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Proposta 
 

Ponto 5 da Ordem de Trabalhos  
da Assembleia Geral de Accionistas da  

Galp Energia, SGPS, S.A., Sociedade Aberta  
de 6 de Maio de 2008 

 
 
 
 

Proposta de Autorização a Administradores para o exercício de outras 
actividades concorrentes com a da Sociedade e respectivo Regime de 

acesso a informação sensível 
 
 
No âmbito do Ponto 5 da ordem de trabalhos da assembleia geral de 
accionistas da Galp Energia, SGPS, S.A. de 6 de Maio de 2008, as accionistas 
Amorim Energia B.V. e ENI S.p.A. propõem para os efeitos do disposto nos 
números 3 e 4 do artigo 398º do Código das Sociedades Comerciais: 
 

1. Que seja conferida autorização às pessoas que venham a ser eleitas 
administradores da Sociedade no âmbito do Ponto 6 da ordem dos 
trabalhos, e que, conforme resulte dos respectivos curricula 
divulgados aos Senhores Accionistas em conjunto com a proposta 
que vier a ter vencimento, exerçam actividade concorrente com a 
que a Galp Energia SGPS, S.A. desenvolve indirectamente por via 
das sociedades sobre as quais exerce uma relação de domínio ou de 
grupo, na asserção prevista no artigo 486º do Código das 
Sociedades Comerciais (“Sociedades Galp”), e 

 
 

2. Que o acesso a informação sensível da Sociedade e das Sociedades 
Galp por parte de quem exerça actividade concorrente com estas 
seja disciplinado pelo Regime de Acesso a Informação Sensível 
anexo à presente proposta.  

 
 
 
 
………………………………….....   
 ................................................. 

Amorim Energia B.V.     ENI S.p.A. 
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Anexo 

 

 

REGIME DE ACESSO A INFORMAÇÃO SENSÍVEL 

Nos termos e para os efeitos dos números 3 e 4 do art. 398º do Código das 
Sociedades Comerciais (“CSC”), os membros do Conselho de Administração da Galp 
Energia, SGPS, S.A. (“GALP”) que se encontrem nalguma das situações previstas no 
número 3 do art. 398º do Código das Sociedades Comerciais ficam sujeitos ao 
seguinte regime especial de acesso a informação sensível. 

1 Sujeito Passivo 

1.1 Constituem sujeitos passivos do presente regime qualquer administrador da 
GALP que seja simultaneamente membro do Conselho de Administração de 
uma sociedade que, directamente ou através das suas subsidiárias, exerça 
uma actividade concorrente com a GALP (“Administrador Concorrente” e 
“Sociedade Concorrente”). 

1.2 Neste regime qualquer referência: 

1.2.1 a GALP deve considerar-se estendida a qualquer entidade por aquela 
directa ou indirectamente controlada, na asserção estatuída no artigo 
486º do CSC; 

1.2.2 a mercado geográfico diz respeito ao território em que a Sociedade 
Concorrente exerce actividade concorrente com a da GALP. 

2 Acesso a informação 

2.1 A um Administrador Concorrente é-lhe vedado o acesso no âmbito da GALP a 
informação sensível que respeite à actividade da GALP no mercado geográfico 
em que a Sociedade Concorrente esteja em concorrência com a da GALP. 

2.2 Exclui-se do disposto no número anterior, para além de toda a informação que 
seja pública ou que conste de registos com direito de acesso ao público ou à 
generalidade das sociedades que sejam também concorrentes da Sociedade 
Concorrente, toda a informação que a GALP disponibilize a outras entidades 
com ela concorrentes no mercado geográfico da Sociedade Concorrente, salvo 
se tal disponibilização pela GALP for feita no contexto de uma qualquer 
associação empresarial ou tendo essas entidades como clientes.  
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3 Participação em processos de decisão 

3.1 Um Administrador Concorrente não poderá participar no processo de decisão, 
designadamente nas discussões e no exercício de qualquer direito de voto em 
relação aos pontos da ordem de trabalhos das reuniões do Conselho de 
Administração da GALP que estejam directamente relacionados com uma 
actividade efectivamente exercida pela GALP que se encontre em concorrência 
com uma actividade exercida pela Sociedade Concorrente. 

3.2 Um Administrador Concorrente não poderá nomeadamente participar em 
qualquer processo de decisão no âmbito das reuniões do Conselho de 
Administração ou da Comissão Executiva da GALP em que: 

3.2.1 a Sociedade Concorrente esteja em concorrência directa com a GALP, 
como é o caso, nomeadamente, de concursos ou concessões, públicos 
ou privados, leilões competitivos, ofertas públicas de aquisição ou de 
troca, propostas de aquisição de activos ou tomada de participações 
sociais; 

3.2.2 estejam em causa investimentos ou a definição de política 
comercialmente sensível da GALP no mercado geográfico da Sociedade 
Concorrente e que sejam efectivamente concorrenciais da actividade 
desta e vice-versa. 

4 Presença e participação em reuniões 

A não participação em processo de decisão a que se refere o número anterior 
abrange ainda a obrigação de o Administrador Concorrente não assistir a 
reuniões do Conselho de Administração ou da Comissão Executiva da GALP na 
parte em que esteja em discussão qualquer decisão em relação à actividade da 
GALP no mercado geográfico da Sociedade Concorrente em cujo processo lhe 
esteja vedado participar, ou em que seja apreciada informação comercialmente 
sensível necessária a esse mesmo processo, não se podendo fazer representar 
para o efeito por qualquer outro membro. 

5 Aplicação em concreto 

Sempre que estejam em discussão ou em apreciação, ou sejam submetidas 
informações com matérias sensíveis nos termos deste regime por respeitar à 
GALP e à sua actividade efectiva no mercado geográfico de Sociedade 
Concorrente, competirá ao Presidente do Conselho de Administração ou da 
Comissão Executiva, consoante o caso, classificar tais matérias como sensíveis 
para efeitos de aplicação do presente regime, sempre que possível com a 
devida antecedência e, preferencialmente, com o envio da respectiva 
convocatória. 

 

 


