScST - Promoi;ao lmobiliaria, S.A., com sede na 

Avenida Defensores de Chaves, n.Q 6, 4.Q Pisa, 1000 - 117 Lisboa, com o NIPC 506 426 

297, vem indicar a V.Exa., nos termos do disposto no n.Q 9 do artigo 22.Q do Estatuto do 

Gestor Publico e no artigo 52.Q do Decreto-Lei n.Q 133/2013, de 3 de outubro, que nao 

e detentor de quaisquer participai;oes e interesses patrimoniais na empresa para a qual 

foi nomeado, nem em qualquer outra empresa do Grupo Parpublica. 

Lisboa, 11 de mari;o de 2016 

Antonio Maria de Sousa Monteiro Abecasis 





Declaracao 

ANTONIO MARIA DE SOUSA MONTEIRO ABECASIS, Vogal do Conselho de 

Administra~~lo da CONSEST - Promo~ao lmobiliaria, S.A., declara, em cumprimento do 

artigo 52.2 do Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro, que nao detem quaisquer 

participa~oes patrimoniais na referida empresa, e que nao mantem quaisquer rela~oes 

com os seus fornecedores, clientes, institui~oes financeiras ou quaisquer outros 

parceiros de neg6cio, suscetfveis de gerar conflitos de interesse. 

Lisboa, 11 de mar~o de 2016 

Antonio Maria de Sousa Monteiro Abecasis 




