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Eleição de um membro efetivo do Conselho Fiscal da Sociedade  

Considerando a cessação de funções por renúncia, ao respetivo cargo de membro do conselho 
fiscal, apresentada pelo Senhor Dr. Manuel Maria Simões Nunes Agria, mostra-se necessário o 
preenchimento do cargo deixado vago. 

No âmbito do ponto 4 (Eleição de um membro efetivo do conselho fiscal) da ordem de trabalhos 
da Assembleia Geral de Acionistas da Galp Energia, SGPS, S.A. de 23 de novembro de 2012, a 
acionista Amorim Energia B.V., propõe a eleição do seguinte membro efetivo para o conselho 
fiscal da Galp Energia, SGPS, S.A. para completar o mandato em curso (2011-2014). 

 
 
Conselho Fiscal  Pedro Antunes de Almeida 
 
Em anexo encontra-se uma pequena biografia do membro do conselho fiscal da sociedade mencionado 
no parágrafo anterior. 
 
 
7 de novembro de 2012,   
 
A acionista subscritora,  
 
 
Amorim Energia, B.V. 
 
 
 

  



Nomes, qualificações profissionais, atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos, 

designadamente no que respeita a funções exercidas noutras empresas ou na própria sociedade 

e número de ações da sociedade de que são titulares as pessoas que integram a proposta do 

Ponto 4 da Ordem de Trabalhos 

Pedro Antunes de Almeida 

Qualificação 

profissional 

 Licenciado em Economia e Sociologia, pela Universidade Nova de 

Lisboa. 

 Pós-graduação em Estudos Económicos Europeus, pela Universidade 

Católica Portuguesa. 

 Curso Superior de Relações Públicas, Marketing e Publicidade, pela 

Escola Superior de Meios de Comunicação Social de Lisboa. 

 Curso de Auditores da Defesa Nacional – Instituto da Defesa Nacional. 

Cargos exercidos em 

sociedades do Grupo  

- 

Cargos exercidos em 

outras sociedades  

 Consultor para os Assuntos Económicos e Empresariais de S.E. o 

Presidente da República. 

 Consultor independente de empresas no âmbito da atividade turística. 

 Professor convidado do ISCTE e Universidade Católica de Lisboa 

leccionando o módulo I da Pós-graduação em Turismo Médico e de 

Saúde. 

 Perito do Conselho Económico e Social da EU para a Política do Turismo. 

Consultor para as áreas de conceptualização, planeamento estratégico 

e operacional e estudos de viabilidade na área dos projetos turísticos. 

Principais atividades 

profissionais dos 

últimos cinco anos 

 Secretário da Mesa da Assembleia-Geral da Galp Energia, entre 2011 e 

2012. 

 Professor Convidado da Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias na Licenciatura e Mestrado em Turismo, leccionando as 

cadeiras de Marketing de Produtos e Destinos, Produtos Turísticos e 

Mercados, entre 2003 e 2008. 

Ações da Sociedade  5 ações 

 


