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ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS 

 

 ______________________ Acta n.º 3/2011 _______________________  

No dia três de Agosto de dois mil e onze, pelas dez horas, reuniu no 

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

Geral 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 576 accionistas, titulares de 

715.066.505 acções, representando 86,2304% 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, Eng. 

Carlos Gomes da Silva, Eng. Fabrizio Dassogno, Eng. José António Marques 

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

Spelli, Vogais do mesmo Conselho. ________________________________  

Encontravam-se ainda presentes o Prof. Daniel Bessa, a Dra. Gracinda 

Augusta Figueiras Raposo e o Dr. Manuel Nunes Agria, 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 o Secretário da Sociedade Efectivo Dr. 

Rui Maria Diniz Mayer. __________________________________________  



 

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 e 

adenda à mesma, 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 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 de trabalhos. _____________  

De acordo com a convocatória a ordem de trabalhos é a seguinte:  _______  

Ponto Único - Deliberar sobre a modificação das seguintes disposições dos 

Estatutos da Galp Energia, SGPS, S.A.: (i) artigo 4.º, mediante a revogação 

dos números 3 e 4 e consequente renumeração do actual número 5; (ii) 

artigo 12.º, mediante a modificação dos números 4 e 5; (iii) número 3 do 

artigo 17.º; e (iv) número 1 do artigo 18.º, mediante a revogação das 

alíneas a) e b) e da sub-alínea x) da alínea b), passando as restantes sub-

alíneas da alínea b) e as sub-alíneas da alínea a) a considerar-se como 

alíneas do número 1. ___________________________________________  

O Presidente da Mesa referiu que havia entretanto recebido um 

requerimento por parte do accionista Caixa Geral de Depósitos, S.A. para a 

inclusão da seguinte proposta de deliberação relativa ao ponto único da 

ordem de trabalho da reunião de Assembleia Geral cuja adenda à 

convocatória, nos termos legais, havia sido publicada: _________________   

“Alterar o artigo 4.º dos Estatutos da Galp Energia, SGPS, S.A., mediante a 

modificação dos números 1 e 2, a revogação dos números 3 e 4 com a 

consequente renumeração do número 5, que passa a ser o novo número 3, 

e a modificação do referido número cinco (agora novo número 3), nos 

seguintes termos: ______________________________________________  

1. O capital social é de oitocentos e vinte e nove milhões, duzentos e 

cinquenta mil, seiscentos e trinta e cinco Euros, encontrando-se 

integralmente realizado, sendo representado por oitocentas e vinte e nove 

milhões, duzentas e cinquenta mil, seiscentas e trinta e cinco acções 



 

ordinárias, com o valor nominal de um Euro cada uma, das quais cinquenta 

e oito milhões, setenta e nove mil, quinhentas e catorze acções constituem 

uma categoria especial de acções sujeitas a processo de privatização. _____  

2. As acções da categoria sujeitas a processo de privatização podem ser 

convertidas em acções ordinárias através de simples solicitação dirigida à 

Sociedade pelo(s) respectivo(s) titular(es). A referida conversão operará por 

efeito imediato da referida solicitação, não carecendo da aprovação de 

qualquer órgão da Sociedade._____________________________________  

3. A titularidade das acções da categoria sujeitas a processo de privatização 

terá de pertencer a entes públicos, na acepção da alínea e) do nº 2 do 

artigo 1º da Lei nº 71/88, de 24 de Maio.” ___________________________  

O Presidente da Mesa informou ter igualmente recebido da Parpública - 

Participações Públicas, SGPS, S.A. uma carta na qual este accionista, na 

qualidade de único detentor do lote de 40.000.000 de acções da Galp 

Energia, SGPS, S.A. de categoria A, que conferem direitos especiais, havia 

remetido a deliberação social unânime por escrito tomada no dia de ontem, 

2 de Agosto p.p., na qual, nos termos dos nºs 5 e 6 do artigo 24º do Código 

das Sociedades Comerciais, havia dado o seu consentimento à supressão 

dos direitos especiais que detém. __________________________________  

O Dr. Joaquim José de Oliveira Reis, representante do accionista Parpública 

- Participações Públicas, SGPS, S.A. pediu a palavra para explicitar que a 

sua representada aderia à proposta de alteração do artigo 4º dos estatutos 

apresentada pelo accionista Caixa Geral de Depósitos, S.A., pelo que 

retirava a sua proposta de alteração do mesmo artigo 4.º, mantendo a 

proposta que tinha apresentado relativamente à alteração dos artigos 12º, 

17º e 18º dos estatutos. _________________________________________  

Face a esta declaração do representante da accionista Parpública, o 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral pôs à discussão a proposta de 

alteração do artigo 4º dos estatutos, apresentada pela Caixa Geral de 

Depósitos, e a proposta de alteração dos artigos 12º, 17º e 18º, nos termos 

constantes da convocatória. Seguiu-se um breve período de perguntas e 

respostas, no fim do qual o Presidente informou que as propostas de 

alteração dos vários artigos dos estatutos que estavam presentes à 

consideração dos accionistas seriam votadas sequencialmente, iniciando-se 



 

pela proposta de alteração do art.º 4.º constante da Adenda à 

Convocatória, e seguindo-se as propostas relativas aos artigos 12.º, 17.º e 

18.º mencionadas no Ponto Único da Convocatória, relembrando que, nos 

termos legais, essas propostas careciam de uma maioria qualificada de dois 

terços dos votos presentes para serem aprovadas.  ___________________  

Procedeu-se de imediato à votação da proposta de alteração do art.º 4.º, 

mediante a modificação dos números 1 e 2, a revogação dos números 3 e 4 

com a consequente renumeração do número 5, que passa a ser o novo 

número 3, e a modificação do referido número cinco (agora novo número 

3), conforme proposto nos termos da Adenda à Convocatória da Assembleia 

Geral. Tendo sido votada esta proposta, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. De seguida foi votada a proposta de alteração do art.º 12.º 

dos Estatutos mediante a modificação dos números 4 e 5, a qual foi 

igualmente aprovada por unanimidade. Passando-se de imediato à votação 

da proposta de alteração do número 3 do artigo 17.º, foi a mesma também 

aprovada por unanimidade. Votou-se finalmente a proposta de alteração do 

número 1 do artigo 18.º, mediante a revogação das alíneas a) e b) e da 

sub-alínea x) da alínea b), passando as restantes sub-alíneas da alínea b) e 

as sub-alíneas da alínea a) a considerar-se como alíneas do número 1, 

tendo sido a mesma também aprovada por unanimidade. _______________  

Esgotada a ordem de trabalhos, o Presidente inquiriu se algum dos 

Senhores Accionistas desejava fazer ainda alguma intervenção, tendo o 

accionista Reinaldo Vasconcelos solicitado que fosse disponibilizada a lista 

de presenças para memória futura, pedido este que foi de imediato aceite 

pelo Presidente, que deu indicações nesse sentido ao secretariado da 

reunião. 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. ______________________  


