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ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS 
 

______________________ Acta n.º 1/2010_______________________  

No dia vinte e seis de Abril de dois mil e dez, pelas dez horas, reuniu no 

Auditório I da Torre A, na Rua Tomás da Fonseca, em Lisboa, a Assembleia 

Geral Anual da sociedade Galp Energia, SGPS, S.A. (doravante 

designada por “Galp Energia” ou “Sociedade”). __________________  

A Mesa da Assembleia Geral foi constituída pelo Dr. Daniel Proença de 

Carvalho, que dirigiu os trabalhos na qualidade de Presidente, pelo Dr. 

Victor Pereira Dias, Vice-Presidente e pelo Dr. Pedro Antunes de Almeida, 

Secretário.____________________________________________________  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral constatou, pelo exame da lista 

de presenças, devidamente organizada, que se encontravam presentes e 

representados na Assembleia Geral 75 accionistas, titulares de 596.892.096 

acções, representando 71,980% do capital social._____________________  

Encontravam-se igualmente presentes os Administradores, Senhores Dr. 

Francisco Murteira Nabo, Presidente do Conselho de Administração, Eng. 

Manuel Ferreira De Oliveira Vice-Presidente, Dr. Claudio De Marco, Dr. 

Fernando Gomes, Eng. Carlos Gomes da Silva, Dr. André Freire de Almeida 

Palmeiro Ribeiro, Eng. Fabrizio Dassogno, Eng. José António Marques 

Gonçalves, Dr. João Pedro Leitão Pinheiro de Figueiredo Brito, Eng. Luigi 

Spelli e Dr. Rui Paulo Gonçalves, Vogais do mesmo Conselho. ___________  

Encontravam-se ainda presentes o Prof. Daniel Bessa, Dr. José Honorato 

Ferreira e Dr. José Maria Ribeiro da Cunha, respectivamente, Presidente e 

Vogais do Conselho Fiscal, bem como o Dr. Pedro Matos Silva, em 

representação de P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados, SROC, 



 

Revisor Oficial de Contas, e os Secretários da Sociedade Efectivo e Suplente 

Dr. Rui Maria Diniz Mayer e Dra. Maria Helena Claro Goldschmidt, 

respectivamente._______________________________________________  

Estava igualmente presente o Sr. Américo Amorim, vogal da Comissão de 

Remunerações. ________________________________________________  

O Presidente da Mesa apresentou cumprimentos aos presentes, e 

prosseguiu referindo que a reunião da Assembleia Geral havia sido 

devidamente convocada, tendo sido publicada a respectiva convocatória, 

nos termos legais, em sítio da Internet de publicações on line do Ministério 

da Justiça, de acesso público, no sítio da Internet da CMVM e no sítio da 

Internet da Galp Energia, com a antecedência de um mês, bem como nos 

jornais Diário Económico, Público e Jornal de Notícias, e que o quórum de 

assistência superava o exigido pelo artigo 12º dos Estatutos, em 

complementaridade do artigo 383º do Código das Sociedades Comerciais, 

pelo que estavam reunidas as condições necessárias para que a Assembleia 

Geral fosse considerada como validamente constituída e para que pudesse 

deliberar sobre todas as matérias constantes da Ordem do Dia. __________   

De acordo com a convocatória a Ordem do Dia é a seguinte: ____________  

1. Ratificação de cooptações de administradores para o conselho de 

administração _______________________________________________  

2. Deliberar sobre o relatório de gestão consolidado e contas 

individuais e consolidadas do exercício de 2009, bem como demais 

documentos de prestação de contas ____________________________   

3. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados __________  

4. Deliberar sobre o relatório de governo ________________________  

5. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização _____  

6. Declaração sobre política de remunerações dos órgãos sociais e 

quadros dirigentes____________________________________________  

Seguiu-se a projecção de um vídeo explicativo sobre o processo de votação 

a ser seguido na presente reunião da Assembleia Geral. ________________  

Entrou-se de seguida nos assuntos da Ordem do Dia, tendo o Presidente da 

Mesa dado início ao primeiro ponto da Ordem do Dia lendo a seguinte 

proposta do Conselho de Administração para ratificação da cooptação de 

administradores: _______________________________________________  



 

“Nos termos legais, o Conselho de Administração propõe a ratificação pela 

Assembleia Geral das cooptações dos administradores Eng. Luigi Splelli, Dr. 

Massimo Mondazzi, efectuadas na reunião do Conselho de Administração 

realizada no dia 13 de Maio de 2009, do administrador Dr. Francesco Giunti, 

efectuada na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 11 de 

Novembro de 2009 e da Engª Maria Rita Galli, efectuada na reunião de 

Conselho de Administração de 22 de Março de 2010.”__________________  

Prosseguiu questionando os presentes se pretendiam pronunciar-se sobre a 

proposta do Conselho de Administração, tendo o Dr. Francisco Murteira 

Nabo, Presidente do Conselho de Administração solicitado a palavra, 

apresentando em nome dos órgãos sociais da Sociedade cumprimentos a 

todos os presentes e salientando que uma das cooptações que se apresenta 

a ratificação decorre do falecimento do administrador Eng. Camillo Gloria, 

pelo que gostaria de registar na Acta da Assembleia Geral uma palavra de 

homenagem e de profundo respeito, recordando a sua dimensão humana e 

elevação de comportamento aliadas à competência profissional, forte 

espírito de liderança e à capacidade de relacionamento humano que 

marcaram a sua passagem pelo Grupo Galp Energia declaração que 

mereceu a concordância dos accionistas e foi aceite pelo Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral.. ___________________________________________  

Não tendo nenhum dos presentes manifestado a vontade de intervir, o 

Presidente da Mesa submeteu a votação a proposta apresentada no âmbito 

do primeiro ponto da Ordem do Dia - Ratificação de cooptação de 

administradores para o conselho de administração que foi aprovada 

por maioria de 97,5 % do quórum accionista presente no momento, 

correspondente a 577.805.238 votos a favor, a 14.848.750 votos contra e 

4.237.598 abstenções. __________________________________________  

Seguidamente o Presidente da Mesa entrou no ponto dois da Ordem do Dia, 

admitindo que fosse apresentado e discutido conjuntamente com o terceiro 

ponto, uma vez que se tratam de matérias da mesma natureza, 

esclarecendo, contudo, que a votação seria feita separadamente. Referiu 

igualmente a dispensa da leitura da respectiva documentação uma vez que 

a mesma havia sido devidamente disponibilizada a todos os accionistas nos 

termos legalmente consagrados. __________________________________  



 

Seguidamente deu a palavra ao Dr. Francisco Murteira Nabo, Presidente do 

Conselho de Administração, que por sua vez solicitou que o Eng. Manuel 

Ferreira De Oliveira, Presidente Executivo, efectuasse a apresentação do 

Relatório e Contas. O Eng.º Manuel Ferreira De Oliveira fez uma 

apresentação em que realçou o que de mais importante aconteceu e 

marcou a Galp Energia ao longo do ano, explicitando os diversos contextos 

de mercado em que as áreas de negócio actuaram e que condicionaram os 

resultados de 2009, salientando os principais projectos em curso e referindo 

o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no sentido de garantir o 

financiamento para os mesmos, com particular enfoque na cobertura das 

necessidades correspondentes ao período 2010-2011, por forma a 

assegurar a manutenção de uma estrutura de capitais sólida. ___________  

Relativamente à proposta de aplicação de resultados apresentada pelo 

Conselho de Administração, referiu que era proposta aos senhores 

accionistas a correcção do valor do dividendo durante um período 

transitório, por forma a alavancar o forte investimento que os grandes 

projectos em curso exigem, como alternativa a aumentos de capital ou 

maior crescimento da dívida. Referiu que se prevê que logo que os 

projectos em curso estejam concluídos e a gerar resultados, será possível 

fazer uma nova revisão da política de distribuição de dividendos._________  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu as informações 

prestadas e declarou aberta a discussão sobre os pontos dois e três da 

Ordem do Dia, seguindo-se uma fase de perguntas e respostas na qual 

alguns dos pequenos accionistas intervieram, tendo o Eng. Manuel Ferreira 

De Oliveira esclarecido todas as questões suscitadas. __________________  

Esgotada a fase de discussão, o Presidente da Mesa questionou os 

accionistas relativamente à possibilidade de aprovação conjunta do 

Relatório de Gestão Consolidado e contas individuais e consolidadas do 

exercício de 2009 e, na ausência de intervenções em contrário, submeteu a 

votação os documentos apresentados pelo Conselho de Administração no 

âmbito do segundo ponto da Ordem do Dia - Deliberar sobre o Relatório 

de Gestão Consolidado e Contas Individuais e Consolidadas do 

exercício de 2009, bem como demais documentos de prestação de 

contas, tendo todos esses documentos sido aprovados por uma maioria de 



 

99,951% do quórum accionista presente no momento, correspondente a 

596.534.635 votos a favor e a 293.147 votos contra, verificando-se 64.314 

abstenções. ___________________________________________________  

O Presidente da Mesa submeteu em seguida a votação a proposta 

apresentada pelo Conselho de Administração no âmbito do terceiro ponto da 

Ordem do Dia - Deliberar sobre a proposta de aplicação de 

resultados, proposta essa que é do seguinte teor:____________________  

“As participações sociais do Grupo Galp Energia são detidas pela empresa, 

Galp Energia, SGPS, S.A..________________________________________  

A Galp Energia, SGPS, S.A. encerrou o exercício de 2009 com resultados 

líquidos positivos de €285.214 mil. Estes resultados são os constantes das 

contas individuais da Galp Energia, SGPS, S.A., apresentadas de acordo 

com os normativos contabilísticos nacionais, definidos no Plano Oficial de 

Contabilidade (“POC”). __________________________________________  

O conselho de administração propõe que esses resultados sejam aplicados 

da seguinte forma: _____________________________________________  

Distribuição de dividendos (0,20€/acção) – €165.850 mil _______________  

Resultados transitados – €119.364 mil______________________________  

Total – €285.214 mil _________________________________________  

Não foi constituída dotação para reservas legais visto já se terem atingido 

os 20% de capital social legalmente exigidos. ________________________  

Por decisão do conselho de administração de 25 de Setembro de 2009, a 

sociedade efectuou o pagamento, no dia 22 de Outubro, do primeiro 

dividendo relativo ao exercício de 2009, no valor ilíquido de 0,06€/acção”__  

Tendo sido votada, esta proposta foi aprovada por maioria de 99,999% do 

quórum accionista presente no momento, correspondente a 596.825.515 

votos a favor e 3.667 votos contra, contando-se 62.914 abstenções.______  

Entrando no quarto ponto da Ordem do Dia, o Presidente da Mesa deu a 

palavra ao Presidente do Conselho de Administração, Dr. Francisco Murteira 

Nabo, que numa breve intervenção salientou que o Relatório de Governo da 

Sociedade, que tinha sido colocado à disposição dos senhores accionistas 

em conformidade com as prescrições legais, responde de forma detalhada a 

todas as recomendações da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e 

enalteceu a qualidade da informação sobre a Sociedade constante do 



 

documento. Seguidamente o Presidente da Mesa abriu um período de 

discussão sobre o tema e após pequena intervenção do accionista Reinaldo 

Vasconcelos Gonçalves, submeteu a votação o Relatório de Governo da 

Sociedade apresentado pelo Conselho de Administração no âmbito do ponto 

quatro - Deliberar sobre o Relatório de Governo, que foi aprovado por 

uma maioria de 99,290% do quórum accionista presente no momento, 

correspondente a 592.582.386 votos a favor e a 4.236.896 votos contra, 

com 72.814 abstenções. _________________________________________   

Passou-se de seguida para o quinto ponto da Ordem do Dia - Proceder à 

apreciação geral da administração e fiscalização tendo o Presidente da 

Mesa procedido à leitura da seguinte proposta apresentada pelos accionistas 

Amorim Energia, B.V e Eni, S.p.A.: ________________________________  

“Os accionistas AMORIM ENERGIA B.V. e ENI S.p.A. propõem, aos Senhores 

Accionistas da GALP ENERGIA, SGPS,S.A. que seja deliberado um voto de 

louvor e apreço aos órgãos de administração da Sociedade, bem como a 

cada um dos seus membros, aos órgão de fiscalização e a cada um dos seus  

membros e, bem assim, ao Revisor Oficial de Contas da Sociedade.” ______  

Os accionistas António Alberto Pimenta França Oliveira e Reinaldo 

Vasconcelos Gonçalves subscreveram a proposta apresentada, tendo o 

Presidente da Mesa, na ausência de outras intervenções, passado de 

imediato à votação da referida proposta, tendo esta sido aprovada por 

maioria de 99,953% do quórum accionista presente no momento, 

correspondente a 596.541.442 votos a favor, 281.627 votos contra e 

contando-se 69.027 abstenções. __________________________________  

Entrando no sexto ponto da Ordem do Dia – Declaração sobre política de 

remunerações dos órgãos sociais e quadros dirigentes, o Presidente 

da Mesa referiu ter sido distribuída uma Declaração submetida pela 

Comissão de Remunerações relativa à política de remunerações dos órgãos 

sociais da Galp Energia, e bem assim uma outra Declaração apresentada 

pelo Conselho de Administração referente à política para os Quadros 

Dirigentes. Igualmente informou ter recebido uma proposta de Declaração 

apresentada pela Caixa Geral de Depósitos relativamente à política de 

remunerações dos órgãos sociais da Sociedade, tendo solicitado ao 

Secretário a sua leitura, salientando que esta leitura não significa a sua 



 

admissibilidade reservando-se o direito de apreciar da sua oportunidade 

após a votação sobre a Declaração apresentada pela Comissão de 

Remunerações. Após a leitura da proposta apresentada pela Caixa Geral de 

Depósitos, pôs à discussão a proposta de Declaração sobre a Política de 

Remunerações dos Órgãos Sociais da Galp Energia apresentada pela 

Comissão de Remunerações, tendo alguns pequenos accionistas solicitado 

esclarecimentos sobre a mesma, ao que o Sr. Américo Amorim, na 

qualidade de vogal da Comissão de Remunerações da Galp Energia, 

solicitou ao Presidente da Mesa que autorizasse o Dr. Rui Mayer, Secretário 

da Sociedade, que tinha estado esteve presente na reunião daquela 

Comissão em que tinha sido debatida a proposta de Declaração em causa, 

prestasse os esclarecimentos adequados. O Presidente da Mesa deu a 

palavra ao Dr. Rui Mayer que explicitou que os termos e critérios 

determinantes da política de remunerações dos órgãos sociais em vigor na 

Galp Energia estavam claramente plasmados na declaração apresentada. __  

Não tendo havido mais intervenções o Presidente da Mesa submeteu a 

votação a Declaração da Comissão de Remunerações da Sociedade sobre a 

Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais da Galp Energia, 

tendo a mesma sido aprovada por maioria de 97,513% do quórum 

accionista presente no momento, correspondente a 565.295.330 votos a 

favor, 14.417.256 votos contra e contando-se 17.179.510 abstenções. Na 

sequência desta aprovação o Presidente da Mesa considerou prejudicada a 

proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos sobre o mesmo ponto.  

Passou-se em seguida para a discussão da declaração sobre a política de 

remunerações dos quadros dirigentes apresentada pelo Conselho de 

Administração, tendo o Presidente da Mesa dado a palavra ao Dr. Murteira 

Nabo que endossou o tema para o Eng. Manuel Ferreira De Oliveira, 

Presidente Executivo, que fez uma breve apresentação sobre o conceito de 

quadro dirigente da sociedade e explicitou o conceito de gestão de 

desempenho em vigor na Galp Energia. Seguidamente e na ausência de 

outras intervenções o Presidente da Mesa submeteu a votação a declaração 

sobre a política de remunerações dos quadros dirigentes, apresentada pelo 

Conselho de Administração, tendo a mesma sido aprovada por maioria de 

97,538%% do quórum accionista presente no momento, com 565.268.732 



 

votos a favor, 14.267.476 votos contra e contando-se 17.355.888 

abstenções. ___________________________________________________  

O accionista Reinaldo Vasconcelos Gonçalves felicitou o Conselho de 

Administração pelo mérito e clareza de critérios do processo de avaliação de 

desempenho implementado na Galp Energia, tendo o accionista António 

Alberto Pimenta França Oliveira igualmente manifestado o seu 

reconhecimento pelo esforço desenvolvido pelo Conselho de Administração 

e por todos os seus membros na gestão da Sociedade._________________  

O Eng. Manuel Ferreira De Oliveira informou os presentes que na 

documentação distribuída a todos os senhores accionistas se encontrava 

também o Relatório de Sustentabilidade, documento auditado pela Price 

Waterhouse. __________________________________________________  

Esgotada a Ordem do Dia e, nada mais havendo a deliberar, o Presidente 

agradeceu aos presentes a colaboração que haviam dado à condução dos 

trabalhos da Assembleia Geral e declarou encerrada a reunião, tendo sido 

elaborada a presente Acta a qual vai ser assinada pelo Presidente, pelo 

Vice-Presidente e pelo Secretário da Mesa da Assembleia Geral. _________  


