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ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS 

 

 __________________________ ___________Ata n.º 3/2012 ____________________________________  

No dia vinte e três de novembro de dois mil e doze, 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, na ausência do Dr. Pedro Antunes 

de Almeida, Secretário, que apresentou renúncia ao cargo, pelo Dr. Rui Mayer, Secretário da Sociedade, 

que secretariou a reunião. _________________________________________________________________  

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 821 acionistas, titulares 

de 721.745.695 ações, representando 87,0359% do capital social. _________________________________  

Encontravam-se igualmente presentes os Administradores, Senhores Américo Amorim, Presidente do 

Conselho de Administração, Eng. Manuel Ferreira De Oliveira Vice-Presidente, Dr. Luís Palha, Vice-

Presidente, Eng. Carlos Gomes da Silva, Dr. Filipe Silva, Dr. Carlos Costa Pina, Eng. Stephen Whyte, Dra. 

Paula Amorim, Dr. Fernando Gomes, Dr. Diogo Tavares e Prof. Joaquim Borges Gouveia, Vogais do mesmo 

Conselho. ______________________________________________________________________________  

Encontrava-se ainda presente a Dra. Gracinda Raposo, Vogal 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 Suplente Dra. Maria Helena Goldschmidt. _____________________  

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 respetiva convocatória, nos 

termos legais, em sítio da Internet de publicações online 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 do dia. _______________________________________________________________    

Iniciou-se a sessão com a projeção de um vídeo explicativo sobre o processo de votação a ser seguido na 

presente reunião da Assembleia Geral. _______________________________________________________  

De seguida entrou-se de imediato na agenda, tendo o Presidente da Mesa da Assembleia Geral dado início 

ao primeiro ponto da ordem do dia, procedendo à leitura da proposta apresentada pelo Conselho de 

Administração para a ratificação da cooptação dos Dr. Luís Maria Viana Palha da Silva, Dr. Filipe Quintin 

Crisóstomo Silva, Dr. Sérgio Gabrielli de Azevedo e Dr. Abdul Magid Osman e, na ausência de intervenções, 

submeteu a votação a proposta do Conselho de Administração no âmbito do primeiro ponto da ordem do 

dia - Deliberar sobre a ratificação da cooptação de quatro administradores da Sociedade, tendo a mesma 

sido aprovada por maioria de 93,013% do quórum acionista presente no momento, correspondente a 

670.353.914 votos a favor, 50.352.378 votos contra e contando-se 1.039.403 abstenções. ______________  

Passou-se para o segundo ponto da ordem do dia, tendo o Presidente da Mesa procedido à leitura dos 

nomes dos administradores constantes da proposta subscrita pelo acionista Amorim Energia, BV e que são 

os seguintes: ____________________________________________________________________________  

- Dr. Luís Manuel Moreira de Campos e Cunha _________________________________________________  

- Dr. Miguel Athayde Marques ______________________________________________________________  

- Eng. Luís Manuel Pego Todo Bom __________________________________________________________  

- Dr. Jorge Manuel Seabra de Freitas _________________________________________________________  

- Eng. José Carlos da Silva Costa _____________________________________________________________  

Na ausência de intervenções o Presidente da Mesa submeteu em seguida a votação a proposta 

apresentada no âmbito do segundo ponto da ordem do dia - Deliberar sobre a eleição de cinco novos 

administradores, que tendo sido votada, foi aprovada por maioria de 92,440% do quórum acionista 

presente no momento, correspondente a 648.730.922 votos a favor, 53.057.735 votos contra e contando-

se 19.957.038 abstenções. _________________________________________________________________  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral felicitou os novos membros do Conselho de Administração 

agora eleitos desejando-lhes as maiores felicidades. ____________________________________________  

Entrando no terceiro ponto da ordem do dia - Deliberar sobre a eleição do secretário da mesa da 

assembleia geral, o Presidente da Mesa referiu a proposta subscrita pelo acionista Amorim Energia, BV 

para a eleição da Dra. Maria Helena Claro Goldschmidt para secretária da Mesa da Assembleia Geral, que 

submetida a votação foi aprovada por uma maioria de 99,142% do quórum acionista presente no 

momento, correspondente a 701.189.821 votos a favor, 6.069.980 votos contra e 14.485.894 abstenções. _  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral felicitou igualmente a Secretária da Mesa da Assembleia Geral 

agora eleita. ____________________________________________________________________________  



 

Passou-se de seguida para o quarto ponto da ordem do dia - Deliberar sobre a eleição de um membro 

efetivo do conselho fiscal, tendo o Presidente da Mesa da Assembleia Geral referido a proposta subscrita 

pelo acionista Amorim Energia, BV para a eleição do Dr. Pedro Antunes de Almeida, como membro efetivo 

do conselho fiscal, para completar o mandato em curso, que submetida a votação foi aprovada por maioria 

de 99,446% do quórum acionista presente no momento, correspondente a 700.310.269 votos a favor, 

3.900.495 votos contra e contando-se 17.534.931 abstenções. ____________________________________  

Entrando no quinto ponto da ordem do dia – Deliberar sobre a eleição de um membro da comissão de 

remunerações o Presidente da Mesa submeteu a votação a proposta subscrita pelo acionista Amorim 

Energia, BV para eleição do acionista Dr. Jorge Armindo Carvalho Teixeira e, na ausência de intervenções, 

submeteu-a de imediato a votação, tendo a mesma sido aprovada por maioria de 99,161% do quórum 

acionista presente no momento, correspondente a 700.292.096 votos a favor, 5.926.275 votos contra e 

contando-se 15.527.324 abstenções._________________________________________________________  

Chegando ao último ponto da ordem do dia, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral solicitou a dispensa 

da leitura da proposta apresentada pelo Conselho de Administração por ter sido devidamente distribuída a 

todos os senhores acionistas e questionou o Conselho de Administração sobre se gostariam de intervir, 

tendo o Eng. Manuel Ferreira De Oliveira explicitado que a proposta que se submete à Assembleia Geral 

representa uma prática corrente de todas as empresas cotadas, que permite ao Conselho de 

Administração, em condições perfeitamente definidas nos termos legais, atuar em benefício de todos os 

acionistas, comprando ou alienando ações próprias, para impedir um grau de volatilidade das mesmas que 

não se considera desejável. O Sr. António Alberto Pimenta França de Oliveira, na qualidade de 

representante do acionista Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, questionou se a Galp 

Energia já detinha ações próprias, tendo sido esclarecido que a empresa não as detinha, dado que era a 

primeira vez que se solicitava esta autorização à Assembleia Geral. ________________________________  

Na ausência de mais intervenções, foi submetida a votação a proposta do ponto seis - Deliberar sobre a 

aquisição e alienação de ações próprias, que foi aprovada por maioria de 99,714% do quórum acionista 

presente no momento, correspondente a 718.641.714 votos a favor, 2.064.578 votos contra e contando-se 

1.039.403 abstenções. ____________________________________________________________________   

Esgotada a ordem do dia e, nada mais havendo a deliberar o Dr. Daniel Proença de Carvalho em seu nome 

pessoal e em nome dos restantes membros da Mesa da Assembleia Geral 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 ata a qual vai ser assinada pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e 

pelo Secretário da Mesa em exercício, também na qualidade de Secretário da Sociedade. ______________  


