
Proposta 
Ponto 8 da Ordem de Trabalhos 

da Assembleia Geral de Accionistas da 

Galp Energia, SGPS, S.A., Sociedade Aberta 

de 6 de Maio de 2008 

 

Alteração dos artigos 17º e 18º dos Estatutos da 
Galp Energia, SGPS, S.A., Sociedade Aberta 

 

São propostas as seguintes alterações ao Estatutos da Sociedade: 

 

1. No art.º 17.º: 

 

• alteração do n.º 2; 

• introdução de novas disposições, a identificar com os n.ºs 3 e 4; 

• renumeração dos anteriores n.ºs 3 e 4 para 5 e 6. 

 

2. No art.º 18.º 

 

• exclusão da palavra “directamente” na subalínea iv) da alínea a). 

 

Em consequência das alterações acima propostas, o texto dos artigos 17.º e 18º dos Estatutos da 

Sociedade passará a ser a seguinte: 

 
Artigo 17.º 

 

1. O conselho de administração pode delegar a gestão corrente da sociedade numa comissão 

executiva, indicando o respectivo presidente, e a cujo funcionamento se aplicarão as 

disposições do artigo décimo sexto, com as necessárias adaptações. 

2. A comissão executiva não poderá deliberar sobre qualquer das matérias referidas nas alíneas 

a) e b) do número 1 do artigo seguinte, excepto nos termos especificamente descritos no 

número seguinte. 

3. A comissão executiva poderá deliberar sobre as matérias referidas nas subalíneas iv) e vi) da 

alínea a) e nas sub-alíneas i), vi), vii), viii) e ix) da alínea b) do número 1 do artigo seguinte, 

desde que tais matérias lhe sejam delegadas pelo conselho de administração com voto 

favorável de mais de 2/3 dos respectivos membros, incluindo o voto favorável do Presidente, e 



se refiram exclusivamente a sociedades controladas pela Sociedade e não à própria 

Sociedade. 

4. As deliberações do Conselho de Administração referidas no número anterior deverão 

expressamente identificar as sociedades controladas pela Sociedade relevantes para efeito 

das delegações de poderes que sejam objecto dessas deliberações. 

5. A comissão executiva será constituída por três a sete administradores. 

6. Os membros do conselho de administração com funções executivas terão direito a uma 

pensão ou a um complemento de pensões de reforma ou de pensão por velhice ou invalidez, a 

cargo da sociedade, nos termos do regulamento que vier a ser aprovado em assembleia geral. 

 
Artigo 18.º 

1. As deliberações do Conselho de Administração serão validamente tomadas por maioria 

simples dos votos emitidos, excepto no que se refere às matérias indicadas nas alíneas a) e b) 

que se seguem, incluindo quando consistam na aprovação de propostas de deliberação a 

apresentar à Assembleia Geral ou da definição da posição a assumir pela Sociedade nos 

órgãos sociais das sociedades em que a mesma participe, e para cuja aprovação é exigida: 

a) o voto favorável de uma maioria qualificada de mais de dois terços dos administradores, no 

que se refere às seguintes matérias: 

i) Aprovação de investimentos estratégicos e respectivos financiamentos; 

ii) Aprovação dos orçamentos anuais e planos de negócio, bem como a introdução de 

alterações aos mesmos ou a tomada de deliberações que neles não se encontrem 

previstas, que resultem num excesso de 20% num concreto item dos mesmos 

documentos ou de 10% do orçamento anual; 

iii) Transacções com quaisquer entidades relacionadas com os accionistas que excedam o 

valor de € 20.000.000,00; 

iv) indicação dos quadros superiores da Sociedade e das sociedades por esta controladas; 

v) emissão de obrigações ou de outros valores mobiliários no âmbito da competência do 

Conselho de Administração; 

vi) alterações aos estatutos das sociedades controladas pela Sociedade. 

b) o voto favorável de uma maioria qualificada de mais de dois terços dos administradores 

incluindo necessariamente o voto favorável do presidente do conselho de administração, no 

que se refere às seguintes matérias: 

i) Aprovação de desinvestimentos estratégicos da Sociedade ou das sociedades por esta 

controladas; 

ii) Participação em negócios não incluídos nas actividades principais da Sociedade 

(consideram-se como actividades principais: exploração e produção, refinação, 

transporte, comércio e distribuição de petróleo e produtos seus derivados, de gás e 



produção e comercialização de energia eléctrica), nomeadamente por via da tomada de 

participação em empresas que estejam fora dessas actividades; 

iii) Escolha de parceiros estratégicos no âmbito das actividades principais da sociedade; 

iv) Aprovação e modificação das linhas estratégicas e do plano estratégico da Sociedade e 

das respectivas áreas de negócio; 

v) Definição da estrutura de gestão e organizacional básica, incluindo a delegação de 

poderes pelo conselho de administração na comissão executiva ou num ou mais 

administradores delegados (incluindo os pelouros dos membros da comissão 

executiva); 

vi) Definição dos limites da autonomia de gestão das sociedades controladas pela 

Sociedade; 

vii) Cisão, fusão e dissolução de quaisquer sociedades controladas pela Sociedade; 

viii) Celebração, pelas sociedades controladas pela Sociedade, de contratos de grupo 

paritário ou de subordinação; 

ix) Distribuição de dividendos pelas sociedades controladas pela Sociedade; 

x) Matérias relacionadas com os direitos especiais das acções de categoria A, referidos 

na alínea b) do nº 3 do artigo 4º deste contrato de sociedade. 

2. É admissível o voto por correspondência. 


