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ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS 

 

 _______________________________ Ata n.º 1/2012 __________________________________________  

No dia vinte e quatro de abril 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 473 accionistas, titulares 

de 717.727.587 ações, representando 86,551% 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, Dr. Rui Paulo Gonçalves e Prof. Joaquim Borges Gouveia, Vogais do mesmo 

Conselho. ______________________________________________________________________________  

Encontravam-se ainda presentes o Prof. Daniel Bessa e o Eng.º Manuel Agria, respetivamente, Presidente e 

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._ _____________________________________   

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 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 do dia é a seguinte:  ______________________________________  

1. Eleição do conselho de administração da Sociedade para o triénio 2012-2014 ____________________  

2. Alteração e reestruturação do contrato de sociedade da Galp Energia, SGPS, S.A. – Sociedade Aberta 

de acordo com a proposta em anexo: (i) Capítulo I: Alteração da epígrafe; Artigo 1º- introdução de 

epígrafe e aditamento dos números 2 e 3;  Artigo 2º -  introdução de epígrafe; Artigo 3º - introdução 

de epígrafe e aditamento de um número 2; (ii) Capítulo II: Artigo 4º - introdução de epígrafe e 

alteração do número 2; Artigo 5º - introdução de epígrafe, aditamento de um novo número 2 e 

alteração e renumeração do anterior número 2 para número 3; Artigo 6º - introdução de epígrafe e 

alteração; (iii) Capítulo III: alteração da epígrafe; Artigo 7º- introdução de epígrafe, aditamento de 

novos números 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 e alteração e renumeração dos anteriores números 2 e 3 para 

números 5 e 6; Artigo 8º - introdução de epígrafe, alteração dos números 1, 2, e 4 e aditamento de um 

novo número 5;  Artigo 9º - introdução de epígrafe e alteração das alíneas a) e b); (iv) Capítulo IV: 

Artigo 10º - introdução de epígrafe, alteração do número 1, eliminação do número 2 e alteração e 

renumeração dos anteriores números  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; Artigo 11º - introdução de epígrafe, 

alteração do número 2 e aditamento de um novo número 3; Artigo 12º - introdução de epígrafe, 

eliminação do número 2, alteração e renumeração dos números 3, 4 e 5 para números 2, 3 e 4 e 

aditamento de um novo número 5; Artigo 13º - introdução de epígrafe; (v) Capítulo V: alteração da 

epígrafe; Artigo 14º - introdução de epígrafe, alteração do número 1, alteração do número 2 e 

introdução das alínea a) a i), alteração do número 3 e aditamento de um novo número 4; Artigo 15º - 

introdução de epígrafe e alteração; Artigo 16º - introdução de epígrafe e alteração dos números 1, 2, 4 

e 5, aditamento de dois novos números 6 e 7 e renumeração do anterior número 6 para número 8; 

Artigo 17º - introdução de epígrafe e alteração total do Artigo com introdução de alíneas de a) a j); 

Artigo 18º- introdução de epígrafe e alteração total do Artigo; (vi) Capítulo VI: Artigo 19º - introdução 

de epígrafe e alteração dos números 3 e 4; (vii) Capítulo VII: Artigo 20º - introdução de epígrafe e 

alteração dos números 1, 2 e 3; (viii) Capítulo VIII: Artigo 21º - introdução de epígrafe e alteração dos 

números 1 e 2; (ix) Capítulo IX: Artigo 22º - introdução de epígrafe; Artigo 23º - introdução de 

epígrafe.  

3. Alargamento, para quatro anos, dos mandatos em curso do Conselho Fiscal, do ROC e da Comissão de 

Remunerações _______________________________________________________________________  

Entrou-se de seguida nos assuntos da ordem do dia, tendo o Presidente da Mesa dado início ao primeiro 

ponto pondo a discussão a seguinte proposta subscrita pelos acionistas Amorim Energia, B.V., ENI, S.p.A. e 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. para a eleição do Conselho de Administração para o triénio 2012-2014:  ____  



 

Conselho de Administração ________________________________________________________________  

Presidente – Américo Ferreira de Amorim _____________________________________________________  

Vogais – Manuel Ferreira De Oliveira _________________________________________________________  

Carlos Gomes da Silva _____________________________________________________________________  

Carlos Costa Pina ________________________________________________________________________  

Claudio De Marco ________________________________________________________________________  

Fabrizio Dassogno ________________________________________________________________________  

Stephen Whyte __________________________________________________________________________  

Paula Ramos Amorim _____________________________________________________________________  

Baptista Sumbe __________________________________________________________________________  

Vitor Bento _____________________________________________________________________________  

Rui Paulo Gonçalves ______________________________________________________________________  

Diogo Mendonça Tavares __________________________________________________________________  

Fernando Manuel dos Santos Gomes _________________________________________________________  

Luigi Spelli ______________________________________________________________________________  

Luca Bertelli ____________________________________________________________________________  

Maria Rita Galli __________________________________________________________________________  

Giuseppe Ricci ___________________________________________________________________________  

Paolo Grossi ____________________________________________________________________________  

Barbara Benzoni _________________________________________________________________________  

Stefano Goberti __________________________________________________________________________  

Joaquim José Borges Gouveia _______________________________________________________________  

Prosseguiu questionando os presentes se pretendiam pronunciar-se sobre a proposta, 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 do dia - Eleição do conselho de administração da 

Sociedade para o triénio 2012-2014, que foi aprovada por maioria de 92,129 % do quórum acionista 

presente no momento, correspondente a 643.204.393 votos a favor, a 54.984.353 votos contra e 

19.574.851 abstenções. O Presidente da Mesa agradeceu então aos membros cessantes do Conselho de 

Administração, Dr. Francisco Murteira Nabo, Presidente, Engº. Manuel Vicente, Dr. André Palmeiro Ribeiro, 

Eng.º José Marques Gonçalves e Dr. João Pedro Brito pela relevante colaboração que, no exercício dos 

respetivos cargos, tinham dado à sociedade, contribuindo decisivamente para o seu desenvolvimento e 

fortalecimento. Cumprimentou em seguida os novos membros do Conselho de Administração, presidido 

pelo Senhor Américo Amorim, referindo que o altíssimo nível das personalidades que o compõem permite 

desde já antecipar o reforço futuro da sociedade, finalizando com votos de felicitações e sucesso no 



 

desempenho dos cargos em que ficam investidos. O Dr. Francisco Murteira Nabo pediu a palavra para 

cumprimentar os acionistas e os membros dos órgãos sociais e agradecer ao Presidente da Mesa as 

amáveis palavras que lhe tinha dirigido, e para felicitar os novos administradores, em especial o Senhor 

Américo Amorim, que lhe sucede no cargo de Presidente do Conselho de Administração, referindo que a 

empresa fica bem entregue.  _______________________________________________________________  

Seguidamente o Presidente da Mesa entrou no ponto dois da ordem do dia, informando que igualmente 

lhe havia sido presente uma proposta subscrita pelos acionistas Amorim Energia, B.V., ENI, S.p.A. e Caixa 

Geral de Depósitos, S.A. para alteração e reestruturação do contrato de sociedade da Galp Energia, SGPS, 

S.A. pelo que a submeteu de imediato à discussão. Pediu a palavra a Dr.ª Gabriela Martins, na qualidade de 

representante da acionista Amorim Energia, B.V, para efetuar uma breve apresentação sobre a proposta 

apresentada, tendo referido que no essencial a proposta apresentada visava, para além de simplificar a 

vida da sociedade e dos seus órgãos, proceder a uma atualização do texto dos estatutos por forma a 

recolher os efeitos de várias alterações legislativas entretanto verificadas, e a transpor para a sociedade o 

conteúdo de diversas recomendações relativas ao governo das sociedades, bem como a adoptar melhores 

práticas na matéria, referindo mais concretamente o mecanismo proposto para a eleição dos 

administradores, que pretende criar condições para melhorar a representatividade acionista no Conselho 

de Administração. Na ausência de outros pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa 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 no âmbito do segundo 

ponto da ordem do dia – Alteração e reestruturação do contrato de sociedade da Galp Energia, SGPS, S.A. 

– Sociedade Aberta de acordo com a proposta em anexo: (i) Capítulo I: Alteração da epígrafe; Artigo 1º- 

introdução de epígrafe  e aditamento dos números 2 e 3;  Artigo 2º -  introdução de epígrafe; Artigo 3º - 

introdução de epígrafe e aditamento de um número 2; (ii) Capítulo II: Artigo 4º - introdução de epígrafe e 

alteração do número 2; Artigo 5º - introdução de epígrafe, aditamento de um novo número 2 e alteração 

e renumeração do anterior número 2 para número 3; Artigo 6º - introdução de epígrafe e alteração; (iii) 

Capítulo III: alteração da epígrafe; Artigo 7º- introdução de epígrafe, aditamento de novos números 2, 3, 

4, 7 8, 9 e 10 e alteração e renumeração dos anteriores números 2 e 3 para números 5 e 6; Artigo 8º - 

introdução de epígrafe, alteração dos números 1, 2, e 4 e aditamento de um novo número 5;  Artigo 9º - 

introdução de epígrafe e alteração das alíneas a) e b); (iv) Capítulo IV: Artigo 10º - introdução de epígrafe, 

alteração do número 1, eliminação do número 2 e alteração e renumeração dos anteriores números  3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; Artigo 11º - introdução de epígrafe, alteração do número 2 e aditamento de um novo 

número 3; Artigo 12º - introdução de epígrafe, eliminação do número 2, alteração e renumeração dos 

números 3, 4 e 5 para números 2, 3 e 4 e aditamento de um novo número 5; Artigo 13º - introdução de 

epígrafe; (v) Capítulo V: alteração da epígrafe; Artigo 14º - introdução de epígrafe, alteração do número 



 

1, alteração do número 2 e introdução das alínea a) a i), alteração do número 3 e aditamento de um novo 

número 4; Artigo 15º - introdução de epígrafe e alteração; Artigo 16º - introdução de epígrafe e alteração 

dos números 1, 2, 4 e 5, aditamento de dois novos números 6 e 7 e renumeração do anterior número 6 

para número 8; Artigo 17º - introdução de epígrafe e alteração total do Artigo com introdução de alíneas 

de a) a j); Artigo 18º- introdução de epígrafe e alteração total do Artigo; (vi) Capítulo VI: Artigo 19º - 

introdução de epígrafe e alteração dos números 3 e 4; (vii) Capítulo VII: Artigo 20º - introdução de 

epígrafe e alteração dos números 1, 2 e 3; (viii) Capítulo VIII: Artigo 21º - introdução de epígrafe e 

alteração dos números 1 e 2; (ix) Capítulo IX: Artigo 22º - introdução de epígrafe; Artigo 23º - introdução 

de epígrafe, foi a mesma aprovada por 92,129 % do quórum acionista presente no momento, 

correspondente a 643.204.393 votos a favor e 54.948.353 votos contra, verificando-se 19.574.851 

abstenções. _____________________________________________________________________________  

Entrando-se de seguida no último ponto da ordem do dia o Presidente da Mesa referiu que igualmente 

tinha uma proposta subscrita pelos acionistas Amorim Energia, B.V., ENI, S.p.A. e Caixa Geral de Depósitos, 

S.A.  para a alargamento para quatro anos, dos mandatos em curso do Conselho Fiscal, do Revisor Oficial de 

Contas e da Comissão de Remunerações, pelo que pôs à discussão a referida proposta. Na ausência de 

quaisquer pedidos de intervenção, submeteu a votação a proposta no âmbito do terceiro ponto da ordem 

do dia Alargamento, para quatro anos, dos mandatos em curso do Conselho Fiscal, do ROC e da Comissão 

de Remunerações, que foi aprovada por 90,36 % do quórum acionista presente no momento, 

correspondente a 637.986.506 votos a favor e 70.605.471 votos contra, verificando-se 9.135.620 

abstenções. _____________________________________________________________________________  

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral considerou que os membros do Conselho de Administração 

agora eleitos se encontram desde já empossado e em funções.____________________________________  

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 Ata a qual vai ser assinada pelo Presidente, pelo Vice-Presidente 

da Assembleia Geral e pelo Secretário da Mesa em exercício, também na qualidade de Secretário da 

Sociedade. _____________________________________________________________________________  


