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ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS 

 

 ______________________ Acta n.º 1/2011 _______________________  

No dia vinte e oito de Março 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 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 495 accionistas, titulares de 

687.762.181 acções, representando 82,938% 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, Dr. Rui Paulo Gonçalves e Prof. Joaquim Borges Gouveia, 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 e os Secretários da Sociedade Efectivo e Suplente 

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



 

respectivamente. _______________________________________________  

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 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:  _______  

1. Ratificação da cooptação do Senhor Luca Bertelli para o cargo de 

membro do Conselho de Administração da Galp Energia SGPS, 

S.A. efectuada na reunião do Conselho de Administração realizada 

no dia 15 de Dezembro de 2010.  _____________________________  

2. Aprovação de proposta de alteração dos estatutos nos seguintes 

termos:  ___________________________________________________  

 alteração das epígrafes dos capítulos I, III, IV e V; _________  

 inclusão de epígrafes nos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 

9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 

22º e 23º; _________________________________________  

 aditamento de novo número 2 ao artigo 3º e consequente 

numeração do anterior parágrafo único como número 1 do 

artigo 3º; _________________________________________  

 alteração dos números 1 e 5 do artigo 4º e aditamento de 

novo número 6 ao artigo 4º; ___________________________  

 alteração do número 2 do artigo 5º e aditamento de novo 

número 3 ao artigo 5º; _______________________________  

 alteração do parágrafo único do artigo 6º; ________________  

 alteração dos números 1, 2 e 3 do artigo 7º e aditamento de 

novos números 4, 5 e 6 ao artigo 7º; ____________________  



 

 alteração dos números 1, 2 e 4 do artigo 8º e aditamento de 

novo número 5 ao artigo 8º; ___________________________  

 alteração das alíneas (a) e (b) do parágrafo único do artigo 

9º; _______________________________________________  

 alteração dos números 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do artigo 10º e 

eliminação do número 11 do artigo 10º; _________________  

 alteração do número 2 do artigo 11º; ____________________  

 alteração dos números 2, 3, 4 e 5 do artigo 12º e aditamento 

de novo número 6 ao artigo 12º; _______________________  

 alteração dos números 1, 2 e 3 do artigo 14º e aditamento de 

novo número 4 ao artigo 14º; __________________________  

 alteração do parágrafo único do artigo 15º; _______________  

 alteração dos números 1, 2, 4, 5 e 6 do artigo 16º e 

aditamento de novos números 7 e 8 ao artigo 16º; _________  

 eliminação dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 17º e 

substituição por parágrafo único com as alíneas (a) a (q); ___  

 eliminação dos números 1 e 2 do artigo 18º e substituição por 

parágrafo único com as alíneas (a) a (g); ________________  

 alteração dos números 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 19º e 

aditamento de novos números 6, 7 e 8 ao artigo 19º; _______  

 alteração dos números 1, 2 e 3 do artigo 20º e aditamento de 

novos números 4 e 5 ao artigo 20º; _____________________  

 alteração dos números 1 e 2 do artigo 21º e aditamento de 

novo número 3 ao artigo 21º; __________________________  

 alteração dos números 1 e 2 do artigo 22º; _______________  

 eliminação do parágrafo único do artigo 23º e aditamento de 

novos números 1 e 2 ao artigo 23º; e ____________________  

 aditamento de novo artigo 24º com parágrafo único. _______  

Entrou-se de seguida nos assuntos da ordem de trabalhos, tendo o 

Presidente da Mesa dado início ao primeiro ponto referindo ter uma 

proposta do Conselho de Administração para ratificação da cooptação do 

administrador Eng. Luca Bertelli, efectuada na reunião do Conselho de 

Administração realizada no dia 15 de Dezembro de 2010. _______________  



 

Prosseguiu questionando os presentes se pretendiam pronunciar-se sobre a 

proposta do Conselho de Administração e, 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 de 

trabalhos - Ratificação da cooptação do Senhor Luca Bertelli para o 

cargo de membro do Conselho de Administração da Galp Energia 

SGPS, S.A. efectuada na reunião do Conselho de Administração 

realizada no dia 15 de Dezembro de 2010, que foi aprovada por maioria 

de 94,501 % do quórum accionista presente no momento, correspondente a 

649.305.389 votos a favor, a 37.781.479 votos contra e 675.313 

abstenções. ___________________________________________________  

Seguidamente o Presidente da Mesa entrou no ponto dois da ordem de 

trabalhos, dando a palavra ao Dr. Francisco Murteira Nabo, Presidente do 

Conselho de Administração, que por sua vez, solicitou que o Dr. Rui Mayer, 

Secretário da Sociedade, efectuasse uma breve apresentação sobre as 

principais alterações propostas. O Dr. Rui Mayer fez uma apresentação na 

qual salientou e esclareceu as principais alterações da proposta apresentada 

face aos actuais estatutos.  _______________________________________  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu as informações 

prestadas e, na ausência de quaisquer pedidos de intervenção, relembrou 

que, nos termos legais, a proposta em causa carece de uma maioria 

qualificada de dois terços dos votos presentes para ser aprovada, tendo de 

imediato submetido a votação a proposta do Conselho de Administração no 

âmbito do segundo ponto da ordem de trabalhos – Deliberar sobre a 

proposta de alteração dos estatutos, que foi rejeitada por 57,046 % do 

quórum accionista presente no momento, correspondente a 391.880.186 

votos contra e a 295.071.479 votos a favor, verificando-se 810.516 

abstenções. ___________________________________________________  

Esgotada a ordem de trabalhos 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. _______________________________________________________  


