
 

 Proposta 

Ponto 5 da Ordem de Trabalhos 

da Assembleia Geral de Acionistas da 

Galp Energia, SGPS, S.A., Sociedade Aberta 

de 23 de Novembro de 2012 

 

 

 

Eleição de um membro para a Comissão de Renumerações 

No âmbito do ponto 5 (Eleição de um membro para a comissão de remunerações) da ordem de 
trabalhos da Assembleia Geral de Acionistas da Galp Energia, SGPS, S.A., de 23 de novembro de 
2012, e tendo presente a renúncia ao cargo pela ENI, S.p.A., a acionista Amorim Energia, B.V. 
propõe a eleição do seguinte acionista da Sociedade como membro da comissão de remunerações 
da Galp Energia, SGPS, S.A. para completar o mandato em curso (2011-2014): 

 

Comissão de Remunerações   Jorge Armindo Carvalho Teixeira 

 
Em anexo encontra-se uma pequena biografia do membro da comissão de remunerações da 
sociedade mencionado no parágrafo anterior. 
 
 
 
 
 
Lisboa, 7 de novembro de 2012 
 
 
A acionista subscritora, 
 
 
Amorim Energia, B.V. 
 
 

  



Nome, qualificação profissional, 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 é titular a pessoa que integra a proposta do Ponto 5 da 

Ordem de Trabalhos 

Jorge Armindo de Carvalho Teixeira 

Qualificação 

profissional 

 Licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade 

do Porto 

Cargos exercidos em 

sociedades do Grupo  

- 

Cargos exercidos em 

outras sociedades  

 Presidente da Amorim Turismo, SGPS, SA e Associadas 

 Presidente da Iberpartners – Gestão e Reestruturação de Empresas, SA 

 Presidente da Fundição do Alto da Lixa 

 Administrador da Edifer Angola 

 Administrador do Finibanco Angola, SA 

 Presidente da Associação Portuguesa de Casinos (APC) 

 Membro da Direção Executiva da Associação da Hotelaria de Portugal 

(AHP) 

 Membro da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Económico 

e a Cooperação 

 Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Confederação do Turismo 

Português (CTP) 

 Presidente do Conselho Fiscal da APR – Associação Portuguesa de 

Resorts 

Principais atividades 

profissionais dos 

últimos cinco anos 

- 

Ações da Sociedade  5.000 ações 

 


