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      À NOS, SGPS, S.A. 

      À atenção do  

      Exmo. Senhor Presidente da Mesa da  

      Assembleia Geral da NOS, SGPS, S.A.  

      (“NOS” ou “Sociedade”) 

      Rua Actor António Silva, número 9  

      – Campo Grande, Lumiar  

      1600-404 Lisboa  

 

 

  
  

PROPOSTA ACIONISTA 
 
 
 
PONTO 3 DA ORDEM DE TRABALHOS 
(Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos 
termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais) 
 

 
Tendo em consideração: 

• O disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º e no artigo 455.º, ambos do Código 

das Sociedades Comerciais, nos termos dos quais compete à assembleia geral 

anual proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade; 

• A prossecução dos objetivos estratégicos da Sociedade e do Grupo NOS pelo 

Conselho de Administração, durante o exercício correspondente ao ano de 2016; 

• O resultado operacional e financeiro obtido pela Sociedade e pelo Grupo NOS por 

referência ao exercício findo a 31 de dezembro de 2016, caracterizado, 

particularmente, pelo crescimento continuado das unidades geradoras de tráfego 

ou serviços ativos e quotas de mercado, suportado por fortes iniciativas de 

marketing e pela inovação; 

• O crescimento sólido, em todas as linhas, do negócio core de telecomunicações, 

amplificado pelo forte desempenho dos audiovisuais e exibição cinematográfica;  

• A diligência e a forma cuidada e participativa como o Conselho Fiscal e o Revisor 

Oficial de Contas exerceram as suas funções de fiscalização ao longo do exercício 

em causa, assim contribuindo também para o bom desempenho verificado; 
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Propõe-se à Assembleia Geral, nos termos e para os efeitos do disposto nos números 1 

e 2 do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais, a aprovação de um voto de 

louvor aos membros do Conselho de Administração e da sua Comissão Executiva, do 

Conselho Fiscal, bem como ao Revisor Oficial de Contas da Sociedade.  

 
 
Matosinhos, 1 de março de 2017 
 
 
 
Pela ZOPT – SGPS, S.A., 
	


