






























































































































 

 

CERTIDÃO 
 

No uso das competências previstas na alínea e), do n.º 1, do artigo 446.º-B do Código das Sociedades 
Comerciais, na qualidade de Secretário da Sociedade, certifico que, na reunião do Conselho de 
Administração da sociedade anónima “Águas do Douro e Paiva, S.A..” de 25 de março de 2019, 
exarada na ata n.º 06/2019, do livro de atas daquele órgão, constam as seguintes deliberações que, a 
seguir se transcrevem:__________________________________________________________________________________. 
 
” 
II.9 - PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO 

II.9.2.º - VERSÃO FINAL DO RELATÓRIO E CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 ______________ 
Foi presente ao Conselho de Administração, através da informação interna com Ref.ª Inf-207/2019, anexa à presente ata que, para os devidos efeitos, 
aqui, se dá por integralmente reproduzida, PROPOSTA para aprovação da versão final do Relatório e Contas relativo ao exercício de 2018, elaborada 
após ajustamentos efetuados ao Ponto 4.8  Cumprimento das Orientações Legais do Relatório no seguimento das instruções sobre o processo de 
prestação de contas referente a 2018 emanadas pela Direção-Geral do tesouro através do Ofício Circular n.º 1116, de 12 de março p.p. _____________ 

SUBMETIDA ESTA PROPOSTA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FOI, A 
MESMA APROVADA, POR UNANIMIDADE. _________________________________________________________ 
II.9.4.º - RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO RELATIVO AO ANO DE 2018 ________________________ 
Foi presente ao Conselho de Administração, através da informação interna com Ref.ª Inf-214/2019, anexa à presente ata que, para os devidos efeitos, 
aqui, se dá por integralmente reproduzida, PROPOSTA para aprovação da versão final do Relatório de Governo Societário relativo ao ano de 2018, 
elaborada no seguimento do Relatório sobre os Objetivos de Gestão de 2018 emitido pela Direção de Auditoria Interna e Controlo de Risco da AdP 

recebido no dia 20 de março p.p. _____________________________________________________________________________________________” 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Mais certifico que o teor da ata que acima se transcreveu é verdadeira e está conforme a original. ____ 

 
 
 
 

Secretário da Sociedade 

RAQUEL 

ALEXANDRA MELO 

FERREIRA NOBRE 

MEIRINHOS

Assinado de forma digital por 

RAQUEL ALEXANDRA MELO 

FERREIRA NOBRE MEIRINHOS 
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