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Assembleia Geral Anual 
24 de abril de 2020 

Convocatória 
Preâmbulo 

A presente convocatória está a ser publicada no dia 23 de março de 2020, encontrando-se Portugal numa 

situação de estado de emergência declarado nos termos do Decreto do Presidente da República, n.º 14-

A/2020, de 18 de março de 2020, em virtude da emergência de saúde pública ocasionada pela doença 

COVID-19, qualificada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia internacional. O estado de 

emergência tem uma duração inicial de 15 dias, entre o dia 19 de março e o dia 2 de abril de 2020, podendo 

ser renovado. Em qualquer caso, não se antecipa que a normalidade do funcionamento colegial das 

organizações seja retomada em tempo compatível com a realização da Assembleia Geral anual da empresa. 

O Governo veio estabelecer, mediante decreto do Conselho de Ministros, as medidas excecionais e 

temporárias de resposta à epidemia, restringindo ao mínimo indispensável os contactos entre pessoas para 

prevenção do contágio e propagação da doença. 

Neste contexto, a realização de uma assembleia geral com presença física dos acionistas ou seus 

representantes colidiria diretamente com a situação de estado de emergência em vigor nesta data bem 

como os deveres de proteção da saúde dos seus acionistas, colaboradores e membros de órgãos sociais, 

pelo que, não existindo disposição estatutária em contrário, a assembleia geral deverá ser realizada 

exclusivamente através de meios telemáticos, nos termos do disposto no artigo 377.º, n.º 6, alínea b) do 

Código das Sociedades Comerciais.  

Por outro lado, perante a atual situação excecional não se torna possível dispor, em tempo útil, de meios 

que assegurem, de forma eficaz e segura, o exercício do direito de voto durante a própria reunião através 

de meios telemáticos, pelo que, não existindo disposição estatutária em contrário, a forma de exercício do 

voto pode ser determinada por decisão do presidente da mesa da assembleia geral e corresponder a voto 

por correspondência eletrónica prévia, nos termos do disposto no artigo 384.º, n.os 8 e 9 do Código das 

Sociedades Comerciais e no artigo 22.º do Código dos Valores Mobiliários (interpretados no contexto do 

estado de emergência vigente). Para assegurar as mais amplas condições para o exercício do direito de voto 

eletrónico, o período disponível para o efeito decorrerá até ao final do dia útil imediatamente anterior ao 

da reunião da Assembleia Geral. Os acionistas que, a título profissional, detenham ações representativas do 

capital social da Galp em nome próprio, mas por conta de clientes, devem assegurar que dispõem de 

instruções de voto de cada cliente para o exercício do voto por correspondência eletrónica. 

Finalmente, para assegurar o direito à informação dos acionistas em assembleia geral previsto no artigo 

290.º do Código das Sociedades Comerciais na atual situação excecional, esse direito será exercível por 

correspondência eletrónica desde a data da publicação da presente convocatória até ao final do dia útil 

imediatamente anterior ao da reunião da Assembleia Geral. 
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Anúncio convocatório 

A Assembleia  Geral  Anual dos acionistas da  Galp  Energia, SGPS, S.A.  (“Sociedade”)  é  convocada,  nos  termos  

legais e estatutários aplicáveis, para reunir no próximo dia 24 de abril de 2020, pelas 15 horas (WEST), 

exclusivamente por meios telemáticos, com a seguinte ordem do dia: 

 

1. Deliberar sobre o relatório único de gestão, as contas individuais e consolidadas e os demais documentos de 

prestação de contas respeitantes ao exercício de 2019, incluindo o reporte de governo societário e a informação não 

financeira consolidada, acompanhados, nomeadamente, dos documentos de certificação legal de contas e do 

parecer e relatório de atividade do Conselho Fiscal. 

 

2. Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2019. 

 

3. Proceder à apreciação geral do Conselho de Administração no exercício de 2019, nos termos do disposto no artigo 

455.º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

4. Proceder à apreciação geral do Conselho Fiscal no exercício de 2019, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código 

das Sociedades Comerciais. 

 

5. Proceder à apreciação geral do Revisor Oficial de Contas no exercício de 2019, nos termos do disposto no artigo 

455.º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

6. Deliberar sobre a declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos órgãos de 

administração e fiscalização e dos membros da Mesa da Assembleia Geral. 

 

7. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações 

próprias e de obrigações próprias ou outros valores mobiliários próprios representativos de dívida, pela Sociedade e por 

sociedades participadas. 
 
 

Em anexo a esta Convocatória, que dela faz parte integrante, consta a informação preparatória para a Assembleia 

Geral Anual prevista no artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 21.º- C do Código dos Valores 

Mobiliários, incluindo informação sobre os requisitos e procedimentos de participação, representação e votação na 

Assembleia Geral, inclusão de assuntos na ordem do dia e apresentação de propostas, bem como as propostas de 

deliberação e informação sobre o governo societário. 

 
A informação preparatória para a Assembleia Geral Anual acima referida, incluindo ainda os documentos de prestação de 

contas, estão disponíveis a partir da data da divulgação desta convocatória no sítio da Sociedade na Internet em 

https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais, bem como no sítio da 

internet da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (www.cmvm.pt). Os acionistas podem igualmente solicitar, 

por escrito, o envio desta informação para o endereço eletrónico ag@galp.com. 

 
Lisboa, 20 de março de 2020 
 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral  

Ana Perestrelo de Oliveira 

https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais
http://www.cmvm.pt/
http://www.cmvm.pt/
mailto:ag@galp.com
mailto:ag@galp.com
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Informação sobre a participação 
na Assembleia Geral Anual 
 

I - Datas Chave 
 

Assembleia Geral Anual 

24 de Abril de 2020, 15 h (WEST) 
 

Data de Registo: 17 de abril de 2020 

 
 

Receção das declarações emitidas pelos acionistas 
de intenção de participar, ou fazer-se representar, 
na Assembleia Geral dirigidas por e-mail ao 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral e aos 
intermediários financeiros 

 

Receção das declarações emitidas pelos 
intermediários financeiros e dirigidas por e-mail 
com indicação do número de ações registadas em 
nome de cada acionista 

 

Receção de votos por correspondência eletrónica 

 
 

 

 

Receção por e-mail de cartas de representação 

Receção por e-mail das declarações emitidas pelos 
acionistas que, a título profissional, detenham as 
ações em nome próprio, mas por conta de clientes 
e pretendam votar em sentido diverso com as suas 
ações 

 

 
 

 

II - Participação na Assembleia Geral 

Os acionistas da Galp têm o direito de participar, discutir e previamente votar (por correio eletrónico) na 
Assembleia Geral de 24 de abril de 2020, pelas 15 horas (WEST), exclusivamente por meios telemáticos, desde que 

os seguintes requisitos sejam cumulativamente cumpridos: 

 

a) Até às 00:00 horas (WEST) do dia 17 de abril de 2020 (a “Data de Registo”), correspondente ao 5.º dia de 
negociação anterior ao da realização da reunião da Assembleia Geral, sejam titulares de, pelo menos, uma 

ação que lhes confira um voto; 

 

b) Até às 23:59 horas (WEST) do dia 16 de abril de 2020 tenham declarado para o endereço de correio eletrónico 
ag@galp.com, (i) ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e (ii) ao intermediário financeiro onde a conta 

de registo individualizado de valores mobiliários esteja aberta, a sua intenção em participar na Assembleia  
Geral de 24 de abril de 2020, podendo, para o efeito, utilizar os formulários disponibilizados no sítio da Galp 

na Internet em https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais.  

 

c) O respetivo intermediário financeiro, informado da intenção do seu cl iente em participar na Assembleia Geral 
de 24 de abril de 2020 nos termos da alínea b) supra, tenha enviado para o endereço de correio eletrónico 
ag@galp.com ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23:59 horas (WEST) do dia 17 de abril de 
2020, informação sobre o número de ações registadas em nome do seu cliente, com referência às 00:00 horas 

(WEST) da Data de Registo. 

O exercício destes direitos não é prejudicado pela transmissão das ações em momento posterior  às 00:00 horas 
(WEST) da Data de Registo, nem depende do bloqueio das mesmas entre aquela data e a da realização da reunião 
da Assembleia Geral. 

No entanto, os acionistas que, tendo declarado a intenção de participar na reunião da Assembleia Geral nos termos 
da alínea b) supra, vierem a transmitir a titularidade das ações entre as 00:00 horas da Data de Registo e o 

encerramento da reunião da Assembleia Geral, deverão comunicar de imediato esse facto ao Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral para o endereço de correio eletrónico ag@galp.com e à Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM),  

 

 

Até 16 de abril de 2020, 23:59 h (WEST) Até 17 de abril de 2020, 23:59 h (WEST) Até 23 de abril de 2020, 23:59 h (WEST) 

mailto:ag@galp.com
mailto:ag@galp.com
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais
mailto:ag@galp.com
mailto:ag@galp.com
mailto:ag@galp.com
mailto:ag@galp.com
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Os acionistas que, a título profissional, detenham ações em nome próprio, mas por conta de clientes, podem votar 
em sentido diverso com as suas ações, desde que, para além dos documentos referidos nas alíneas b) e c) supra, 

apresentem ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral para o endereço de correio eletrónico ag@galp.com, até 
às 23:59 horas (WEST) do dia 17 de abril de 2020, com recurso a meios de prova suficientes e proporcionais, (i) a 
identificação de cada cliente e o número de ações a votar por sua conta, e (ii) as instruções de voto, específicas 

para cada ponto da ordem do dia, dadas por cada cliente. As referidas instruções de voto devem incluir a faculdade 
de exercício do voto por correspondência. 

 

III - Participação na Assembleia Geral por meios telemáticos 

A Assembleia Geral realiza-se exclusivamente por meios telemáticos. Os acionistas podem participar na reunião 
da Assembleia Geral através de videoconferência, nos termos que serão oportunamente divulgados no sítio  da 
Internet da Galp em https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais.  

Caso pretenda o acesso à Assembleia Geral por meios telemáticos, o acionista deve indicar previamente essa 
intenção ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até às 23:59 horas (WEST) do dia 16 de abril de 2020, para 

o endereço  de correio eletrónico ag@galp.com, bem como cumprir previamente os procedimentos previstos para 
o exercício do direito de voto por correspondência eletrónica (vide ponto V abaixo) para assegurar a autenticidade 
das declarações de voto.  

Na comunicação de intenção de participação na Assembleia Geral dirigida ao Presidente da Mesa, o acionista deve 
(i) incluir o respetivo endereço de correio eletrónico para receção de comunicações relativas à Assembleia Geral 
e (ii) no caso de acionistas que sejam pessoas singulares, anexar cópia do respetivo documento de identificação.  

Subsequentemente a esta comunicação, o acionista ou o representante do acionista receberá por correio 
eletrónico a informação necessária para a sua participação na reunião da Assembleia Geral por meios telemáticos. 

Nos termos legais aplicáveis, a Sociedade procederá ao registo do conteúdo das comunicações e dos respetivos 
intervenientes.  

A participação do acionista ou representante do acionista na Assembleia Geral por meios telemá ticos é permitida 
mesmo que não tenha exercido o seu voto por correspondência eletrónica, sendo que não poderá alterar o sentido 
de voto ou exercer o voto durante a respetiva sessão. 

 

IV - Representação na Assembleia Geral 

Os acionistas, quer sejam pessoas coletivas ou singulares, que pretendam fazer-se representar na assembleia 
devem, até às 23:59 horas (WEST) do dia 16 de abril de 2020, enviar por  

correio eletrónico para o endereço ag@galp.com os instrumentos de representação dirigidos ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, acompanhados de cópia do documento de identificação do representante e de 

documento comprovativo dos poderes para a indicação desse representante, que pode consistir em cópia de 
procuração ou na indicação do número do código da respetiva certidão permanente do registo comercial. 

Para o efeito, os acionistas podem obter no sítio da Galp na Internet em 
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais, o modelo de carta de 

representação. 

 

V - Voto por correspondência eletrónica 

Os acionistas podem exercer o direito de voto por correspondência, nos termos do artigo 384.º, n. os 8 e 9 do Código 
das Sociedades Comerciais, do artigo 22.º do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 10.º dos Estatutos da 
Sociedade, excecionalmente, apenas por correspondência eletrónica. 

Os acionistas que pretendam exercer o voto por correspondência eletrónica devem, após o envio de comunicação 
de intenção de participação na Assembleia Geral dirigida ao Presidente da Mesa, registar -se em plataforma 
eletrónica através da página da internet https://www.shareholders-services.com/voto/v2/gateway/GALP, na qual 

poderão obter as indicações necessárias para o efeito.  

 

 

 

mailto:ag@galp.com
mailto:ag@galp.com
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais
mailto:ag@galp.com
mailto:ag@galp.com
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais
https://www.shareholders-services.com/voto/v2/gateway/GALP
https://www.shareholders-services.com/voto/v2/gateway/GALP
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Após o registo na plataforma e a verificação dos requisitos legais para participação na Assembleia Geral e exercício 
do voto, o acionista ou o seu representante pode exercer o respetivo direito de voto entre as 00:00h do dia 18 de 
abril e as 23:59 (WEST) do dia 23 de abril.  

O exercício do voto por correspondência eletrónica não dispensa o envio pelo intermediário financeiro, até às 
23:59 horas (WEST) do dia 17 de abril de 2020, da informação sobre o número de ações registadas em nome do 

seu cliente, com referência às 00:00 horas (WEST) da Data de Registo. 

Só serão consideradas como voto favorável ou desfavorável as declarações de voto expressas na referida 
plataforma eletrónica, contendo de forma expressa e inequívoca, através dos campos disponíveis para o efeito, a 
indicação precisa e incondicional do sentido de voto para todas as propostas referentes a todos os pontos da 

ordem do dia. 

No caso de o acionista ou o seu representante não expressar o sentido de voto para todos os pontos da ordem do 
dia, o respetivo voto será considerado como abstenção. 

Os votos validamente emitidos por correspondência eletrónica na referida plataforma serão considerados para a 
verificação do quórum constitutivo da Assembleia Geral, sendo o resultado da  votação por correspondência 
eletrónica relativamente a cada ponto da ordem do dia divulgado durante a Assembleia Geral no ponto a que 

disser respeito. 

 

VI - Ações e direitos de voto 

Na data da divulgação da convocatória para a Assembleia Geral de 24 de abril de 2020, as ações rep resentativas 
do capital social e os respetivos direitos de voto correspondem a um total de 829.250.635, representando as ações 
ordinárias 771.171.121 direitos de voto (correspondentes a 93% do capital social) e as ações da categoria especial 
sujeita a processo de privatização 58.079.514 direitos de voto (correspondentes a 7% do capital social).  

A Sociedade não detém quaisquer ações próprias.  

A cada ação corresponde um voto. 

 

VII - Apresentação de propostas de deliberação 

Os acionistas que possuam, pelo menos, 2% do capital social podem requerer a inclusão de propostas de 
deliberação relativas a assuntos constantes da ordem do dia da convocatória da Assembleia Geral ou que a esta 

venham a ser aditados, devendo este requerimento ser dirigido, para o endereço de c orreio eletrónico 
ag@galp.com, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos 5 (cinco) dias seguintes à publicação da 
convocatória da Assembleia Geral ou de respetivo aditamento, juntamente com a informação que deva 

acompanhar a proposta de deliberação, sendo que tais propostas de deliberação e informação serão divulgadas, 
logo que possível, aos acionistas, pela mesma forma usada para a divulgação da convocatória da Assembleia Geral 

até 10 (dez) dias antes do dia 24 de abril de 2020. 

Não sendo satisfeito o requerimento acima referido, podem os interessados requerer judicialmente a convocação 
de nova assembleia geral para deliberar sobre aqueles assuntos, sendo aplicável o disposto no n.º 7 do artigo 375.º 
do Código das Sociedades Comerciais. 

 

VIII - Inclusão de assuntos na ordem do dia 

Os acionistas que possuam, pelo menos, 2% do capital social, podem requerer a inclusão de novos assuntos na 
ordem do dia da Assembleia Geral de 24 de abril de 2020, assim como apresentar propostas para os assuntos 
constantes da ordem do dia. O requerimento deve ser dirigido, para o endereço de correio eletrónico 

ag@galp.com, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral nos 5 (cinco) dias seguintes à publicação da 
convocatória da Assembleia Geral, acompanhado de uma proposta de deliberação para cada assunto cuja inclusão 

se requeira, sendo que tais assuntos e propostas de deliberação serão divulgados aos acionistas  pela mesma forma 
usada para a divulgação  da convocatória da Assembleia Geral logo que possível, com o prazo limite das 00:00 
horas (WEST) da Data de Registo. 

 
 

mailto:ag@galp.com
mailto:ag@galp.com
mailto:ag@galp.com
mailto:ag@galp.com
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IX - Informação na Assembleia Geral 

A partir da data de publicação da convocatória qualquer acionista poderá requerer para o e -mail ag@galp.com a 
prestação de informações verdadeiras, completas e elucidativas sobre os assuntos constantes da ordem do dia.  

No decorrer da Assembleia Geral por meios telemáticos, qualquer acionista que cumpra os requisitos necessários 
para a sua participação, poderá requerer informações que serão prestadas pelo Conselho de Administração. As 
informações solicitadas só poderão ser recusadas se a sua prestação puder ocasionar grave prejuízo à Sociedade 

ou a outra sociedade com ela coligada ou violação de segredo imposto por lei.  

 

X - Formulários para participação na Assembleia Geral Anual 

Os seguintes formulários para participação na Assembleia Geral Anual da Galp estão disponíveis no sítio da Galp 

na Internet em https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais: 

1. Declaração de intenção de participação na Assembleia Geral (para o Presidente da Mesa da Assembleia Geral);  

2. Declaração de intenção de participação na Assembleia Geral (para o intermediário financeir o); 

3. Carta de representação. 

Os acionistas podem igualmente solicitar, através do endereço de correio eletrónico ag@galp.com, o envio dos 
formulários, devendo este pedido ser rececionado até ao dia 16 de abril de 2020 . 

 

XI - Contactos 

Todas as comunicações a submeter ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral ou à Sociedade devem ser enviadas 
para ag@galp.com. 

Caso necessite de alguma informação adicional ou esclarecimento agradecemos que nos contacte pelo telefone + 
351 21 7241970. 

 

  

mailto:ag@galp.com
mailto:ag@galp.com
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais
https://www.galp.com/corp/pt/investidores/informacao-ao-acionista/assembleias-gerais
mailto:ag@galp.com,%20o
mailto:ag@galp.com,%20o
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Propostas de deliberação 
Assuntos das propostas 

• Proposta 1 Relatório de gestão e contas individuais e consolidadas de 2019 
 

• Proposta 2 Aplicação dos resultados do exercício de 2019 

• Proposta 3 Apreciação geral do Conselho de Administração 
 

• Proposta 4 Apreciação geral do Conselho Fiscal 

• Proposta 5 Apreciação geral do Revisor Oficial de Contas 
 

• Proposta 6 Declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração  

Concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e 
• Proposta 7 alienação de ações e obrigações próprias ou outros valores mobiliários próprios 

representativos de dívida 

  
 

Notas às propostas 
 

O Conselho de Administração deve solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocatória da 

Assembleia Geral Anual. 

 

Cabe ao Conselho de Administração apresentar as propostas e a documentação necessárias para que as deliberações relativas 

aos pontos 1, 2 e 7 possam ser tomadas. 

 
A apresentação de propostas relativas aos pontos 3, 4 e 5 constitui uma competência dos acionistas. 

 

A proposta relativa ao ponto 6 é da competência da Comissão de Remunerações. 

 

Todas as propostas apresentadas para deliberação pela Assembleia Geral de 24 de abril de 2020 são tomadas por maioria 

simples dos votos expressos, não se contando as abstenções.
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Nota à Proposta do ponto 1 

Relatório de gestão e contas individuais e consolidadas de 2019 

O Conselho de Administração aprovou e recomenda aos acionistas a aprovação do relatório de gestão que inclui as contas 
individuais e consolidadas da Sociedade, respeitantes ao exercício de 2019, assim como a informação não financeira 

consolidada e o reporte de governo societário.  

O Conselho de Administração recebeu igualmente o relatório e parecer favorável do Conselho Fiscal, bem como a certificação 
legal de contas, sem reservas ou ênfases, do Revisor Oficial de Contas. 

 
Nota à Proposta do ponto 2 

Aplicação dos resultados do exercício de 2019 

O Conselho de Administração recomenda aos acionistas que aprovem a aplicação dos resultados do exercício de 2019, mediante a 
distribuição aos acionistas do valor global de 580.475.444,50 EUR correspondente a 0,70 EUR/ação. Tendo em conta que a 
distribuição de 0,31625 EUR/ação respeitante a dividendos foi antecipada e pago em setembro de 2019, o montante remanescente 
da distribuição aos acionistas no valor de 318.224.931,18 EUR será pago dentro de 30 dias após esta proposta, se aprovada. 

Esta proposta de aplicação de resultados encontra-se alinhada com a progressão de dividendos prevista nas linhas estratégicas de 
alocação de capital anteriormente anunciada, que se materializa num aumento de 10% face ao dividendo do ano 2018. 

 
Nota à Proposta do ponto 3 

Apreciação geral do Conselho de Administração 

A Sociedade deve requerer anualmente a apreciação geral da atuação do Conselho de Administração pelos acionistas, nos 
termos do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais. Os acionistas são solicitados a expressar, numa base anual, a 

sua confiança nos membros do Conselho de Administração. A Sociedade recebeu uma proposta do acionista Amorim Energia 
a expressar o seu voto de confiança no Conselho de Administração e em cada um dos seus membros.  

Nota à Proposta do ponto 4 

Apreciação geral do Conselho Fiscal 

A Sociedade deve requerer anualmente a apreciação geral da atuação do Conselho Fiscal pelos acionistas, nos termos do 
artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais. Os acionistas são solicitados a expressar, numa base anual, a sua confiança 
nos membros do Conselho Fiscal. A Sociedade recebeu uma proposta do acionista Amorim Energia a expressar o seu voto de 

confiança no Conselho Fiscal e em cada um dos seus membros. 

 
Nota à Proposta do ponto 5 

Apreciação geral do Revisor Oficial de Contas 

A Sociedade deve requerer anualmente a apreciação geral da atuação do Revisor Oficial de Contas pelos acionistas, nos 
termos do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais. Os acionistas são solicitados a expressar, numa base anual, a 

sua confiança no Revisor Oficial de Contas. A Sociedade recebeu uma proposta do acionista Amorim Energia a expressar o 
seu voto de confiança no Revisor Oficial de Contas. 

 
Nota à Proposta do ponto 6 

Declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração 

Em conformidade com o princípio de say-on-pay, as sociedades abertas devem requerer a aprovação anual de declaração 
sobre a política de remuneração dos seus órgãos sociais, nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, na 

sua atual redação. 

 
A declaração sobre a política de remuneração é preparada e proposta aos acionistas pela Comissão de Remunerações, 
órgão estatutário competente para aprovar a remuneração dos órgãos sociais (artigo 8.º dos Estatutos). 
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A proposta de política de remuneração dos administradores executivos para 2020 não contém alterações em relação à 
política definida na Assembleia Geral de 12 de abril de 2019 para o mandato do quadriénio 2019-2022. 

 

Nota à Proposta do ponto 7 

Concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de ações e obrigações próprias ou outros 
valores mobiliários próprios representativos de dívida 

A possibilidade, em determinadas circunstâncias limitadas, de recompra de ações ou de instrumentos de dívida emitidos, 
constitui um importante instrumento para uma adequada gestão financeira da Sociedade. 

 
Assim, o Conselho de Administração solicita a renovação da autorização dada pelos acionistas na anterior Assembleia 

Geral ao Conselho de Administração para adquirir e/ou alienar até 10% de ações próprias e de obrigações próprias ou 
outros valores mobiliários próprios representativos de dívida emitidos pela Sociedade e sociedades participadas. 

 
O Conselho de Administração não está a fazer qualquer recomendação quanto à compra ou venda de valores mobiliários 
emitidos pela Sociedade. 
 

A Sociedade não comprou quaisquer ações ou instrumentos de dívida no período entre a última Assembleia Geral 
realizada em 12 de abril de 2019 e a data de divulgação da convocatória da Assembleia Geral de 24 de abril de 2020. 

Atualmente, não existem ações ordinárias ou instrumentos de dívida emitidos pela Sociedade que sejam detidos pela 
própria Sociedade. Esta autorização caduca dentro de 18 meses a partir da data da respetiva deliberação ou com a sua 

renovação na próxima Assembleia Geral. 
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Propostas 
 

Proposta relativa ao ponto 1 
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Proposta relativa ao ponto 2 
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Proposta relativa ao ponto 3 
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Proposta relativa ao ponto 4 
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Proposta relativa ao ponto 5 
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Proposta relativa ao ponto 6  
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Proposta relativa ao ponto 7  
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Proposta relativa ao ponto 7 
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Governo da Sociedade 
 

Modelo de Governo 

 

 
 
 
 

A Galp adota o modelo de governo societário monista clássico 
composto por:  
 

• Assembleia Geral, que reúne os acionistas da 
sociedade;  

• Administração, correspondente a um Conselho de 
Administração e a uma Comissão Executiva com 
poderes delegados;  

• Fiscalização, que compreende um Conselho Fiscal e 
um Revisor Oficial de Contas; e  

• Secretário da Sociedade, encarregue do apoio 
especializado aos órgãos sociais.  

O modelo de governo da Galp visa a transparência e a eficácia do funcionamento do Grupo Galp, assente numa separação de poderes 
de gestão e de fiscalização. Enquanto o Conselho de Administração desempenha funções de supervisão, de controlo e de 
acompanhamento das orientações estratégicas, as funções da Comissão Executiva – delegadas pelo Conselho de Administração – são 
de natureza operacional e consistem na gestão corrente dos negócios e do centro corporativo.  
 
Os poderes de supervisão do Conselho de Administração são reforçados pela existência de um Lead Independent Director e de três 
comissões criadas no seio do Conselho de Administração, compostas exclusivamente por administradores não executivos. 
 

Estes comités providenciam suporte nos temas chave relacionados com o seu papel de supervisão. 

 
 

A Sociedade tem ainda outras comissões especializadas dedicadas a temas relevantes: 
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Órgãos Sociais 
 

 
 

 

1De acordo com os critérios de aferição de independência dos membros não executivos do Conselho de Administração referidos no Código de Governo das Sociedades do Instituto Português de 

Corporate Governance  

 

O Conselho de Administração integra 12 administradores não executivos, representando 63% do total de administradores, dos quais 
cinco são independentes, ou seja 42%, o que constitui um número adequado de administradores não executivos e de independentes, 
tendo em conta o modelo de governo adotado pela Sociedade, a estrutura acionista da Galp, o respetivo free float, a dimensão da 
Sociedade e a complexidade dos riscos inerentes à sua atividade, em conformidade com as recomendações do Código de Governo das 
Sociedades do IPCG e as melhores práticas de governo.  
 

Diversidade do Conselho de Administração:  
 

• Etária: de 32 a 74 anos;  

• Género: 26,3% feminino (acima do mínimo legal de 20%);  

• Geográfica: 5 países; e  

• Independência: 42% dos administradores não executivos.  
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A Política de Diversidade nos órgãos de administração e fiscalização aprovada pelo Conselho de Administração em 15 de dezembro de 
2019 teve impacto nas designações realizadas na Assembleia Geral eletiva de 2019, com a eleição para membros do Conselho de 
Administração de personalidades que, para além da diversidade etária, de género e de origem geográfica, possuem uma variedade de 
competências, backgrounds académicos e experiência profissional, tal como demonstrado na figura abaixo.  
 
Estes mostram-se adequados às atividades prosseguidas pela Galp e à respetiva estratégia, evidenciando uma efetiva diversidade no 
seio do Conselho de Administração, que assume um papel relevante no processo decisório da Sociedade.  
 

 
 
Para mais informações sobre as competências dos membros do Conselho de Administração, ver a secção 19 da Parte II do Relatório 
Integrado de Gestão – Relatório de Governo Societário. 
 
 

Poderes do Conselho de Administração  
 

• Definição das funções de supervisão, de controlo e de acompanhamento das orientações estratégicas;  

• Acompanhamento da gestão e do relacionamento entre os acionistas e os restantes órgãos; e  

• Assuntos de competência exclusiva – não sujeitos a delegação na Comissão Executiva – e que lhe permitem promover a 
definição e o acompanhamento das orientações estratégicas da Galp.  

 

Eleição  
 
Nos termos da lei portuguesa, os membros do Conselho de Administração são eleitos pelos acionistas em Assembleia Geral, para 
quatro anos civis, mediante listas, incidindo o voto sobre a totalidade da lista e não sobre cada um dos seus membros. Os Estatutos da 
Galp asseguram que os acionistas minoritários detentores de uma percentagem mínima de direitos de voto, por si ou agrupados com 
outros, disponham do direito a propor a eleição isolada de um administrador.  
 
Apesar disso, a continuidade em funções de cada administrador depende de uma apreciação anual do seu desempenho, mediante 
voto de louvor e/ou de confiança. A ausência de uma apreciação anual positiva, através da atribuição de um voto de desconfiança, 
pode conduzir à destituição do administrador em causa, nos termos legalmente previstos. 
 

Limitação de cargos  
 
Todos os membros do Conselho de Administração devem ter a disponibilidade adequada para o exercício das respetivas funções, pelo 
que se determina no respetivo regulamento interno que os administradores não executivos não devem exercer funções de 
administração em mais de quatro sociedades com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado que não integrem o Grupo 
Galp. 
 

Avaliação de desempenho  
 
O Conselho de Administração avalia anualmente o seu desempenho e o das suas comissões. Essa avaliação tem em conta o cumprimento 
do plano estratégico e orçamento da Sociedade, a gestão de riscos, o seu funcionamento interno e o contributo de cada membro para 
esses objetivos, bem como as relações do próprio Conselho de Administração com os outros órgãos e comissões da Empresa.  
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Reuniões realizadas em 2019: 9 (assiduidade: 99%) 
 

Comissão Executiva 
 

 
 

Poderes da Comissão Executiva 
 
Gestão corrente dos negócios e do centro corporativo, de acordo com a delegação de poderes, com as orientações estratégicas definidas 
pelo Conselho de Administração e nos termos da afetação funcional entre os membros da Comissão Executiva relativa aos negócios e 
atividades da Sociedade e das sociedades do Grupo definida pelo Presidente da Comissão Executiva.  
 

Avaliação de desempenho  
 
Os administradores executivos são avaliados anualmente pela Comissão de Remunerações, em função do cumprimento de 
determinados objetivos económicos, financeiros, operacionais e de segurança e sustentabilidade ambiental, definidos anualmente pela 
política de remunerações proposta pela Comissão de Remunerações e sujeita a aprovação em Assembleia Geral.  
 

Limitação de cargos  
 
De acordo com o regulamento interno do Conselho de Administração, os membros da Comissão Executiva não devem exercer funções 
executivas em sociedades com ações admitidas à negociação em mercado regulamentado que não integrem o grupo Galp.  
 

Reuniões realizadas em 2019: 43 (assiduidade 99%) 
 

Conselho Fiscal  
 
Presidente: José Pereira Alves  
Vogais: Maria de Fátima Geada e Pedro Almeida  
 

Poderes:  
 

• Controlo da informação financeira da Sociedade  

• Fiscalização dos sistemas internos de gestão de riscos, controlo interno e auditoria interna;  

• Receção e tratamento de comunicações de irregularidades através da Comissão de Ética e Conduta;  

• Selecionar e propor o Revisor Oficial de Contas à Assembleia Geral e respetiva remuneração;  
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• Verificar e controlar a independência do Auditor Externo; e  

• Acompanhar, avaliar e ponderar, dentro dos poderes legalmente conferidos ao Conselho Fiscal, as linhas estratégicas e a 
política de risco definida pelo Conselho de Administração.  

 

Revisor Oficial de Contas  
 
Efetivo: Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., representada por Rui Abel Serra Martins  
Suplente: Manuel Mota  
 

Poderes: controlo e revisão da informação financeira da Empresa  

 

Mesa da Assembleia Geral  
 
Presidente: Ana Perestrelo de Oliveira  
Vice-Presidente: Rafael Lucas Pires  
Secretária: Sofia Leite Borges  
 
A Assembleia Geral é o órgão supremo de governo da Sociedade. É através desta que os acionistas participam ativamente nas decisões 
da Empresa. Qualquer acionista que seja titular de, pelo menos, uma ação na data de registo e tenha declarado essa intenção, fazendo 
prova dessa titularidade nos prazos legais, pode participar, discutir e votar na Assembleia Geral, pessoalmente ou através de 
representante. Os acionistas da Galp podem ainda exercer o direito de voto por correspondência e participar na assembleia através de 
meios telemáticos. 
 

Política de Remuneração 
 
Em conformidade com o princípio de say-on-pay, a Assembleia Geral em 12 de abril de 2019 aprovou com 96,95% dos votos, a declaração 
anual sobre a política de remuneração dos seus órgãos sociais para 2019 preparada e apresentada, nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 
28/2009, de 19 de junho, na sua atual redação, pela Comissão de Remunerações, órgão estatutário competente para aprovar a 
remuneração dos órgãos sociais (artigo 8.º dos Estatutos).  
 
Com vista a fomentar uma gestão alinhada com os interesses de médio e longo prazo da Sociedade e dos acionistas, a política de 
remuneração prevê objetivos anuais e plurianuais para os membros executivos do Conselho de Administração, considerando um período 
temporal de três anos para a determinação do valor da componente variável plurianual da remuneração e diferindo uma parte 
significativa do pagamento por um período de três anos, o qual está associado e dependente do desempenho da Sociedade durante 
este período.  

A política de remuneração dos administradores executivos para 2019 constitui uma evolução em relação à do ano anterior, em quatro 
matérias fundamentais: 

 

1. O Cash Flow das Atividades Operacionais (CFFO), critério económico para a realização de investimento e remuneração dos acionistas, 
foi incluído como indicador para a avaliação do desempenho de gestão e determinação da remuneração variável anual;  

2. Foram introduzidos o CFFO e o Retorno do Capital Médio Empregue (ROACE) como indicadores para a determinação da remuneração 
variável trianual e manteve-se o Retorno Total Acionista como fator que reflete o crescimento da capitalização bolsista;  

3. Foram reforçados os fatores de avaliação de desempenho da gestão relacionados com a segurança e a sustentabilidade ambiental 
de atividades relevantes da Empresa, no contexto da adequada gestão da respetiva intensidade carbónica, através da especificação 
de indicadores explícitos nestas matérias relacionados com os gases de efeito de estufa de âmbito 1, 2 e 3 resultantes de produção, 
transformação e comercialização de energia, baseado no The Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting 
Standard;  

4. Foi introduzido um mecanismo de pagamento parcial da remuneração variável trianual através de ações da Empresa, com vista a 
reforçar os elementos de governo societário que promovem o alinhamento da gestão da Empresa com os interesses de longo prazo 
dos acionistas.  
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Estrutura de remuneração dos membros executivos do Conselho de Administração: 

 

 
A remuneração dos administradores da Galp inclui todas as remunerações pelos cargos exercidos em órgãos sociais de outras empresas 
do Grupo.  
 
A Política de Remunerações para 2019 prevê a possibilidade de restituição do montante de remuneração variável atribuída a um 
membro da Comissão Executiva em determinadas situações (claw-back).  
 
O montante anual total e individual da remuneração recebida pelos membros do Conselho de Administração em 2019, conforme 
estabelecido pela Comissão de Remunerações, bem como outras informações relacionadas com a Política de Remunerações, estão 
disponíveis na secção 77, Parte II do Relatório Integrado de Gestão - Relatório de Governo Societário. 
 
Os membros não executivos do Conselho de Administração recebem um valor mensal fixo estabelecido pela Comissão de Remunerações, 
tendo em conta as práticas correntes de mercado, que pode ser diferenciado no caso de membros não executivos que exerçam funções 
especiais de supervisão ou sejam um membro de uma comissão especial.  
 
A Presidente do Conselho de Administração renunciou à respetiva remuneração, atribuindo o respetivo valor à Fundação Galp.  
 
Os membros do Conselho Fiscal recebem uma retribuição fixa mensal, paga doze vezes por ano, sendo a remuneração do Presidente do 
Conselho Fiscal diferenciada, tendo em conta as funções especiais desempenhadas.  A remuneração dos membros do Conselho Fiscal 
não inclui qualquer componente variável.  
 
O Revisor Oficial de Contas tem a remuneração contratualizada em condições normais de mercado. 
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Estrutura Acionista 

 

  

 
Nota: as ações não admitidas à negociação são detidas pela 
Parpública e, nos termos da legislação aplicável à privatização, 
devem ser colocadas em mercado regulamentado, por não 
terem sido utilizadas para o reembolso das exchangeable bonds. 
Estas ações podem ser fungíveis com as restantes mediante 
solicitação, não carecendo da aprovação de nenhum órgão 
social. Nenhum direito especial está associado a esta categoria 
de ações. 

 
 
 
As participações qualificadas no capital social da Galp, a 31 de dezembro de 2019, calculadas de acordo com o regime do artigo 20.º do 
CVM e comunicadas à Galp em conformidade com o artigo 16.º do CVM, são as seguintes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


